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Sammanfattning 
 

I denna uppsats utvecklar vi ett ramverk för verksamhetsförbättring genom attvisa på att vid 

organisering av en verksamhet strävar organisationer efter att uppnå flexibilitet och stabilitet. 

Flexibilitet syftar till förmågan att vara lättföränderlig, att kunna anpassa sig till nya 

situationer. Stabilitet innebär förmågan att kunna undvika osäkerhet och generera resurser 

som ingen annan kan efterlikna. Affärssystem är en del av organisering och viljan att uppnå 

stabilitet och flexibilitet. Vi relaterar den organisatoriska strävan till processförbättring som är 

ett viktigt inslag för organisationer. Då affärssystemet är starkt kopplat till processerna finns 

det ett värde att hämta genom att analysera relationen process och affärssystem. Därför skapar 

vi i denna uppsats ett ramverk som analyserar kopplingen mellan affärssystem och processer. 

Ett ramverk som förhoppningsvis kan vara till nytta för organisationer vid arbetet med 

processförbättring, men även resultera i ett bidrag till informatikämnet.  

 

För att kunna skapa ett ramverk har vi använt oss av modeller från andra områden främst 

inom marknadsföring. Vi identifierar olika teman från dessa modeller som vi ser som viktiga 

vid skapandet av ett ramverk. Vi gör samtidigt en särskiljning mellan ramverk och 

metodologi. Detta leder till framtagandet och byggandet av vårt egna ramverk. Ramverkets 

hållbarhet och validitet testas empiriskt hos Landstinget i Östergötland.  

 

Resultatet av studien visar på att det i organisationer kan finnas ett behov av ett ramverk för 

analys inför processförbättring och verksamhetsförbättring. Vi visar därför på hur vårt 

ramverk kan uppfylla behovet genom att fokusera på processerna och systemet vid 

effektivisering av verksamheten. Således visar vårt ramverk goda tendenser för att ligga till 

grund vid processförbättring och effektivisering. 

 

 

 



 
 

  



 
 

Abstract 
 

In this undergraduate thesis we show that organizations tend to search for flexibility and 

stability when organizing. Flexibility is the ability to easily change and adapt to new 

situations. Stability means the ability to avoid uncertainty and generate resources that no one 

else can imitate. ERP-systems are a part of the organization and the desire to achieve stability 

and flexibility. The constant organizational search for stability and flexibility relates to 

process improvements. When ERP-systems are linked to processes, there is a value to be 

gained from analyzing the relationship between process and system. Therefore, in this paper 

we are developing a framework. This frameworks purpose is to analyze the relationship 

between ERP-systems and processes. We hope that our framework will become an important 

feature for organizations work with process development and efficiency, but also result in a 

contribution to the field of informatics. 

 

To develop a framework we used other models, mainly from the field of marketing. From 

these models we identified themes that are important in the development of a framework. We 

are also making a distinction between frameworks and methodologies. This leads to the 

development and construction of our own framework. The framework durability and validity 

is tested empirically at Landstinget Östergötland. 

 

The result of our study shows that there might be a need for organizations to have a 

framework such as ours. This need is to have the ability to identify and support constant 

process and business improvements. We therefore show how our framework might meet these 

needs by focusing on the relationship between processes and ERP-systems. In our opinion the 

framework shows favorable results and it might even be the basis for process and efficiency 

improvements within organizations. 

 



 
 

  



 
 

Förord 
 

I och med denna kandidatuppsats avslutar vi våra studier på det Systemvetenskapliga 

programmet vid Linköping Universitet. Med denna uppsats har vi fått möjlighet att fördjupa 

oss i ämnena affärssystem, processer och verksamhetsförbättring. Ämnen som vi anser 

intressanta, aktuella och nyttiga att bära med sig ut till arbetslivet. 

 

Vi vill tacka Anders Bernholtz på Landstinget i Östergötland för intervjun och det viktiga 

bidrag han står för i denna uppsats. Det är Bernholtz bidrag som möjliggjort slutförandet av 

denna uppsats. Vi vill även tacka Ulf Melin som i intervju bidragit med värdefull input, sina 

tankar kring området och tips för att vi skulle kunna uppnå ett resultat. 

 

Vi vill självklart rikta ett stort tack till vår handledare Malin Granath som bidragit med 

värdefull input och sina kritiska tankar. Visat stort intresse och engagemang för vår uppsats 

och resultatet 

 

 

 Patrik Gunnarsson Oscar Svensson 

 Linköping 2013-09-09 Linköping 2013-09-09 

 

 



 
 

  



 
 

Innehåll 
 

1 Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................... 1 

1.3 Syfte ....................................................................................................................... 3 

1.4 Målgrupp ............................................................................................................... 3 

1.5 Avgränsningar ....................................................................................................... 3 

1.6 Förklarande begrepp .............................................................................................. 4 

1.7 Disposition ............................................................................................................. 5 

2 Metod ........................................................................................................................... 9 

2.1 Vår förförståelse .................................................................................................... 9 

2.2 Undersökningsmetod/tillvägagångssätt ................................................................. 9 

2.3 Forskningsstrategi ................................................................................................ 11 

2.4 Växelverkan mellan deduktion och induktion ..................................................... 12 

2.5 Genomförande ..................................................................................................... 13 

2.5.1 Empiriskt urval .............................................................................................. 13 

2.5.2 Datainsamling ............................................................................................... 14 

2.5.3 Inför empirisk testning .................................................................................. 15 

2.6 Analysmetod ........................................................................................................ 15 

2.7 Trovärdighet och kvalitet .................................................................................... 17 

2.7.1 Kvalitetssäkring ............................................................................................. 18 

3 Bakgrund och förankring av framtagande av ramverket ........................................... 21 

3.1 Definition av affärssystem ................................................................................... 21 

3.2 Vad en process är och vikten av att fokusera på kärnprocesser .......................... 23 

3.3 Relationen mellan affärssystem och processer .................................................... 25 

4 Grundförutsättningar för skapandet av ett ramverk ................................................... 29 

4.1 Empirisk grundning om idén med ett ramverk .................................................... 29 

4.2 Ramverk och Metodologi .................................................................................... 30 

4.3 Stödjande ramverk och modeller för framtagande av ett ramverk ...................... 31 

4.3.1 Farjouns ramverk om dualitet kontra dualism .............................................. 32 

4.3.2 Ansoff Matris ................................................................................................ 35 

4.3.3 SWOT - analys .............................................................................................. 36 

4.4 Strukturerad jämförelse av modellerna ............................................................... 37 



 
 

4.5 Summering av viktiga delar och tankar ............................................................... 39 

4.6 Analyserade modellers bidragsfaktorer ............................................................... 41 

5 Framtagandet av ramverket........................................................................................ 43 

5.1 Skapande och illustration av ett teoribaserat ramverk ......................................... 43 

5.2 Detaljerad illustration och förklaring av ramverket ............................................ 46 

5.3 Illustration av tänkt resultat vid användandet av ramverket................................ 48 

5.3.1 Användning av ramverkets resultat ............................................................... 53 

5.4 Ramverkets bidragsfaktorer ................................................................................. 54 

6 Test av det teoretiska ramverket empiriskt ................................................................ 55 

6.1 Bakgrundsfakta om Landstinget i Östergötland .................................................. 55 

6.2 Sammandrag av empirisk grundning av problemområdet .................................. 56 

6.2.1 Empirisk testning av ramverket .................................................................... 59 

6.3 Strukturerad sammanfattning av empirisk testning ............................................. 61 

6.4 Analys av empirisk testning ................................................................................ 64 

7 Diskussion .................................................................................................................. 69 

7.1 Utvärdering av framtagandet av vårt ramverk .................................................... 69 

7.1.1 Utmaningar vid framtagandet ....................................................................... 71 

7.2 Studiens resultat ................................................................................................... 71 

7.2.1 Ramverkets hållbarhet, nytta och användning .............................................. 71 

7.2.2 Kunskapsbidraget .......................................................................................... 72 

7.3 Kritik mot studien ................................................................................................ 73 

7.4 Vidare forskning .................................................................................................. 74 

8 Slutresultat och kunskapsbidrag ................................................................................ 75 

9 Avslutande reflektioner .............................................................................................. 77 

Referenser ..................................................................................................................... 79 

Bilagor ........................................................................................................................... 81 

 



 
 

Figurlista 

Figur 1 Kärnprocess illustration.................................................................................... 25 

Figur 2 Farjouns Ramverk ............................................................................................ 34 

Figur 3 Ansoffs Matris .................................................................................................. 35 

Figur 4 SWOT-analys ................................................................................................... 37 

Figur 5 Ramverkets struktur ......................................................................................... 44 

Figur 6 Förutsättningarnas ordningsföljd ..................................................................... 44 

Figur 7 Ramverkets spänning ....................................................................................... 45 

Figur 8 Ramverkets detaljerade struktur ....................................................................... 46 

Figur 9 Detaljerad spänning .......................................................................................... 48 

Figur 10 Kärnprocess i fokus för analys ....................................................................... 49 

Figur 11 Exempel på resultat med ramverket ............................................................... 50 

 

 

 



 
  



1 
  

1 Inledning 

 

I det här kapitlet presenterar uppsatsens bakgrund och problemområde samt vår målgrupp, 

avgränsningar och förklarande begrepp. Detta gör vi för att introducera läsaren i vad vårt 

identifierade problemområde är, hur vi tänker bidra med något nytt till fältet informatik och 

för att läsaren tidigt ska kunna förstå innehållet och dess avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

 

Beslutstödsverktyg omsatte 592 miljoner kronor i Sverige under 2007. Utvecklingen var stark 

under 2007 och beslutstöden relativt mogna (Computer Sweden, 2008). Computer Sweden 

skriver dock under 2011 att mängder av verktyg installeras som inte ger avsedd effekt. 

Organisationer vet inte hur de ska få ut vettig och bra information ur systemen och att få 

företag mäter effekterna av beslutsstödet. För att lyckas krävs det kunskap om teknik, 

förståelse för affärer, organisation och hur människor fattar beslut (Computer Sweden, 2011). 

Trots att fokus på Computer Sweden:s artiklar ligger på beslutstödsverktyg och vad som krävs 

för att använda dessa effektivt inom organisationer så belyser detta vikten av att kunna 

generera information som kan ligga som grund för beslut, exempelvis genom ett stöd med 

hjälp av ett affärssystem. 

 

När det gäller forskning kring organisering av en verksamhet menar Leana och Barry (2000) 

att organisationer strävar efter att uppnå flexibilitet och stabilitet. Melin (2010) menar att ett 

affärssystem är en del av denna strävan och hur ett affärssystem kan stödja flexibilitet och 

stabilitet vid organisering. Organisering innebär att uppnå flexibilitet och stabilitet i hur arbete 

genomförs och vem som utför arbetet (Leana & Barry, 2000). Den samtida strävan kommer 

av att organisationer strävar efter förändring för att förstärka sin egen konkurrenskraft, 

position och anpassningsförmåga (Leana & Barry, 2000). Enligt Tsoukas och Chia (2002) är 

förändring en omedveten kontinuerlig process inom organisationer, där förändring är vardag. I 

kontrast mot flexibilitet menar Leana och Barry (2000) att organisationer även försöker ta del 

av vad stabilitet kan erbjuda, det vill säga undvika osäkerhet och generera resurser som inte 

går att efterlikna (Leana & Barry, 2000). Vad gäller införandet och användandet av ett 

affärssystem visar Hedman et al. (2009) att när ett affärssystem införs i en verksamhet och 

börjar användas påverkas olika affärsprocesser, såsom exempelvis order-, produktions- och 

leveransprocessen (Hedman et al., 2009).   
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Dessa processer kan bli snabbare och generera eller få högre kvalité.  

 

Utifrån synsättet att det finns en strävan inom organisationer att uppnå flexibilitet och 

stabilitet menar vi att det då går att göra en indelning av en organisations processer på samma 

sätt. Organisering av en verksamhet bör då även innefatta de interna processer en organisation 

består av och som skapar värde och genererar inkomst. Även affärssystemet är en del av 

denna organisering (Melin, 2010) och som påverkar verksamhetens processer (Hedman et al., 

2009). Affärssystem är därför en del av den värdeskapande aktivitet organisering innebär. I 

och med detta kan vi då dela in processer i flexibla och stabila processer. Detta innebär att 

processer som är stabila är sådana som upprätthåller en konkurrensfördel viaproduktion, 

tjänser eller service. Flexibla processer innefattar anpassningsbarhet, lämnar rum för kreativt 

skapade, innovation och ändringar av exempelvis en produkt (Leana & Barry, 2000). 

Eftersom ett affärssystem är en del av organisering och en del av den värdeskapande aktivitet 

organisering innebär ser vi en koppling mellan en organisations stabila och flexibla processer. 

Det innebär att en organisations stabila och flexibla processer är starkt knutna till 

affärssystemet. 

 

1.2 Problemformulering 

 

En organisations kärnprocesser är de processer som genererar högst inkomst, bidrar till 

organisationens existensberättigande och hjälper till att uppfylla huvudmålen (Rentzhog, 

1998). Vidare finns det en spänning mellan stabilitet och flexibilitet i anknytning till 

affärssystemet, en spänning som med rätt balans kan skapa värde för organisationen (Melin, 

2010). Då Rentzhog (1998) skriver att kärnprocesser är djupt rotade i organisationer och att 

det finns en stark koppling till affärssystemet anser vi det viktigt att kunna analysera denna 

koppling. För att kunna analysera denna koppling och visa på vad dess effekter blir utvecklar 

vi ett ramverk, ett ramverk vi inte tidigare har hittat i litteraturen. För att kunna förbättra 

processer skriver Rentzhog (1998) att analys av befintliga processer är ett viktigt inslag. 

Bristen av ramverk för att analysera affärssystemets relation till flexibla och stabila processer 

och på ett tydligt sätt visa på dess effekter anser vi vara problematiskt. Detta då vi menar på 

att relationen mellan affärssystem och processer är värdeskapande och förbättring mellan 

system och process är viktigt för organisationers effektivitet.  
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Denna kunskapslucka syftar vi till att fylla genom vårt ramverk, som ska underlätta för 

organisationer att analysera sina  tabila och flexibla processer. Utifrån detta underlag kan 

sedan processförbättringar ske. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet för denna uppsats blir således att utveckla ett ramverk som kan användas av 

beslutsfattare för att analysera den enskilda verksamheten och kopplingen mellan 

affärssystem och kärnprocesser. Detta ramverk och dess hållbarhet kommer vi att testa med 

grund i ett specifikt fall. Det resultat som ramverket genererar kommer bidra med kunskap om 

affärssystemets påverkan på befintliga processer och ligga som grund för vidare diskussion 

om verksamhetsförbättring. 

 

1.4 Målgrupp 

 

Denna uppsats avser att förmedla kunskap till intressenter inom näringslivet som har ett 

intresse av att analysera organisationens processers relation till affärssystem. Men även till 

studenter inom ämnet informatik eller ämnesrelaterade program. För att förstå begrepp och 

resonemang är det en fördel att ha en förståelse av informatik, processer och affärssystem. 

Vår önskan är dock att vilken läsare som helst ska kunna skapa en förståelse och kunna 

tillgodogöra sig innehållet. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

I vår studie avgränsar vi oss till att utvecklingen av ett ramverk enbart ska ha fokus på 

standardiserade affärssystem. Vi avgränsar oss även till att empiriskt testa det teoretiskt 

byggda ramverket vi avser att utveckla. Med andra menar vi att testningen av det teoretiska 

ramverket sker i form av en studie. Tillskillnad mot att genomföra praktiska empiriska tester 

där ramverket används och appliceras på en organisation. Vi gör denna avgränsning då vi 

anser att praktiskt testa ett färdigt ramverk, eller att skapa ett ramverk utifrån empiriska 

studier innebär att tidsåtgången och omfattningen blir allt för stor och krävande. Vår testning 

av ramverket innefattar därför en studie av ramverket i den miljö och tillsammans med de 

intressenter som ramverket är avsett för. Studien av ramverket består av att presentera 

ramverket för en möjlig användare och diskutera ramverkets relevans, nytta, 

användningsområde och omfattning. Vidare avgränsar vi oss till en ledningsnivå och ingen 
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operativ nivå eller dylikt då vi anser att beslut om förändring främst kommer från en 

ledningsnivå. 

 

1.6 Förklarande begrepp 

 

För att förtydliga och hjälpa till att förstå uppsatsen innehåll krävs det en viss förståelse kring 

begrepp och hur vi använder oss av dessa i rapporten. Det är främst begreppen relation och 

verksamhet kontra organisation som det behövs en djupare förståelse av. 

 

Relation 

En relation kan vara ett ganska vitt begrepp och vi tänker därför förklara hur vi ser på ordet 

relation och hur det hänger samman med vår uppsats. Vi ser en relation som något som är 

starkt anknutet till, hänger samman med eller att det finns en koppling mellan några fenomen. 

Vi ser att det finns en koppling mellan affärssystem och processer vilket vi behandlar i denna 

uppsats. Affärssystem har alltså enligt oss en koppling till en organisations processer och 

stödjer, påverkar eller motverkar processerna och effektiviteten. Vilket vi även ser styrks i 

litteraturen från Leana och Barry (2000) och Melin (2010). Det finns således en relation 

mellan affärssystem och processer. För att förklara ytterligare vad en relation är och 

tydliggöra detta tänker vi nedan förklara vad en icke-relation är. En icke-relation kan 

exempelvis vara när affärssystemet inte har en relation till processer det vill säga att processen 

inte har någon koppling till affärssystemet. Affärssystemet har med andra ord ingen kontakt 

med processen. Denna icke-relation hoppas vi ger en lite mer tydlig bild av vad vi avser med 

ordet relation, vad en relation är och hur affärssystem relaterar till processer. 

 

Verksamhet kontra organisation 

I denna uppsats används begreppet organisation istället för verksamhet. Anledningen till detta 

är för att vi ser verksamhet som ett företag som producerar främst materiella produkter. Men 

då vi vill fånga upp produktion, service -och tjänsteföretag med materiella såväl som 

immateriella produkter använder vi oss av begreppet organisation. Begreppet verksamhet 

kommer användas där litteraturen hänvisar till ett sådant begrepp såsom exempelvis 

verksamhetsprocesser. Vi menar även att en organisation fortfarande kan ha 

verksamhetsprocesser då en organisation bedriver verksamhet. Konsekvenser av denna 
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användning kan vara att det blir förvirrande för en läsare och att det mellan individer kan råda 

en skillnad mot vad verksamhet respektive organisation innebär och betyder.  

 

1.7 Disposition 
 

Dispositionens syfte är att vägleda läsaren genom vår uppsats alla olika delar och skapa en 

bättre bild av vad läsaren kan förvänta sig av uppsatsen. Vi kommer att gå igenom uppsatsens 

alla delar där vi börjar med inledning.  

Eftersom denna uppsats inte har en klassisk disposition med en tydlig indelning mellan 

exempelvis empiri, analys och diskussion så illustrerar vi nedan hur de olika delarna hänger 

samman, vad de innebär och varför vi valt detta upplägg.  

 

Den första biten som är orangemarkerad omfattar inledning, metod och bakgrund. Den andra 

delen av uppsatsen som ovan är gulmarkerad är vanligtvis enbart en empirisk studie, analys 

och diskussion. I vårt fall har vi här blandat teori från litteratur och empiriskt insamlat 

material. Vi skapar även i denna del av uppsatsen själva ramverket som vi sedan testar 

empiriskt. Att vi valt att göra detta är, för att kunna skapa ett ramverk så behövs det 

3 Bakgrund och förankring av framtagande av ramverk 
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förutsättningar som vi hämtar från teorin och underbygger med en intervju.  Förutsättningarna 

skapar ett ramverk som vi sedan testar hos en organisation. Sista delen som är grönmarkerad 

ovan omfattar diskussion och resultat. 

 

Vi tror att den disposition vi valt är nödvändig för att få en sammanhängande uppsats med ett 

logiskt flöde som motiverar våra val genom uppsatsen. Det är nödvändigt att ha med sig 

genom denna uppsats att teori och empiri går omlott i uppsatsens andra del. 

1 Inledning 

Här ges en bakgrund till rapporten och vår problemformulering där ett problemområde har 

identifierats. Vidare berör vi uppsatsens syfte, frågeställning, förklarande begrepp och 

avgränsningar som är avgörande för uppsatsens innehåll och förståelse. 

 

2 Metod 

I metodkapitlet går vi igenom vår förförståelse kring ämnet, vilket perspektiv vi har, vår 

forskningsstrategi samt hur vi avser att generera validitet och kvalité. Med andra ord hur vi 

kvalitetssäkrar vår uppsats. Detta kapitel är viktigt för att förstå från vilket perspektiv vi 

studerar fenomen och varför vi tagit de beslut vi gjort i uppsatsen.  

