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Abstrakt  

Ett branschanpassat affärssystem är avsett för organisationer verksamma inom 
samma bransch. Syftet med denna typ av affärssystem är att ge högre passform än 
standardiserade affärssystem och vara billigare än skräddarsydda affärssystem. Det 
råder dock brist på kunskap om hur dessa ska utvecklas. Genom vår litteraturstudie 
presenteras en kravinsamlingsmodell med utgångspunkt i Requirements 
Engineering som ska ge stöd för utvecklare vid insamling av krav för 
branschanpassade affärssystem. Utöver det identifierades ett flertal aktiviteter 
relaterade till modellen. Genom att intervjua utvecklare av branschanpassade 
affärssystem och ta del av deras erfarenheter, kunde aktiviteter stärkas och nya 
läggas till för att göra denna kravinsamling möjlig. Avslutningsvis beskriver vi hur 
denna kravinsamlingsmodell kan användas, samt behovet av denna. 

Nyckelord: branschanpassade affärssystem, affärssystem, Requirements Engineering, 
BPMN, processjämförelse 

 

 

Abstract 

Industry-oriented Enterprise Resource Planning (IERP) systems are designed for 
organizations belonging to a specific industry. The purpose of IERP is to achieve a 
higher degree of fit than that of a standardized Enterprise Resource Planning (ERP) 
system and lower implementation cost than a customized ERP. However, the 
development of IERP has not been given the sufficient attention it requires. Through 
a literature review we introduce a model for requirements elicitation based on 
Requirements Engineering to support system developers in the collecting of 
requirements for IERP. In addition to the model, several related activities were 
identified. By interviewing system developers of IERP and taking note of their 
experiences, already identified activities were verified and new activities could be 
added to make requirements elicitation feasible. Lastly we describe the need for a 
model and its potential use. 

Keywords: industry-oriented enterprise resource planning, enterprise resource 
planning, Requirements Engineering, BPMN, process comparison 
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1 Inledning 

Organisationer verkar i en omgivning som snabbt förändras. Det kräver att företag 
reagerar snabbt och har bra insikt i sina processer. För att stödja detta utvecklades 
Enterprise Resource Planning (ERP) eller affärssystem som är den svenska 
benämningen. Detta informationssystems syfte är att täcka en organisations 
processer och informationsbehov (Ehie & Madsen, 2005). Syftet med ett 
affärssystem kan anses vara ett färdigbyggt system som skall säljas till en stor grupp 
kunder. Systemet anpassas sedan genom att konfigurera de inbyggda funktioner och 
processer som produkten har för att passa organisationen. Att skräddarsy systemet 
innebär däremot att göra företagsanpassningar redan från början där det ändras 
eller läggs till funktionalitet som inte existerade sedan tidigare. Det kan till exempel 
innebära att använda sig av tredjepartsapplikationer, automatisering av processer 
eller gränssnittsanpassningar. Dock kan detta medföra extra kostnader och försvåra 
supportärenden eftersom varje kund då har sina egna lösningar.  

Med standardiserade system kan organisationer nå en ökad flexibilitet vilket 
innebär att de snabbare har möjlighet att reagera på de förändringar som sker i dess 
omgivning (Light & Wagner, 2006). Enligt Light och Wagner (2006) är mål med 
standardiserade affärssystem följande: organisationen skall anpassa sin verksamhet 
efter affärssystemet och integreras med befintlig IT-miljö. Förändringar och 
anpassningar av organisationens processer ska göras så de stämmer överens med 
affärssystemet och personalen skall utbildas därefter. Systemen skall inte 
skräddarsys eftersom poängen med ett standardiserat system försvinner då det 
medför just de problem som ett affärssystemspaket skall lösa.  

Flertalet dilemman med standardiserade och skräddarsydda affärssystem som 
diskuterats genom åren brukar benämnas affärssystemsparadoxer. Det finns här en 
viss spänning mellan dessa tillvägagångssätt och hur de syftar till att tillgodose det 
generella respektive det specifika (Hedman, Nilsson & Westelius, 2009). Hur kan till 
exempel konkurrensfördelar uppnås när alla konkurrenter har samma system? Det 
kanske snarare handlar om att anskaffning och användning av ett affärssystem blir 
krav för att kunna hänga med i utvecklingen. En intressant tanke är i så fall om 
paradoxen kan kringgås genom att tillhandahålla en standardiserad kärna som 
sedan kopplas samman med skräddarsydda moduler. Organisationerna kan då dela 
på utvecklingskostnader för kärnan av systemet och samtidigt uppnå vissa av 
fördelarna med skräddarsydda system, så som att skilja sig från konkurrenter samt 
få ett mer optimerat system för sin verksamhet.  

När affärssystemen inte tillfredsställer organisationen tillräckligt behöver de 
modifieras för att kunna möta befintliga behov. Vissa branscher har specifika behov 
samt stort krav på speciella lösningar vilket också leder till branschspecifika 
processer. Ett problem med standardsystemen är att de som tidigare nämnts är 
utvecklade för att användas av flera organisationer som verkar i olika typer av 
branscher. En reaktion på denna förändrade efterfrågan är något som 



Mot en kravinsamlingsmodell för utveckling av branschanpassade 
affärssystem 

 2 

affärssystemleverantörer har tagit till sig, vilka har börjat utveckla affärssystem 
riktade mot specifika branscher (Wu, Xu & He, 2009). Denna kompromiss av 
tidigare nämnda paradox kring standardisering och skräddarsydda affärssystem går 
under namnet Industry-oriented ERP (IERP) eller branschanpassat affärssystem på 
svenska. Denna typ av affärssystem är anpassat efter en bransch, vilket skall 
innebära mindre systemanpassning och högre grad av passform för organisationen 
(Wu et al., 2009). Passform innebär hur väl ett affärssystems funktionalitet täcker en 
organisations processer och informationsbehov (Wu, Shin & Heng, 2007). I en CFO 
World-artikel publicerad under slutet av 2012 visar en undersökning hur 
ekonomichefer på svenska företag helst vill ha branschanpassade affärssystem. Två 
tredjedelar av de 91 respondenterna anser att ett branschanpassat affärssystem 
skulle kunna ge högre passform [1].  

Det är viktigt att organisationer väljer affärssystem som passar deras typ av 
verksamhet och processer för en lyckad implementation. Genom en hög passform 
krävs mindre resurser så som tid och ansträngning samtidigt som det behövs 
mindre arbete kring processanpassning och konfiguration i efterhand (Ngai, Law & 
Wat, 2008). Organisationens krav ska analyseras och jämföras med erbjuden 
funktionalitet i affärssystemet med hjälp av IT-avdelningen och slutanvändare (Ngai 
et al., 2008), vilket anses vara en avgörande del för implementationen (Hong & Kim, 
2002).  Utvecklingen av branschanpassade affärssystem bör ta utgångspunkt i 
gemensamma affärsprocesser för organisationer verksamma inom samma bransch. 
Dessa processer skall identifieras och utförligt beskrivas, vilket kan ske i form av 
kravinsamling och processmodellering. Tidigare forskning inom 
affärssystemsområdet har huvudsakligen fokuserat på implementation och 
projektledning (Wu et al., 2009). Enligt Wu et al. (2009) behöver området 
branschanpassade affärssystem utforskas mer utförligt. Vår litteraturstudie pekar 
på bristande kunskap vad gäller kravinsamling och jämförelse mellan processer för 
organisationer verksamma inom samma bransch. Vi ämnar därav undersöka 
följande frågeställning: 

Hur kan en kravinsamlingsmodell för branschanpassade affärssystem se ut? 

Syftet med vår studie är att ta fram en modell som kan användas för att identifiera 
branschgemensamma krav. Syftet med studiens resultat är att stödja utvecklare i att 
ta fram branschanpassade affärssystem. 
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2 Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer problematiken kring affärssystem och dess passform för 
organisationer att belysas. Utgångsläget för en högre passform är branschanpassade 
affärssystem. För att uppnå denna passform kommer en kombination av 
Requirements Engineering och en processjämförelseteknik att presenteras för 
utveckling av branschanpassade affärssystem. Vi föreslår därefter en 
kravinsamlingsmodell. 

2.1 Affärssystem och dess passform 

Affärssystemsforskning har genom åren identifierat ett flertal Critical Success 
Factors (CSF) relaterat till implementation. Dessa har tagits fram på grund av den 
komplexitet som uppstår i samband med en implementation och de problem som 
återfinns i dess olika faser. Ofta resulterar det i att projekt får läggas ner när 
resursåtgång blir för stor i form av tid och pengar.  Faktorer som tas upp är bland 
annat projekthantering (Wu et al., 2009) och stöd från ledningen (Ehie & Madsen, 
2005; Ngai et al., 2008). Utöver dessa två faktorer nämns skillnader mellan 
organisationers processer och affärssystemets funktionalitet. En framgångsfaktor i 
detta sammanhang är att se till att affärssystemet ligger i linje med organisationens 
behov, utan att i för stor utsträckning förändra systemets funktionalitet (Ngai et al., 
2008). Detta utförs genom att förändra organisationens processer så att de kan 
arbeta på det sätt som mer liknar vad affärssystemet stödjer. Ehie och Madsen 
(2005) skriver dock att denna förändring kan vara så dyr som tre till tio gånger 
högre än affärssystemet i sig, vilket bland annat beror på höga konsultarvoden och 
stor tidsåtgång. Detta är en av de största anledningarna till missnöje med ett 
implementerat affärssystem (Wu et al., 2009). Passformen mellan dessa två ting, 
organisationen och affärssystemet, är av allra högsta grad avgörande för en lyckad 
implementation (Ngai et al., 2008; Hong & Kim, 2002; Ehie och Madsen, 2005). 
Gapet mellan de två existerar bland annat på grund av organisationens behov av 
unika lösningar för sin verksamhet och affärssystemleverantörernas behov av att 
tillgodose den bredare marknaden. Gapet mellan organisationens specifika krav och 
affärssystemets generella funktionalitet måste identifieras och sedan utvärderas för 
att bestämma hur de skall hanteras. Vikten av att göra ett bra arbete i denna del är 
stor då 24 % av en lyckad implementation består av affärssystemets passform för 
organisationen (Hong & Kim, 2002).   

För att välja ett affärssystem som passar en organisations behov har Wu et al. 
(2007) tagit fram en metod för just detta som de kallar ERP Selection Methodology. 
Den fokuserar på kravinsamlingen i ett systemutvecklingsprojekt och innefattar 
kravmodellering så väl som processjämförelse. Metoden består av de tre 
övergripande faserna: målmatchning, funktionsmatchning och datamatchning. 
Utförandet av målmatchning sker i två steg. Det första steget går ut på att skapa ett 
use case med organisationens mål som utgångspunkt för att sedan matcha dessa 
mot de tänkta affärsystemens möjlighet till måluppfyllnad. I det andra steget 
studerar organisationen med affärssystemsleverantörens hjälp de hårda målen, 
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vilket innebär de mest grundläggande kraven på systemet och om dessa stämmer 
överens med vad systemet kan leverera. Om något av dessa mål inte uppfylls är 
systemet ett olämpligt val. Om det däremot är så att samtliga av dessa mål uppfylls 
sätts nästa typ av mål i fokus, nämligen de mjuka målen. Dessa mål utgör det som 
organisationen skulle vilja ha, men inte är i akut behov av. Det innebär att de mjuka 
målen inte behöver vara helt uppfyllda för att systemet skall kunna vara ett tänkbart 
val. I funktionsmatchning definieras ett scenario som den interaktion som sker i en 
verksamhet. Sedan ritas alla aktiviteter som återfinns i den process som modelleras 
och jämförs med tänkt affärssystem. Datamatchning är det steg där data som varje 
aktivitet använder sig av identifieras och jämförs. Detta för att hitta skillnader 
mellan data som organisationen använder och data som systemet stödjer (Wu et al., 
2007).  

