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AFFÄRSINRIKTAD FÖRÄNDRINGSANALYS

- En metod för att skapa förutsättningar för goda affärer

MIKAEL LIND

ABSTRACT

Ofta sker förändringar i organisationer på ett icke reflekterat sätt. Det finns behov
av stöd i form av metoder för att förändra organisationen på ett reflekterat och
välgrundat sätt. Metoder innehåller riktlinjer för att uppnå avsett resultat, vilket är
grundat i mål och värden. Många gånger är mål och värden bakom metoder
osynliga. Dessa mål och värden behöver man som metodanvändare ta ställning till
för att säkerställa att det avsedda resultatet motsvarar de ambitioner man har med
en förändring. I denna artikel presenteras ett synsätt på affärer och affärsprocesser
som kan användas som stöd för att analysera (rekonstruera) och utveckla
(redesigna) en verksamhet. I artikeln knyts detta synsätt på affärer och
affärsprocesser samman med en metod för förändringsanalys. Metoden,
affärsinriktad förändringsanalys, syftar till att skapa goda förutsättningar för
kommande verksamhetsutveckling, där verksamhetens affärsprocesser fokuseras.
Målet med metoden är att skapa förutsättningar för verksamheter att göra goda
affärer.
 



AAffffäärrssiinnrriikkttaadd  fföörräännddrriinnggssaannaallyyss

RREEPPOORRTTSS  OONN  BBUUSSIINNEESSSS  AANNDD  IINNFFOORRMMAATTIICCSS  --  NNOO  11  FFAALLLL  11999988

1. BAKGRUND

Företag konkurrerar i ett allt hårdare affärsklimat. Det ställs höga krav på
företagen för att de skall kunna motsvara omvärldens snabbt förändrade krav
(Wikström m fl, 1994). Det finns behov av att vara flexibel i olika
affärssituationer. För att kunna vara flexibel och möta omvärldens krav ställs
krav på att verksamhetens aktörer dels är medvetna om vad som händer i
verksamheten, dels förändrar verksamheten på ett välgrundat och genomtänkt
sätt. Många gånger förändras verksamheter på ett icke reflekterat sätt.
Användning av metoder för förändringsarbete är ett stöd att bedriva
verksamhetsutveckling välgrundat. Metoder innehåller riktlinjer för
analys/utformning och beskrivning, där dessa riktlinjer skall stödja
metodanvändaren att uppnå avsett resultat och driva förändringsarbetet framåt.  

Många av dagens förändringskoncept, som t ex BPR (Hammer & Champy,
1993; Davenport, 1993) och TQM, (Ishikawa, 1985) använder processyn för att
analysera och utveckla verksamheter. I dessa koncept är man tämligen klar över
processbegreppets innebörd, men ej alltid på prefixet affär. Dessa
förändringskoncept är inte tillräckligt inriktade mot görandet av affärer, vilket
leder till att det blir oklart hur verksamheter skall betraktas. 

Att använda metoder för förändringsarbete innebär ett strukturerat sätt att
uppnå avsett resultat. Affärsinriktad förändringsanalys är en metod som syftar
till att säkerställa att verksamheten gör goda affärer. Förändringsanalys
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988) är en inledande fas i samband med
verksamhetsutveckling. Metoden syftar till att generera välgrundade
förändringsåtgärder för fortsatt verksamhetsutveckling. Att arbeta med
affärsinriktad förändringsanalys innebär att verksamhetens affärsprocesser är
centrum för analys och redesign. Syftet med denna artikel är att kortfattat
redogöra för hur verksamheter kan säkerställa görandet av goda affärer genom
en metod för affärsinriktad förändringsanalys. 
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2. AFFÄRSPROCESSTÄNKANDE SOM STÖD VID GÖRANDET AV
AFFÄRER 

2.1 Att göra goda affärer
Det yttersta målet för affärsdrivande verksamheter bör vara att göra goda affärer,
vilket idealt bland annat innebär att (Lind, 1996a):

� Det utbyte som sker mellan verksamhet och kund skall fungera utan
missförstånd.

� Det som verksamheten har att erbjuda kunden skall vid fullföljandet av
affären vara av högt värde för kunden.

� Båda parter (kund och leverantör) skall vinna på affären, d v s det är inte
något nollsummespel.

� Satisifierande lönsamhet skall uppnås i samband med affär.
� Konkurrensfördelar skall uppnås genom kostnadseffektivitet och

differentiering.

Ett led i att genomföra goda affärer är att kunna leva upp till det man lovar
sina kunder, vilket förutsätter att åtaganden blir gemensamgjorda för
verksamhetens aktörer. Detta förutsätter i sin tur en god intern struktur. De
parter som är inblandade i samband med att olika affärer genomförs måste vara
överens om vilka åtaganden man har samt att samspelet mellan dessa parter
fungerar. 

I samband med att verksamheter utvecklas kan olika perspektiv på
verksamheten anläggas. För att erhålla en god intern struktur samtidigt som
verksamhetens relation till omvärlden fokuseras är det affärsprocessinriktade
perspektivet möjligt att tillämpa. Detta perspektiv på en verksamhet innebär att
verksamhetens olika sätt att göra affärer fokuseras (Lind 1996b; Lind &
Goldkuhl, 1997). 