 

3 Bakgrund och förankring av framtagande av ramverk 

Här kommer vi gå igenom begrepp från forskningsvärlden som är av betydelse för vårt bidrag, 

samt beskriva vår syn på begrepp och hur de ska förstås i uppsatsen. Vi kommer även koppla 

ihop begreppen och visa på att de är aktuella. Både från ett forskningsperspektiv men främst 

ur vårt perspektiv och bidrag. För att kunna tillgodose sig uppsatsen behövs det kunskap kring 

våra begrepp och synsätt. 

 

4 Grundförutsättningar för skapandet av ett ramverk 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de grundförutsättningar vi har identifierat för att kunna 

skapa vårt ramverk. Det här kapitlet fungerar mycket som grunden, pelaren att luta sig mot för 

att lyckas skapa det vi vill åstadkomma. Detta kapitel är viktigt att läsa för att förstå varför 

vårt bidrag ser ut som det gör och syftar till att öka validiteten på vår uppsats. 
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5 Framtagandet av ramverket 

I det här kapitlet kommer vi skapa vårt ramverk efter de huvudsakliga teman vi lyckats 

identifiera. Vi kommer med andra ord att omsätta det vi identifierat från kapitlet 

Grundförutsättningar för skapandet av ett ramverk till en överförd kontext som matchar det vi 

vill åstadkomma. 

 

6 Test av det teoretiska ramverket 

Vi kommer i det här kapitlet att testa vårt ramverk praktiken genom intervjuer. Detta för att få 

stöd av vår teoretiska utformning i verkligheten. Vi vill med andra ord visa på att det finns ett 

behov, en nytta och att ramverket håller i verkligheten genom dessa tester. Analys av 

resultatet kommer även ske för att se om det fanns ett behov, nytta och om vårt ramverk håller 

i praktiken. 

 

7 Diskussion 

I detta kapitel för vi en diskussion kring studiens resultat utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 

Vi utvärderar även framtagandet av ramverket och vilka utmaningar vi har ställts inför. 

Vidare uppmuntrar vi fortsatt forskning och för en diskussion kring vad en sådan forskning 

kanske bör ta i beaktning, bygga vidare på och undersöka närmare. 

 

8 Slutresultat och kunskapsbidrag 

I detta kapitel behandlar vi vårt resultat och kunskapsbidrag. Vi går här in på vad vi anser vara 

vårt största bidrag och vad slutresultatet blev. Vi lyfter även fram förhoppningar om att vår 

uppsats har skapat ett intresse som leder till vidare forskning inom ämnet. 

 

9 Avslutande reflektioner 

I det avslutande kapitlet av uppsatsen går vi åter igen igenom varför vi valdeatt skriva om 

uppsatsens område. Uppsatsens morfos genom arbets gångs, vilka lärdomar vi tar med oss 

från arbetet med uppsatsen.  
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenterar vi de metoder och tillvägagångssätt som vi har genom uppsatsens 

delar och studien använt oss av. Vi börjar med att presentera vår förförståelse för att visa på 

vår förkunskap och bakgrund till varför vi skriver denna uppsats, det vill säga att fylla den 

kunskapslucka vi identifierat i form av ett ramverk. Vi går även in på hur vi tänkt genomföra 

vår studie, hur vi ser på och tolkar vetenskapliga metoder och relaterar dem till vårt 

tillvägagångssätt. Vi avslutar sedan med att visa på hur vi tänkt kvalitetssäkra och öka 

trovärdigheten.  

 

2.1 Vår förförståelse  

 

Den förkunskap vi har skaffat oss inom detta område, det vill säga affärssystems relation till 

flexibla och stabila kärnprocesser, utgår från tre års studier på Linköping Universitet och det 

systemvetenskapliga programmet. Under de två första åren av våra studier har vi skaffat oss 

kunskap om processer, processförbättring och kunskap om affärssystem, dess möjligheter, 

begränsningar och problematik.  Det sista året har vi som studenter vid Linköping Universitet 

valt inriktningen IT och management. Inom den inriktningen har vi fått en ökad förståelse av 

organisationer, organisering och fått ett ledningsperspektiv på dessa områden, det vill säga ett 

management perspektiv. Denna bakgrund har format oss till att bli intresserade av 

affärssystem och relationen till stabila och flexibla kärnprocesser. Vår bakgrund som 

systemvetare har medvetet eller undermedvetet påverkat de val vi gör samt varför vi 

presenterar saker såsom vi gör. Detta kan vara viktigt att känna till även om vi utvecklat ett 

kritiskt förhållningssätt under den akademiska tiden. Ett kritiskt förhållningssätt är en 

självklarhet vid studier på akademisk nivå samt nyttigt inför kommande arbetsliv. 

 

2.2 Undersökningsmetod/tillvägagångssätt 

 

Det tolkande perspektivet beskrivs av Bryman (2002) som ett synsätt som bygger på 

förståelse och tolkning av sociala fenomen. Anledningen till användandet av det tolkande 

perspektivet är för att vi ser organisationer som en levande organism i en föränderlig miljö. 

För att förstå organisationen utifrån detta perspektiv krävs en förståelse och tolkning av de 

organisatoriska fenomenen. Vi menar här att det tolkande perspektivet skapar förståelse för 
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organisationers  flexibla och stabila processer i relation till affärssystemet.  

 

Med hermeneutik syftas det synsätt som bygger på att forskare vid analys av texter ska 

försöka lyfta fram de perspektiv som upphovsmannen har haft. Detta innebär att förstå den 

sociala och historiska kontexten i vilket texten har producerats (Bryman, 2002; Hartman, 

2004). Det hermeneutiska synsättet kan med andra ord representera en syn där tonvikten 

ligger på att vara väl förtrogen med det material en forskare ska studera (Bryman, 2002; 

Hartman, 2004). Ahrne och Svensson (2011) beskriver detta genom att förstå sitt material 

leder det till en ny förståelse på en högre nivå. Repstad (2007) menar att hermeneutik syftar 

till att förstå tolkningar. Likt det Ahrne och Svensson (2011) diskuterar så menar Repstad 

(2007) att genom anskaffning av kunskap om något och bygga vidare på denna skapas en 

djupare förståelse av fenomen. Detta kan liknas vid en spiral av kunskap som hela tiden går 

uppåt, byggs på och blir starkare (Repstad, 2007). Vi tror, för att kunna skapa ett ramverk 

behöver vi bland annat grunda ramverket i redan befintlig teori. Vi har till exempel använt oss 

av teorier inom marknadsföring som SWOT och Ansoff. Vi har sedan använts oss av dessa 

idéer och centrala begrepp i en överförd kontext för att bidra till vårt ramverk och 

informatiken. Utöver detta behöver vi veta hur affärssystem relaterar till organisationer och 

dess processer. Med andra ord menar vi att vi behöver förstå befintliga teorier och synsätt 

snarare än att enbart tolka dem efter eget behov. 

 

Positivismen är enligt Bryman (2002) en kunskapsteoretisk ståndpunkt som innebär att vid 

studier av en social verklighet ska det användas naturvetenskapliga metoder. Positivismen 

innebär därför att företeelser eller fenomen som kan bekräftas via sinnen är kunskap. Teorins 

syfte är att generera hypoteser som prövas vilket leder till att det går att ta ställning till 

lagmässiga förklaringar, det vill säga via ett deduktivt sätt. Kunskap uppnås genom 

faktainsamling som ligger till grund för lagmässiga regelbundheter. Positivismen ska även 

vara värderingsfri (Bryman, 2002). Konstruerandet av vårt ramverk skulle enligt oss kunna 

tolkas som en positivistisk ansats då vårt ramverk kan ses som formandet av en hypotes som 

sedan testas. Vi vill dock betona att i vårt fall handlar det om en teoretisk grundning och 

tolkning snarare än hypotesprövning. 

 

Ovan har vi beskrivit vad det tolkande perspektivet och det hermeneutiska synsättet är för 

något och relaterat detta till vad vi vill göra. Fokus har främst legat på de positiva aspekterna 

medan de negativa diskuteras närmare nedan. Att vara väl förtrogen med sitt material leder 
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enligt Ahrne och Svensson (2011) och Repstad (2007) till en så kallad kunskapsspiral som 

blir större desto fler gånger materialet bearbetas. En risk med det tolkande perspektivet och 

det hermeneutiska är enligt Repstad (2007) att material tenderar att tolkas på ett sådant sätt 

som passar slutmålet. Med andra ord anser vi att en viss försiktighet och kritiskt 

förhållningssätt till det studerade materialet och ens egna slutsatser bör vidtas. 

 

2.3 Forskningsstrategi 

 

Bryman (2002) skriver att den kvalitativa ansatsen kan liknas vid det tolkande perspektivet 

där fokus ligger på teoriskapande. Det kvalitativa perspektivet betonar vikten av hur 

organisationer uppfattar och tolkar sin miljö, exempelvis hur de uppfattar sina 

organisationsprocesser med mera (Bryman, 2002). Repstad (2007) beskriver detta som 

observationer av händelser, individer eller miljöer. Detta kan enligt Ahrne och Svensson 

(2011) samt Holme och Solvang (1996) ske inom den kvalitativa ansatsen, genom att forskare 

kommer nära den miljö de tänker observera och på så sätt kan tolka och uppfatta den bättre. 

Det är vanligare att forskning med denna strategi fokuserar på att få en djupare bild av några 

få fenomen snarare än att få en bred bild av flera, således blir fokus på djup snarare än bredd 

(Repstad, 2007;Holme och Solvang, 1996). Den kvalitativa ansatsen ställer även högre krav 

på generaliserbarhet och att resultatet är trovärdigt enligt Ahrne och Svensson (2011). Inom 

den kvalitativa forskningen finns det enligt Bryman (2002) ofta en koppling mellan teori och 

praktik.  

 

Som vi redan diskuterat kring det tolkande perspektivet är det av vikt att förstå 

organisationerna och dess processer. Detta för att kunna förstå hur affärssystemet relaterar till 

och påverkar processernas flexibilitet och stabilitet. Vi anser också att vi behöver ta till oss 

den kvalitativa forskningsstrategins grundläggande perspektiv så ramverket kan sättas in i en 

kontext mot verkligheten den syftar att avspegla. Genom att grunda ett ramverk i redan 

befintliga modeller som SWOT och Ansoff och visa på hur, i en överförd kontext till 

informatiken, ett ramverk är tänkt att fungera skulle det kunna leda till att trovärdigheten höjs 

för vårt ramverk när vi skapar det. Genom att använda oss av både teori, praktik och testning 

av vårt ramverk ute i organisationer får vi en större förankring som kan leda till att 

trovärdigheten höjs. 
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Repstad (2007) skriver att en kvalitativ forskningsstrategi är att föredra om studien vill fånga 

en miljö, spänning, samspel eller relation som är unik för organisationen. Vidare skriver 

Repstad (2007) att exempelvis fallstudier där processer ska förstås djupare ofta baseras på en 

kvalitativ ansats. Då vi genom empirisk testning vill förankra vårt ramverk i prakten och 

fånga samspelet, spänningen och relationen mellan flexibla och stabila processer samt 

affärssystemet anser vi att den kvalitativa ansatsen är att föredra. 

 

2.4 Växelverkan mellan deduktion och induktion 
 

En deduktiv ansats enligt Bryman (2002) är när författare sätter sig in i befintlig och relevant 

teori och sedan testar sina teser eller antagande med hjälp av empiri. Detta för att se om 

antagandena är hållbara. Vidare resonerar Bryman (2002) kring att teorin i den deduktiva 

ansatsen styr datainsamlingen och genomförandet av exempelvis empirisk insamling. Detta 

eftersom teorin lägger grunden till ett sätt att tänka och skapar antaganden eller hypoteser. I 

tidigare delar av vår uppsats har vi valt att använda oss av ett deduktivt synsätt. Detta för att vi 

kände att en fördjupad kunskap var nödvändig för att kunna utveckla ett ramverk. Vi har 

bland annat vänt blickarna mot marknadsföring och några av dess modeller för att hämta 

inspiration, som i en överförd kontext kan bidra till skapandet av vårt ramverk. Dessa 

modeller förklarar och behandlar vi senare i den teoretiska referensramen.  

 

Induktion är enligt Bryman (2002) när teori är ett resultat av observationer och resultat. Alltså 

att teorin skapas efter att generaliserbara observationer har gjorts. Ahrne och Svensson (2011) 

skriver att empirin med detta synsätt skapar riktlinjer eller styr teorin och inte vise versa. Det 

induktiva synsättet är starkast förknippat med den kvalitativa ansatsen (Bryman, 2002). Då 

induktion enligt Bryman (2002) är när empirin lägger grund för slutsatserna anser vi oss även 

ha använt detta förhållningssätt i vår uppsats. Vi låter således empirin ligga som grund för 

testning av våra slutsatser. 

 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det fullt möjligt att använda sig av både ett induktivt och 

deduktivt förhållningssätt och att pendla mellan dessa vilket vi även visar ovan. Samspelet 

mellan induktion och deduktion kallas ibland för abduktion (Ahrne & Svensson, 2011). Allt 

behöver således inte vara så svart eller vitt. Teori och empiri kan med andra ord samspela för 

att komma fram till slutsatser (Ahrne & Svensson, 2011). Som vi tidigare har nämnt har vi 

använt oss av teori för att stärka upp våra kunskaper och ha möjlighet att grunda våra 
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antaganden i redan befintlig teori. Samtidigt har vi även använt oss av induktion för att testa 

vårt, och grunda våra idéer, ramverk i praktiken med hjälp av empirin. Då Ahrne och 

Svensson (2011) skriver att samspelet mellan deduktion och induktion kallas abduktion vill vi 

påstå att detta förhållningssätt är det vi använt oss av i denna uppsats. 

 

2.5 Genomförande 
 

Som vi tidigare har nämnt under vår förförståelse har vi under vår akademiska utbildning 

kommit i kontakt med affärssystem, processer och organisationer. Vi har även kommit i 

kontakt med den spänning som flexibla och stabila processer skapar vid organisering av 

verksamheter (Melin, 2010). Det vi inte har kommit i kontakt med är affärssystemets relation 

till de stabila och flexibla processerna. Vi har dessutom inte hittat något ramverk inom 

informatiken som kan visa på, illustrera och tydliggöra denna relation. Genom att tydligt visa 

på relationen mellan affärssystem och processer, tror vi att vårt bidrag kan bli ett nyttigt 

ramverk som kan komma att ligga till grund för processförbättring.  Kontinuerlig 

processförbättring är något som Rentzhog (1998) betonar som viktigt. 

 

För att styrka våra resonemang och tankar har vi valt att kombinera deduktiv och induktiv 

ansats i ett samspel som Ahrne och Svensson (2011) kallar abduktion. Detta betyder att vi 

grundar våra tankar kring ramverket i teorin (deduktion) för att skapa en stabil plattform att 

stå på. Vi har utgått från tre olika modeller bland från marknadsföringen som tar upp olika 

dimensioner. Vi bygger vidare på dessa tankar genom att addera ytterligare en dimension 

genom empirisk testning (induktion). Vi började med att grunda våra tankar och idéer hos en 

expert inom området. När vi sedan byggt vårt ramverk presenterade vi och diskuterade dess 

relevans i en empirisk studie.  Detta samspel mellan teoretisk tyngd och empirisk förankring 

som kan kallas abduktion skapar enligt oss förutsättningar, och förhoppningar, för att vårt 

ramverk ska kunna bli relativt robust.  

 

2.5.1 Empiriskt urval 

 

Den urvalsprincipen vi valt att arbeta utifrån vad gäller empiriskt urval är enligt Bryman 

(2002) snöbollsurval och som är vanligast inom den kvalitativa ansatsen. Det innebär att 

kontakt tas med grupper eller personer som är mest relevanta för att uppnå undersökningens 

syfte. Dessa kontakter kan sedan leda till ytterligare kontakter med andra personer inom 
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samma område (Bryman, 2002; Repstad, 2007). Repstad (2007) för vidare en diskussion om 

att personer ofta överlämnar en till kontakter som tycker lika som en själv. Detta kan leda till 

att undersökningen bygger på för ensidiga tankar om ett fenomen (Repstad, 2007). Vi valde 

att rikta in oss på att intervjua en IT-ansvarig och en verksamhet/processansvarig. Då anser vi 

inte att det som Bryman (2002) definierar som snöbollsurval stämmer helt överens med vårt 

tillvägagångssätt. I vår studie intervjuade vi en affärsområdeschef Anders Bernholtz på IT-

centrum för Landstinget i Östergötland, vilket är en position som vi ville rikta in oss mot och 

lyckades delvis. Vi lyckades inte helt och hållet då vi enbart har intervjuat en person i en 

organisation.  

 

Bryman (2002) skriver att urval och resultatet av urvalet endast kan spegla och reflektera just 

den specifika kontext från vilket intervjuerna är gjorda. Det som gäller för en organisation 

gäller således inte per automatik för en annan. Generaliserbarheten i svaren från de 

intervjuade blir därför en aningen tveksam (Bryman, 2002). Det som Bryman (2002) för en 

diskussion om i denna sektion är något vi har haft i tankarna genom hela processen. Vårt 

tänkta ramverk, som vi tidigare har nämnt, är tänkt att spegla den relation organisationen och 

dess affärssystem har till sina processer. Ramverket bör med andra ord inte generera liknande 

resultat oavsett bransch och verksamhet. 

 

2.5.2 Datainsamling 

 

När en problemställning och hypotes formats behövs det en undersökning som testar 

hypotesen (Hartman, 2004). Detta kan liknas vid teoretisk grundning av vårt ramverk. Viktigt 

att tänka på är att undersökningens resultat ska kunna ses som rättfärdigat, det innebär att 

undersökningen samlar in tillräckligt med empirisk information. Informationen ska vara 

insamlad så att den kan utgöra ett vetenskapligt stöd för hypotesen i fråga. Insamlandet av 

data är via kunskapskällor såsom observationer och intervjuer (Hartman, 2004).  Repstad 

(2007) menar att intervjumetoden har kritiserats på grund av att den har en allt för hög fokus 

på individer och speciellt individers åsikter. För Repstad (2007) är det dock bara en åtanke 

som är viktigt då tolkning och analys av det insamlade materialet sker. Det finns olika grader 

av standardisering och struktur av intervjuer. Graden av standardisering innebär att 

intervjuaren i förväg bestämmer vilken form som ska användas. En hög grad av 

standardisering innebär att alla frågor bestäms av intervjuaren i förväg, en låg grad innebär då 

att inga frågor bestäms i förväg (Hartman, 2004).  
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Strukturering i intervjusammanhang innebär i vilken utsträckning frågorna begränsar 

svarsutrymmet. Helt strukturerade frågor har ett slutet svarsutrymme. När det gäller 

kvantitativa intervjuer där fasta svarsalternativ inte finns innebär det öppna frågor. Beroende 

på hur frågorna är utformade och ställs kan de ha olika grader av öppenhet (Hartman, 

2004)..Den struktur vi använder oss av vid intervjuerna är åt det mer standardiserade hållet då 

vi har tydliga problemområden och frågor. Men vi har en hög grad av öppenhet, så att 

informationen från intervjupersonen blir mångfacetterad samtidigt som tydliga svar på 

frågorna ges. Detta för att få fram organisationens syn på affärssystem och processer. Vi vill 

även ta reda på hur analys och arbete med förbättring går till inom organisationen. 

 

2.5.3 Inför empirisk testning 

 

 Inför intervjun har vi utarbetat frågor som syftar till att vara öppna, det vill säga frågor som 

inte bara är ja -eller nej frågor. Frågorna ska vara tillräckligt öppna för att intervjupersonen 

utifrån sin position, kunskap och verksamhet ska kunna besvara frågorna på sitt sätt. Trots 

denna öppenhet ändå ge oss kvalitativa svar som kan understödja övriga delar av vårt 

empiriska material och teoretiska ramverk. Vi delar även in vår intervju i två olika delar. Den 

första delen av intervjun syftar till att ta reda på verksamhetens syn på processförbättring men 

även ta reda på hur de går tillväga vid förbättringar. Övriga frågor vi vill ha besvarade är 

verksamhetens syn på analys för att kunna processförbättra, verksamhetseffektivisera och vad 

synen på relationen mellan system och processer är. Den sista halvan av intervjun utreder hur 

intervjupersonen ställer sig till vårt ramverk och behovet av ett hjälpmedel vid 

processförbättring. 

 

2.6 Analysmetod 

 

Analys är ett sätt att ordna, sortera, reducera och strukturera data i en logisk ordning så den 

blir lättare att förstå och dra slutsatser från (Repstad, 2007; Ahrne och Svensson, 2011). 