I sin helhet stödjer ERP Selection Methodology endast val av affärssystem för en 
organisation och inte för flera verksamma inom samma bransch. Men framför allt 
saknas stöd för utveckling av affärssystem, än mindre branschanpassade 
affärssystem.  

2.2 Branschanpassade affärssystem 

Ett branschanpassat affärssystem är ett affärssystem vars syfte är att i större 
utsträckning möta en bransch behov och minska andelen anpassningar (Wu et al., 
2009; Hedman et al., 2010) samtidigt som tiden för implementation blir kortare och 
chansen till att den lyckas ökar (Xu, 2011). Då fokus ligger på en avgränsad 
målgrupp, till skillnad från ett standardsystem, så kan verksamhetsprocesserna 
noggrannare studeras och i sin tur oftare förbättras i systemet. Detta leder till att 
fler och fler av branschens behov över tid stöds av systemet och funktioner med 
lägre relevans faller bort så att systemet i sin helhet utnyttjas till högre grad. 
Komplexiteten i systemet stannar på en hanterbar nivå då flera tusen parametrar 
inte längre behöver konfigureras för att uppnå en högre passform för 
organisationen (Xu, 2011). Branschanpassade affärssystem kan placeras in mellan 
standardsystem och skräddarsydda affärssystem (Hedman et al., 2010; Wu et al., 
2009). Det innebär att systemet innehåller både standardiserade processer och 
branschanpassade processer för mer specifika branschrelaterade behov. Även om 
det betyder att viss funktionalitet fortfarande måste konfigureras på 
organisationsnivå finns det möjlighet till kostnadsbesparing. Detta kan 
exemplifieras med hjälp av Paretos 80:20 regel. Enligt regeln täcker ett 
affärssystemspaket ca 80 % av en verksamhets krav och 20 % behöver skräddarsys. 
Det är också dessa 20 % som står för 80 % av kostnaden för systemet. Om det då är 
möjligt att få ner den andel av de krav som inte täcks av systemet kan också 
betydelsefulla kostnadsbesparingar hämtas hem (Avison & Fitzgerald, 2006).  

Tidigare studier har huvudsakligen fokuserat på implementationen av befintliga 
affärssystem. Dock är det minst lika viktigt att komplettera hela livscykeln av ett 
affärssystem (Ngai et al., 2008), vilket även innebär utvecklingen av dessa och hur 
den skulle kunna förbättras. Utveckling av branschanpassade affärssystem kan ske 
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på två sätt. Antingen går utvecklaren på flertalet års erfarenhet av behov för den 
specifika branschen och utvecklar ett system som passar in, eller så utvecklas dessa 
system på en teknisk grund där de branschspecifika processerna identifieras och 
utgör grunden för systemet (Hedman et al., 2009). Kravinsamling genom 
Requirements Engineering (RE) är ett sätt att identifiera dessa processer vid 
utveckling eller implementation av affärssystem. Med RE samlas krav in, modelleras 
och valideras för att bygga system som möter en organisations krav och behov 
(Rolland & Prakash, 2001). Enligt Daneva och Wieringa (2006) är RE en av de 
viktigaste aktiviteterna när affärsystemets funktionalitet skall matchas med 
organisationens krav.  

2.3 Requirements Engineering 

Requirements Engineering (RE) är en inriktning inom systemutveckling vars syfte 
är att analysera, validera, definiera och verifiera användarnas krav (Nuseibeh & 
Easterbrook, 2000). Dessa krav skall sedan utgöra en grund för tänkt 
informationssystem (Regnell, 1999). Krav kan definieras på tre sätt: (1) Ett villkor 
eller förmåga ett system skall uppfylla för att möjliggöra för en användare att lösa 
ett problem eller uppnå ett mål. (2) Ett villkor eller förmåga ett system behöver för 
att uppfylla en kravspecifikation, standard eller liknande. (3) Ett dokument 
innehållande de villkor och förmågor som lyfts fram i (1) och (2) [3]. Det är den 
första punkten som hänvisar till den typ av krav som behandlas i RE, vilket kan 
innebära användarens nuvarande arbetssätt. Att använda RE i ERP-sammanhang är 
något som har gjorts ett flertal gånger tidigare (Rolland & Prakash, 2001; Daneva & 
Wieringa, 2007; Parthasarathy & Ramachandran, 2008; Daneva, 2004). 

RE bygger på tre sammanhängande steg; insamling, specifikation och validering. 
Insamling går ut på att förstå själva problemet som skall lösas, till exempel att 
utveckla ett ERP-system, samt att samla in intressenters krav. Specifikation är de 
dokumenterade kraven, vilket också kan gå under namnet kravspecifikation. Denna 
kravspecifikation utgör resultatet för RE. Slutligen skall dessa krav genomgå någon 
form av kontroll där dialog med användarna äger rum. Det sista steget kallas som 
ovan nämnt validering (Regnell, 1999).  En viktig del i RE är den beslutsprocess som 
skall äga rum när krav skall väljas utifrån den insamlade och sammanställda 
kravspecifikationen. 

Varje steg i RE kan använda sig av olika verktyg och tekniker. Ett urval av dessa 
återges nedan under respektive rubrik. 

2.3.1 Insamling 

Vid val av teknik eller verktyg för insamling av krav är det flera faktorer som avgör. 
Tid och resurser är kanske de mest avgörande, men även vilken typ av data det är 
som skall samlas in. Det finns en mängd olika tekniker att använda vid 
kravinsamling och några av dessa kommer nu beskrivas. Traditionella tekniker för 
kravinsamling kan vara enkäter, intervjuer eller befintlig dokumentation så som 



Mot en kravinsamlingsmodell för utveckling av branschanpassade 
affärssystem 

 6 

processkartor. Gruppbaserade tekniker så som brainstorming och workshops med 
fokusgrupper kan vara till nytta när en mer detaljerad bild av användarnas krav är 
på sin plats. Prototyping-tekniker används när det är osäkert vilka krav som ställs. 
Kognitiva tekniker används ursprungligen för insamling av kunskap och kan till 
exempel innefatta analys av protokoll. Kontextuella tekniker kan vara ett alternativ 
till traditionella och kognitiva tekniker och innefattar etnografiska studier och 
observationer (Nuseibeh & Easterbrook, 2000). 

Innan själva insamlingen påbörjas bör ett antal kriterier fastställas: systemgräns, 
intressenter och mål. En systemgräns bestäms för att veta i vilken omgivning 
systemet befinner sig i och hur det skall passa in där. Samtliga efterföljande 
aktiviteter och kriterier utgår ifrån denna systemgräns. Intressenter innefattar 
samtliga som på något sätt påverkas av systemet. Exempel på intressenter kan vara 
utvecklare, kunder och användare. Ett sista kriterium som skall bestämmas innan 
insamlingen kan påbörjas är vilket mål systemet skall ha. Att sätta detta mål så tidigt 
som möjligt är avgörande för hela utvecklingsarbetet. Anledningen till detta är att 
kravinsamlaren skall fokusera på vad syftet med systemet och dess problemområde 
är, snarare än tänkbara lösningar (Nuseibeh & Easterbrook, 2000).       

2.3.2 Specifikation 

För att kunna använda de krav som samlats in i den inledande delen av RE, kan en 
modellering av processer användas. De vanligaste verktygen för detta är 
dataflödesmodeller, semantiska datamodeller och objektorienterade modeller 
(Insfrán, Pasor & Wieringa, 2002). Eftersom huvuddelen av problematiken ligger i 
att det är flera användares krav som skall tas hänsyn till behövs det ett sätt att ställa 
dessa mot varandra för att identifiera gemensamma nämnare. Ett sätt att göra detta 
är att uttrycka dessa krav på samma sätt (Rolland & Prakash, 2001). Vad som menas 
med detta är att till exempel använda samma notationsteknik när processkartor 
sammanställs, för att lättare kunna se var det skiljer sig eller överlappar. Denna 
teknik används till exempel i samband med att identifiera hur väl ett affärssystem 
passar in i en organisation. Dock är det där mer intressant att titta på var 
processerna skiljer sig, snarare än var dem överensstämmer (Rolland & Prakash, 
2001). En lämplig teknik för denna typ av modellering är att rita processkartor, 
vilket har gjorts i flertalet tidigare studier (Rolland & Prakash, 2001; Wu, Shin & 
Heng, 2007).                     

Processkartor skapas med utgångspunkt i ett av flera modelleringsspråk, vilket 
ibland benämns som notation eller teknik. Dessa består av till exempel grafiska 
element som har en viss uppsättning regler för hur elementen får kombineras. 
Tekniken används för att skapa ökad kunskap om en organisations processer genom 
att bryta ner dess komplexitet (Recker, 2010). En organisatorisk process består av 
en eller flera aktiviteter som utförs i en förbestämd ordning. Tillsammans bidrar 
aktiviteterna till att realisera en organisations framtida mål. Processen i sig kan 
sedan sträcka sig över en eller flera enheter samt organisationer (Chinosi & 
Trombetta, 2012).   
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Det senaste inom ett stort urval av processmodelleringsspråk är det semantiska 
Business Process Modeling Notation (BPMN) (Recker, 2010). Det bygger på tidigare 
processmodelleringsspråk så som XPDL och UML (Dijkman, Dumas & Ouyang, 
2008), vilka tidigare använts vid utveckling av branschanpassade affärssystem (Wu 
et al., 2007). Som ett nytt tillskott, officiellt släppt 2006, har BPMN snabbt tagit fart 
och blivit en standard för att grafiskt rita processkartor (Recker, 2010) samt 
kartlägga affärsprocesser i de tidiga faserna av systemutvecklingsprojekt (Dijkman, 
Dumas & Ouyang, 2008). Syftet är att beskriva hur organisationer bedriver sitt 
dagliga arbete i form av de grafiska elementen som representerar aktiviteter, 
händelser och flöden som återfinns i arbetsprocessen.  

BMPN består av 53 element som kan grupperas enligt de fyra kategorierna 
Flödesobjekt, Kopplingsobjekt, Swimlanes och Artefakter. Aktiviteter, händelser och 
portar är huvudelementen i Flödesobjekt. Dessa tre visar på vilket arbete som utförs 
i en organisation, vad som inträffar i en process och vilka val som kan göras i 
processen. Kopplingsobjekt är kopplingarna mellan flödesobjekt i form av olika pilar 
med olika innebörd, till exempel ordningen på aktiviteterna och hur meddelanden 
skickas mellan olika roller. För att göra skillnad på olika roller inom organisationen 
används Swimlanes för att gruppera aktiviteter i pooler alternativt längder. En pool 
används när två roller är fysiskt separerade. Längder delar i sin tur in pooler för att 
separera aktiviteter som tillhör en och samma roll. För att sedan kunna lägga till 
extra information i modellerna, så som kommentarer, används Artefakter (Recker, 
2010). 

2.3.3 Validering 

Det sista steget i RE är validering där användarna och andra intressenters krav ses 
över för att se till att dessa uppfylls (Regnell, 1999). Steget är beroende av att 
föregående steg har uttryckts korrekt. Detta är viktigt då en utmaning med 
valideringen är att tillfredsställa samtliga intressenter, eftersom de kan ha olika mål 
och krav (Nuseibeh & Easterbrook, 2000). Branschanpassade affärssystem, som 
namnet antyder, skall tillfredsställa en hel bransch och dess krav. För att identifiera 
krav hos en hel bransch behövs någon form av jämförelse mellan intressenters krav 
för att finna det som är gemensamt. Detta är dock något som inte tycks beröras i RE. 
Det ges däremot utrymme i RE att använda stöd för att lösa problem som inte det 
vanliga tillvägagångssättet kan hantera (Nuseibeh & Easterbrook, 2000). För att 
kunna identifiera gemensamma nämnare mellan flera användares krav krävs någon 
form av jämförelse mellan processkartor.  

Det finns ett flertal metoder för att jämföra processkartor, till exempel trace 
equivalence, bisimulation och branching bisimulation, där många bygger på 
matematiska beräkningar (van der Aalst, Alves de Medeiros & Weijters, 2006). 
Nackdelen med dessa typer av processkartejämförelser är att det inte passar in i 
organisationssammanhang då samma fenomen kan benämnas olika (Dijkman, 
Dumas, van Dongen, Käärik & Mendling, 2011; van der Aalst et al., 2006). Ett sätt att 
jämföra organisationers processkartor är att identifiera liknande aktiviteter baserat 
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på deras benämningar för att hitta processkartornas gemensamma nämnare. En 
utmaning med detta är att två aktiviteter i två olika processkartor kan vara likadana 
men ha olika benämningar, vilket ställer till det för personen som skall utföra 
jämförelsen. Ett sätt att lösa detta är att titta på likheten mellan dessa benämningar 
för att bedöma om det är samma typ av aktivitet eller inte.  

Det finns flera olika sätt att finna denna likhet och några av dessa är: likhet av 
benämning vilket innebär att jämförelse sker mellan aktiviteternas benämningar för 
att se om de liknar varandra. Likhet i betydelse av benämning går till skillnad ifrån 
föregående punkt ut på att jämföra betydelsen av aktiviteternas benämningar. 
Likhet i såväl aktiviteter som i vilken kontext dessa befinner sig (Dijkman et al., 
2011).      

2.4 Kravinsamlingsmodell för branschanpassade affärssystem 

Den litteraturstudie vi har genomfört resulterade i ett antal aktiviteter som kan 
relateras till kravinsamling för branschanpassade affärssystem. Dessa presenteras 
nedan i en tabell kategoriserade efter de tre stegen i RE: insamling, specifikation och 
validering (Regnell, 1999).  

 

Steg Aktiviteter (litteratur) Referens 
Insamling Samla in från flera organisationer 

inom samma bransch 
Wu et al. (2009) 

 Välja insamlingsteknik (t.ex intervju 
eller observation) 

Nuseibeh & 
Easterbrook  (2000) 

 Sätta systemgräns Nuseibeh & 
Easterbrook  (2000) 

 Identifiera intressenter Nuseibeh & 
Easterbrook  (2000) 

 Sätta mål Nuseibeh & 
Easterbrook  (2000) 

Specifikation Uttrycka krav på samma sätt Rolland & Prakash (2001) 

 Modellera processkartor Insfrán et al. (2002) 

 Bryta ner komplexitet Recker (2010) 

 Använda BPMN-notation [2] 

 Utgå ifrån affärsprocesser Dijkman et al. (2008) 

Validering Jämföra processer genom likhet i 
kontext, benämning och dess 
betydelse 

Dijkman et al. (2011) 

 Uppfylla intressenters krav Regnell (1999); Nuseibeh & 
Easterbrook (2000) 

Tabell 1. Aktiviteter i de olika stegen (egen) 
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Vi har ritat följande modell för att visa sambandet mellan aktiviteterna: 

 

Figur 1. Kravinsamlingsmodell för branschanpassade affärssystem (egen) 

Modellen är indelad i olika steg för att illustrera dess ordningsföljd. Stegen utgår, 
likt de steg som återfinns i Tabell 1, ifrån RE. För att ett branschanpassat 
affärssystem ska kunna tillgodose en bransch är det viktigt att insamlingen tar 
utgångspunkt i ett flertal organisationer (Wu et al., 2009).  

Vid insamling av krav väljes tekniker och verktyg som passar situationen samt 
tillgången på resurser. Till följd av detta så föreslår inte heller denna modell någon 
förutbestämd insamlingsteknik (Nuseibeh & Easterbrook, 2000). Som modellen 
visar kommer dessa data samlas in från flera olika organisationer verksamma inom 
samma bransch. Tre kriterier skall fastställas: inledningsvis sätta en systemgräns, 
det vill säga i vilken omgivning systemet befinner sig i. Sedan identifieras 
intressenter och hur de påverkas av systemet. Slutligen skall målet fastställas, det 
vill säga syftet med systemet (Nuseibeh & Easterbrook, 2000). Vikten av att göra ett 
noggrant arbete i det här steget är stor då det påverkar resterande steg samt har en 
betydande inverkan på hur lyckad framtida systemimplementation blir (Hong & 
Kim, 2002).  

Vid specifikation ska processkartor modelleras med BPMN och tar utgångspunkt i 
de identifierade branschspecifika affärsprocesserna (Dijkman et al., 2008). Baserat 
på det data som samlats in i detta steg skall data uttryckas med samma 
modelleringsspråk för att ge möjlighet att jämföra dessa mellan varandra (Rolland & 
Prakash, 2001). Kartorna ska visa hur det dagliga arbetet utförs och ge en ökad 
kunskap om de organisatoriska processerna, genom att bryta ner komplexiteten 
med hjälp av processmodellering (Recker, 2010).  

När de olika organisationernas krav har samlats in och uttryckts med hjälp av 
samma processmodelleringsteknik, skall de i validering jämföras med varandra för 
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att finna gemensamma nämnare mellan samtliga organisationer. Kraven ska 
tillfredsställa samtliga intressenter (Regnell, 1999; Nuseibeh & Easterbrook, 2000). 
Detta görs genom att aktiviteter studeras och jämförs genom likhet i deras 
benämningar, dess betydelse och kontext (Dijkman et al., 2011). Utkomsten av 
denna modell är branschgemensamma krav för ett tänkt branschanpassat 
affärssystem. 
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3 Metod 

Följande avsnitt beskriver hur studien har utförts i sin helhet. Detta innefattar 
beskrivning av de val som gjorts, genomförda intervjuer, samt hur litteraturstudien 
utfördes. 

3.1 Ansats 

Vi hade för avsikt att komplettera och verifiera vår i litteraturöversikten 
presenterade modell med hjälp av utvecklare av branschanpassade affärssystem. 
Deras erfarenheter och åsikter om att utveckla ett branschanpassat affärssystem var 
i fokus och detta är något som stöds av en kvalitativ ansats (Ritchie, 2003) som 
också är den ansats vi valt att använda oss av i denna studie. 

3.2 Litteraturstudie 

För att samla in den litteratur som användes i denna studie användes huvudsakligen 
söktjänsten Google Scholar. Utöver denna användes också Högskolan i Halmstads 
söktjänst Summon. Eftersom dessa två söker på artiklar i ett stort urval databaser 
skedde ingen sökning i en enskild databas. Via Summon och Google Scholar fick vi 
träffar i bland annat artikeldatabaserna ACM, Science Direct, Taylor & Francis, IEEE, 
ProQuest och Wiley. Litteratursökningen bestod av flera faser, eftersom vi 
inledningsvis saknade kunskap om vilka begrepp som används inom området vi 
studerade. Detta resulterade i att den första sökningen var mer övergripande inom 
affärssystemsområdet. Efter detta kunde vi utföra en mer riktad sökning på de 
områden som var av intresse och skulle ligga till grund för studien, där nya sökord 
användes, samt de referenser vi hittade i de första artiklarna. Sökord som användes 
var: Standard software packages, Enterprise Resource Planning, Industry-oriented 
ERP, Generification, Requirements engineering, BPMN, Off-the-shelf Software, ERP 
misfits, Process comparison och ERP RE. Utöver dessa sökningar gick vi också igenom 
referenslistor i funna artiklar för att hitta mer för vårt område relevant litteratur. Ett 
första urval utgick ifrån artiklarnas titlar, det vill säga att de artiklar som hade en 
beskrivande titel som vi uppfattade som användbar valdes ut och placerades i en 
lista. Därefter lästes artiklarna igenom och med detta som grund beslutades sedan 
om artikeln innehöll information som skulle kunna användas för denna studie. 
Litteraturstudien låg till grund för den modell som presenterats i 
litteraturöversikten (Figur 1) samt en tabell med aktiviteter i de olika stegen (Tabell 
1). Modellen och tabellen användes sedan som utgångspunkt för intervjufrågor 
(Bilaga 1) och analys av de kvalitativa data som samlats in. 

Ett problem som uppstod var att området branschanpassade affärssystem var 
bristande vad gäller forskning, vilket var både positivt och negativt. Negativt i och 
med att vi fick ett svagare teoretiskt underlag gällande branschanpassade 
affärssystem, men positivt då det tyder på kunskapsbrist inom området vilket 
stärker behovet av vår studie. 
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3.3 Datainsamling 

Vi valde att använda intervjuer som verktyg för vår datainsamling. Anledningen till 
detta var att vi ville ta del av respondenternas erfarenheter relaterat till vår 
litteraturstudie. Eftersom erfarenheter ligger i fokus är också intervjuer en lämplig 
datainsamlingsmetod (Denscombe, 2009). Samtliga intervjuade respondenter har vi 
god relation till vilket enligt Denscombe (2009) ger förutsättningar för en god och 
avslappnad atmosfär. För att lättare dokumentera det som sades under intervjuerna 
användes ljudinspelning som sedan transkriberades och analyserades. Intervjuerna 
utfördes i de båda företagens egna lokaler vid sex olika tillfällen. Vi intervjuade 
totalt sju personer där varje intervju varade i cirka en timma. 

3.3.1 Pilotintervjuer 

Den pilotstudie vi utförde bestod av två intervjuer. Anledningen var att förankra 
syftet med vår studie genom att identifiera den komplexitet som kan råda inom en 
bransch och om det finns ett behov av branschanpassade affärssystem. Dessa 
intervjuer var av typen ostrukturerade vilket innebär att den studerande sätter ett 
tema på intervjun och försöker sedan lämna utrymme för respondentens egna 
tankar och idéer (Denscombe, 2009). Intervjuerna utgick ifrån temat 
uthyrningsbranschens specifika behov och dess krav på speciella lösningar. Detta 
tema hade utgångspunkt i den litteraturstudie vi utförde. Upplägget bidrog till ett 
flertal följdfrågor, men dessa var mest för att förtydliga oklarheter som uppkom 
under intervjun. Transkripten analyserades genom att läsas igenom och tolkas 
utifrån det som kan relateras till komplexa processer inom uthyrningsbranschen. 
Vår pilotstudie resulterade i en beskrivning av uthyrningsbranschens komplexitet 
för att identifiera om denna bransch har specifika behov.  