När det gäller analys med hjälp av kvalitativa metoder beskriver Bryman (2002) att det 

vanligaste tillvägagångssättet är genom en tematisk analys av data. Tematisk analys kan ses 

som ett verktyg där författaren bygger sin analys kring återkommande huvud och subteman 

som går att utläsa från det insamlade materialet (Bryman, 2002). Ahrne och Svensson (2011) 

betonar att ord en författare känner igen ofta kan uppfattas som ett tema fast det egentligen 
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inte är det. Teorins roll i sorteringen av dessa teman bör författaren därför ha i åtanke genom 

hela den tematiska processen (Ahrne & Svensson, 2011). Repstad (2007) skriver att en 

tematisk analys är enklare att relatera direkt till frågeställningen vilket kan skapa en grund för 

mer spännande och intressanta analyser. Efter analysen av det teoretiska materiallet 

identifierade vi tre stycken teman(områden) som vi använde oss av vid byggandet vårt egna 

ramverk. Dessa teman är Struktur, Spänning och Omfattning. Då vi genomförde empirisk 

testning valde vi att använda oss av en tematisk analys där återkommande teman och 

subteman vid intervjuer kommer bygga grunden för analys av det empiriska materialet och 

kopplas till vårt syfte. Vi identifierade även efter den empiriska testningen teman som vi 

ansåg viktiga att analysera för att utvärdera vårt empiriska resultat. Dessa teman var 

Identifierat behov, identifierad nytta, Identifierad användbarhet och omfattning, Ramverkets 

förutsättningar och Värdeskapande. 

  

Vidare anser vi att empirin på sitt sätt kan ge oss ett stöd för den teoretiska delen. Detta på 

grund av att teorin förankras i praktiken och därför kan ses som mer trovärdig och väga 

tyngre. Teorin har dock även en stark betydelse för empirin, det är teorin som ligger till grund 

för utveckling av intervjufrågor och som styr den empiriska delen åt det ena eller andra hållet.  
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2.7 Trovärdighet och kvalitet 
 

Reliabilitet och validitet är enligt Bryman (2002) och Hartman (2004) ett mått att mäta hur 

tillförlitlig, noggrann och relevant forskningen är. Begreppen relaterar mer till 

kvalitetsaspekter än till vilken forskningsdesign som används (Bryman, 2002).  Reliabilitet är 

enligt Bryman (2002) vanligt förekommande inom den kvantitativa läran, medan den 

kvalitativa har andra ord som till exempel trovärdighet/generaliserbarhet eller relevans. 

Begreppen reliabilitet och validitet kan dock anpassas till den kvalitativa forskningen enligt 

Bryman (2002). Holme och Solvang (1996) ställer sig dock något kritiskt till att begreppen 

kan översättas till den kvalitativa forskningen. Detta på grund av att den kvalitativa 

forskningens mål är att få en djupare förståelse för de fenomen som ska studeras. Holme och 

Solvang (1996) betonar dock att det är ganska lätt att få en accepterad validitet genom att 

använda en kvalitativ ansats.  Detta eftersom det är lätt att få tillgång till information och 

närhet till det fenomen som ska studeras. De problem Holme och Solvang (1996)  ser med 

reliabilitet och validitet är att författare påverkas av sin bakgrund, personerna de intervjuar 

samt att intervjupersonerna påverkas av intervjuaren. Detta kan leda till att tillförlitligheten är 

svår att tolka.  

 

Bryman (2002) och Hartman (2004) skriver att reliabilitet syftar till hur hög sannolikheten är 

att resultatet blir detsamma om undersökningen görs om på nytt. Både med samma 

förutsättningar som med nya. Om resultatet varierar allt för mycket kan andra forskare börja 

ifrågasätta om det verkligen är det forskaren sägare att den fångat som är fallet. Med andra 

ord så sjunker tillförlitligheten om resultatet varierar allt för mycket. (Bryman, 2002)  

 

Huruvida vårt ramverk kan appliceras på en mängd olika organisationer och generera 

trovärdiga resultat är något som inte rymts inom ramen för denna studie. Då organisationers 

processer varierar från fall till fall kan även resultatet variera. Att resultatet varierar behöver 

inte i sig betyda speciellt mycket för trovärdigheten av vårt tänkta ramverk. Då det är skapat 

för att fånga upp organisationers relation mellan affärssystem och processer. Eftersom varje 

organisation är unik bör resultatet av ramverket därför variera. För att säkra ramverkets 

trovärdighet hade vi gärna vänt oss till olika organisationer inom olika områden. Exempel på 

detta är traditionella produktionsorganisationer med tydliga kärnprocesser,  
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hybridorganisationer och serviceorganisationer. Detta för att försöka ge ramverket en högre 

trovärdighet och hållbarhet. Vi lyckades dock enbart "syratesta", som vi kallar det, ramverket 

mot en serviceorganisation.  

 

Validiteten handlar enligt Bryman (2002) om förmågan att mäta det som ska mätas. Detta 

påstående är enligt oss något diffust så vi återger ett exempel inspirerat av Bryman (2002) 

överförd till vår kontext. Det vi vill visa på med hjälp av vårt ramverk är hur organisationers 

affärssystem relaterar till stabila och flexibla kärnprocesser samt hur detta kan bidra till 

process och verksamhetsförbättring. Validiteten blir i det här fallet och med Brymans (2002) 

definition att visa på huruvida vårt ramverk verkligen visar dessa relationer. Detta sker 

empiriskt i form av ”syratester” där ramverket hållbarhet och trovärdighet testas. 

 

2.7.1 Kvalitetssäkring 

 

Ovan har vi beskrivit trovärdighet och kvalité på en mer övergripande nivå. Nedanför 

kommer vi istället beskriva hur vi har gått till väga för att kvalitetssäkra vår uppsats mer 

utförligt och detaljerat. Vi kommer även fokusera djupare på hur vi försökt arbeta med 

kvalitetssäkring av de enskilda delarna i uppsatsen. 

 

Triangulering beskrivs av Bryman (2002) som användandet av mer än en metod för att 

betrakta fenomen. Detta kan ske genom att till exempel använda sig av olika observationer, 

metoder och teoretiska perspektiv. De olika tillvägagångssätten vi har valt för att 

kvalitetssäkra vår uppsats är att använda oss av en egen form av triangulering. Detta genom 

att använda en teoretisk grund för konstruerandet av vårt ramverk, en empirisk dimension för 

testning av ramverket och få bekräftelse av en tung källa inom fältet som identifierar en 

avsaknad av ramverk. Den teoretiska grundplattformen vid konstruerandet av ramverket visar 

på att vi identifierat viktiga beståndsdelar vid konstruktion av ramverk eller modeller. Dessa 

beståndsdelar kommer från modeller som SWOT, Ansoff och Farjouns ramverk. På detta sätt 

tror vi att vi kan skapa ramverkets struktur med stöd av beprövade modeller inom andra fält 

som bidrar med en kvalitetssäkring av vårt ramverk och dess struktur.  

 

För att kvalitetssäkra den empiriska delen har vi valt att göra så kallade ”syratester”. Genom 

att testa vårt ramverk i tre olika miljöer menar vi att trovärdigheten höjs och ramverket kan 

ses som relativt robust. De miljöer vi hade för avsikt att  ”syratesta” ramverket på är inom 
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produktion, service och hybridverksamhet. Genom att testa ramverket på tre olika 

organisationer med tre olika synssätt på processer och affärssystem leder detta enligt oss till 

en högre grad av trovärdighet än om testning enbart sker på en organisation. Vilket kan vara 

bra att genomföra för vidare studier.. 

 

För att kvalitetsäkra uppsatsen vänder vi oss till en expert inom området. Denna expert är 

professor Ulf Melin och det är ur hans artikel The enterprise system as a part of an 

organization´s administrative paradox (Melin, 2010) som denna uppsats har sin grogrund i. . 

Melins (2010) resonemang i artikeln ger oss de förutsättningar som är nödvändiga för oss och 

vårt eget skapande av ramverket. I en diskussion med Ulf Melin, hädanefter refererat som 

(Melin, 2013), bekräftar han att det vi gör är teoretiskt möjligt. Samt att det skulle kunna 

finnas nytta med vårt ramverk är. Då Melin (2013) är etablerad inom forskningsvärlden och 

inom fältet informatik får vi stöd av att utformningen av ett ramverk är möjlig, att det kan 

finnas ett behov av ramverket och att vi bidrar med något nytt. Denna bekräftelse ser vi som 

en ytterligare kvalitetssäkring av vår uppsats. Melin (2010) menar dock att själva skapandet 

av ramverket, dess förpackning, kan vara möjligt, men att det inte helt säkert finns ett behov 

av ett ramverk i verkligheten. 

 

Holme och Solvang (1996) skriver att det är viktigt att skaffa sig en övergripande bild av den 

litteratur som finns skrivet inom aktuellt område. Detta för att kunna sortera bland litteraturen 

och inte få ett vridet material. Vi själva sökte igenom mycket litteratur både tryckt som 

elektronisk för att försöka hitta litteratur som vi uppfattade som trovärdig, men även hitta 

gemensamma nämnare mellan litteraturen för att på så sätt få en så korrekt bild om området 

som möjligt. Repstad (2007) skriver att källor ofta väljs för att förstärka författarens 

frågeställningar.  

 

När det kommer till de olika källor vi har valt att använda oss av i denna uppsats har vi 

försökt att fokusera på källor inom de olika områdena. Detta för att kvalitetssäkra att våra 

källor bidrar till uppsatsens kvalité och håller en hög standard. Exempelvis så anser vi 

Davenport (1954, 1993), Rentzhog (1998) och Bryman (2002) vara tunga källor, då dessa är 

återkommande inom den studerade litteraturen inom området informatik och 

informationssystem men även inom metodiken. Detta för att skapa en relativ stabil plattform 

att kunna luta sig mot. Vi har även fått göra en del urval i litteraturen främst inom områdena 

affärssystem och processer där det finns en hel del skrivet. Även här har vi försökt att hitta de 
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mest centrala och tunga källorna där vi vet att ett gediget arbete har lagts ner. Vi har även 

försökt att göra urvalen baserat på vilket fokus som passat vårt syfte och frågeställningen. 

Detta blir extra tydligt inom affärssystem och processer där vi valt att fokusera på litteratur 

som behandlar standardiserade system utan att gå in på egenutvecklade eller anpassade 

system.  Inom processer har vi konsekvent fokuserat på flexibla och stabila kärnprocesser och 

inte de så kallade stödjande processerna. Vid organisering och hur processer kan underlätta, 

motverka eller samspela med varandra finns det inte lika mycket skrivet. Detta har gjort att 

den litteratur som har funnits tillgänglig har använts, som bland annat Melin (2010), Farjoun 

(2010) och Leana och Barry (2000).   

 

En kritik mot de källor vi har använt, främst inom metodkapitlet, är att en del av källorna 

kring forskningsmetodik är skrivna för ett antal år sedan, men metoder är något som vi ser 

som relativt beständiga. Vi anser att dessa fortfarande är aktuella och generellt erkända inom 

den akademiska kretsen. Vi har även stärkt upp detta kapitel med nyare källor i form av 

Hartman (2004) och Ahrne och Svensson (2011) som har en mer framträdande position i 

metodkapitlet än de lite äldre referenserna. Detta för att stärka upp kvalitetssäkringen i 

metodkapitlet. En annan kritik riktar vi mot valet av modeller och ramverk som ligger till 

grund för det teoretiska skapandet av vårt egna ramverk. Att vi själva väljer att använda oss av 

bekanta modeller och ramverk kan innebära något negativt för trovärdigheten kring 

ramverket. Att vårt ramverk och kanske resultatet färgas av ett sådant val. Vi hoppas dock på 

att valet av dessa modeller och ramverk snarare kan öka trovärdigheten då vi är mer insatta i 

dessa och har en djupare kunskap än om för oss okända modeller. Med andra ord menar vi att 

då vi har en förkunskap om dessa så kan vårt resultat ses som mer kvalitativt. På grund av att 

vi minimerar okunskap men även kan presentera praktiska erfarenheter av användning. Vilket 

borde väga tyngre än om vi använt oss av neutrala och för oss okända modeller och ramverk.    

 

När det kommer till bredden på källorna har vi utgått från både svensk som internationell 

litteratur, vetenskapliga artiklar och intervjuer. Överlag anser vi att detta har bidragit till att 

säkra kvalitén på vår uppsats då vi har en stabil grund att stå på och tagit del av olika 

perspektiv för att konstruera vårt ramverk. 
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3 Bakgrund och förankring av framtagande av ramverket 
 

I detta kapitel kommer vi behandla den teoretiska referensram som ligger till grund för vårt 

framtagande av ett ramverk. Här definierar vi begrepp och hur vi ser på dem, s som 

affärssystem, processer och organisering. Vi avslutar med att påvisa relationen mellan 

affärssystem och processer. Detta är viktigt för att känna till området ramverket är tänkt att 

analysera. 

 

3.1 Definition av affärssystem 
 

Eftersom ett ramverk kommer att skapas som behandlar relationen mellan affärssystem och 

processer, är det viktigt att förstå vad ett affärssystem är. Det är även viktigt att förstå vår syn 

på affärssystem, indelning av systemet i flexibla och stabila delar samt den påverkan ett 

affärssystem har på en verksamhet. Påverkan är framförallt viktig att känna till och förstå då 

det ligger i begreppet relation, vår syn på relation det vill säga, att det faktiskt sker en 

påverkan och att det finns en stark koppling mellan organisationens affärssystem och dess 

processer.  

 

När det kommer till begreppet affärssystem finns det en mängd olika definitioner att förhålla 

sig till. Magnusson och Olsson (2008) definierar exempelvis ett affärssystem som 

standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd. Hedman et al. (2009) och Nilsson och 

Westelius (2009) bild av ett affärssystem skiljer sig inte så mycket från Magnusson och 

Olsson (2008) de definierar ett affärssystem som helhetslösningar för verksamheter. 

Framställningen om vad ett affärssystem är i litteraturen fokuserar främst på affärssystem som 

stöd till hela verksamheten. Detta grundsynsätt har inte förändrats nämnvärt genom åren då 

Davenport redan 1954 definierade affärssystem som ett applikationspaket som stödjer alla 

eller åtminstone de flesta organisatoriska informationsbehov. Även Askenäs (2000) definierar 

affärssystem som en lösning som ska stödja verksamhetens alla olika delar. 

 

Standardiserade system är med andra ord ett system som utan anpassning implementeras och 

används i en organisation precis som det är. Om en organisation väljer att implementera ett 

standardiserat system är utgångspunkten att antingen organisationen och dess processer får 

anpassa sig till systemet eller att det finns en perfekt passform mellan system och 

organisationens processer (Magnusson & Olsson, 2008). 
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Askenäs (2000) beskriver att affärssystem utvecklas för att passa många olika företag inom 

samma bransch. Något som Hedman et al. (2009) definierar som branschspecifika produkter 

(system) snarare än verksamhetsspecifika. För att förtydliga vad Askenäs (2000) och Hedman 

et al. (2009) menar ger vi här ett mer praktiskt exempel. Affärssystemleverantörerna utvecklar 

till exempel ett system mot livsmedelsbranschen där endast mindre anpassningar görs till de 

olika verksamheterna som exempelvis Ica, Hemköp, Lidl etc. Detta leder enligt oss till att 

verksamheterna, i och med det standardiserade affärssystemet, tvingas till att använda sig av 

liknande processer för att systemet ska användas. Detta är något som bidrar till att det som gör 

verksamheternas produktutbud unikt blir lidande, på grund av att kreativitet och flexibilitet 

hämmas. Verksamheterna blir således mer lika varandra och konkurrensfördelen kan minska.  

 

Begreppet verksamhetsövergripande som förekommer i olika former i definitionerna av ett 

affärssystem syftar enligt Magnusson och Olsson (2008), Hedman et al. (2009), Askenäs 

(2000) och Davenport (1954) till möjligheten att samla, granska och använda sig av 

information i realtid från verksamhetens alla olika delar. De olika delarna kan exempelvis 

vara allt från produktion till administration. Vi menar då att ett affärssystem måste vara en del 

av alla eller många processer inom en organisation. Detta styrks av Wei (2008) som menar att 

alla organisationsprocesser relaterar till affärssystemet. Därför blir det viktigt att med ett 

ramverk, även om fokus enbart ligger på kärnprocesserna, komma ihåg att då ett affärssystem 

är verksamhetsövergripande kan delar inom systemet beröra samma eller flera processer. 

Processer som inte har en relation mellan sig själva, men som med ändringar, förbättringar 

eller dylikt kan få en relation mellan sig på grund av affärssystemet. Med andra ord menar vi 

att vid användandet av ett ramverk bör användare vara eftertänksamma och försöka se vilka 

konsekvenser ändringar kan medföra. 

 

Tillgång till information i nuet utan att behöva vänta på kvartalsrapporter och utgå från 

försäljningssiffror från föregående år leder till att verksamheter kan höja beslutskvalitén och 

på så sätt effektivisera sina processer (Magnusson & Olsson, 2008;Hedman et al., 

2009;Askenäs, 2000;Davenport, 1954). Vi ser här att tillgången till information får en för stor 

roll i nyttan ett affärssystem bidrar med. Bara för att verksamheter får tillgång till information 

betyder inte det enligt oss att processer blir effektivare eller att beslutskvalitén per automatik 

höjs. Denna utgångspunkt är för oss något problematisk då vi anser att ett affärssystem först 

och främst bidrar med en informationseffektivisering, alltså en möjlighet att få information 

snabbare. Informationen måste sedan tolkas och bearbetas för att ge stöd till strategiskt viktiga 
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beslut. Informationen i sig leder inte till att rätt beslut fattas men den kan skapa en god grund 

och leda till bättre beslut som kan effektivisera verksamhetsprocesser. Information ett 

ramverk skulle kunna generera är möjligtvis information om vilka processer som inte fungerar 

eller om det finns en avsaknad av ett systemstöd. 

 

Definitionerna om vad ett affärssystem är för något är många, vi presenterade här ett urval ur 

litteraturen. Vår syn på vad ett affärssystem är skiljer sig inte mot litteraturens definition, vi 

ser helt enkelt att ett affärssystem är en helhetslösning för en organisation med mål att ge stöd 

till och effektivisera organisationen. 

 

3.2 Vad en process är och vikten av att fokusera på kärnprocesser 

 

Hittills har vi behandlat affärssystem, synen på dessa och vilken påverkan de kan ha på en 

organisation. Vi går nu in på att behandla begreppen process och kärnprocess. Dessa begrepp 

är viktiga att förstå vid utformandet av ett ramverk, som är tänkt att behandla en organisations 

processer i relation till affärssystemet. Det är även viktigt att förstå hur de skapar värde för en 

organisation och hur processer relaterar, kopplar till, ett affärssystem.  

 

En process är en serie av aktiviteter som upprepas och omvandlar ”input” till ett resultat för 

intern eller extern kund (Rentzhog, 1998;Harrington, 1991). Vi ser därför en process som en 

kedja av aktiviteter som skapar ett resultat.  

 

Nu när processbegreppet är fastställt, och vår syn på detta, går vi här in på processförbättring 

och effektivisering. Detta då ett ramverk, såsom vi föreställer oss, ska kunna generera/vara 

startskottet för processförbättring och effektivisering. Davenport (1993) menar att vid 

processförbättring och effektivisering har information en viktig roll. Samtidigt kan 

information ha flera stödjande roller. Genom att tillföra information till processer kan det 

ibland leda till en radikal prestationsförbättring. Information kan användas för att mäta och 

övervaka processers prestanda, integrera aktiviteter, anpassa processer åt kunder och 

processoptimering (Davenport 1993). Information är relevant för ledningsbeslut och relaterat 

till konkurrensökande aktiviteter. Informationsorientering menar dock Davenport (1993) inte 

räcker till för att generera information som stöd för realtidsanalys, det vill säga för att 

analysera hur bra en organisations processer är. Det krävs att organisationer rör sig mot 

processorientering för att i realtid kunna analysera processers prestanda. 
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Rentzhog (1998) menar att det moderna samhället ställer nya krav på organisationer.  De nya 

kraven innebär att organisationer måste kunna ändra sina produkter och komma på nya 

arbetssätt.  Dessa krav hanteras enligt Rentzhog (1998) genom att organisationer fokuserar på 

processorientering, eller närmare bestämt kärnprocessledning. Kraven hanteras genom fokus 

på organisationens kärnprocesser som skapar värde för kunden och ökar förmågan att kunna 

anpassa sina processer till förändring. Att vara lättföränderlig, ha en inbyggd flexibilitet är för 

organisationer idag det nya normala. Förändring är ”en av de viktigaste, om inte den allra 

viktigaste, ledningsfrågan av idag” (Rentzhog, 1998, s.21). Genom att utveckla sina 

kärnprocesser kan organisationer skapa konkurrensfördelar som ger dem ett stort övertag 

gentemot sina konkurrenter (Rentzhog, 1998). Diskussionen Rentzhog (1998) för kring vikten 

att fokusera på kärnprocesser och sikta mot att vara lättföränderlig, ha en flexibilitet inom 

organisationen för att kunna anpassa sina processer (som i slutändan påverkar produkten) är 

intressant ur vårt perspektiv. Detta för att vi ser att vårt ramverk är tänkt att kunna genererar 

information om affärssystems påverkan på flexibilitet, som Rentzhog (1998) menar är viktigt, 

samt sätta den i relation till affärssystemet och de stabila processerna.  