3.3.2 Huvudintervjuer 

Frågorna för huvudintervjuerna (Bilaga 1) tog utgångspunkt i litteraturstudien och 
dess identifierade problemområden. Sammanlagt utfördes fem huvudintervjuer, där 
vår kravinsamlingsmodell (Figur 1) och dess aktiviteter låg i fokus. Vi ställde bland 
annat frågor på redan identifierade aktiviteter och vad som skulle behöva 
kompletteras i modellen. Frågorna hade delats in och relaterats till de tre stegen 
insamling, specifikation och validering. Intervjuerna var av typen semi-
strukturerade, vilket innebar att vi presenterade ett antal ämnen och frågor som 
skulle besvaras. Sedan var vi flexibla när det kommer till frågorna och i vilken 
ordning dessa ställdes (Denscombe, 2009). Utöver vårt frågeunderlag dök ett flertal 
följdfrågor upp under intervjuernas gång. Dessa frågors syfte var att förtydliga 
svårtolkade uttalanden och resonemang. Under själva intervjuerna presenterades 
vår modell och denna förklarades övergripande. Modellen visades sedan på bild 
tillsammans med ett utkast av en process med BPMN-notation (Bilaga 2). 
Huvudintervjuerna resulterade i att aktiviteter i Tabell 1 förankrades empiriskt och 
att nya aktiviteter tillkom.  
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3.3.3 Urval 

Branschanpassade affärssystem är ett komplicerat område och det krävs tidigare 
erfarenhet av branschen för att kunna utveckla denna typ av system (Wu et al., 
2009). Respondenterna för de inledande pilotintervjuerna var två chefer för 
leverantörer av branschanpassade affärssystem. Anledningen till varför chefer 
valdes var då dessa hade översikt över verksamheten samt att de båda har bred 
erfarenhet inom branschen. I huvudintervjuerna valde vi att intervjua utvecklare 
med erfarenhet av utveckling, implementation och förvaltning av branschanpassade 
affärssystem inom uthyrningsbranschen. Detta innebar att samtliga respondenter 
hade branschkännedom och flera års erfarenhet.  

3.4 Dataanalys av huvudintervjuer 

Vi har valt att utgå i från Denscombe’s (2009) fyra principer för analys av kvalitativa 
data. Den första principen handlar om att förankra slutsatser i data. Nästa princip 
innebär att data ska förklaras och talar således inte för sig självt då den behöver 
genomgå en tolkningsprocess. Detta har vi gjort genom att tolka data från transkript 
och extraherat vad vi anser vara innebörden av varje respondents uttalanden och 
resonemang. Detta kopplades till vårt frågeunderlag för att få en sammanfattad bild 
över samtliga respondenters svar på respektive fråga och resulterade i en 
intervjusammanfattning. Anledningen var att vi ville reducera de omfattande 
material transkripten utgjorde för att lättare få en förståelse för helheten. Därefter 
sorterades materialet efter de i litteraturöversikten presenterade stegen (Figur 1). 
Vid behov återgick vi till transkripten för att komplettera eller förtydliga vår 
sammanfattning, samt hämta citat för presentation av resultatet.  

Den tredje principen omfattar ett försök till neutralt ställningstagande gentemot 
respondenternas uttalanden och användning av en begreppsapparat som innefattar 
respondenternas terminologi. Vi har varit noga med att använda respondenters 
begrepp istället för att översätta dessa för att stämma överens med motsvarande 
begrepp i litteraturen. Den fjärde och sista principen handlar om att iterera 
analysprocessen. Det blev för oss en naturlig del då nyckelbegrepp och mönster 
söktes efter för att finna likheter samt skillnader i respondenternas erfarenheter 
och åsikter kopplat till vår kravinsamlingsmodell. För att hitta dessa mönster fick 
analysprocessen gås igenom ett flertal gånger. 

3.5 Etik 

Samhällsforskningen har i grunden tre etiska principer som bör uppfyllas vid 
utförandet av en studie. Dessa principer lyder enligt följande: 

1. Att skydda deltagarnas intressen 
2. Forskare skall undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar 
3. Deltagarna ska ge informerat samtycke 

(Denscombe, 2009, s 195-197) 
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Den första principen innefattar bland annat att insamlad data skall hanteras 
konfidentiellt samt att skydda deltagarnas identitet (Denscombe, 2009). Detta har vi 
tagit hänsyn till genom att samtliga deltagare är anonyma, samt att inga 
företagsnamn nämns. Den andra principen innebär att den som utför studien skall 
arbeta ärligt och öppet (Denscombe, 2009). Vi har förklarat för alla deltagare vad 
vår studie gick ut på och hur vi tänkt använda de data som de bidragit med. Den 
tredje och sista principen hänger delvis ihop med den andra principen. Samtliga 
deltagare skall vara medvetna om vad de ställer upp på och ingen skall känna sig 
tvingad att svara (Denscombe, 2009). Ett sådant samtycke upprättades 
inledningsvis inför varje intervju, så att deltagaren hade möjlighet att till exempel 
avgöra om ljudupptagning var tillåtet.  

3.6 Metodkritik 

Vi var medvetna om risken att respondenterna inte vill delge tidigare brister i 
utveckling och implementation på grund av upprätthållande av organisationens 
rykte. Vi anser dock att detta mildrades genom god relation till samtliga 
respondenter och anonymisering. Ytterligare ett problem var att frågorna vi ställde 
till utvecklarna kunde upplevas svåra på grund av dess akademiska ursprung. Detta 
korrigerade vi delvis med förtydliganden och följdfrågor, samt revidering av frågor.  
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4 Resultat 

Resultatet kommer inledningsvis att visa på en branschspecifik komplexitet. 
Samtliga intervjuer har tolkats och presenteras med citat från transkript. De två 
företagen som deltagit i studien är båda verksamma inom affärssystemområdet och 
utvecklar, implementerar, samt förvaltar branschanpassade affärssystem riktade 
mot uthyrningsbranschen.  

4.1 Pilotintervjuer 

Empirin som presenteras är utfallet från utförda pilotintervjuer. De två 
respondenterna kommer att benämnas Fredrik och Emma och dessa respondenter 
är verksamma inom olika organisationer samt har båda ledande befattningar. 
Respondenterna beskriver den komplexitet de anser vara specifikt för 
uthyrningsbranschen av fysiska produkter. 

Varje bransch har sina behov och sina utmaningar att hantera, vilket också leder till 
branschspecifika processer. Ett exempel på ett sådant fall är uthyrningsbranschen 
för fysiska produkter så som maskiner, skidor eller konsertutrustning. Företag som 
verkar inom denna bransch står dagligen inför ett flertal utmaningar. Gällande 
prissättning säger Emma och Fredrik följande: 

“...man blandar in olika priser för olika perioder och olika uthyrningslängder.” 
(Fredrik) 

“...och någon har gratis hyra första dagen” (Emma) 

En artikel kan ha olika priser för olika perioder vid olika tillfällen. Priser kan baseras 
på en timma, fyra timmar, en dag eller en vecka. Ovanpå detta regleras 
uthyrningsperioden utifrån efterfrågan på artikel.  

“Sen brukar man ha affärsregler också som säger att man inte får hyra en artikel på 
en dag, man måste hyra den på två dagar.” (Fredrik) 

En artikel som hyrs ut ofta kan ha ett bestämt antal minimum dagar som den ska 
hyras ut och i en bestämd följd av dagar, till exempel torsdag till söndag, söndag till 
torsdag eller söndag till söndag. Med en hög efterfrågan försöker företagen 
maximera inkomsterna så att inte en artikel är uthyrd under en dag som förhindrar 
uthyrning under en längre period som en vecka, därav bestämda bytesdagar. Vissa 
företag inom uthyrningsbranschen har till skillnad från ovanstående inget datum på 
hyreskontraktet för återlämning av en artikel. Detta är något som Emma motiverar 
med: 

“...maskinen tickar ju hyra så länge den är uthyrd och dom vill inte uppmuntra att 
saker och ting skall komma tillbaka...” (Emma) 
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Uthyrningsgrad, det vill säga hur stor del av tiden en artikel är uthyrd, är något som 
lyfts fram som en komplexitet. Emma säger följande: 

“Om uthyrningsgraden är 99 %, då kanske jag skall skaffa en sådan grej till” (Emma) 

Vid en hög uthyrningsgrad måste företagen ta ett beslut om det är värt anskaffa 
ytterligare en artikel och vid en låg uthyrningsgrad får beräkningar göras på om den 
ens ska finnas i sortimentet. Säljes en helhetslösning, så som konsertutrustning, 
behöver vissa artiklar finnas tillgängliga trots låg uthyrningsgrad individuellt. 
Vidare säger Emma: 

“Är uthyrningsgraden 10 % då kanske jag skall tänka mig för. Skall jag ha den här 
produkten i mitt sortiment överhuvudtaget?” (Emma) 

För att åstadkomma en tillgänglighet på artiklar krävs det också att ha koll på vilka 
artiklar som finns på lager och när uthyrda artiklar kommer tillbaka. Ett 
uthyrningsföretag kan ha flera lager: 

“Det innebär att veta 1. vad man har på lager och 2. när saker kommer tillbaka” 
(Emma) 

“Uthyrning på ett ställe och lämna tillbaka på ett annat. Det är en service man vill ge 
kunden...” (Emma) 

De bygger istället upp en buffert av lager för att hela tiden kunna hyra ut. Ytterligare 
en anledning till detta är när den uthyrda artikeln sedan kommer tillbaka så vet 
uthyrningsföretaget inte vilket skick artikeln är i, vilket gör det svårt att planera för 
service och reparation.  

Fredrik framhäver att det gäller att ha bra kunskap om den bransch som ett system 
utvecklas för om det ska kunna vara dynamiskt och flexibelt. Finns det flera tusen 
artiklar så går det inte att bara ställa enkla frågor till en databas för att få ett svar på 
till exempel pris, utan det krävs mer logik än så.  Det mesta kan vara uthyrt och 
priset varierar beroende på uthyrningsperiod och angivna kriterier, till exempel typ 
av skidor eller bindningar på snowboard. Om en kund sedan vill veta vilka artiklar 
som är lediga för en specifik period via webben, vill denne ha svar direkt. Summan 
av detta är som Fredrik uttrycker: 

“Då börjar man få ganska komplexa mönster.” (Fredrik) 

4.2 Huvudintervjuer 

I kommande fyra delar går vi igenom huvudintervjuerna och presenterar resultatet 
kopplat till begreppen som tagits fram i litteraturöversikten, samt dess struktur. Det 
innebär att empiriskt materialet har strukturerats med utgångspunkt i Tabell 1. De 
fem respondenterna kommer att benämnas Ida, Kim, Bengt, Siw och Rikard.  
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4.2.1 Insamling 

När det kommer till insamling av krav verkar det inte finnas någon speciell metod 
och tillvägagångssättet varierar, då storlek på uppgift hade betydelse. Mindre 
uppgifter, till exempel att lägga till information så som ett extra fält på en faktura, 
kom kunderna med krav till utvecklarna. Snarare än att utvecklarna gick ut till 
kunder och tog reda på vad de ville ha. Något som Ida nämner gällande hur krav 
kommer in: 

“Oftast skickar dom något till oss så stämmer vi av det med dom” (Ida) 

Hon säger vidare att: 

“...väldigt små uppgifter kan vara muntligt över telefon” (Ida) 

Till skillnad från små uppgifter tycks insamlingen av krav vara mer utförlig när det 
kommer till större uppgifter och projekt. Att träffa kunden är något som både Bengt, 
Kim och Rikard nämner i samband med kravinsamling i större projekt. Kim säger till 
exempel: 

“...åka ut till kunden och titta på hur dom jobbar och ta reda på hur dom tänker.” 
(Kim) 

Rikard exemplifierar hur det gick till med en större kund. Kunden valde ut två 
stycken av 15 affärer som internt tog fram grundkraven på systemet för alla. De 
beskrev systemet i ord så väl som i processkartor för hur uthyrningen gick till. 
Utvecklarna var även på plats och tittade på hur de jobbade för att bilda sig en 
uppfattning om hur affärerna fungerade. 

Oberoende av storlek, men främst vid större projekt, har flera respondenter uttryckt 
behov av kontinuerlig återkoppling med kund för att stämma av att de är överens. 
Ida nämner ett exempel på detta: 

“Framför allt när det gäller lite större uppgifter, då måste man bolla lite fram och 
tillbaka, innan man säger att: ”Okej, det här kör vi på!”” (Ida) 

Det råder viss tvetydighet gällande deras benägenhet att utgå ifrån kunders krav 
och detta är något som tycks variera. Respondenterna förklarar hur de ofta själva 
baserade på inga, alternativt lösare krav, hellre börjar skriva kod för att snabbt 
kunna komma igång.  

“Det blir ju lite sådär att man bygger efter eget huvud och man riskerar ju att hamna 
där ingenting är riktigt i stort sett. Men så illa har det ju inte blivit någon gång.” 
(Bengt)  

Ida förklarar hur deras standardprodukt är något som de utvecklar själva utan att 
vara i kontakt med kunden. För att kunna klara av att leverera resultat utan någon 
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större insamling ifrån kunder, krävs erfarenhet och branschkännedom vilket flera 
respondenter håller med om.  

“Något som är absolut väsentligt är att man kan branschen. Det är de allting hänger 
på. Man kan ha en hur bra utvecklare som helst, men kan man inte branschen så 
fungerar det bara inte.” (Ida) 

Branschkännedom är avgörande för utveckling av ett branschanpassat affärsystem. 
Respondenterna förklarar vidare för- och nackdelar med tidigare kravinsamling och 
Kim säger följande: 

“En sak som jag tycker är dåligt det är när någon är ute och pratar med 
kunden som inte kan vårt system, så kommer dom hem och vänder upp och 
ner på allting.” (Kim) 

Andra saker som kommer upp är att utvecklarna och kunderna ibland av lathet 
skriver ner för få krav på vad som skall göras. Muntliga möten förespråkas framför 
anteckningar då dessa kan förhindra missförstånd och Siw säger: 

“Den muntliga biten fungerar nästan uteslutande bäst, för det som står i ett dokument 
är så öppet för tolkningar av vad som står bakom. Den som skriver det har sin bild av 
vad dom skriver och som leverantör så läser man det man vill läsa.” (Siw)  

När det kommer till hur de själva skulle vilja samla in krav för branschanpassade 
affärssystem är en majoritet av respondenterna eniga. Observationer är det som 
förespråkas, det vill säga att gå ut till kunder och se hur det arbetar. Att däremot 
bara titta på hur de arbetar är något som Rikard säger följande kring: 

“För det är ju inte alltid det ultimata heller, det kan vara så att man ska bygga något 
som kräver att man förändrar processen. Men det är svårt att veta som leverantör när 
man kommer in. Det lär man sig efter några år sen att de kanske inte jobbar på bästa 
sättet men i det här tidiga läget så vet man nästan aldrig det.” (Rikard) 

Vem dessa krav ska samlas in ifrån verkar respondenterna lite oeniga om. Siw och 
Rikard är inne på samma spår, det vill säga att det är anställda med översikt och 
beslutsfattande roll som kravinsamlaren skall vända sig till. Detta baserar de bland 
annat på känslomässiga bindningar till sina arbetsuppgifter som användare kan ha. 
De kan känna sig hotade av förändrade arbetsuppgifter och risken att bli av med sitt 
jobb. Siw och Rikard förespråkar att observera verksamheten men uttrycker vikten 
av att fastställa syftet med systemet, vad det ska leverera, med ledningen. De 
motiverar detta med att säga följande: 

“Det är lättare att förändra sättet att göra saker på i systemet än att förändra vad det 
ska leverera ut.” (Rikard) 

“Det är på chefsnivåer om jag uttrycker det så. Det är där det finns en tydlig röd tråd. 
Varför uppgifter önskas eller inte önskas.” (Siw) 
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Samtidigt är det användarna som i slutändan ska använda systemet, vilket är något 
som Kim, Bengt och Ida mer är inne på:  

“Det har ju hänt flera gånger att det är dem där uppe som bestämmer att ”Jo vi måste 
ha en koppling mellan de här systemen” och sen så har det byggts. Det har hänt på 
riktigt. Sen kommer vi ut till användarna och de undrar hur ska det här funka, dem 
har inte en susning.” (Bengt) 

“Skall man göra någonting på en serviceverkstad, då är det bästa kanske att gå och 
kolla med dom på verkstaden.” (Ida) 

Vi hade en fråga gällande vad som utgör en branschspecifik process och hur en 
sådan skulle kunna identifieras. Den har varit svår för samtliga respondenter att ge 
ett svar på och de fick tänka längre än vid andra frågor. Ida förklarar det som en 
process som går att rama in och relatera till den specifika branschen. Återigen 
svarar flera av respondenterna att branschkännedom underlättar. 

4.2.2 Specifikation 

När vi ställer frågor kring hur insamlade krav behandlas varierar det beroende på 
projektets omfattning. Det kan variera från att ha lösare krav i huvudet till att skriva 
ner dem i text med tänkt lösning till att mer detaljerat specificera kundens krav i en 
mall, vilka funktioner som efterfrågas, tänkta lösningar och hur utfallet blev av 
lösningarna. Ida pekar på vikten av att hålla det enkelt och att ha: 

“ett slags ”scope” eller inramning som gäller för uppgiften, för att begränsa och inte 
sväva iväg. Lite där kan jag tycka att det är bra att ha med det i specifikation 
ordentligt.” (Ida) 

BPMN och processkartor presenteras som tänkbar teknik för att framställa 
kravspecifikation och reaktionerna var olika. Samtliga respondenter uttrycker hur 
processkartor ger ökad förståelse för problem och dess kontext. Processkartorna 
kan användas för att lära sig verksamheten, se hur en process hänger ihop med en 
annan och i vilken ordning de sker. Bengt och Siw ställer sig emellertid frågande till 
BPMN-kartor och vill gärna se att de kompletteras med något. Bengt uttalar sig 
enligt följande: 

“Det hade säkert kunna vara nyttigt i utvecklingsprocessen när man inte vet, om man 
inte har branschkunskap tänker jag” (Bengt) 

Bengt och Ida tycker att processkartor med BPMN-notation ger en tydligare bild 
över vilken målgrupp en funktion utvecklas för. Ida tycker dessutom att BPMN-
notationen är lätt att förstå. Flera respondenter uttrycker en problematik kring 
komplexa processer som uppstår vid kartläggande för större system, så som 
affärssystem. Med många val och olika roller i en process kan det bli svårt att 
behålla en överblick. Bengt säger att en för detaljerad processkarta kan ge problem 
vid jämförande då det bidrar till större skillnader hos varje kund. Rikard tycker att 
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en för detaljerad karta lätt låser in utvecklaren i hur något ska fungera, att det inte 
kan vara på något annat sätt och att det är bättre att ha en löpande dialog med 
kunden. Kim och Siw säger att det behöver finnas olika nivåer på processkartorna 
beroende på just komplexiteten. Kim vill kunna: 

“Zooma in på olika saker, med mer detaljerat flöde på de saker man behöver fokusera 
på.” (Kim)  

“Helst skulle man ju vilja göra dom zoom-bara och kunna gå in i betalning till exempel. 
Man kan betala med faktura, kort, finns det några krav på faktura? Det går att bryta 
ner.” (Siw) 

Ida, Rikard och Siw är överens om att processkartorna ska ritas av utvecklande 
företag tillsammans med kunden. Rikard förklarar hur han först skulle varit ute hos 
företaget och studerat hur de arbetar för att sedan rita dessa kartor för att bekräfta 
att han faktiskt förstått verksamheten. Han säger vidare: 

“Men det bygger också på att man har en motpart som förstår detta och kan titta och 
faktiskt verifiera att så här funkar det.“ (Rikard) 

4.2.3 Validering 

När krav har samlats in och uttryckts i processkartor hos de olika företagen 
verksamma inom samma bransch behöver de jämföras för att kunna identifiera 
gemensamma nämnare. Vi frågade respondenterna om det var rimligt att jämföra 
samtliga processkartor som har utformats under förgående steg och svaren var 
positiva. Rikard säger: 

“Självklart om vi hade haft en pizzeria, fiskrestaurang och en korvkiosk så är det klart 
superintressant att se vilka steg som är gemensamma och vilka som avviker också så 
klart. Det är relevant i allra högsta grad.” (Rikard) 

Han säger vidare att om varje kund hade fått göra sina egna processkartor skulle det 
kunna uppstå problem vid jämförandet eftersom benämningar kan vara olika. Är 
däremot kartorna uttryckta på samma sätt och det är samma person som jämför 
som har ritat dem borde det vara möjligt att hitta likheter och olikheter. Enligt Bengt 
och Ida krävs dock branschkännedom för att denna jämförelse skall vara rimlig. 
Kim, Siw och Rikard såg inga större problem med att jämföra kartorna trots den 
omfattning det kan innebära. Vid det här steget såg Siw nyttan med att tidigare ha 
kartlagt kraven med hjälp av processkartor. Till exempel sa hon att det är ett bra 
sätt att få feedback ifrån kunder, för att verifiera att utvecklingsföretag har förstått 
deras verksamhet.  