 

Rentzhog (1998) beskriver kärnprocesser som en samling av övergripande processer som 

bidrar till att uppfylla organisationens huvudsakliga mål. Vi kommer fokusera på 

kärnprocessledning som är en viktig del vid förbättringen av processer (se figur 1 nedan). Då 

ramverket är riktat till en ledningsnivå är det av intresse att förstå hur kärnprocessledning 

påverkar organisationen. Rentzhog (1998) definierar kärnprocessledning som ”att leda och 

förbättra verksamheten utifrån dess kärnprocesser” (Rentzhog, 1998, s36). Med detta menar 

Rentzhog (1998) att kärnprocessledning handlar om att ändra ett ”mind-set” hos 

organisationen och skapa förutsättningar för ledning. Med andra ord att få hela organisationen 

att agera processorienterat dvs. söker efter att ständigt förbättra befintliga processer.  För att 

lyckas med detta identifierar Rentzhog (1998) vikten av att analysera, förbättra och göra om 

processer. Vi illustrerar nedan (figur 1) vad som är kärnprocesser i en organisation, men även 

vilka stödjande processer som finns. 
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Figur 1 Kärnprocess illustration 

 

 

 

Då Rentzhog (1998) beskriver kärnprocessleding som att utveckla och förbättra verksamheten 

utifrån dess kärnprocesser, som vi tidigare har nämnt, ser vi att detta involverar en 

ledningsnivå. Genom att en ledningsnivå har möjlighet att analysera kärnprocesserna genom 

ett ramverk anser vi att detta kan skapa ett underlag till processförbättring. Ett ramverk kan då 

bidra med nytta för organisationen genom att visa på hur affärssystemet relaterar till och 

påverka kärnprocesserna i en organisation. Detta underlag kan sedan som tidigare nämnt 

användas för att ta beslut om processförbättringar. Det är dock viktigt att veta, att bara för rätt 

underlag finns för organisationen som visar på denna relation behöver inte alla beslut leda till 

en förbättring av processerna.  

 

3.3 Relationen mellan affärssystem och processer 

 

För att öka förståelsen av kopplingen, relationen, mellan affärssystem och processer visar vi 

inledningsvis här på affärssystems inneboende flexibilitet och stabilitet. Detta för att visa en 

mer på kopplingen mellan system och process.  

 

Gällande ett affärssystems flexibilitet menar Wang och Liu (2010) att det ligger i systemets 

natur, att erhålla den flexibla relationen mellan organisationens kärnprocesser och den externa 

leveranskedjan. Mjukvaruflexibilitet och anpassningsbarhet krävs för att svara mot 

förändringar i omvärldsfaktorer på ett effektivt sätt. Ett systems flexibilitet kan bestå av att 

vara enkelt att integrera, uppgradera och utveckla på plats (Wei, 2008). Stabilitet i ett system 

är bland annat systemmognad samt att minimera systemkrascher och buggar. Det resonemang 

Processtöd 

Kärnprocesser 

(Fritt ritad ur: Segal-Horn & Faulkner, 1999) 
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Wei (2008) för om att det finns stabila och flexibla delar av ett affärssystem stärker vårt 

resonemang om att ett ramverk kan göra en indelning av ett affärssystem i flexibilitet och 

stabilitet. Vi menar att ett affärssystems stabila och flexibla delar ger resonans eller motstånd i 

en organisations processer genom att ge systemstöd eller inte. Exempelvis så stödjer eller 

motverkar systemet ett visst arbetssätt finns det en koppling mellan system och process.  

 

Vi går nu här in på att behandla relationen mellan en organisations affärssystem och 

processerna. Som vi tidigare förklarade i inledningen använder vi begreppet relation som 

etikett för att förklara kopplingen, samspelet, som finns mellan affärssystem och processer. 

Det essentiella av delarna kring affärssystem påverkan på organisationen och dess processer 

är: affärssystem har en påverkan på processer som bland annat Hedman et. al (2009) menar, 

men ger även ett stöd till organisationens alla olika delar och där med flexibla och stabila 

processer. Effekter och konsekvenser ett affärssystem har på en organisation är som Hedman 

et al. (2009) beskriver bland annat: centralisering av kontroll, förstärkning av maktfaktorer i 

auktoritära positioner, normskapande och ett starkt verktyg för organisering av organisationer 

med mera. Denna påverkan är viktig att förstå, utan en påverkan från affärssystemet på 

organisationen och dess processer finns det ingen koppling, relation, mellan dessa. Vi menar 

att i och med en påverkan existerar det en relation mellan system och processer. 

 

Enligt Leana och Barry (2000) finns det vid organisering en vilja att uppnå både flexibilitet 

och stabilitet inom en organisation. Flexibilitet innebär en strävan efter förändring i hur arbete 

utförs, med andra ord anpassning efter behov eller situation, hanteras och vem som utför 

arbetet. Organisationer eftersträvar flexibilitet för att snabbt och enkelt kunna anpassa sig till 

omvärldsförändringar, utforska nya idéer eller processer, reducera kostnader och utveckla 

konkurrensfördelar (Leana & Barry, 2000). Feldman och Pentland (2003) och Farjoun (2010) 

skriver att stabilitet genom rutiner kan stödja flexibilitet och förmågan att vara lättföränderlig 

och behöver inte leda till en tröghet hos organisationerna som stabilitet ofta tolkas som. 

Stabilitet kan alltså enligt Feldman och Pentland (2003) och Farjoun (2010) möjliggöra 

flexibilitet och förändring vilket skiljer sig lite från Leana och Barrys (2000) synsätt. Det 

skiljer sig även mot Tsoukas och Chias (2002) synsätt där organisationer konstant förändras. 

Förändring är något som är en naturlig del av organisationer och inget medvetet val. De mest 

stabila delarna i en organisation, som exempelvis rutiner, kan inte heller vara konstant stabila. 

De stabila delarna kan enligt Tsoukas och Chia (2002) vara instabila.  
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Kontentan av ovanstående synsätt är att det inom organisationer existerar förändringar 

(flexibilitet) och stabilitet. 

 

Vi menar här att relationen som finns mellan stabila och flexibla kärnprocesser och 

affärssystem är av intresse för analys av en ledningsnivå. Detta på grund av att kärnprocesser, 

som vi nämnt innan, är organisationens största inkomstkälla och existensberättigande. 

Affärssystem som stödjer och påverkar dessa kärnprocesser måste därför anpassas för att 

uppnå en högre grad av effektivisering. Men anpassningen måste, enligt oss, även ta hänsyn 

till organisationens flexibla och stabila delar, detta innebär att affärssystemet måste kunna 

vara stabilt och flexibelt. Därför är det av vikt att kunna analysera denna relation mellan 

process och system för att kunna effektivisera organisationen. 
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4 Grundförutsättningar för skapandet av ett ramverk 
 

I nedanstående kapitel identifierar vi och ställer upp förutsättningar baserade på analyserade 

modeller och ramverk. Vi gör även en distinktion mellan begreppen ramverk och metodologi, 

vi utreder dessa begrepp och förklarar varför vi använder oss av begreppet ramverk. Vi 

börjar dock med att redogöra en empirisk grundning av vår idé kring ett ramverk bland annat 

för att undersöka om det kan finnas ett behov i praktiken. 

4.1 Empirisk grundning om idén med ett ramverk 
 

För att förankra våra initiala idéer om ett ramverk vände vi oss till en expert inom området. 

Ulf Melin är biträdande professor på IEI instituationen vid Linköpings Universitet. Melin är 

även författaren till artikeln The enterprise system as a part of an organization’s 

administrative paradox. En artikel som haft stor betydelse för denna uppsats då vi hämtat 

mycket av grundidén och stöd från denna artikel.  

 

I intervjun med Ulf Melin (2013)  menar han på att han inte stött på något sådant ramverk 

tidigare och att det skulle kunna vara bra, finnas möjlighet till, att försöka utveckla ett 

ramverk. Detta på grund av att affärssystemet blir en del av förändring oavsett om 

organisationer vill eller inte. Behovet av ett ramverk för att analysera organisationers relation, 

koppling, mellan affärssystem och processer bör även vara större hos organisationer med ett 

standardiserat system. Detta på grund av att organisationer som har ett egenutvecklat system 

bör ha en högre grad av passform. Det vill säga att behovet för att analysera kopplingen 

mellan affärssystem och processer blir lägre. Istället bör därför fokus ligga på organisationer 

med standardiserade system som måste göra anpassningar både inom organisationen och på 

systemet. Vidare styrker Melin (2013) att nivån inom en organisation ett ramverk bör rikta sig 

till bör ligga på en ledningsnivå, på grund av att förändring bör komma från en högre nivå i 

organisationen. (Melin, 2013) 
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För att kunna testa ett ramverk empiriskt beskriver Melin (2013) vikten av att utsätta 

ramverket för ”syratester”. Det vill säga att testning av ramverket sker i olika miljöer och 

organisationstyper. Exempelvis bör testningen av ramverket ske hos produktionsföretag, 

tjänsteföretag och hybridföretag. En utmaning som finns men som inte hindrar testningen är 

att alla organisationer inte har ett affärssystem. I och med att organisationer ofta har generella 

och övergripande system som fungerar på liknande sätt som affärssystem. (Melin, 2013) 

 

Utifrån intervjun med en expert och tillika professor inom området har vi stärkts i vår 

uppfattning om vikten av ett ramverk. Ovan har vi summerat de centrala delarna av intervjun 

med Melin (2013). Att det kan finnas ett behov av ett ramverk vid förändring och att då 

analysera förändring med koppling till affärssystemet blir relevant. Då affärssystemet alltid 

kommer vara en del av förändring. Med andra ord en del vid process och 

verksamhetsförbättring. 

 

4.2 Ramverk och Metodologi 
 

I detta avsnitt definierar vi och motiverar valet av att använda oss av ramverk som förklarande 

begrepp på vår tänkta modell. Vi särskiljer även ramverk från metodologi. Begreppen 

ramverk och metodologi handlar om att analysera. Här utreder vi varför vi använder oss av 

begreppet ramverk och vad som skiljer begreppen åt. Vi börjar med att definiera metodologi, 

bland annat för att det ska bli enklare att förstå Jayaratnas (1994) särskiljande mellan 

metodologi och ramverk.   

  

Metodologi är enligt Åsberg (2001) läran om olika tillvägagångssätt vid genomförandet av 

vetenskapliga undersökningar och upprättandet av vetenskaplig kunskap. Metodologi har 

även för Åsberg (2001) olika distinktioner där det sker en skillnad mellan att söka det unika i 

enskilda fall eller att söka samband. Jayaratna (1994) definierar metodologi som ett explicit 

sätt att strukturera tänkande och handlingar. En metodologi försöker tala om vilka steg som 

bör tas, hur dessa steg ska genomföras och varför överhuvudtaget stegen bör genomföras i sin 

specifika ordning.  

 

Jayaratna (1994) sätter metodologi i kontrast till vad ett ramverk är för något. Enligt Jayaratna 

(1994) hjälper ett ramverk till, på samma sätt som metodologi, att strukturera ett tänkande. 

Skillnaden ligger i att ett ramverk är en statisk modell som tillhandahåller en struktur för att 
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hjälpa till att sammanföra modeller och koncept. Ett ramverk ses därför som en meta-modell 

där koncept, modeller och metodologi kan bli strukturerade och där deras likheter eller 

olikheter synliggörs. Vidare menar Jayaratna (1994) att en metodologi alltid skiljer sig från ett 

ramverk för att en metodologi alltid innebär en tidsberoende ordning av tänkande eller 

handling. Enligt Hartman (2004) består ett teoretiskt ramverk av termer med tillhörande 

definitioner som ingår i teorin. Termerna är de som pekar ut företeelser i världen och som 

utgör byggstenarna i teorin. Att utveckla ett teoretiskt ramverk innebär enligt Hartman (2004) 

att ange de företeelser i världen teorin säger finns, teorins existensantagande. Därför menar vi 

på att det är ett ramverk vi kommer ta fram genom att ta fram en meta-modell som kan 

strukturera koncept, modeller och metodologi.  

  

4.3 Stödjande ramverk och modeller för framtagande av ett ramverk 
 

För att kunna skapa ett ramverk, och få en bättre bild av hur ett sådant ramverk kan tänkas 

utformas, har vi inspirerats av ramverk och modeller inom andra områden än informatik. Vi 

har tagit fasta på centrala begrepp och tankar, som kan överföras till informatiken och ett 

ramverk som tas fram i denna studie. Nedanstående modeller ska alltså läsas som en källa till 

inspiration, en teoribaserad pelare som stödjer och stärker upp konstruerandet av vårt 

ramverk.  

 

De tre modeller vi har fått inspiration från och använt oss av är Farjouns (2010) ramverk som 

diskuterar dualitet och dualism inom en verksamhet. Den andra modellen är SWOT- analys 

(Strength, Weakness, Oppourtunity, Threat) som enligt Jobber och Fahy (2009) är en 

strukturerad planeringsmetod för att mäta interna och externa styrkor. Den sista modellen vi 

använt oss av är Ansoff matris som enligt Richardson och Evans (2007) bidrar till att visa på 

hur organisationen kan generera alternativa strategiska riktningar. 

 

Vi ser här att några av de centrala begrepp SWOT (Jobber & Fahy, 2009) och Ansoff 

(Richardson & Evans, 2007) berör som i grunden bidrar till marknadsföringen på ett liknande 

sätt, i en överförd kontext, kan bidra till analys av affärssystems påverkan på olika processer. 

Vi kommer nedan att beskriva modellerna, deras karaktärsdrag och visa på hur dessa modeller 

inspirerar oss samt förstärker konstruktionen av vårt ramverk.  

 



32 
  

Anledningen till varför vi har utgått från Ansoff, SWOT och Farjoun är på grund av att vi i ett 

tidigare skede i våra studier använt oss av Ansoff och SWOT för att genomföra en analys av 

organisationer. Vi är därför bekanta med dessa modeller, hur de används och vad det är tänkt 

att de ska generera för resultat. Farjouns ramverk hittade vi i förarbetet till kandidatuppsatsen, 

vi såg att strukturen och konceptet var väldigt likt det vi hade föreställt oss att vårt ramverk 

kunde komma att se ut som. Vi har därför valt att använda oss av dessa tre som inspiration till 

utformningen av vårt egna ramverk. Det gäller vid modellering, funktion, omfattningen och 

nytta. Vi vill dock lyfta fram här att vi är medvetna om den risk som finns med detta 

tillvägagångssätt. Det vill säga att vi redan innan skapandet av ramverket redan har en tydlig 

bild av resultatet, ett resultat som blir styrt av redan förutbestämda uppfattningar och kunskap. 

Vi går in mer på denna kritik i uppsatsens senare del där vi diskuterar resultatet av studien och 

uppsatsen. 

 

4.3.1 Farjouns ramverk om dualitet kontra dualism 

 

Farjoun (2010) presenterar i sitt ramverk ett grundläggande synsätt på stabilitet och 

förändring. I detta synsätt är stabilitet och förändring fundamentalt beroende samtidigt som de 

är motsägelsefulla och ömsesidigt möjliggör.  

 

För att etablera hur organisationer använder olika mekanismer för att möjliggöra stabilitet 

använder sig Farjoun (2010) av litteratur kring ekonomisk stabilitet, komplexa adaptiva 

system och studier av tillförlitliga organisationer. Dessa tillförlitliga organisationer är bland 

annat kärnkraftverk och hangarfartyg, då dessa befinner sig i en farlig, flyktig och 

oförutsägbar situation som ger en unik chans att studera lågvariationsresultat i dynamiska 

situationer. I dessa dynamiska kontexter är inte stabilitet självbärande utan kräver snarare 

intern variation och ansträngning. För vissa innebär stabilitet beständighet i tjänster, för andra 

innebär det säkerställning av kärnaktiviteter och processer. (Farjoun, 2010) 

 

Farjoun (2010) för en intressant diskussion kring hur förändring och variation kan möjliggöra 

stabilitet. Organisationer som är flyktiga och oförutsägbara är mer värt att studera då dessa per 

automatik kräver en viss grad av variation för att stabilitet ska kunna uppnås. För att enklare 

förstå Farjoun (2010) försöker vi föreställa oss hur variation kan möjliggöra stabilitet. Vi 

tänker oss att miljön där serverhallar finns är föränderligt, det kan till exempel bli stor 

belastning på servrarna, men även temperaturökningar, intrångsattacker, samt strömavbrott 
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som kräver anpassning och flexibilitet från tekniker på plats för att klara av att hantera 

situationen. Perspektiv blir här mer tydligt där förändring och stabilitet möjliggör varandra. 

Det vill säga att dessa två olika förhållanden samexisterar istället för att motverka varandra. 

Vi anser därför att Farjoun (2010) för in ett nytt intressant perspektiv i debatten kring 

flexibilitet och stabilitet. 

 

Farjoun (2010) visar även på hur han anser att stabilitet möjliggör förändring, vi likställer här 

Farjouns förändring och innovation med flexibilitet. Förändring och innovation är sällan ett 

resultat från en enskild individs geni, utan behöver kollektivism och ett systematiskt 

förhållningssätt. Detta går i likhet med Leana och Barry (2000) synsätt på organisering. Med 

andra ord uppnås förändring och innovation ur stabila systematiska förhållningssätt, rutiner 

och kollektivism. Stabila mekanismer och institutioner möjliggör förändring och 

anpassningsbarhet på många sätt. De tillför behövd säkerhet och legitimitet, effektiviserar 

undersökningsprocesser genom att eliminera oönskad variation och begränsar opportunism 

(Farjoun 2010). Vi anser att kontentan av hur stabilitet möjliggör förändring är att stabila 

processer och systematiska stabila förhållningssätt ligger som grund för flexibilitet. Att 

stabilitet möjliggör förändring och innovation anser vi beror på att just stabilitet är en trygghet 

i sig. När stabilitet är uppnått och det finns en stabil grund att stå på är det förändring och 

innovation som blir nästa steg i en utvecklingsprocess. Då öppnas möjligheten upp att 

experimentera, skapa nya produkter eller att börja hitta nya sätt och lösningar på problem eller 

bara att finna nya vägar att genomföra processer på. Det resulterar mer i Tsoukas och Chias 

(2002) synsätt vilket innebär att förändring är organisationers normala tillstånd. 
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Vi illustrerar nedan i figur 2 Farjouns (2010) ramverk om dualitet. I illustrationen så är Q2 hur 

förändring möjliggör stabilitet och Q3 hur stabilitet möjliggör förändring. Det är med andra 

ord dualiteten mellan stabilitet och förändring som illustreras. Hittills har vi inte nämnt så 

mycket om Q1 och Q4 som i bilden är betitlade med Exploitation. Dessa ses som 

motsättningar, vilket tar sig rätt naturligt då stabila mekanismer och resultat nödvändigtvis bör 

motsätta sig föränderliga mekanismer och resultat. 

 

Figur 2 Farjouns Ramverk 

(Hämtad ur Farjoun, 2010, s206) 

 

Vi kan genom att studera Farjouns (2010) ramverket ovan resonera kring hur flexibla och 

stabila processer i en organisation påverkas av affärssystemet. Med stöd i Farjoun (2010) bör 

ett ramverk som är tänkt att generera information om en organisations processer i relation till 

ett affärssystem kunna fungera på liknande sätt som ramverket. Det vill säga att stabila 

processer och stabila delar i ett affärssystem kan tänkas motsätta sig flexibla processer och 

flexibla delar i affärssystemet. Spänningen mellan de flexibla och stabila delarna går i enighet 

med Farjoun (2010). Därför bör det då vara som så att stabila processer och flexibla delar i 

systemet kompletterar flexibla processer och stabila delar i systemet såsom Q2 och Q3 gör i 

Farjouns (2010) ramverk.   
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4.3.2 Ansoff Matris 

 

En annan modell vi använder oss av vid framtagandet av vårt egna ramverk är Ansoffs matris. 