När processkartor ska jämföras i syfte att identifiera gemensamma nämnare finns 
det ett behov av att fastställa vad standardprocesser för branschen innebär. Alla 
utom en utvecklare säger att det bör vara en majoritet av företagen inom branschen 
som har en process för att den ska få kallas standard. Det spekuleras kring siffror 
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som 70 %, 75 % och 100 %. Kim som ansåg att en process skall vara gemensam för 
alla kunder för att den skall få kallas standard, säger då att processerna är beskrivna 
mer övergripande. Siw framhäver dock att det inte alltid är så enkelt och det är upp 
till utvecklingsföretaget beroende på hur de vill positionera sig. Han berättar om ett 
annat företag: 

“Inte förrän det var en majoritet av kunder som önskade den funktionen så 
utvecklades den. Så det är en kultur och det är lite var leverantören vill sätta ribban. 
Om man vill upplevas som smidig och dynamisk och hela tiden utveckla systemet, eller 
om man vill ha ett billigare system och hålla nere kostnaden.” (Siw) 

Detta leder oss in på nästa del, hur avvikelser hanteras, det vill säga de processer 
som har beslutats att inte gå in under benämningen standard. Respondenterna hade 
en del olika synpunkter på hur dessa skulle hanteras. Bengt, Rikard och Kim säger 
att processerna ska inkluderas i systemet så långt som det är möjligt, även om det 
inte till fullo utnyttjas av samtliga kunder. Motivering till detta är att skräddarsy 
funktionalitet är något som framställs som mer komplicerat, framför allt att 
underhålla. Ett alternativ skulle kunna vara att hela processen finns tillgänglig i 
systemet men vissa steg döljs för de som inte använder dem. En av fördelarna är då 
att samma källkodsbas för affärssystemet kan användas och det blir lättare att 
hantera. Ida däremot är försiktig med att inkludera för mycket i systemet och 
skräddarsyr eller bygger separata moduler istället. Sen nämner hon också att 
storlek på kund är en faktor: 

“Givitvis blir det ju så att ju större kund, desto mer har de att säga.” (Ida) 

Detta är något som Siw också pratar om, i samband med att samla in krav från flera 
kunder kan det uppstå problem vid prioritering av deras olika viljor och krav. Alla 
kunder tycker deras krav är viktiga och hon förklarar hur det gäller att ha 
branschkännedom för att ta rätt beslut. 

4.2.4 Övrigt 

Utöver stegen insamling, specifikation och validering framkom ett flertal andra 
aktiviteter eller råd som inte direkt går in under någon av dessa.  

Siw, Rikard och Ida pratar om att varje steg behöver ha en iteration. Framför allt 
handlar det om att ha en kontinuerlig dialog med slutanvändare och beställare för 
att säkerställa att det är rätt saker som har samlats in. Workshops föreslås som ett 
exempel. Siw säger:  

“Det är kanske en iterationspil som behövs. Kanske att man gör det på varje del. Ju mer 
iteration man kan ha med kunden, desto mer rätt blir slutprodukten och att man inte 
är rädd för att riva upp gamla saker och gör den hemläxan innan man börjar bygga de 
delar som kan bli dyrt att riva upp.” (Siw) 
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Rikard och Siw framhäver vikten av att låta kravspecifikationen få förändras under 
arbetets gång, att den inte ska ses som oföränderlig. Det har att göra med att 
framtida eventuell prototyping av systemet som sker är ett betydligt mer kostsamt 
steg att börja förändra i. Siw föreslår just prototyping som ett tänkbart nästa steg för 
utkomsten av kravinsamlingsmodellen. 

Ida säger att i de fall modellen används för att bygga branschanpassning på ett 
existerande standardsystem behöver det finnas en matchning mot befintligt system. 
Det är viktigt att kunna kolla om ett befintligt system redan har funktionalitet som 
går att använda för att stödja vissa processer. Detta är även något som Kim säger 
och föreslår ett steg i modellen som täcker in denna aktivitet. 

Samtliga respondenter har uttryckt ett behov av att komplettera kraven i 
processform. Saker som tas upp i sammanhanget är punktlistor med bland annat 
visuella krav, gränssnitt och dess layout, samt vilka inställningar som de olika 
funktionerna skall kunna ha. Rikard pratar om BPMN och säger: 

“...man kan lägga på andra delar av kravställningen också, här är det processen och 
det finns ju inget som säger hur saker ska se ut. Det finns ju andra delar som mer 
visuella bitar som ska vägas in. Men själva affärsprocessen har man ju löst här.” 
(Rikard) 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera vårt empiriska resultat med stöd ifrån vår 
litteraturstudie. Begrepp som återfinns i Tabell 2 nedan är kursiverade. 

5.1 Branschspecifik komplexitet 

Enligt Wu et al. (2009) har vissa branscher specifika behov vilket i sin tur leder till 
branschspecifika processer. Den branschspecifika komplexitet som råder inom 
uthyrningsbranschen ger upphov till branschspecifika behov. Utifrån vårt empiriska 
resultat kunde tre typer av komplexitet urskiljas: affärsregler, statistik och 
planering. Dessa har benämnts mer övergripande då de ska kunna vara applicerbara 
på andra branscher och inte bara uthyrningsbranschen.  

Affärsregler är regler som sätts på respektive artikel och berör bland annat period 
och pris. En artikel kan ha en förutbestämd uthyrningsperiod, till exempel att den 
endast får hyras ut en dag åt gången eller minst en vecka åt gången. Priset kan 
variera beroende på vilken period det gäller, hur lång perioden är eller vid vilket 
tillfälle så som säsong. Utöver detta kan till exempel vissa dagar under en period 
vara kostnadsfria.  

Statistik skall ligga till grund för beslut så som till exempel inköp av ny artikel. 
Denna statistik kan vara i form av uthyrningsgrad, det vill säga hur stor del av tiden 
en artikel är uthyrd. Baserat på denna uthyrningsgrad tas beslut om det är värt att 
anförskaffa en till artikel av samma sort, alternativt att artikeln inte hyrs ut 
tillräckligt och borde avyttras. Dock är det inte alltid så svart på vitt när en artikel 
ingår i en helhetslösning som består av flera artiklar. Även om en av dessa artiklar i 
helhetslösningen har låg uthyrningsgrad behöver den finnas kvar i sortimentet då 
de andra artiklarna kan vara beroende av den. 

Planering är behovet av att ha koll på när artiklar är tillgängliga och var de befinner 
sig. Ett uthyrningsföretag kan ha flera geografiskt separerade lager, där en artikel 
kan hyras ut på ett ställe och lämnas in på ett annat. Det gäller då att veta vilken 
artikel som befinner sig i vilket lager och när samt var den planeras återlämnas. En 
ytterligare komplexitet i detta är att hyreskontrakten inte alltid har ett bestämt 
återlämningsdatum, vilket gör det svårare att veta när artikeln kommer återvända. 
Slutligen är dessutom artikelns skick vid återlämning okänt och kan behöva service 
under okänd tidsperiod. 

Ovannämnda är exempel på en komplexitet och behov för en bransch, vilket är 
något ett branschanpassat affärssystem i större utsträckning skall möta (Wu et al., 
2009; Hedman et al., 2010) 
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5.2 Insamling 

Val av insamlingsteknik avgörs enligt Nuseibeh & Easterbrook (2000) av faktorer 
som tid, resurser och vilken data som ska samlas in. Detta är något som vårt 
empiriska resultat också tyder på. Mindre projekt använder sig av enklare metoder 
så som telefonsamtal och e-post. I större projekt när det kommer till insamling av 
krav så förespråkas observationer där kravinsamlaren besöker organisationen, 
studerar hur de arbetar och sätter sig in i deras situation. Att observera ger dock 
inget stöd när det kommer till att ta reda på hur användarna egentligen vill arbeta. 
En av respondenterna uttrycker att det kan vara så att organisationen vill förändra 
sina processer vilket då innebär att andra insamlingstekniker, till exempel 
intervjuer eller workshops, istället får användas. Dessa insamlingstekniker kommer 
också väl till pass när krav från beslutsfattande roller med överblick över 
organisationen ska samlas in. En Critical Success Factor för affärssystemsprojekt är 
att ha stöd från ledningen (Ehie & Madsen, 2005; Ngai et al., 2008) vilket behövs när 
ledning tillsammans med kravinsamlare ska fastställa syftet med systemet. Syftet, 
det vill säga vad systemet ska leverera, är en av de viktigaste delarna att ha fastställt 
innan. Att fastställa syftet med systemet är även en viktig del i RE, där det benämns 
som mål. Det innebär att fokusera på problemområdet snarare än tänkbara 
lösningar (Nuseibeh & Easterbrook, 2000). Respondenterna förklarar här hur målet 
kommer prägla resten av insamlings- och utvecklingsprocessen och får därav inte 
ändras i efterhand. Detta är till skillnad från de krav som samlas in som med fördel 
kan låtas förändras under kravinsamlingsprocessens gång, bland annat för den 
ökade kostnad som uppstår i en senare del av utvecklingsarbetet, så som 
prototyping.  

Det tycks finnas en koppling mellan intervjuade chefer (Siw och Rikard) och deras 
vilja att hellre samla in krav ifrån beslutsfattare och chefer. Deras motivering är 
bland annat det förhållningssätt och känslomässiga distans från arbetsuppgifterna 
som beslutsfattare har, samt motivering till varför kraven faktiskt är krav. De andra 
utvecklarna förespråkar dock att i första hand observera användare, eftersom det är 
dem som ska använda systemet i slutändan. Det är viktigt att insamling sker i 
samarbete mellan kravinsamlare och beställande organisation. Dessa olika parter 
kallas intressenter i RE och samtliga intressenter ska identifieras (Nuseibeh & 
Easterbrook, 2000), eftersom det är viktigt att uppfylla deras krav (Regnell, 1999). 

Branschspecifika processer är det som ska samlas in med modellen (Figur 1) som 
stöd. Därav behöver branschspecifika processer, hur de identifieras och definieras 
fastställas. Dessvärre pekade resultatet på en svårighet i att göra detta och är även 
något som genomförd litteraturstudie saknade. Att inte veta vad som letas efter kan 
tänkas bidra med utmaningar, vilket var något respondenterna inte tycktes se något 
problem med, så länge kravinsamlaren har branschkännedom. En respondent 
beskrev branschspecifika processer som processer som går att relatera till 
branschens kärnverksamhet. Denna övergripande förklaring kompletteras med 
kravinsamlarens branschkännedom om vad som faktiskt utgör en sådan process och 
hur denna process skulle modelleras.  
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Hedman et al. (2009) skriver om två sätt att utveckla branschanpassade 
affärssystem: utveckla med hjälp av flera års erfarenhet eller utveckla på teknisk 
grund där de branschspecifika processerna identifieras och utgör grunden för 
systemet. Vårt empiriska resultat tyder på att det ena inte utesluter det andra. 
Branschkännedom, vilket är ett resultat av flera års erfarenhet inom en bransch, är 
en viktig komponent. Denna komponent är en förutsättning såväl som den kunskap 
som kravinsamlaren bör besitta för att identifiera de branschspecifika processerna 
som ska utgöra grunden för systemet. Detta pekar således på en relation mellan 
branschkännedom och arbetet att identifiera branschspecifika processer. 

5.3 Specifikation 

Vi kan urskilja tre nivåer i hur insamlade krav behandlas. Den första nivån handlar 
om att sätta sig in i och förstå problemet för att sedan bygga lösningen från eget 
huvudet. Grunden är då oftast ofullständiga krav och mindre omfattning på 
projektet. I den andra nivån är kraven uttryckta i text där eventuell lösning 
specificeras. I sista nivån används en mall där krav och vilka funktioner som 
efterfrågas, tänkta lösningar samt hur utfallet på lösningen blev skrivs ner. Den sista 
nivån kan liknas vid steget specifikation i modellen (Figur 1). Det är förutbestämt 
hur krav skall uttryckas och det följer en bestämd notationsteknik (BPMN), där 
processkartorna i sig utgör de funktioner som efterfrågas. Det skiljer sig dock när 
det kommer till hur utfallet på lösningen blev, men detta är något som ligger i en 
senare del av utvecklingsarbetet. 