Enligt Richardson och Evans (2007) är Ansoffs matris avsett att generera alternativa 

strategiska riktningar för en organisation genom att överväga produkt och marknads 

alternativ. Matrisen innefattar fyra olika områden som är till för att beskriva nu -och 

framtidsläge gällande produkter och marknader (Richardson & Evans, 2007). Detta illustreras 

i matrisen nedan (Figur 3). 

 

 

Figur 3 Ansoffs Matris 

 (Fritt ritad efter Richardson och Evans, 2007) 

 

Även om Ansoffs matris är till för att användas inom andra områden än informatik så anser vi 

att matrisen är en lättanvänd modell för analys. Ansoffs matris har likheter med Farjouns 

ramverk, båda två har områden på var sin sida av matrisen som innehar samma 

förutsättningar. I Ansoffs matris är det Ny och Existerande som är förutsättningarna för 

områdena Produkt och Marknad. Genom att kombinera förutsättningarna för områdena 

framkommer det vad varje cell i matrisen representerar. Informationen modellen genererar är 

övergripande möjligheter för att uppnå nya marknadsandelar eller en ökad konkurrenskraft.  
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Med andra ord ser vi Ansoffs matris som ett bra startskott vid analys av den egna 

verksamheten för att utreda organisationens nu – och framtidsläge. 

 

Det ovanstående anser vi kan relatera till vårt ramverk med fokus på relationen, kopplingen, 

mellan affärssystem och processer. Detta genom att vårt ramverk generera information eller 

analys av en organisations nuläge. Denna information (analys) ligger sedan som grund, är 

startskottet, för process och verksamhetsförbättring. Vårt ramverk kan således, på ett liknande 

sätt som Ansoff matris, vara ett användbart startskott för analys av nuläge men även leda till 

process och verksamhetsförbättring. 

 

4.3.3 SWOT - analys 

 

Jobber & Fahy (2009) beskriver SWOT-analys, vilket vi tidigare har nämnt, som en 

strukturerad planeringsmetod vars syfte är att identifiera interna och externa faktorer, som 

antingen gynnar eller missgynnar verksamheten och dess förmåga att uppfylla sina mål. Vi ser 

här SWOT-analys som användbar i en överförd kontext, där syftet inte handlar om 

marknadsföring utan om analys av relationen mellan affärssystem och processer. Vi ser här en 

likhet till vad SWOT vill åstadkomma när det gäller att identifiera de interna faktorerna som 

visar på vilka styrkor och svagheter organisationen har i nuläget med det vi vill åstadkomma 

med vårt ramverk. SWOT visar även på vilka externa möjligheter och risker som finns för 

organisationen i ett framtida perspektiv. Genom att lyfta fram processernas relation till 

affärssystemet anser vi även att vårt tänkta ramverk kan bidra med insikt om framtida 

möjligheter och risker på liknande sätt som SWOT. Fokus med vårt ramverk ligger dock på 

en nulägesbeskrivning.  

 

För att förtydliga vad en SWOT- analys är illustrerar vi modellen (figur 4) och dess 

karaktärsdrag kortfattat nedan och samtidigt relaterar den till utvecklandet av vårt ramverk.  
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Figur 4 SWOT-analys 

(Exempel på hur en SWOT-analys kan se ut inspirerad av Jobber och Fahy, 2009) 

 

Det SWOT gör enligt oss är att visa på organisationens nuläge internt genom att identifiera 

exempelvis Strength and Weakness och definiera dessa i cellerna. Detta skapar en tydlig bild 

om vad som är organisationens styrkor och svagheter i ett nulägesperspektiv. Genom att 

tydligt definiera affärssystemets relation till processerna skapar vi en tydlighet på samma sätt 

som SWOT.  Detta är tankar vi tar med oss från SWOT-analys till utvecklandet av vårt 

ramverk. 

 

4.4 Strukturerad jämförelse av modellerna 
 

 Genom en jämförelse mellan SWOT-analys, Ansoffs Matris och Farjouns ramverk kan vi se 

likheter mellan dem, framförallt vad gäller hur modellerna och ramverken är uppbyggda, 

strukturerade och vilka faktorer som kan vara viktiga att tänka på vid utveckling av ett eget 

ramverk. Vi har identifierat tre stycken områden, dessa är Struktur, Spänning och Omfattning. 

Det är områden som vi själva har identifierat vid analys av SWOT, Ansoff och Farjoun. Dessa 

tre områden kommer vi senare att använda oss av vid skapandet av vårt egna ramverk. 

 

Struktur Det sker en indelning i celler hos de tre beskriva modellerna. Både 

Ansoffs Matris och Farjouns fyra celler beskriver övergripande 

förhållanden för organisationen.  

 

Syftet med varje cell i Ansoffs Matris och Farjouns ramverk bestäms av 

de förutsättningar som ställs upp vid den horisontella och vertikala sidan. 
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SWOT-analysen skiljer sig från Ansoff och Farjoun. SWOT delas in i en 

intern del och en extern del. Varje cells syfte i SWOT-analysen är 

fördefinierade och bestäms inte på samma sätt som hos de övriga. 

 

Spänning I Farjouns ramverk finns de en tydlig spänning mellan stabilitet och 

flexibilitet, cellerna som han benämner i figur 2 som Q1 och Q4. 

Samtidigt finns det även en kompletterande relation mellan cellerna Q2 

och Q3. Med andra ord visar Farjouns ramverk på att stabilitet och 

flexibilitet skapar spänning och kompletterar samtidigt varandra.  

 

Identifierad spänning och komplement finns inte utsagd i varken SWOT-

analysen eller hos Ansoff men vi ser att det går att utläsa både spänning 

och komplement hos de båda. I SWOT-analysen innefattar spänningen 

även den interna och den externa världen. 

 

Omfattning Gemensamt för alla tre är att omfattningen aldrig går ner på en detaljnivå 

av ett område utan håller sig på en övergripande generell nivå. De ger en 

fingervisningar och hjälp till att identifiera och hitta områden inom 

organisationen som är ett ämne för analys. På sätt och vis fungerar de som 

inledning för en djupare analys av valda områden på detaljnivå. Med 

andra ord hjälper de till att strukturera och dela in organisationen i 

områden. 

  

Efter att ha analyserat ovanstående ser vi att en matrisstruktur av fyra celler är att föredra. 

Utmaningen kring utvecklandet av en matrismodell torde ligga i att på ett enkelt sätt förklara 

och precisera för användare vad varje cell innebär, samt vad för information som ska 

genereras i varje cell relativt affärssystemets påverkan på kärnprocesserna. En annan 

utmaning vi identifierat är vilka förutsättningar som ligger till grund för cellernas egenskaper. 

Användningen och tillvägagångssättet av ramverket bör även definieras samt riktlinjer som 

talar om för användaren hur tillvägagångssättet ska ske. Riktlinjer ska även förtydligas som 

pekar på hur ramverket är tänkt att användas och vilket resultat ramverket förväntas ge. I detta 

fall ser vi att riktlinjer såsom att användaren kan ha spänningen mellan cellerna i åtanke, för 

att kunna identifiera en balans och påverkan mellan stabila och flexibla processer. Riktlinjer 
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kring ramverkets omfattning bör även ställas upp, visa på vilka processer som är objekt för 

analys, huvudsakligen ligger vårt fokus på kärnprocesser, men vi ser här inget hinder att 

använda ramverket på övriga processer inom organisationen.  

4.5 Summering av viktiga delar och tankar   

 

Innan vi går vidare till byggandet av vårt ramverk så summerar vi här de centrala delarna som 

vi menar är viktigt att bära med sig. 

 

Affärssystem Ett affärssystem är vanligtvis ett standardiserat system (Magnusson 

& Olsson, 2008;Hedman et al., 2009;Askenäs, 2000;Davenport, 

1954). Det är detta synsätt vi använder oss av i uppsatsen. 

 

Ett affärssystem ger ett heltäckande verksamhetsstöd för 

organisationen och hanterar information. Möjlighet att hantera 

information i realtid från organisationens alla olika delar 

(Magnusson & Olsson, 2008; Hedman et al., 2009; Askenäs, 2000; 

Davenport, 1954). 

 

Ett affärssystem påverkar organisationen och verksamhetsprocesser. 

Affärssystemet är en integrerad del i organiseringen av 

organisationer och dess strävan att uppnå flexibilitet och 

stabilitet.(Hedman et. al, 2009; Melin, 2010) 

 

Processer Vi ser en process som en kedja av aktiviteter som skapar ett resultat. 

Resultatet måste inte nödvändigtvis vara materiellt, en process 

resultat kan vara immateriellt såsom en tjänst eller service. 

 

Genom att fokusera på kärnprocesser ökar organisationens förmåga 

att anpassa sina processer till förändring. Det är viktigt att fokusera 

på kärnprocesserna och att sträva efter att vara lättföränderlig. 

Utveckling av kärnprocesser kan skapa konkurrensfördelar. 

(Rentzhog, 1998) 
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Det är viktigt att hela tiden analysera och försöka förbättra 

processer. Effektivisering av processer skapar ett högre värde för 

kunden. (Rentzhog, 1989) 

 

Organisering Vid organisering finns det en samtida strävan efter att uppnå 

flexibilitet och stabilitet inom organisationen (Leana & Barry, 

2000). 

 

Flexibilitet innebär en strävan efter förändring i hur arbete utförs, 

hanteras och vem som utför arbetet. Flexibilitet innebär även att 

organisationer snabbt kan anpassa sig till omvärldsförändringar, 

utforska nya idéer eller processer. Kan reducera kostnader och 

utveckla konkurrensfördelar. (Leana & Barry, 2000) 

 

Stabilitet innebär att organisationer försöker uppnå stabilitet i 

arbetet och i relationen till sin arbetskraft. En stabil och erfaren 

arbetskraft kan innebära en konkurrenskraft som är svår att 

efterlikna. (Leana & Barry, 2000;Feldman & Pentland, 

2003;Farjoun, 2010) 

 

Relation Vi har identifierat en relation mellan processer och affärssystem. 

Eftersom affärssystem påverkar en organisations processer bör det 

finnas intresse av att hämta kunskap/information om och på vilket 

sätt påverkan sker. 

 

Vi ser att denna relation går att analysera med ett ramverk, som 

syftar till att skapa värde i form av beslutsunderlag för en 

ledningsnivå. 
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4.6 Analyserade modellers bidragsfaktorer 
 
Vi identifierar genom analys och användning av modellerna övergripande bidragsfaktorer. Det är 

främst SWOT-analys och Ansoffs matris som har tydliga bidragsfaktorer. Ansoffs matris som är en 

makro analys, det vill säga organisationen i relation till en omvärldsanalys, ger övergripande 

information om organisationens nu -och framtidsläge (Richardson & Evans, 2007). SWOT-

analysen innebär en analys både på makro såväl som mikro nivå, mikro nivån som är den 

interna nivån inom en organisation. SWOT-analysen är som nämnt ovan till för att identifiera 

externa och interna faktorer som gynnar eller missgynnar organisationen från att uppnå sina 

mål (Jobber & Fahy, 2009). Vi ser att bidragsfaktorerna som modellerna innehar är främst på 

en generell, övergripande nivå och exakt vilka bidragsfaktorer som modellerna genererar 

beror på organisationen och användaren som använder modellerna. Samt när i tiden 

modellerna används, med andra ord menar vi att bidragsfaktorerna säkerligen kommer variera 

om en och samma modell appliceras på en organisation med flera år mellan analyserna.   
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5 Framtagandet av ramverket 
 

I denna del kommer vi att bygga och illustrera vårt egna ramverk efter de områden som vi 

identifierat i kapitel 4. Vi förklarar och illustrerar först på en allmän nivå för att sedan mer 

detaljerat utveckla illustrationerna för att till sist landa i hur ramverket blir utformat, dess 

förutsättningar och användningssätt. Vi kommer senare ge ett resultat av vårt ramverk 

applicerat på en fiktiv produktionsprocess. 

 

5.1 Skapande och illustration av ett teoribaserat ramverk 

 

Från jämförelse av analysmodellerna Ansoff, SWOT och Farjoun identifierade vi tre stycken 

områden vi ser som centrala för ett ramverk. Dessa tre områden är Struktur, Spänning och 

Omfattning. Vi går här igenom dessa områden en gång till och diskuterar vad de innebär för 

vårt ramverk. Vi kommer även identifiera tillämpningsområdet baserat dels på de analyserade 

modellerna men även delar från det teoretiska ramverket.  

 

Struktur 

Vi har identifierat Struktur som en viktig del av ett ramverk. En tydlig struktur bidrar till att 

dela in ramverket inom delområden, dessa områden kan vara celler i en större 

sammanhängande struktur. Strukturen av ett ramverk skapar skelettet, ramen, som vi senare 

kan klä med andra dimensioner såsom Spänning och Omfattning. För att kunna skapa en 

struktur för ett ramverk ser vi att det inte enbart räcker att tilldela ramverket ritade ramar eller 

boxar. Det krävs även förutsättningar som pekar ut vilket syfte varje delområde (cell) i 

ramverket har och hur cellerna relaterar till varandra. Med andra ord tilldelas cellerna sina 

karaktäriserande dimensioner utifrån strukturen, samt den underliggande ordningsföljden vi 

bestämmer att förutsättningarna ska inneha. Strukturen kräver även en förståelse av hur 

användaren ska se på ramverket, använda det och så småningom kunna härleda ett resultat. 

Utan en tydlig förståelse från användaren blir inte strukturen bärande nog. Det kan resultera i 

att ramverket används fel eller inte alls. Nedan illustrerar vi den struktur med förutsättning vi 

kommer använda oss av samt den ordningsföljd förutsättningarna tilldelas. 
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Figur 5 Ramverkets struktur 

Ovan illustreras strukturen för ramverket tillsammans med förutsättningarna. Vi tilldelar 

Process till de horisontella förutsättningarna och Affärssystem till de vertikala. Eftersom 

ramverket syftar till att analysera relationen mellan stabila och flexibla processer och ett 

flexibelt och stabilt affärssystem använder vi oss av dessa som förutsättningar, illustrerat som 

ovan. Ordningsföljden illustreras nedan i figur 6. Vi menar att processer är genomgående i en 

organisation och affärssystemet i sin tur påverkar processerna (Hedman et al. 2009). Detta 

innebär att ordningsföljden blir först processens förutsättningar och sen affärssystemets. Detta 

gör att cellerna erhåller sina dimensioner.  

 

Figur 6 Förutsättningarnas ordningsföljd 
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Spänning 

När strukturen för ramverket är fastställt ger det en möjlighet till en spänning mellan cellerna. 

Detta då förutsättningarna och ordningsföljden av dessa bestäms. Spänningen uppstår av att 

ställa två eller fler saker mot varandra. En spänning kan även vara ett resultat av 

förutsättningarna såsom omvärldsfaktorer, exempelvis SWOT-analys. Det är resultatet i de 

enskilda delområdena, cellerna, som huvudsakligen är av intresse. Vi menar dock inte att 

spänningen alltid i sig måste medföra ett värde. Det vi menar är snarare att spänningen måste 

existera då den uppstår som ett resultat av struktur och att ställa två eller fler saker mot 

varandra. Samtidigt skiftar förutsättningarna mellan processerna och affärssystemet mellan 

cellerna. Det innebär bland annat att stabila processer och ett stabilt affärssystem ställs mot 

flexibla processer och flexibelt affärssystem. Därför blir det en spänning mellan cellerna men 

även på grund av relationen, koppling mellan, processer och affärssystem. Nedan i figur 7 

illustrerar vi spänningen mellan cellerna. 

 

Figur 7 Ramverkets spänning 

 

Omfattning 

Omfattningen av ett ramverk ser vi hos de analyserade modellerna och ramverken som 

behandlar ett övergripande område av en organisation eller något annat studieobjekt. 

Omfattningen är även tydligt förklarade hos modellerna SWOT, Ansoff och Farjoun, därför 

ser vi ett behov av att själva bestämma omfattningen av vårt ramverk. Omfattningen har vi 

redan varit inne på i Struktur, där vi menar att strukturen även bestäms av förutsättningarna, 

vilka i detta fall är flexibla, stabila processer respektive flexibelt och stabilt affärssystem. 

Förutsättningarna för ramverket hjälper även till att, utöver strukturera ramverket, avgränsa 

området som är tänkt att analyseras. Förutsättningarna i sig räcker inte helt till att förklara 

hela omfattningen av ett ramverk, de ger snarare en fingervisning av omfattningen. Därför ser 
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vi att en förklaring till omfattningen även är nödvändig för att förstå ramverkets 

förutsättningar och användningsområde. Mer detaljerat vilken omfattningen vårt ramverk 

erhåller går vi in på nedan.  

 

5.2 Detaljerad illustration och förklaring av ramverket 

 

Vi kommer nu att gå in mer på detalj om hur vi utformar vårt ramverk, vad strukturen 

resulterar i, hur spänningen uppstår och vilken omfattning ramverket ska ha. Vi går även in på 

hur ramverket utformas för att på bästa möjliga sätt kunna visa på kopplingen mellan 

affärssystem och processer. 

  

Struktur 

Vi har redan varit inne på ramverkets struktur, förutsättningar och ordningsföljd. Nu går vi in 

mer på detalj vad förutsättningarna innebär för vårt ramverk och cellernas dimensioner. Efter 

att förutsättningarnas position är bestämd kan vi namnge varje cell individuellt, samt förklara 

vad varje cell innebär efter sina förutsättningar. Vi börjar här i figur 8 med att illustrera 

strukturen för ramverket i detalj. 

 

 

Figur 8 Ramverkets detaljerade struktur 
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Vi sätter här förutsättningarna till att vara flexibla och stabila processer samt flexibelt och 

stabilt affärssystem (se vertikal och horisontell axel i figur 8). Då det är flexibilitet och 

stabilitet som är i fokus i relationen mellan affärssystemet och kärnprocesserna. Att Processer 

utgör den horisontella axel är som vi förklarar ovan i 5.1 Struktur beroende på att vi ser 

processer som genomgående i en organisation och Affärssystem blir den vertikala axel då 

detta är stödjande för organisationen.  Det medför att det uppstår en spänning mellan stabila 

processer och delar av affärssystemet mot de flexibla processerna och delarna av 

affärssystemet, i likhet med Farjouns (2010) ramverk om dualitet. Som vi diskuterade förut 

gällande ett ramverks struktur menade vi på att det krävs en förståelse för hur ramverket ska 

användas. Det vill säga en förståelse av strukturen. Det är även viktigt att förstå den påverkan 

förutsättningarna har för cellernas dimensioner. Det är framförallt dimensionen för cellerna 

C2 Flexibilitet/Stabilitet och C3 Stabilitet/Flexibilitet som påverkas (figur 7) av 

förutsättningarna Flexibelt och Stabilitet och ordningsföljden. Eftersom det är affärssystemet 

som påverkar, stödjer, relaterar till en organisations processer, så ser vi denna förutsättning 

som vertikal. Det vill säga stödjande genom hela organisationen. Strukturen vi illustrerar här 

anser vi visar på hur ramverket är tänkt att fånga upp relationen, kopplingen, mellan 

processers flexibilitet och stabilitet om hur flexibla och stabila komponenter i affärssystem 

stödjer/påverkar processerna.   

 

Spänning 

Vi illustrerar den spänningen som vi identifierade förut vid modelleringen av ramverkets 

struktur. Cellerna C1 Flexibilitet och C4 Stabilitet (Figur 7) det vill säga ren flexibilitet och 

stabilitet skapar den spänning som uppstår av att ställa förutsättningarna mot varandra. 

Cellerna C2 Flexibilitet/Stabilitet och C3 Stabilitet/Flexibilitet (Figur 7) skapar en hybridform 

av förutsättningarna, det vill säga att de innehar båda förutsättningarna Stabilitet och 

Flexibelt. Cell C2 Flexibilitet/Stabilitet (Figur 7) innehar flexibla processer och stabila delar 

av affärssystemet. Cell C3 Stabilitet/Flexibilitet (Figur 7) innehar stabila processer och 

flexibla delar av affärssystemet. Exempel på en spänning är bland annat att en organisation 

som tillhandahåller vård kan hantera specialfall samtidigt som det finns en standardiserad 

avdelning för standardfall. Därför behöver organisationens specialavdelning flexibla processer 

och system och den standardiserade vårdprocessen är i behov av stabila processer och system. 

Vi menar med andra ord att affärssystemet därför bör kunna klara av att hantera de två olika 

vårdprocesserna genom att vara stabilt och standardiserat för den vanliga vården, men för 

specialfallen krävs det ett flexibelt och anpassningsbart system.  
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Figur 9 Detaljerad spänning 

Omfattning 

Att definiera omfattningen av ramverket är i sig en utmaning. Vi anser att det är viktigt att 

inte vara allt för snäv eller bred vid beskrivning av ramverkets omfattning. Viktigt är även en 

tydlighet i sin beskrivning och förklaring av tillvägagångssätt och förståelse.  

 

Omfattningen av vad vårt ramverk är tänkt att analysera är en organisations kärnprocesser och 

dess relation till affärssystem. Att omfattningen innefattar kärnprocesser är för att det är dessa 

som är organisationens existensberättigande och största inkomst. Men hantering av och 

effektivisering av kärnprocesser innebär en förmåga att anpassa sig till omvärldsförändringar, 

samtidigt som det ger möjligt att skapa nya konkurrensfördelar. 

 

Ramverket syftar även till att övergripande beskriva organisationens kärnprocesser i relation 

till affärssystemet, det är med andra ord fokus på kärnprocesserna och relationen till 

affärssystemet.  

 

5.3 Illustration av tänkt resultat vid användandet av ramverket 

 

Nedan (figur 11) illustrerar vi hur resultatet av ramverket kan tänkas se ut vid användandet av 

ramverket. Viktigt att påpeka här är att resultatet är enbart baserat på våra egna tankar och 

idéer kring hur resultatet kan tänkas bli. Det är med andra ord inget resultat av en empirisk 

testning som vi illustrerar. Tanken är att resultatet av den empiriska testningen kommer 

generera information om användbarheten. Vi använder oss av en fiktiv serviceprocess för att 

illustrera ett resultat. Innehållet i cellerna är med andra ord inte baserade på en verklig 

produktionsprocess. 

 

Innan vi visar figur 11 illustrerar vi nedan en avskalad illustration av figur 1 Kärnprocess 
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illustration, Vi illustrerar enbart kärnprocesserna här, med andra ord har vi skalat av 

processtöden. Detta för att visa på var i en organisations processkedja produktionsprocessen 

återfinns. Det är alltså den markerade positionen som är objekt för analys genom vårt ramverk 

(figur 11) i det här fallet. 

 

 

Figur 10 Kärnprocess i fokus för analys 

(Fritt ritad från Segal-Horn & Faulkner (1999)) 

 

Nedan illustrerar vi exemplet på resultatet från den "fiktiva" serviceprocessen som vi nämnde 

ovan. Vi kommer även gå igenom cellerna var för sig i mer detalj nedanför. 
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Figur 11 Exempel på resultat med ramverket 

 

Vi går nu här in mer på detalj av varje cell nedan. Förklarar vad varje cells dimension/omfång 

möjligtvis kan fånga upp och innehålla för resultat samt exemplifierar en situation. 

 

Dimensionen i cell C1 Flexibilitet 

Denna cell är tänkt att fånga upp relationen mellan 

flexibel process och flexibla delar i affärssystemet. Ett 

exempel på flexibla delar i affärssystemet är att 

inmatning av data kan ske på olika sätt och stödjer 

således olika arbetssätt. Detta går i likhet med Wang och 

C1 Flexibilitet 

• Service 
• Akutmottagning 

• Flexibla arbetsprocesser 

• Flexibelt system 

• Många olika sätt att hantera 
olika situationer 

C2 Flexibelt/Stabilt 

• Service 
• Flera sätt att utföra arbetet på 

men affärssystemet begränsar 

• Affärssystemet hämmar flexibla 
vårdprocesser 

• Stabila standardiserade processer 
kan ge långa väntetider 

• Kompetenshämande då personal 
inte kan effektivisera processer 
efter erfarenheter, processer eller 
systemet begränsar 

C3 Stabilt/Flexibelt 

• Service 
• Fel information ger konsekvenser 

• Stabila vårdprocesser, ett sätt att 
genomföra arbetet 

• Standardiserade arbetssätt 

• Flexibla affärssystem som 
motverkar stabila vårdprocesser 

• Minskad effektivitet 

C4 Stabilitet 

• Service 
• Stabila vårdprocesser och 

affärssystem 

• Standardiserade arbetssätt 

• Möjlighet att outsourca 
standardiserade processer så 
som höftledsbyte 

• Stabil och enkel fakturering 

• Effektivisering och organisering 
av kallelser till vårdcentraler 



51 
  

Liu (2010) som menar att mjukvaruflexibilitet och anpassningsbarhet krävs för att kunna möta 

omvärldsförändringar. Exempelvis kan situationen seriekrock på motorväg med många 

skadade inblandat kräva stor flexibilitet i arbetssättet och stort flexibelt stöd från systemet, på 

grund av att det är många skadade, med många olika skador som kräver olika typ av 

behandlingar, patienterna kan även vara av olika nationalitet, kräva olika medicinering med 

mera som gör att systemet måste vara mjukvaruflexiblet och anpassat efter behov. Vi menar 

här att resultatet blir en hög grad av flexibel relation mellan processer och affärssystem, 

uppmuntrar till kreativitet, flera sätt att genomföra processerna på. Systemet stödjer de olika 

tillvägagångsätten. Nackdelen ser vi kan vara att information inte hanteras konsekvent vilket 

kan leda till informationskonflikt eller missförstånd. Ansvar ligger därför på individen att 

tolka och förstå information, vilket kan innebära ingen eller låg informationsstandardisering 

inom organisationen. 

 

Dimensionen i cell C2 Flexibilitet/Stabilitet 

Cell C2:s uppgift blir att fånga upp en flexibel 

process i relation till stabila delar i affärssystemet. 

Ett stabilt affärssystem kan exempelvis vara att 

systemet bara stödjer ett arbetssätt. Vi anser då att 

detta genererar följande resultat: Flera sätt att 

genomföra arbetet på men affärssystemet sätter 

begränsningar. Vilket hämmar de flexibla 

processerna och gör dem mer stabila och 

standardiserade. Då systemstödet inte är 

tillräckligt för att processerna ska kunna utföras 

flexibelt. Vilket påverkar processernas kreativitet och genomförande. Hämmar de olika 

tillvägagångssätten och styr flera olika kreativa processer till att utföras på ett standardiserat 

sätt. Sätter begränsningar för personalens kompetensutveckling eller kompetensgenomförande 

eller att standardiserade processer och ett dåligt systemstöd kan innebära långa väntetider för 

personer som söker vård. Detta går mot Hedman et al (2010), Askenäs (2000), Magnusson 

och Olsson (2008) och Davenport (1954) som menar att ett affärssystem ska stödja 

organisationens alla olika delar. Vilket inte sker i detta fall då affärssystemet inte stödjer 

organisationens arbetssätt. Samt går detta även mot Wang och Liu (2010)  och synsättet att 

systemet ska vara mjukvaruflexibelt och anpassningsbart. Därför borde systemet anpassas för 
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att klara av en flexibel kompetent personal som med sina erfarenheter kan effektivisera och 

priotera på ett annat sätt än vad ett system kan.  

 

Dimensionen i cell C3 Stabilitet/Flexibilitet 

I cell C3 sker ett skifte från processtypen flexibel 

till stabil. Det vill säga att cellens omfattning blir 

att fånga upp stabila processer och flexibla delar i 

affärssystemet. Arbetsprocessen är då 

standardiserad, det finns ett sätt att utföra arbetet 

på, vilket systemet stödjer. Det finns dock 

möjlighet från systemets håll att utföra arbetet på 

flera sätt. Vilket kan resultera i att avvikelser från 

det standardiserade arbetssättet kan ske. Det vill 

säga att avvika från det bästa sättet att utföra arbetet på. Eftersom ett affärssystem är 

normskapande (Hedman et al, 2009) kan ett flexibelt affärssystem som stödjer flera olika 

arbetssätt skapa nya normer, som avviker från bästa praxis gällande arbetsprocessen. 

Exempelvis menar vi att avvikelser kan ske gällande sjukhus bästa praxis av patienthantering, 

exempelvis ska patientjournaler fyllas i fullständigt men systemet möjliggör genvägar och 

skapar nya normer för patientjournalshantering. Vilket kan ge konsekvenser för patienten då 

all information inte fylls i eller missas. Notera här att exemplet är fiktivt och enbart till för att 

på ett konkret sätt beskriva dimensionen i cell C3 och resultat, det är med andra ord inte 

baserat på verklig iakttagelse.  

 

Dimensionen i cell C4 Stabilitet 

Sista cellen vi behandlar är C4 som innehar en 

stabil process i relation till stabila delar i 

affärssystemet. Standardiserade arbetssätt får här 

stöd av stabila delar i affärssystemet. Det finns 

bara ett sätt att utföra processerna på och systemet 

stödjer detta sätt genom att sätta ramar och 

riktlinjer att följa. Det blir svårt eller omöjligt för 

arbetet att bryta sig ur ramarna. Detta går i linje 

med Hedman et al (2009) som menar att 
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affärssystem kan centralisera, formalisera och förstärka kontroll. Detta kan leda till en låg 

anpassningsbarhet till omvärlden och förbättring av processer. Samtidigt som processen kan 

upprätthålla en stabil konkurrensfördel som är viktig för organisationen i sitt nuläge. Samt att 

stabilitet för vissa processer är önskvärda. Stabilt och effektivt system för att hantera det 

dagliga arbetet med att fakturera eller arbetet med att skicka ut rutinmässiga kallelser till 

vårdcentraler är viktiga processer men som behöver fungera på samma nivå hela tiden. Vissa 

processer så som höftledsbyte/operation kan därför outsourca  

 

5.3.1 Användning av ramverkets resultat 

 

Utifrån genererat resultat är det tänkt att ramverket ska generera information på ett 

övergripande perspektiv till en ledningsnivå. Detta blir då startskottet för processförbättringar, 

justeringar av affärssystemet eller ändringar i processerna. Målet med dessa förändringar är 

att organisationen och dess processer ska bli effektivare och att affärssystemet bättre ska passa 

de huvudmål verksamheten har. En så kallad ”perfect fit” mellan processer och system, eller 

åtminstone en ”fit” som återspeglar det organisationen värderar och vill uppnå. Resultatet 

bidrar således med en kännedom om vad relationen mellan processer och affärssystem leder 

till för organisationen och ger en uppfattning om vilken position (vilken/vilka processer som 

organisationen vill mappa mot specifika celler, med andra ord, vilken cell som är att föredra) . 

Alternativt leder ramverket till att visa på att det finns en spänning eller element i den 

befintliga positionen som kan bidra till en minskad effektivitet. Anpassningar av system eller 

processer kan sedan ske för att bygga bort denna spänning och istället generera mer 

fördelaktiga resultat. Med andra ord kan resultatet som genereras från vårt ramverk vara 

startskottet för process och verksamhetsförbättring. 

 

För att konkretisera vad vi menar med övergripande perspektiv och startskott för 

processförbättringar lyfter vi här fram cell C2 Flexibelt/Stabilitet än mer. I denna cell har vi 

identifierat dåligt stöd från affärssystemet gällande multiproduktion vid framställning av flera 

produkter samtidigt. Med andra ord stödjer exempelvis inte affärssystemet att hantera en 

produktion av flera produkter samtidigt, detta skapar flaskhalsar i produktionen och 

effektiviteten bör därför vara låg. 
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 Att identifiera områden som detta ger organisationer möjligheter att övergripande se var 

förbättringsarbete bör utföras. Exemplet ovan kan anses som orealistiskt och något som varje 

organisation redan bör vara medvetna om. Vi använder dock detta exempel och drar det lite 

till sin spets. Detta för att få ett tydligt och lättförståeligt exempel som visar på ramverkets 

omfattning, struktur, användningssätt och möjliga resultat. 

 

5.4 Ramverkets bidragsfaktorer  

 

Hittills har mycket fokus legat på ramverkets struktur och dimensioner, vi går nu här in på 

mer om ramverkets bidragsfaktorer. 

 

Genom att analysera de valda modellerna Ansoffs matris och SWOT-analysen är 

bidragsfaktorerna ämnade att vara huvudsakligen översiktlig analys, mikro eller makro analys 

av verksamheten eller en specifik del av en organisation, Ansoff och SWOT-analysen syftar 

även till att vara en nu -och framtidsanalys. Därför menar vi att vårt ramverks bidragsfaktorer 

kan vara detsamma som Ansoffs matris och SWOT-analysen.  Övergripande syftar ramverket 

och modellerna till att utvärdera organisationen för att kunna peka på vad som gynnar eller 

missgynnar organisationen att nå utsatta mål (Jobber & Fahy, 2009). Ser vi till exempel ovan 

gällande en vårdorganisation, i detta fall Landstinget i Östergötland, kan bidragsfaktorer vara 

att: finna standardiserade processer som kan outsourcas för att spara tid, pengar och öka 

kvalitén på processen samtidigt som en outsourcing kan bidra med effektivisering av andra 

processer då organisationskompetensen kan fördelas bättre på områden där kompetensen 

behövs. Andra bidragsfaktorer för vårt ramverk i detta fall kan även vara att finna speciella 

processer som kräver en hög grad av flexibilitet både av systemet och processen i sig, så om 

exempelvis specialfall som det inte går att ge standardiserad vård till.    
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6 Test av det teoretiska ramverket empiriskt 
 

I vår studie genomför vi ett så kallat ”syratest”. Vi har varit hos Landstinget i Östergötland 

och genomför en empirisk testning av vårt ramverk. Nedan följer en kort introduktion om 

Landstinget i Östergötlands verksamhet. Vi går efter det in på att summera och ge 

sammandrag av resultat. Både resultat av testning, vad vi kan härleda ur dessa och vad 

resultatet av den empiriska testningen blir i förhållande till vårt ramverk. 

 

6.1 Bakgrundsfakta om Landstinget i Östergötland 
 

Vi ger här en kort presentation om Landstinget i Östergötlands verksamhet, ansvarsområden 

och de mål som finns för Landstinget i sig och IT-centrum som är den avdelning vi testat vårt 

ramverk mot. Det är, enligt oss, viktigt att förstå vad det är för organisationer vi har empiriskt 

testat vårt ramverk hos. Detta för att det dels är viktigt att förstå vilken typ av organisation 

och storlek Landstinget är och för att lättare kunna följa med i vår diskussion och vårt 

slutresultat. 

 

Enligt Landstinget i Östergötland (2012) är deras huvuduppgift att erbjuda länets invånare en 

bra hälso -och sjukvård. Utöver detta ansvarar Landstinget för kollektivtrafiken i 

Östergötland. I Östergötland har Landstinget det övergripande ansvaret för 43 vårdcentraler, 

specialistvårdssjukhus i Linköping, Norrköping och Motala samt över 40 tandvårdskliniker. 

Landstinget i Östergötlands vision är att erbjuda: 

”En bra vård och bättre hälsa. Detta innebär att östgötarna ska ges 

bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna 

en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett 

hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs.”  

(Landstinget i Östergötland, 2012, s4) 

Alla människor ska enligt Landstinget i Östergötland (2012) trots funktionshinder, sjukdomar 

eller andra begränsningar kunna leva ett så bra liv som möjligt med livskvalité utan onödiga 

begränsningar. Genom en positiv attityd, innovation och effektivt resursutnyttjande ska de 

erbjuda sina invånare ett tryggt liv med värdighet. (Landstinget i Östergötland, 2012)  
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Bakgrundsfakta om IT–centrum 

IT-centrum är enligt Bernholtz (2013) ett av fem stödcentrum som ska stödja Landstingets 

huvuduppgift som är att utföra vård och hälsa. IT-centrums roll blir att stödja och utveckla 

kärnverksamheten med IT. Kärnverksamheten, kärnprocesserna, blir som i illustrationen 

(figur 1) nedan visar på att Hälso –och vård och IT-centrum blir därför stödprocess. 

 

 

(Fritt ritar ur: Segal-Horn & Faulkner, 1999) 

Målet för IT-centrum är enligt Landstinget i Östergötland (2013) att skapa en tydlig struktur, 

styrning och främja användandet av IT för att stödja verksamheten och dess utveckling. Detta 

går i linje med Hedman et al (2009), Askenäs (2000), Magnusson och Olsson (2008) syn på 

affärssystem som en helhetslösning för verksamheter. IT-centrum ska tillhandahålla tjänster 

inom IT-infrastruktur, utveckla och förvalta verksamhetssystem samt styra och genomföra 

förbättringsprojekt. Ovanstående blir viktigt att förstå då testningen av ramverket sker mot 

organisationens kärnverksamhet, kärnprocess i relation till det övergripande systemet. 

 

6.2 Sammandrag av empirisk grundning av problemområdet  
 

Vi har intervjuat Anders Bernholtz som är affärsområdeschef för systemförvaltning inom IT-

centrum, som är ett av de fem stödcentren som stödjer produktionsenheter inom Landstinget 

som huvudsakligen utför vård. IT-centrum hjälper till att utveckla och stödja verksamheten 

med IT. Bernholtzs (2013) huvudsakliga affärsområde är förvaltning av de IT-stöd för vården 

som finns idag. Landstinget har i sin verksamhet inget traditionellt affärssystem, det är istället 

ett antal olika system som på olika sätt stödjer olika processer. Ett av de stora systemen är 

Cambios Cosmic som är ett tradionellt datorjournalsystem med mycket funktionalitet för 

vårdarbete.   
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Det finns även många andra system som stöttar stödverksamheter såsom ekonomi och HR-

processer. (Bernholtz, 2013)  

 

Gällande system och organisationsanpassningar beskriver Bernholtz (2013) att det skett 

många anpassningar både från systemets sida och verksamhetens sida. Att det skett 

anpassningar är för att systemen som köps från leverantören många gånger är flexibla och ger 

ett stort antal konfigurationsmöjligheter. Detta går i likhet med Wang och Liu (2010) som 

menar att ett affärssystem ska vara mjukvaruflexibelt och anpassningsbart. Det har därför 

skett många anpassningar beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. Det skiljer sig en 

hel del mellan primärvården på en vårdcentral och specialistverksamhet på sjukhus. Vi ser här 

en koppling till Hedman et al, (2009), Askenäs (2000), Davenport (1954) och Magnusson och 

Olsson (2008) som menar att ett affärssystem ska stödja alla delar inom organisationen. 

Anpassningarna har lett till att arbetssätt ute i verksamheten har fått ändra sig en hel del då 

mycket har blivit digitaliserat. Bernholtz (2013) förklarar att det i verksamheterna pågår ett 

processtänk. Där målet är att generera mer värdeskapande processer utifrån ett 

patientperspektiv vilket påverkar hur konfigurationen av IT-stödet ska ske (Bernholtz, 2013). 

Detta ser vi går i enlighet med Melin (2010, 2013) som menar att affärssystemet är en del av 

organiseringen av verksamheten, det vill säga att affärssystemet konfigureras och anpassas för 

att passa organisationens processarbete. 

 

Bernholtz (2013) menar att vid införandeprojektet av Cosmic blev effekten att Landstinget 

hade möjlighet att ensa etablerade arbetssätt. Det fanns flera olika sätt att utföra samma sak 

men i och med införandet av Cosmic kom möjligheten att standardisera arbetssätt. I och med 

detta skedde det även en standardisering av arbetssätt som inte hade behov av att utföras på 

flera olika sätt. Anpassningar av Cosmic finns istället där verksamheten kräver det (Bernholtz, 

2013). Vi ser här en likhet till Hedman et al (2009) som menar att affärssystem centraliserar 

kontroll, är normskapande och ett starkt verktyg för organisering av en organisation. Med 

andra ord ser vi att Cosmic kan ha påverkat organisationen genom att skapa nya normer för 

exempelvis arbetssätt.  

 

När det kommer till att göra en indelning av processer och systemen menar Bernholtz (2013) 

att det finns en kritik från organisationens användare av systemet att det ibland finns flera 

olika sätt att göra samma sak på. Att systemet med andra ord möjliggör flera arbetssätt för att 

genomföra en process. Det finns ibland flera olika varianter att lösa en uppgift på. Det vore 
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därför mer önskvärt att det oftast sker en begränsning av antalet arbetssätt i systemen, det vill 

säga en standardisering. Detta för att färre möjligheter i systemet innebär minskad risk, 

underlättar support och användarstöd och bidrar till lägre utbildningsinsatser för att lära sig 

systemet. (Bernholtz, 2013) 

 

Gällande att standardisering hämmar kreativitet och chansen att ta fram ett bättre sätt att 

utföra arbetet på är det enligt Bernholtz (2013) en jättesvår balansgång. Det går att 

standardisera väldigt väl, men i vissa fall fungerar det inte med standardisering. Då det 

exempelvis kan finnas patienter med många komplexa problem samtidigt. Enligt Bernholtz 

(2013) så arbetas det mycket med att standardisera cancerprocesser, exempelvis bröstcancer, 

hudtumörer och tjocktarmscancer. Det finns enligt Bernholtz många processer där det finns ett 

värde i att arbeta likartat och att effektivisera för patienter. Att helt enkelt skala av processen, 

plocka ut det som inte är värdeskapande i kedjan (Bernholtz, 2013). Detta går att relatera till 

Hedman et al (2009) synsätt att affärssystem skapar normer, genom att standardisera 

arbetssätt och skala av processer skapas nya normer för arbetssätten som systemen ska stödja. 