När BMPN och processkartor presenteras som tänkbar teknik för att framställa 
kravspecifikation var reaktionerna olika baserade på om de hade tidigare erfarenhet 
av processkartor eller inte. De med tidigare erfarenhet ställde sig positiva till 
processkartor som teknik och tyckte att det är rätt tillvägagångssätt för att uttrycka 
krav. De utan tidigare erfarenhet är inte lika positiva utan vill att kartorna ska 
kompletteras. Dock ser de nyttan med processkartor eftersom de anser att det är 
lätta att förstå och visualiserar hur verksamheten arbetar. Detta är också tanken 
med att använda processkartor som teknik, för att bryta ner komplexiteten och ge 
ökad kunskap om en organisations processer (Recker, 2010). Resultatet tyder på att 
det är viktigt att kunna relatera processer och funktioner till den rätta rollen i 
organisationen. Detta är något som BPMN i sig stödjer med hjälp av swimlanes som 
hanterar både roller som är fysiskt separerade från varandra och samma roll som 
utför olika aktiviteter [2]. Således bör processkartor med BPMN-notation ge 
tillräcklig information om rollerna och dess aktiviteter. När vi ställer frågor kring 
validering av krav säger en av respondenterna att jämförelsen bör vara 
genomförbar så länge kraven är uttrycka på samma sätt och av samma person eller 
grupp som gör jämförelsen. Det innebär att i det här steget, specifikation, är det 
viktigt att samma notation används för samtliga processkartor och organisationer 
(Rolland & Prakash, 2001) för att det inte ska uppstå problem i nästkommande steg. 

Resultatet visar på en problematik kring vilken detaljnivå processkartorna bör ha. 
Om kartorna ritas för detaljerat kan det uppstå problem under validering eftersom 
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skillnaderna mellan kartorna från respektive organisation kan bli stor. Det innebär 
att om till exempel en betalprocess ritas detaljerat för alla kartlagda organisationer 
kommer det förmodligen skilja sig så mycket åt att det blir svårt att hitta likheter. 
Men resultatet visar på en lösning på denna problematik genom att ha interaktiva 
processkartor. Det innebär kartorna kan ha olika detaljnivåer och utvecklarna kan 
själva välja nivå efter behov.  

Utöver detta pekar resultatet på ett behov av att avgränsa insamling och 
specifikation för att hålla sig inom problemområdet samt att förstå dess kontext. 
Detta kan liknas med vad som i RE betecknas systemgräns, vilken präglar 
efterföljande aktiviteter och kriterier för utveckling av affärssystemet (Nuseibeh & 
Easterbrook, 2000).  

5.4 Validering 

Utmaningen med detta steg är att uppfylla samtliga intressenters krav och därav 
görs en jämförelse för att ta hänsyn till deras olika mål och krav (Regnell, 1999; 
Nuseibeh & Easterbrook, 2000). Dijkman et al. (2011) föreslår att processkartor 
skall jämföras genom att titta på likheter i aktiviteternas benämningar, 
benämningarnas betydelse och aktiviteternas kontext. För att möjliggöra denna 
jämförelse pekar vårt resultat på att samma grupp eller person som ritade 
processkartorna bör utföra jämförelsen. Denna grupp eller person behöver 
dessutom branschkännedom för att jämförelsen skall vara rimlig.  

Resultatet av empirin framhäver att ett beslut som måste tas i samband med 
jämförelse är att bestämma vad som utgör en standardprocess för branschen. Med 
standardprocess avses de processer som är gemensamma för 70 % av branschen 
och uppåt, det vill säga en majoritet av alla jämförda organisationer. Detta ligger i 
linje med Xu (2011) som uttrycker behovet av att ha funktionalitet med hög 
relevans för branschen i det branschanpassade affärssystemet för att det i sin helhet 
ska ha en högre utnyttjandegrad. Processer med lägre relevans för hela branschen 
ska således inte inkluderas som en standard för att affärssystemet ska stanna på en 
mer hanterbar nivå med färre anpassningar. Några respondenter säger att vid 
konflikt där det råder osäkerhet kring vilka processer som skall ingå i standard, kan 
prioritering efter storlek på organisation vara aktuellt där större organisationer 
prioriteras högre. 

Respondenterna lyfter fram tre olika sätt att hantera processer som inte skall ingå i 
standard. Det första sättet är att skräddarsy för varje enskild organisation som 
efterfrågar processen, dock framställs detta som en dyr lösning. Det andra sättet är 
att skapa en modul med efterfrågade processer som är avsett för flera 
organisationer. Det tredje är att stödja så många processer som möjligt, dock går 
detta emot det Xu (2011) skriver om en hög utnyttjandegrad. Ngai et al. (2008) 
skriver om ett fjärde sätt, vilket är att förändra organisationens processer efter vad 
affärssystemet stödjer, det vill säga inkluderade standardprocesser. Eftersom det 
finns fyra sätt att hantera avvikelser så behöver ett beslut tas.  
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5.5 Övrigt 

Kontinuerlig återkoppling med intressenter var något som förekom i flera steg, det 
vill säga att ha en löpande dialog för att stämma av och verifiera krav. Den grupp 
som ritar processkartor behöver även stämma av med organisationen att de har 
förstått verksamheten och att kartorna är modellerade därefter. I relation till detta 
behövs såldes en iteration där kravspecifikation skall tillåtas att förändras för att 
förhindra ökade kostnader i senare delar av utvecklingsarbetet. Samtidigt som 
iteration är en förutsättning för att som nämnt ovan stämma av och verifiera krav, 
vilket ska leda till att samtliga intressenters krav är uppfyllda.  

Resultatet pekade på att processkartor inte är tillräckligt för att utveckla ett 
branschanpassat affärssystem. Processkartor tar utgångspunkt i affärsprocesser 
(Dijkman et al., 2008) och täcker därav in hur de arbetar, men inte vilka krav som 
ställs på inställningar av funktionalitet eller hur affärssystemet skall se ut rent 
visuellt. 

Om ett branschanpassat affärssystem ska utvecklas med utgångspunkt i ett redan 
befintligt affärssystem kan det vara bra att kunna återanvända viss funktionalitet. 
Därav behöver en jämförelse utföras mellan insamlade standardprocesser för 
branschen och den redan befintliga funktionaliteten. 

5.6 Sammanfattning av analys 

Nedan presenteras en tabell som tar utgångspunkt i den tabell som återfinns i 
litteraturöversikten (Tabell 1). Nedan tabell har kompletterats med aktiviteter som 
framkommit i empirin och kan relateras till kravinsamling. Avsnittet 
branschspecifik komplexitet och dess identifierade begrepp återfinns inte i denna 
tabell då det är ett exempel på behovet av kravinsamlingsmodellen, snarare än 
tänkta aktiviteter. Samma gäller begreppet branschkännedom som är en 
förutsättning för att använda modellen. 
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Steg Aktiviteter (empiri) Aktiviteter (litteratur) Referens 
Insamling Definiera branschspecifik 

process 
  

 Besluta om insamling ska 
göra utefter hur de arbetar 
eller hur de vill arbeta 

  

  Samla in från flera 
organisationer inom samma 
bransch 

Wu et al. (2009) 

  Välja insamlingsteknik (t.ex. 
intervju eller observation) 

Nuseibeh & 
Easterbrook  (2000) 

  Sätta systemgräns Nuseibeh & 
Easterbrook  (2000) 

  Identifiera intressenter Nuseibeh & 
Easterbrook  (2000) 

  Sätta mål Nuseibeh & 
Easterbrook  (2000) 

Specifikation Bestämma detaljnivå   

 Avgränsa utifrån 
systemgräns 

  

  Uttrycka krav på samma sätt Rolland & Prakash (2001) 

  Modellera processkartor Insfrán et al. (2002) 
  Bryta ner komplexitet Recker (2010) 

  Använda BPMN-notation [2] 

  Utgå ifrån affärsprocesser Dijkman et al. (2008) 

Validering Definiera standardprocess 
för branschen 

  

 Besluta hur avvikelser skall 
hanteras 

  

  Jämföra processer genom 
likhet i kontext, benämning 
och dess betydelse 

Dijkman et al. (2011) 

  Uppfylla intressenters krav Regnell (1999); Nuseibeh 
& Easterbrook (2000) 

Övrigt Återkoppla kontinuerligt 
med intressenter 

  

 Iterera insamling och 
specifikation 

  

 Komplettera med visuella- 
och inställningskrav 

  

 Jämföra med befintligt 
system 

  

Tabell 2. Tabell 1 kompletterad med empiri 
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6 Diskussion 

Vi kommer i detta avsnitt att diskutera behovet av en kravinsamlingsmodell för 
branschanpassade affärssystem för att sedan beskriva hur vi anser att modellen ska 
användas. 

6.1 Behovet av en modell 

En tänkbar förutsättning för ett branschanpassat affärssystem är att det finns en 
branschspecifik komplexitet där ett standardiserat affärsystem inte räcker till. 
Uthyrningsbranschen som vi har studerat har en branschspecifik komplexitet så 
som affärsregler, planering och statistik vilket innebär ett behov av ett 
branschanpassat affärssystem för att uppnå en högre passform. Passformen avgörs 
av hur väl affärssystemet matchar organisationens behov. Vi anser dock att en 
bransch nödvändigtvis inte behöver ha en unik komplexitet i jämförelse med andra 
branscher för att anförskaffa ett branschanpassat affärssystem. Huvudsaken är att 
det branschanpassade affärssystem täcker de behov branschen har till högre grad 
än vad ett standardiserat affärssystem gör. Den modell vi presenterar nedan 
möjliggör tillfredställande av detta behov. 

6.2 Kravinsamlingsmodellen 

Ett branschanpassat affärssystem ska tillgodose en hel bransch och dess krav. För 
att detta ska vara möjligt behöver insamling ske ifrån flera organisationer och 
intressenter verksamma inom samma bransch. När dessa är identifierade behöver 
målet med det tänkta systemet förankras hos respektive ledning. Målet med 
systemet ska finnas i åtanke under hela kravinsamlingen och det innebär bland 
annat att uppfylla branschens komplexitet så som affärsregler, planering och 
statistik. När krav ska samlas in är det två typer av intressenter som ligger i fokus: 
nyckelpersoner och användare. En nyckelperson i detta fall innebär någon med 
överblick över organisation, till exempel beslutsfattare och chefer. Denne ska 
intervjuas för att ta reda på syftet, det vill säga varför processer utförs och vad deras 
input och output är. Insamlingsteknik för användare varierar beroende på om det är 
nuvarande arbetssätt som ska kartläggas eller hur de vill arbeta i det tänkta 
branschanpassade affärssystemet. När nuvarande arbetssätt ska kartläggas är 
observation av användarna ett lämpligt val. Ska däremot arbetssättet förändras är 
intervjuer eller workshops lämpliga tekniker för att få ut den önskvärda 
förändringen. Det är även tänkbart att det görs en blandning mellan dessa, där vissa 
processer ska förändras medan andra vara de samma. Kravinsamlingsarbetet ska i 
sin helhet utföras i samarbete mellan kravinsamlare och intressenter.  