 

Kring användandet av ramverk och modeller för att samla in information som ligger till grund 

för process och verksamhetsförbättring menar Bernholtz (2013) att Landstinget inte har något 

direkt ramverk för detta. Landstingets arbetssätt för detta är att rita upp processkartor i olika 

verktyg och att arbeta med ständiga förbättringar av processer i enlighet med Lean filosofin.  

Landstinget mäter även mycket och lagrar data i olika datalager. Utifrån mätningarna och den 

insamlade datan sker uppföljning av processer och utvärdering. Det sker även satsningar mot 

Business Intelligence, detta för att kunna skapa ännu fler rapporter som ska kunna stödja 

processerna. Men det finns inga specifika processverktyg, istället skapas rapporter och 

tolkningar av datalager (Bernholtz, 2013). Att identifiera en process som inte fungerar menar 

Bernholtz (2013) är något som det finns en känsla av i verksamheten men samtidigt har 

Landstinget även ett avvikelsehanteringssystem. I det systemet kan verksamheten rapportera 

in avvikelser som fungerar som en källa för att hitta fel. Men när det kommer till att hitta olika 

processer menar dock Bernholtz (2013) att det är något Landstinget borde ta tag i. (Bernholtz, 

2013) 
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6.2.1 Empirisk testning av ramverket 

 

Vi visar vårt ramverk med tänkt resultat, det vill säga att vi visar figur 11 (som vi lyfter fram 

nedan), för Bernholtz (2013) för att testa ramverkets struktur, behov, nytta och användning. 

Vi beskriver och förklarar för Bernholtz (2013) de fyra cellerna och deras dimensioner. Vi 

förklarar vidare att processerna är det som genomgår hela verksamheten och affärssystemet är 

stödjande för verksamheten. Vi gör även en indelning i flexibelt och stabilt av 

förutsättningarna. Detta gör att cellerna får sina karaktäriserade drag. Om processen och 

affärssystemet är flexibelt blir hela cellen flexibel exempelvis. Vi förklarar även att ramverket 

är tänkt att fungera som en övergripande verksamhetsanalys och vara startskottet för 

processförbättringar inom verksamheten. 

 

Vi framhäver att ramverket ska kunna illustrera positiva och negativa konsekvenser som kan 

uppstå av relationen. Bernholtz (2013) anser att C1 Flexibelt (Figur 11 ovan) är en cell där 

många anställda i vården kan känna sig bekväma då det finns många patientvaritioner. Det 

finns en stor individuell skillnad mellan patienter så en stor flexibilitet är önskvärd, här ser vi 

att cell C1 Flexibelt skulle kunna vara en önskvärd position att sträva efter då det innebär hög 

flexibilitet för både system och processer. Vidare anser Bernholtz (2013) att verksamheten 
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många gånger upplever att systemet sätter begränsningar. Arbetsuppgifter kan inte utföras så 

flexibelt som det efterfrågas (Bernholtz, 2013). Vi ser här kopplingar till Wang och Liu 

(2010) och deras synsätt på anpassningsbarhet och mjukvaruflexibilitet vilket Landstinget inte 

alltid har trots en efterfrågan. 

 

Bernholtz (2013) menar på att det är positionen i cell C4 Stabilitet(figur 11 ovan) som 

sjukvården ofta vill hitta, det vill säga att sjukvården gärna vill ha stabila processer och stabilt 

stöd från systemet. De här processerna kan ofta läggas ut på privata aktörer och 

standardiseras. Exempelvis byte av höftleder kan liknas med en löpandebandverksamhet. Då 

är det väldigt fördelaktigt med ett system som inte är flexibelt, för att öka effektiviteten 

(Bernholtz, 2013). Just cell C4 Stabilitet (Figur 11 ovan) tror Bernholtz (2013) att vården 

skulle behöva mer av, använda sig av stabila processtöd där verksamheten kan få en ökad 

kvalité och agera mer efter en bästa praxis. Systemet ska inte ha möjlighet att avvika från 

detta utan istället stödja denna bästa praxis, vilket vi ser går att likna med synsättet som 

Hedman et al (2009), Davenport (1954), Askenäs (2000) och Magnusson och Olsson (2008) 

har, att ett affärssystem ska stödja organisationens alla olika delar. Vi menar här bland annat 

att Cosmic ska kunna stödja det önskvärda standardiserade arbetssättet som är bästa praxis att 

utföra arbeten på. 

 

Bernholtz (2013) menar att detta är en utmaning för många leverantörer. Ofta säljs systemen 

in som väldig flexibla då det är mycket lättare att skruva på systemet än verksamheten. Efter 

ett tag inser dock ofta verksamheterna enligt Bernholtz (2013) att det kanske inte var så bra 

med ett så flexibelt system. Istället hade det då varit mer fördelaktigt med en mer 

standardisering. 

 

Gällande nyttan med ramverket menar Bernholtz (2013) på att han ser en nytta med 

användandet av vårt ramverk vid verksamhetsförbättring. Här menar Bernholtz (2013) att han 

tror att det absolut kan vara nyttigt då det ger en hel del tankar. Det kan vara nyttigt att 

resonera kring en sådan modell vi visat och kanske pröva det på någon som arbetar mer i 

processarbetet.  

 

När det kommer till ramverkets funktion kring att fungera som ett medel för en reflektion där 

organisationen kan se var de kan börja titta på processförbättring. Men även vilken position i 

cellerna de vill befinna sig. Bernholtz (2013) menar på att det ger ett underlag för 
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processförbättring och att olika processer hamnar i olika rutor. Så användandet av ett ramverk 

kan vara pedagogiskt och spännande. Detta ser vi en stark koppling till Rentzhogs (1998) 

synsätt att konstant arbete med processförbättring är viktigt.  

 

6.3 Strukturerad sammanfattning av empirisk testning 
 

Vi kommer här att sammanfatta den empiriska testningens resultat. Det vill säga att vi 

summerar det som kommit fram i testningen genom att dela in resultatet i olika teman. Dessa 

teman har vi identifierat som viktiga för att kunna besvara frågeställningen, Samt för att 

kunna föra en diskussion om studiens resultat och hur väl syftet har uppnåtts. De teman som 

vi förhåller oss till är Behov, Nytta, Användbarhet och Omfattning, Ramverkets 

förutsättningar och Värdeskapande. Vi kommer senare använda dessa teman igen, men då 

behandla resultatet vi nu sammanställer för att göra en analys av vårt teoretiska ramverk och 

dess teoretiska grund.  

 

Identifierat behov Bernholtz (2013) indikerar att det finns ett behov vid 

processförbättring att använda sig av vårt ramverk. Speciellt då det 

ger nyttiga tankar och är en modell som det går att resonera kring. 

Behovet går att identifiera i att Landstinget anser att de borde arbeta 

mer aktivt med att hitta processer som inte fungerar. Vilket kan 

motivera behovet av ett ramverk. 

 

Vidare menar Bernholtz (2013) att det i alla fall är pedagogiskt och 

spännande med ett ramverk som vårt då det ger underlag för 

processförbättring. Samt tror på att det skulle kunna fungera i 

verkligheten. 

 

Vi ser här att det finns ett identifierat behov hos Landstinget i 

Östergötland att arbeta med processförbättring och att använda sig 

av ett ramverk som underlättar identifiering av icke fungerande 

processer. Vi ser därför goda tendenser att med mer testning kunna 

komma fram till att det finns ett behov i många verksamheter. I 

dagsläget kan vi inte generalisera ramverket då vi har för begränsad 

testning 
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Identifierad nytta I och med att Bernholtz (2013) menar på att Landstinget behöver 

arbeta mer aktivt med att hitta processer som inte fungerar. Menar vi 

att vi här kan se någon form av nytta med vårt ramverk. Då syftet är 

bland annat att identifiera processer som är negativa för 

verksamheten.  

 

En annan identifierad nytta med ramverket är kunna identifiera 

verksamhetsprocesser som går att standardiseras och läggas ut på 

privata aktörer. (Bernholtz, 2013) 

 

Identifiera var i verksamheten det går att arbeta efter bästa praxis, på 

ett standardiserat sätt. Detta skulle kunna generera en effektivisering 

av verksamheten och göra processerna mer värdeskapande för 

patienterna enligt Bernholtz (2013). 

 

Med detta ser vi att det kanske kan finnas en nytta med vårt 

ramverk. Vi ser i testningen att nyttan säkerligen kommer variera 

beroende på organisation, användare och område för analys. Men vi 

anser att det finns goda tendenser för att kunna visa på att ramverket 

är värdeskapande i form av process och verksamhetseffektivisering. 

 

Identifierad 

användbarhet och 

omfattning 

Enligt Bernholtz (2013) vore det intressant att visa ramverket för en 

person som arbetar mer med verksamhetens processarbete. 

 

Bernholtz (2013) håller med vårt synsätt om att ramverket är till för 

en ledningsnivå eller för beslutsfattare samt att ramverket kan 

fungera som startskottet för processförbättring, det vill säga att 

ramverket identifierar var i organisationen processförbättring kan 

ske. 

 

Vi ser att resultatet skulle kunna innebära att användbarheten, 

användningssättet, av ramverket kan vara enkelt att ta till sig. Men 



63 
  

det går inte i dagsläget uttrycka att ramverket går att användas av 

vilken användare som helst. Vi ser att studier kring användarens 

erfarenheter och kunskap kan vara bra att göra. Detta för att vidare 

utreda ramverkets användbarhet och omfattning och se vad som kan 

behövas krävas av användaren. 

 

Ramverkets 

förutsättningar 

Bernholtz (2013) menar att många system är väldigt flexibla och 

anpassningsbara. Men att många fall är det önskvärt med stabila, 

standardiserade, system. Bland annat skulle vissa 

verksamhetsprocesser kunna bli effektivare om arbetet är likartat 

och standardiserat vilket systemet måste stödja.  

 

Vidare menar dock Bernholtz (2013) att i vissa delar av 

organisationen och systemen är önskvärda att hålla en hög grad av 

flexibilitet, då det bland annat finns en patientvariation med många 

olika problem. Bernholtz (2013) menar på att system inte enbart kan 

vara standardiserade, detta på grund av att arbetssätt skiljer sig 

mellan exempelvis vårdcentraler och specialenheter vid sjukhus. 

 

I och med detta ser vi att förutsättningarna Processer och 

Affärssystem indelat i flexibelt och stabilt samt den relation som vi 

identifierat mellan förutsättningarna får en bekräftelse. Det vill säga 

att en sådan indelning är möjlig att göra. Men även att 

förutsättningarna tillsammans skapar en analys kring ett område som 

organisationer möjligtvis vill kunna analysera. Dock återstår det att 

se om förutsättningarna gäller för andra branscher såsom 

produktionsföretag. 

 

Vi ser även att förutsättningarna som tillsammans skapar 

dimensionerna i de fyra olika cellerna blir positioner som 

organisationer vill kunna sträva efter och uppnå. Dock går det ännu 

inte att generalisera detta, vidare testning behövs för att bekräfta 

detta. 
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Värdeskapande Bernholtz (2013) menar på att Landstinget skulle behöva identifiera 

vilka processer i verksamheten som inte fungerar. Vilka processer 

som skulle behövas standardiseras eller vara med flexibla. Detta 

skulle ramverket kunna generera tankar kring och fungera som ett 

underlag för processförbättring. 

 

Vi ser att det behövs vidare studier kring detta för att kunna se på 

vilket sätt och vad som är värdeskapande genom användning av 

ramverket. Vi anser att värdeskapandet lär skilja sig åt beroende på 

bransch, storlek på organisationen, området för analys och 

användaren. Så för att kunna härleda någon form av 

generaliserbarhet kring det värdeskapande ramverket bidrar med. 

 

6.4 Analys av empirisk testning 

 

Vi kommer här att analysera resultatet vi funnit i intervjuer med biträdande professor Ulf 

Melin vid Linköping Universitet. Samt affärsområdeschef Anders Bernholtz vid Landstinget i 

Östergötlands IT-centrum. Vi kommer med andra ord här att analysera resultatet av 

intervjuerna i förhållande till vårt teoretiska ramverk och vår teoretiska grund.  

 

Identifierat behov 

Vi menar på att intervjuerna, som fungerar som ”syratester” av vårt ramverk, identifierar ett 

tydligt behov av ett ramverk i praktiken. Det akademiska perspektivet Melin (2013) tillför 

visar på att det kan finnas ett behov i organisationer att använda sig av ett ramverk vid 

förändring, vi menar därför att det kan finnas ett behov av ett ramverk. Även empirisk 

testningen hos Landstinget i Östergötland visar att behov finns i praktiken. Genom studien har 

vi identifierat ett behov av att granska sin verksamhet med hjälp av en modell (ramverk). Ett 

behov uppstår bland annat för att organisationen behöver hitta processer som inte fungerar, att 

processer behöver effektiviseras. Men även för att det existerar olika behov kring 

processernas stabilitet och flexibilitet i hur arbetet ska utföras. Med andra ord kräver vissa 

arbetssätt olika stöd från systemet, detta går i enlighet med Melin (2010).  
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Som vi redan varit inne på i den teoretiska referensramen så menar Melin (2010) att ett 

affärssystem är en del vid organisering (Leana & Barry, 2000) och viljan att uppnå flexibilitet 

och stabilitet. Men vi ser även likheter mot det Wei (2008) tar upp, vilket är att alla 

verksamhetsprocesser relaterar till affärssystemet. Med detta menar vi då att studien visar på 

att Landstinget arbetar med standardisering och flexibilitet av verksamhetsprocesser och 

anpassningar av systemet. Detta visar på att det Melin (2010) men även Leana och Barry 

(2000) påvisar sker i Landstinget, det vill säga balansgången mellan stabilitet och flexibilitet, 

men även att verksamhetsprocesser som Wei (2008) menar relaterar till systemen (Cosmic 

bland annat i detta fall). Vi ser även paralleller till Rentzhogs (1998) kärnprocessledning, även 

om kärnprocessledning syftar till att konstant försöka förbättra organisationen utifrån 

kärnprocesser. Vi anser att Landstinget i dagsläget arbetar med att konstant förbättra sina 

processer, men även att det finns ett behov av att kunna hitta icke fungerande processer. För 

att kunna genomföra processförbättring måste icke fungerande processer kunna bli 

identifierade. Behovet av att identifiera sådana processer ser vi att vårt ramverk skulle kunna 

hjälpa till att uppfylla. 

 

Identifierad nytta 

Vi anser att det skulle kunna finnas en nytta med ett liknande ramverk i praktiken. Detta på 

grund av att det finns en avsaknad av ett liknande ramverk. Exempelvis arbetar Landstinget 

enbart med mätning, rapporter, avvikelsehantering och tolkningar för att identifiera 

verksamhetsförbättring. Men Landstinget uttrycker även en vilja att arbeta mer aktivt med att 

hitta icke fungerande processer. Därför ser vi en nytta med vårt ramverk för att exempelvis 

kunna identifiera icke fungerande processer. Men samtidigt anser vi att vårt ramverk kan på 

ett pedagogiskt sätt uttrycka var verksamheten bör befinna sig, eftersträva en position kring 

sina processer. I likhet med det Repstad (2007) menar att analysprocessen innebär, vilket är 

att få ordning på data så att ett mönster eller struktur skapas. Vilket vi ser att vårt ramverk kan 

skapa i relation mellan processer och affärssystem. Men även att det kan visa på mönster om 

hur affärssystemet hänger ihop med processerna. Med detta menar vi att organisationer kan 

identifiera vilka processer som exempelvis är önskvärda att standardisera för att försöka 

uppnå bästa praxis. Detta för att kunna effektivisera och generera värde för organisationen.  

 

Att det är viktigt och centralt att konstant arbeta med processförbättring har vi redan tagit upp 

tidigare i vår teoretiska referensram i form av Rentzhog (1998). Där visar vi på vikten att 

konstant arbeta med processförbättring för att kunna effektivisera sin verksamhet. Men även 
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att organisationer arbetar med att konstant hitta sätt att förbättra får vi bekräftat i intervjun 

med Landstinget och Bernholtz. Det framgår tydligt att Landstinget arbetar aktivt med att 

samla in data, skapa rapporter, avvikelsehantera och mäta för att genomföra 

verksamhetsförbättring. Detta för att hitta icke fungerande processer eller effektivisera 

fungerande processer. Vi ser tendenser till att vårt ramverk kan bidrar med en nytta kring att 

lättare hitta startskott, början på var processförbättring kan äga rum. 

 

Vi tror samtidigt att nyttan med ramverket säkerligen kan komma att variera och skilja sig åt 

mellan branscher, företag och vem som använder ramverket. Det skulle behövas vidare 

testning i flera olika branscher och företag för att kunna identifiera en mer generell nytta. 

 

Identifierad användbarhet och omfattning 

Vi ser ett stöd kring beslutsnivån ramverket är tänkt att nyttjas av. Det vill säga att det är för 

en ledningsnivå/beslutsfattarnivå som vårt ramverk ska användas av. Det som spelar roll och 

som Bernholtz (2013) påpekar är vilken roll i organisationen och vilken kunskap användaren 

ska ha inför användandet av ramverket, med andra ord, vilken position användaren har i 

organisationen men även vilken erfarenheter och kunskap användaren har. Vi finner här att 

det är något vi inte diskuterat eller resonerat kring tillräckligt vid skapandet av ramverket. Vi 

menar då att en större hänsyn kan behöva tas till användarens förkunskap och roll i 

organisationen för att ramverket ska kunna generera ett resultat. Vidare anser vi att det behövs 

mer studier kring användbarhet och omfattning för att det ska kunna gå att generalisera vad 

som krävs av ramverkets omfattning, användning och vad som kan krävas av användaren.  

 

Ramverkets förutsättningar 

Vi har tidigare i litteraturen identifierat via Leana och Barry (2000) att vid organisering så 

strävar organisationer efter att vara stabila och flexibla. Melin (2010) visar på att 

affärssystemet i en verksamhet är en del av strävan att uppnå stabilitet och flexibilitet. För 

Wang och Liu (2010) ligger det i systemet natur att erhålla den flexibla relationen mellan 

organisationens kärnprocesser och den externa leveranskedjan. För Wei (2008) är stabilitet i 

systemet att minimera buggar och systemkrascher och att uppnå en viss system mognad. Vi 

ser att i intervjun med Landstinget så menar Bernholtz (2013) att många system är väldigt 

flexibla och anpassningsbara. Men samtidigt sker det standardisering av systemet för att passa 

standardiserade, bästa praxis, arbetssätt där det är viktigt att arbeta på likartade sätt. Med 

andra ord anser vi att vår indelning av flexibla och stabila delar får stöd empiriskt. Men även 
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en koppling till Hedman et al (2009), Askenäs (2000), Davenport (1954) och Magnusson och 

Olsson (2008) synsätt om att affärssystem ska stödja en organisations alla olika delar, och 

därmed även arbetssätt. Detta medför att ramverkets förutsättningar får stöd. Men samtidigt 

visar resultatet på att det går att analysera relationen mellan flexibla och stabila system och 

processer. Kritiken mot detta är att det i dagsläget inte går att utifrån vårt resultat påvisa att 

dessa förutsättningar och ramverkets struktur fungerar och gäller för andra branscher och 

organisationer, såsom exempelvis ett rent produktionsföretag. Det krävs med andra ord mer 

empirisk testning för att kunna se om våra förutsättningar och struktur håller genom olika 

branscher och organisationstyper.  

 

Vi identifierar även att förutsättningarna som tillsammans skapar de fyra olika dimensionerna 

blir positioner som organisationer möjligtvis vill kunna sträva efter att uppnå. Det går dock i 

dagsläget inte att med testningens omfattning generalisera ett resultat kring. Det behövs med 

andra ord mer empirisk testning av ramverket för att kunna generalisera och påvisa att det är 

önskvärda positioner för organisationer att sträva efter. 

 

Värdeskapande 

Enligt Bernholtz (2013) skulle Landstinget behöva kunna identifiera vilka processer i sin 

verksamhet som inte fungerar, bör standardiseras eller som ska vara flexibla. Detta menar vi 

är något vårt ramverk skulle kunna klara av att göra. Med andra ord blir vårt ramverk 

värdeskapande då det kan hjälpa till att identifiera vilka processer som ska standardiseras, 

vara flexibla och vilka som inte fungerar. Men även som vi diskuterade ovan under temat 

Nytta så kan en analys med ramverket skapa ordning, mönster och struktur, då främst på en 

övergripande nivå. Denna nytta blir värdeskapande då det genererade underlaget som 

ramverket skapar används som startskottet, början, av processförbättring. 

 

Men vi riktar även kritik mot vad som bör anses vara värdeskapande vid användning av 

ramverket. Med andra ord så menar vi här att värdet som genereras säkerligen kommer variera 

mellan organisationer och branscher, men även på grund av användarens förståelse, 

förkunskap och erfarenheter. Därför ser vi att en vidare empirisk testning är nödvändig för att 

kunna dra slutsatser om vad som kan vara mer generella värdeskapande resultat.  
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7 Diskussion 
 

Nu kommer vi in på den delen av uppsatsen där vi kommer att diskutera kring uppsatsens 

olika områden och det resultat som genererats. Vi kommer börja med att gå in på en 

diskussion kring framtagandet av ramverket, svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer.  

 

Vi går vidare in på en diskussion kring studiens resultat, vad vi lyckats identifiera kring 

ramverkets existensbekräftande. Men vi går även in på möjlig vidare forskning, vilka brister 

vi anser funnits och vad som kunde gjorts annorlunda i studien.  

 

7.1 Utvärdering av framtagandet av vårt ramverk 

 

Vi kommer här att utvärdera hur vi anser att framtagandet har gått, vilka utmaningar vi stött 

på, svårigheter, framgångsfaktorer och validiteten hos ramverket. 

 

Vi ser att det finns två sätt att ta fram ett ramverk på. I det första sättet så genomförs en studie 

kring ett fenomen som resulterar i ett ramverk som återspeglar det analyserade fenomenet. 

Det andra sättet är att studera och analysera teorier kring ett fenomen för att därefter utveckla 

ett ramverk som testas mot den verklighet det är avsett att återspegla. Vi valde det sistnämnda 

alternativet för att utveckla vårt ramverk. Fördelarna med vårt alternativ är att det blir en 

teoretisk tyngd kring utvecklandet som sedan testat i praktiken. Vi får således två dimensioner 

att luta oss mot. Nackdelen med vårt tillvägagångssätt i jämförelse mot det första är att vi får 

en mindre praktiskt del. Genom att skapa ett ramverk helt i praktiken kan en högre förankring 

och validitet uppnås per automatik. 

 

Skapandeprocessen av vårt ramverk har som bekant början i Melins (2010) artikel. Det var 

här idén föddes till att skapa ett ramverk. Svårigheten i början var dock att formulera och 

bestämma exakt vad ramverket verkligen skulle mäta, det vill säga vilket område som skulle 

analyseras. Det är en utmaning i sig att kunna avgränsa, formulera men även redogöra och 

förklara vad syftet med ett ramverk är. För att kunna bestämma vilket omfång, område, syfte 

och användning ramverket skulle ha vände vi oss till andra modeller och ramverk inom 

marknadsföringsområdet huvudsakligen. Ett område vi innan uppsatsen början hade erhållit 

kunskap om. Detta resulterade i att vi använde oss av tre inspirerande modeller och ramverk, 

genom att analysera dessa lyckades vi identifiera områden som vi ser som centrala för ett 
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ramverk. Med andra ord kunde vi precisera mer exakt vad vi ville uppnå med vårt ramverk 

och hur det skulle kunna bidra med något nytt till informatikområdet. 

 

Efter att vi lyckats precisera syftet med ramverket, vad det skulle återspegla och generera för 

en organisation så kom vi till utmaningen att modellera, illustrera, ramverket. Vi menar på att 

när vi modellerade ramverket så behövde vi vara väldigt tydliga för att kunna återspegla det vi 

avsåg att använda ramverket till, bland annat för att en användare skulle kunna ta till sig vår 

tanke och förstå användningsområdet. Därför har vi modellerat vårt ramverk mycket efter 

Ansoffs Matris (Richardson & Evans 2007) och Farjouns (2010) ramverk rent visuellt. Vi 

anser att detta är ett beprövat och fungerande sätt att illustrera en modell(ramverket). Men 

samtidigt som SWOT-analysen (Jobber & Fahy, 2009) kompletterat med insikt till att det 

även behövs förklarande beskrivning kring ramverkets användning och dimensioner. Detta 

resulterade i att vi identifierade tre huvudsakliga områden som vi ser som viktiga och centrala 

för ett ramverk, dessa tre områden var Struktur, Spänning och Omfattning. Dessa teman har vi 

genomgående förhållit oss till vid framtagandet. Vi anser själva att detta gjort att vi tagit fram 

ett ramverk som har en stabil struktur, ett tydligt syfte, tydligt användningsområde, 

beskrivning och som visar på vilket område som är för analys. 

 

Vi vill även rikta kritik mot valet av analyserade modeller, dessa modeller är Ansoff, Farjoun 

och SWOT-analys. Dessa tre modeller valde vi själva att analysera och utgå från för att 

utveckla vårt ramverk. Detta medför att vårt ramverks trovärdighet påverkas då det är grundat 

på premisser som vi själva har valt ut. Vi anser dock att vi hållt oss kritiska mot dessa och 

menar på att då vi valde dessa tre var det för att vi själva hade en erfarenhet från SWOT-

analys och Ansoff från tidigare studier. Att vi hade en erfarenhet av dessa såg vi som något 

positivt då vi menar på att det ä enklare att analysera något som det finns förståelse för än att 

analysera och bryta ner en modell som det inte finns någon kunskap om sen tidigare. Men vi 

vill även lyfta fram att det vore intressant för fortsatt eller liknande forskning att utgå från 

okända modeller och ramverk för att se vilka dimensioner, riktlinjer, regler, ramar som kan 

krävas av ett ramverk och vad som krävs för att ett ramverk ska kunna generera önskvärt 

resultat.  

 

En annan kritik vi vill rikta mot vårt ramverk är främst mot cellernas dimensioner och indirekt 

förutsättningarna. Vi identifierar cellernas dimensioner utifrån de förutsättningar vi ställer upp 

som ramverkets struktur och omfattning. Men vi ser att det vore intressant att se om det hade 
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gått att lyfta ut, identifiera, dimensionerna i cellerna ur teorier. Det hade kunnat ge ramverkets 

celler andra dimensioner än i dagsläget, men dimensionerna hade även blivit förankrat och 

välgrundat i teorier. Vilket hade kunnat bidra till att öka ramverkets validitet och tyngd. 

 

7.1.1 Utmaningar vid framtagandet 

 

Utmaningar vid framtagandet av vårt ramverk har varit att hitta, söka rätt på och identifiera 

riktlinjer kring vad ett ramverk är, hur ett sådant bör se ut och vad som särskiljer ett ramverk 

från ett ramverk och metodologi. 

 

7.2 Studiens resultat 

 

Till att börja med för vi här en diskussion kring studiens omfattning, kritik mot denna och till 

sist en kritisk diskussion kring resultatet.  

 

Omfattningen av studien var från början att göra studier hos tre olika organisationers i tre 

olika branscher. Vi hade för avsikt att studera ett produktionsföretag, ett serviceföretag och ett 

hybridföretag. Utöver detta hade vi för avsikt att intervju två eller fler personer på en 

ledningsnivå med olika roller, som alla hade en insikt i organisationen, dess processer och 

affärssystem. Men lyckades enbart genomföra ett ”syratest”. 

 

Studiens omfattning är till en vis del uppfyllt, men det saknas två ”syratester”, två olika 

organisationer, samt att vi enbart har lyckats intervjua en person på Landstinget. Detta 

resulterar i att studiens trovärdighet och resultat inte blir så välgrundat och trovärdig. Inte till 

den grad eller nivå som vi till en början hade hoppats på och för avsikt att uppnå. Det är den 

största kritiken vi har mot vårt resultat, att vi helt enkelt fortfarande saknar mycket empirisk 

testning. Det resultat vi fått fram av ”syratestet” på Landstinget visar dock goda tendenser till 

att bekräfta det vi framtagit håller i praktiken. 

 

7.2.1 Ramverkets hållbarhet, nytta och användning 

 

I de teman vi identifierade i kapitel 6.4 (Identifierat behov, identifierad nytta, identifierad 

användbarhet och omfattning, ramverkets förutsättningar och värdeskapande) och senare 

använde i kapitel 6.5 kan vi nu se resultat som gör det möjligt för oss att diskutera ramverkets 

hållbarhet, nytta och användning. 

 

Till att börja med anser vi att hållbarheten av vårt ramverk är god efter att ha testat det på 
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Landstinget. Vi har identifierat ett behov, en nytta och att ramverket kan vara värdeskapande. 

Ett hållbart ramverk menar vi svarar mot, bekräftar och ger svar på, uppsatsens syfte. Det vill 

säga att utveckla ett ramverk som kan användas av beslutsfattare för att analysera relationen, 

kopplingen, mellan kärnprocesser och affärssystem. Resultatet i de identifierade teman vi 

lyfte fram i kapitel 6.4 (Identifierat behov, identifierad nytta, identifierad användbarhet och 

omfattning, ramverkets förutsättningar och värdeskapande) menar vi visar på en hållbarhet av 

vårt ramverk. Det finns ett identifierat behov av att hitta processer som inte fungerar, men 

även effektivisera de redan befintliga för att få en effektivare verksamhet. Samtidigt som 

nyttan med vårt ramverk bekräftas då det kan gå att använda för att identifiera icke 

fungerande processer, med andra ord ge en övergripande bild av organisationens processer 

och visa på var processförbättring bör äga rum. Temana anser vi även ger en bekräftelse på att 

ramverket är väl utformat och visar på en bra illustration och modell för att fånga upp 

relationen mellan processer och affärssystem. Samma sak gäller för förutsättningarna, dessa 

ser vi som nödvändiga för att kunna fånga den relation vi avser att analysera. Om fallet inte 

varit så, så tror vi att studiens resultat hade visat på att modelleringen av ramverket haft brister 

och otydligheter. Men då vi anser att Bernholtz på Landstinget relativt enkelt kunde 

tillgodogöra sig ramverkets användande och förståelse av illustrationen menar vi på att 

ramverkets hållbarhet är bra.  

 

7.2.2 Kunskapsbidraget 

 

Vi anser att vi tillfört något nytt till informatikämnet och synen på affärssystem och 

kopplingen till en organisations processer. Vi menar på att vi lägger till en dimenson i 

ramverket som inte tidigare funnits. Denna dimension är spänningen mellan flexibla och 

stabila processer i relation, kopplat till, affärssystems flexibilitet och stabilitet. Spänningen 

som vi menar på finns i hela ramverket mellan cellerna i sig men även inuti cellarna. 

Dimensonen uppstår som vi tidigare resonerat om på grund av att det är två olika kopplingar, 

spänningen menar vi kan uppstå exempelvis på olika delar av en organisation som en effekt 

av förändring. Om en organisation ändrar processer eller systemstöd för att matcha 

kopplingen mellan processer och system så kan det få konsekvenser för andra delar av 

organisationen. Ramverket skulle därför kunna användas bland annat till att försöka hitta vad 

som i organisationen påverkas av förändringar och antingen förebygga eller minimera 

oönskade effekter.   
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7.3 Kritik mot studien 
 

Vi kommer här att rikta kritik mot vår empiriska testning av ramverket, framför allt på grund 

av att omfattningen av testningen, ”syratesterna”, inte resulterade i en sådan hög grad av 

deltagande vi initialt hade hoppats på. Vi håller oss även kritiska mot utformandet av studien. 

 

Vi anser att den ursprungliga studiens genomförande inte har något fel i sig själv. Kritiken 

ligger i den omfattningen som genomförts. Att enbart ha en studie baserat på en organisation 

räcker inte till enligt oss. Det ger inte en tillräckligt nyanserad bild av studien och resultatet. 

Det blir med andra ord inte möjligt att generalisera vårt resultat, vilket leder till att i dagsläget 

är ramverkets validitet en bit ifrån det vi hade önskat. Vi kan inte heller nu resonera för att vi 

har ett resultat som pekar på att ramverket är generaliserbart på vilken verksamhet som helst 

eller inte. Det behövs fortsatta studier i andra organisationer såsom ett produktionsföretag och 

ett hybridföretag. Men även en studie av fler organisationer i olika branscher och storlekar. 

Det är svårt att nu bestämma vad som kommer vara tillräckligt för att ramverket ska kunna 

vara generaliserbart, men tydligt är att vidare testning är nödvändigt. 

 

En annan kritik vi vill rikta mot studiens utformning och testningen av ramverket är att det 

behövs testas i fler organisationer men även på fler personer inom organisationen. Och då 

även en breddning vad gäller personernas roller. Vi står fast vid att det är en ledningsnivå och 

beslutsfattare som ramverket främst riktar sig mot. Men vi anser att ramverket behöver testas 

på flera personer i olika roller. Detta för att förkunskap, insikt och erfarenhet om den 

studerade organisationen varierar mellan personer och roller. Exempelvis intervjuade och 

testade vi vårt ramverk mot en affärsområdeschef. Vi hade gärna sett en testning mot 

exempelvis processägare eller chef för en produktion. Det vill säga någon som har en roll och 

arbetsuppgifter som är fördjupad mot processer. 

 

Vi vill även lyfta en kritisk tanke mot studiens validitet. Enligt Bryman (2002) så innebär 

validitet mätning av det som ska mätas. Med andra ord hade detta inneburit att studiens 

validitet skulle ha mätt resultatet av minst tre olika ”syratester” för att inneha en hög validitet. 

Vi har därför inte heller uppnått till fullo den triangulering vi i metodkapitlet syftade till att 

uppnå. Med andra ord innebär detta att validiteten hos vår studie och ramverk är möjligt att 

ifrågasätta. 
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7.4 Vidare forskning 

 

Vi har redan varit inne på tankar kring vidare forskning. Dessa tankar är att fortsätta 

genomföra den studie som vi satte upp som mål att genomföra. Alternativt så skulle vidare 

forskning även kunna involvera en större studie där fler än tre organisationer och en mängd 

olika roller används för att testa ramverket. Oavsett hur en större studie utformas och 

omfattningen av denna anser vi att det behövs utförligare studier för att testa hållbarheten i 

ramverket än mer. Men först och främst vore det intressant att se om ramverket går att 

generalisera på alla organisationer eller till vilken utsträckning denna generaliserbarhet 

sträcker sig. Men ett annat intressant perspektiv vore att se utveckling av ett ramverk på det 

andra sättet vi presenterade ovan. Det vill säga att genomföra studier kring fenomenet, 

relationen, stabilitet och flexibilitet inom organisationer innebär och därefter utveckla ett 

ramverk.  

 

Vidare forskning menar vi även bör innehålla rena tester av ramverket. Med detta menar vi att 

en organisation eller flera använder ramverket för analys av organisationens relation mellan 

affärssystem och processer. Detta för att se vad resultatet av analysen kan leda till. Med andra 

ord för att ytterligare testa hållbarheten, nyttan, behovet och användandet av ramverket.  

 

Vi ser även att det vore bra att innefatta ett leverantörsperspektiv vid vidare forskning inom 

området. Vi menar på att det vore intressant att få ett leverantörsperspektiv på vårt ramverk 

och deras synsätt på stabilt och flexibelt system. Detta för att få ett annat nyanserat och 

kritiskt perspektiv kring ett ramverk som är skapat att analysera deras produkt vid 

användning. Intressant vore även att se på om vårt ramverk skulle kunna hjälpa till vid 

leverantörens utvecklingsprocess och förbättringsarbete av produkten.  

 

Något som även skulle vara intressant att se vidare forskning kring är relationen flexibelt och 

stabilt, affärssystem och processer. Är det här fokus bör ligga för processförbättring och 

effektivisering? Eller om det finns något annat område som bättre skulle fungera att analysera 

för att kunna uppnå effektivisering och processförbättring inom organisationer. 
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8 Slutresultat och kunskapsbidrag 
 

Även om vi inte har lyckats genomföra den omfattning av testning vi initialt hade tänkt anser 

vi att vi har skapat en bra och stabil grund för vårt ramverk. Vi är nöjda med slutresultatet 

trots att testningen inte blev så genomgående som vi hoppats. Testningen var i sig enbart en 

del av själva framtagandet av ramverket och denna uppsats. Vi anser att vi lyckats gällande 

framtagandet av vårt ramverk, stor del av uppsatsen har haft fokus på att producera, förklara 

och illustrera vårt ramverk. Det var en utmaning i sig själv men vi anser att vi lyckats på den 

punkten. Vi anser därför att vi lyckats bidra med något nytt till informatikområdet. Bidraget 

består i ett teoretiskt ramverk för analys av en specifik relation i organisationer, det vill säga 

relationen mellan affärssystem och kärnprocesser. Men framför allt ligger kunskapsbidraget 

på dimensionen som vi lagt till i ramverket som inte tidigare funnits. Att det finns en spänning 

i ramverket som vi menar på är viktig för organisationen att analysera för att kunna 

verksamhetsförbättra. Vi hoppas även att andra skulle vilja fortsätta studier med vårt ramverk 

och se vad resultatet av en mer omfattande studie kan leda till. 
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9 Avslutande reflektioner 

 

Anledningen till varför vi valde detta område att skriva om var på grund av gemensamma 

intressen kring affärssystem, process och verksamhetsförbättring. Samt att vi anser att det är 

ämnen som är och kommer förbli aktuella.  

 

Inledningsvis var relationen mellan processer och affärssystem något diffust och svår 

definierat. Men även vad som innebär vid organisering och strävan att uppnå flexibilitet och 

stabilitet. Detta blev mer klart och tydligt under arbetets gång och det blev enklare att ta till 

sig information från litteratur men även att framställa ett förståeligt resultat. Vi tycker att 

arbetet med uppsatsen och då framför allt utvecklandet av vårt egna ramverk har varit 

intressant, utmanande och bidragit till att öka vårt analytiska och kreativa tänk. Processen att 

ta fram ett ramverk och finna ett ämne att skriva om var i början inte det lättaste att komma 

igång med.  

 

Uppsatsens fokus, syfte och bidrag har skiftat genom arbetets gång men vi tycker att 

slutprodukten landande i bästa möjliga resultat. Vi tar med oss mycket ut till arbetslivet, men 

främst vikten av processförbättring, relationen mellan system och process. Samt vikten av att 

ha ett kritiskt förhållningssätt, teamwork och förmågan att ta till sig feedback från 

utomstående. Överlag är vi nöjda med uppsatsen, vårt jobb och vårt bidrag, vi känner att 

mycket av kunskapen och erfarenheten vi erhållit kommer vara användbart vid framtida 

utmaningar. 
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Bilagor  

 

Intervjuguide för testning av ramverket empiriskt 

 

Del 1 

 Kan du berätta lite kort om verksamheten och vem du är? 

 

 Har ni ett standardiserat affärssystem/övergripande verksamhetssystem? 

o Stödjer systemet hela verksamheten? 

o Har ni fått anpassa verksamheten/processer efter systemet? 

o Effekter på processer? Effektivisering kontra tröghet? 

 

 Skulle du kunna säga att ert affärssystem/övergripande system har stabila och flexibla 

inslag?  

o Hur visar sig detta? 

o Stödjer dessa delar olika verksamhetsområden? 

 

 Ser ni att det finns en uppdelning/kategorisering av processer? (Flexibla och Stabila 

processer) 

o Samspel/Motverkan mellan processtyperna? 

 

 Jobbar ni aktivt med processförbättring/verksamhetsförbättring? Använder ni er av 

modeller, ramverk eller dylikt för detta? 

o Hur analyserar ni/ tar reda på vilka processer som behöver förbättras? 

o Systemets roll vid processförbättring/verksamhetsförbättring? Tas det någon 

hänsyn till detta? 

 

 Behövligt med ett övergripande ramverk för analys av relationen affärssystem och 

flexibla, stabila processer för effektivisering/processförbättring. 

o Skulle ett ramverk vara bra som underlag/användarbart inför 

processförbättring? 

Del 2 
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Efter ca 30 min eller att frågorna är besvarade går vi över till ramverket. Tanken är att det från 

och med här blir mer en diskussion med oplanerade frågor kring ramverket. Frågornas fokus 

och karaktär kommer ligga på att utreda deras syn på vårt ramverk. Vi vill ta reda på om de 

ser ett behov, nytta och användbarhet med ramverket. Vi visar även ramverket (Figur 4), 

förklarar kort strukturen och användandet av ramverket för att skapa en bättre förståelse kring 

hur det är tänkt att fungera. 

 

Efter en kort presentation av ramverket visar vi tänkt resultat/användning av ramverket vilket 

är figur 7 och för en diskussion kring modellen. 

 