En eller flera kravinsamlare med branschkännedom ska utses. Branschkännedom är 
en förutsättning för att kunna samla in och validera krav. Kravinsamlare kan till 
exempel vara utvecklare, det viktiga är att personen med branschkännedom kan 
identifiera de branschspecifika processerna. Branschspecifika processer, det vill 
säga de processer som går att relatera till branschens kärnverksamhet är något av 
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en otydlig definition. De branschspecifika processerna är en central del i 
kravinsamlingsmodellen och därför anser vi att en tydligare definition av begreppet 
bör tas fram.  

I relation till ovannämnda branschspecifika processer står systemgräns, då 
avgränsning sker utifrån dessa processer. Genomförd litteraturstudie tyder på att 
systemgränsen ska fastställas redan i insamlingssteget. I det empiriska resultatet 
uppmärksammades systemgräns i samband med modellering av 
processkartor.  Därför anser vi att systemgränsen ska fastställas i insamlingssteget 
men att kravinsamlaren ser till att hålla sig inom denna i specifikationssteget. 

I Specifikationssteget skall det som samlats in i föregående steg uttryckas i form av 
processkartor. Dessa processkartor ska ta utgångspunkt i affärsprocesser, det vill 
säga tidigare insamlade branschspecifika processer. BPMN är ett 
processmodelleringsspråk som är en standard för att kartlägga affärsprocesser och 
framställs som tydlig och lätt att förstå. Aktiviteter i processkartorna ska uttryckas 
med samma typ av begrepp för att underlätta vid jämförelse. Därför är det viktigt att 
det är samma grupp av personer som utför modelleringen som senare ska utföra 
valideringen. Ett beslut som behöver tas innan dessa kartor modelleras, är vilken 
detaljnivå de ska ha. För detaljerade processkartor kan resultera i för stora 
skillnader i valideringen för att någon likhet i de olika organisationernas processer 
ska kunna identifieras. En för övergripande processkarta kan istället ge motsatt 
effekt, alla organisationernas processer kan se lika ut men det kan vara svårt att 
urskilja vilken typ av funktionalitet affärssystemet skulle behöva stödja. På en så 
övergripande nivå kan det se ut som att alla processer har samma input och output 
men vilket arbete som utförs där emellan kan skilja. En lösning på detta är att göra 
processkartorna interaktiva där de finns möjlighet att ha olika detaljnivå och en nivå 
kan väljas efter behov.  

Insamling och specifikation behöver genomföras noggrant och utförligt. Annars kan 
det uppstå problem i valideringen om kartorna inte visar en bild av varje 
organisation och dess processer. Stegen insamling och specifikation sker iterativt 
tills varje branschspecifik process är kartlagd. Det kan ju vara tänkbart att 
processerna identifieras och processmodelleras en och en, därav iteration tills 
samtliga är genomförda. Här återfinns en beslutspunkt där kravinsamlare och andra 
intressenter beslutar om samtliga, för det branschanpassade affärssystemet, 
relevanta processer är kartlagda. Vill kravinsamlaren komplettera processkartorna 
med visuella krav och inställningsmöjligheter för funktionaliteten i det tänkta 
systemet bör det göras innan beslut tas att gå vidare. Studiens resultat pekar inte på 
att det skulle vara nödvändigt att inneha branschkännedom för att genomföra 
specifikationssteget. Dock anser vi att branschkännedom är en genomgående 
förutsättning och det är en fördel att inneha för att till exempel underlätta i ovan 
beslutspunkt. 

I det avslutande steget validering ska samtliga processkartor för alla organisationer 
jämföras med varandra för att finna gemensamma nämnare. Jämförelsen görs 
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genom att titta på tre olika saker. Det ska finnas en likhet i aktiviteternas 
benämning. Det ska finnas en likhet i betydelsen av dessa benämningar. Slutligen 
ska det finnas en likhet i vilka aktiviteter som återfinns i processen och vilken 
kontext dessa aktiviteter befinner sig i. För att processjämförelsen ska vara rimlig 
bör kravinsamlaren återigen inneha branschkännedom.  

Gemensamma nämnare är de standardprocesser för branschen som i sin tur ska 
ligga till grund för det branschanpassade affärssystemet. Här behöver ett beslut tas 
om vad som utgör en standardprocess. Vi föreslår att en standardprocess bör vara 
gemensam för en majoritet av alla jämförda organisationer. För att lösa konflikter 
kan en prioritering av organisationers krav utföras, dock bör det hela tiden 
eftersträvas att uppfylla samtliga intressenters krav. Utöver dessa gemensamma 
nämnare kan det tänkas uppkomma ett flertal processer som inte ska ingå i det 
branschanpassade affärssystem. Dessa bör självklart hanteras eftersom det finns 
organisationer som behöver dem. Hantering av avvikande processer ligger utanför 
kravinsamlingsmodellens område eftersom de snarare är organisationsspecifika än 
branschspecifika processer och kommer därför inte att diskuteras vidare. 

I de fall som en branschanpassning görs på ett redan befintligt affärssystem ska 
standardprocesser för branschen jämföras med disponibel funktionalitet i befintligt 
system. Detta för att slippa hantera processer i den tänkta branschanpassningen 
som redan stöds av befintligt system. För att det ska vara rimligt att gå igenom 
affärssystemets funktionalitet krävs en person med kunskap om hur det fungerar. 
Avslutningsvis är kontinuerlig återkoppling med intressenter något som ska utföras 
under hela kravinsamlingen, för att verifiera och stämma av de krav som samlats in. 
Denna återkoppling skulle förslagsvis kunna utföras genom workshops. Utkomsten 
av modellen är branschgemensamma krav som består av gemensamma 
branschspecifika processer, visuella krav och inställningar. Kraven som kommer ut 
ligger till grund för ett nytt branschanpassat affärssystem eller en 
branschanpassning av ett befintligt affärssystem. 

6.3 Passform 

Syftet med branschanpassningen av ett affärssystem är att uppnå en högre passform 
jämfört med ett standardiserat affärssystem. Denna passform har tidigare beskrivits 
som hur väl funktionaliteten i affärssystemet täcker den enskilde organisationens 
processer och informationsbehov (Wu et al., 2007). Det kan tänkas att det i steget 
specifikation väljes att rita detaljerade processkartor för att kunna stödja mer 
funktionalitet i systemet, i tron att uppnå högre passform. Med detaljerade kartor 
genererade från samtliga organisationer kan jämförelsen av dessa kartor i 
valideringen bli ett omfattande arbete på grund av dess mer komplexa utförande. 
Detta kan i sin tur leda till lägre passform på grund av färre gemensamma nämnare, 
vilket är intressant då utgångsläget var att täcka mer funktionalitet. Samma problem 
med passform uppstår då mer övergripande processkartor används. Fler 
gemensamma nämnare kommer förmodligen att identifieras, men systemet kommer 
istället att ha mindre funktionalitet.  
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Oavsett detaljnivå är det orimligt att uppnå full passform för samtliga 
organisationer. Till följd av detta krävs fortfarande förändringar i en organisation 
för att ligga i linje med affärssystemets funktionalitet (Ngai et al., 2008). Vi har 
tidigare skrivit att denna förändring kan vara dyrare än själva affärssystemet (Ehie 
& Madsen, 2005), dock krävs inte lika mycket förändring längre eftersom det 
branschanpassade affärssystemet har högre passform. Hur stor kostnaden för att 
uppnå denna högre passform, jämfört med den kostnad som uppstår i samband med 
organisationsförändringar för att uppnå samma passform med ett standardiserat 
affärssystem, har vi dock inget svar på. 
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7 Slutsats 

Denna studie har resulterat i en modell för insamling av krav som ska ligga till grund 
för ett branschanpassat affärssystem. Detta utfördes genom att besvara följande 
frågeställning: Hur kan en kravinsamlingsmodell för branschanpassade affärssystem 
se ut? 

Frågan har inledningsvis besvarats genom att i litteraturöversikten presentera en 
tabell med ett antal identifierade aktiviteter och ett utkast av en modell för att visa 
aktiviteternas samband. Därefter förankrades aktiviteterna empiriskt och tabellen 
kompletterades med nya aktiviteter ifrån empirin. Modellen nedan är en 
kompletterad version av den modell vi tog fram i litteraturöversikten (Figur 1) och 
innehåller samtliga funna aktiviteter som behöver utföras för att ta fram en bransch 
gemensamma krav:  

Figur 2. Kravinsamlingsmodell för branschanpassade affärssystem (egen) 
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Genomförd litteraturstudie pekade på kunskapsbrist gällande kravinsamling för 
branschanpassade affärssystem. Studiens teoretiska bidrag är kunskap om hur 
kravinsamling för branschanpassade affärssystem utförs genom att finna 
gemensamma krav hos organisationer verksamma inom samma bransch. Studien 
förankrar även behovet av branschanpassade affärssystem i uthyrningsbranschen. 
Utöver detta hoppas vi att modellen ger ett praktiskt bidrag i form av stöd för 
utvecklare vid framtagning av krav för branschanpassade affärssystem.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vår presenterade modell har inte testats vid utveckling av branschanpassade 
affärssystem. Detta skulle behöva göras för att säkerställa att 
kravinsamlingsmodellen går att använda, så som aktiviteterna, dess relevans och att 
utkomsten ger en tillräcklig grund att utveckla på. I diskussionen konstaterades det 
att en definition av begreppet branschspecifik process bör tas fram, för att 
underlätta identifiering av dessa. Slutligen kan det vara intressant att studera 
kostnaden av att uppnå högre passform med branschanpassade affärsystem jämfört 
med kostnaden för att förändra organisationen, för att uppnå samma passform med 
standardiserade affärssystem. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Frågeunderlag  
 
Insamling  
1. Hur har kravinsamling tidigare sett ut?  
2. Vad har varit bra och vad har varit dåligt?  
3. Hur hade Du velat samla in krav/behov?  
4. Vem hade Du samlat in data ifrån? Vilken roll  
5. Vad utgör en branschspecifik process?  
6. Vad är viktigast att tänka på i det här steget, eftersom de präglar resten av 
arbetet?  
 
Specifikation  
1. Hur behandlas insamlat material i vanliga fall?  
2. Hur skulle du uttryckt dessa krav?  
3. Vad tycker du om den här metoden att kartlägga deras 
arbete/aktiviteter/processer? Ser du några direkta för-/nackdelar?  
4. Vilken detaljnivå skulle dessa processkartor vara på?  
5. Vem ska rita processkartorna?  
 
Validering  
1. Är det rimligt att jämföra alla dessa processkartor som har genererats?  
2. Kan denna kravspecifikation räcka som underlag?  
3. Hur kan man använda utkomsten av denna modell?  
4. Vad behöver läggas till för att du ska kunna bygga ett system på en 
kravspecifikation?  
5. Om du hade fått välja, helt utan anknytning till modellen, hur skulle du jämföra 
processer?  
6. Hur avgör man om en process är standard? Hur stor andel av företagen behöver 
ha samma process för att de skallas gemensamt för branschen?  
7. Hur hanterar man avvikelser i processer? Ska man skräddarsy dessa för varje 
företag eller ska man stödja dem så långt det går?  
 
Avslutningsvis...  
12. Har du några förslag på hur modellen skulle kunna förbättras?  

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Utkast exempelprocess 
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