2.2 Om affärsprocesser
Som tidigare nämnts används processbegreppet i många olika betydelser. För
mig är begreppets innebörd att fokusera på vad som görs, hur detta görs och vem
som gör detta. Jag använder begreppet för att studera någon/några som gör något
för någon/några, vilket är ekvivalent med verksamhetsbegreppet (Goldkuhl &
Röstlinger, 1997). Process används ofta för att fokusera på speciella delar av en
verksamhet, där vägen till att producera avsett resultat studeras. Ofta används
processbegreppet tillsammans med olika prefix, där prefixet skall tala om vilka
aspekter som fokuseras vid användning av begreppet. I tidigare studier finns
exempel på hur processbegreppet inom en och samma verksamhet har tillämpats
med ett 20-tal olika prefix. Det är av stor betydelse att vara klar över prefixets
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innebörd, då detta tillämpas i en verksamhet. I denna artikel penetreras
begreppet affärsprocess som jag tillämpar det, då detta är centralt när
verksamheters sätt att göra affärer studeras.
2.2.1 Fokus på aktiviteter och klienter

En affärsprocess kan karaktäriseras som en helhet av sammanhängande
aktiviteter som leder till ett resultat som har ett påtagligt värde för dess
klienter/kunder genom att lösa ett problem eller en uppgift åt dessa.
Affärsprocessen utgör kontexten (=sammanhanget), vars aktiviteter utförs
sekventiellt och/eller parallellt i syfte att transformera förutsättningar (input) till
resultat (output). Karaktäristiskt för affärsprocesstänkandet är att kunden sätts i
fokus, ett horisontellt tänkande tillämpas, värdehöjande aktiviteter fokuseras och
att processansvar klarläggs. En affärsprocess innehåller den operativa
hanteringen i verksamheten i samband med en affär. 
2.2.2 Affärsprocessen och dess sex faser

Affärsprocessbegreppet har sin grund i att det sker affärstransaktioner mellan en
leverantör och en kund. Relationen mellan leverantör och kund är av
utbyteskaraktär, vilket innebär att ett antal kommunikativa och materiella
handlingar utbytes. Exempel på sådana kan vara erbjudanden, begäran,
åtaganden och fullföljande av åtaganden. Dessa handlingar ordnas i mönster av
affärslogisk karaktär för att ge stöd åt värdehöjande aktiviteter.
Utbytesprocessen för den affärslogik som råder i affärsprocesserna kan
sammanfattas i sex faser (Goldkuhl, 1998): 
1. Affärsförutsättningar
2. Exponerings & kontaktsökande
3. Kontaktetablering & förslag
4. Kontrakt
5. Fullföljande
6. Avslutning

Nedanstående figur är en idealtypisk modell som beskriver samspelet mellan
kund och leverantör i samband med en affär, d v s modellen beskriver hur man
idealt går tillväga vid görandet av affärer.
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Figur 1: Affärsgenerisk modell - Affärsprocessens sex generiska faser (ibid)

Jag ser affärsprocessen som bestående av en kund-till-kund process och
eventuella sidoprocesser (Lind, 1996c), där dessa processtyper i sin tur består av
delprocesser. Delprocesserna innehåller aktiviteter. I kund-till-kund processen
utförs aktiviteter för den specifika kunden och i sidoprocesserna aktiviteter för
potentiella kunder. I många affärsprocesser utförs aktiviteter som förutsättning
för eller konsekvens av att affärer genomförs, där dessa aktiviteter är delar av
affärsprocessens sidoprocesser. Konsekvensen av denna uppdelning innebär att
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aktiviteter som utförs för specifika kunder kan fokuseras, vilket möjliggör
säkerställande av kundvärde. Samtidigt kan också sådana aktiviteter som utförs
för potentiella kunder fokuseras, d v s att finna förutsättningar för och
konsekvenser av görandet av affärer. 

Dessutom tydliggörs länkarna mellan olika delar av affärsprocessen, såväl
inom ramen för en process som mellan olika processer. En förbättringspotential
som ofta finns i verksamheter är att dels säkerställa länkarna mellan sådant som
utförs mellan specifik och potentiell kund, dels ifrågasätta nyttan med utförandet
av sådana aktiviteter som inte utförs för en specifik kund. Exempel på aktiviteter
som utförs för den potentiella kunden kan vara produktion till och uppbyggnad
av ett standardlager. Själva affären är att sälja utifrån standardlagret till specifika
kunder. Utförandet av kund-till-kund processen i detta sammanhang förutsätter
att varor finns i standardlagret, vilket sidoprocessen till kund-till-kund processen
skall tillgodose.
2.2.3  Verksamheters överlagrade affärsprocesser

En verksamhet innehåller ofta flera affärsprocesser, vilket innebär att dessa
samexisterar. Avgränsning av affärsprocesser i förhållande till varandra görs
utifrån affärsrelation i kombination med den interna struktur som krävs för att
uppfylla ett åtagande (Lind, 1996b). I samband med en affärsprocessutveckling
tydliggörs affärsrelationer till kunder och leverantörer, men det sker även en
successiv identifiering och rekonstruktion av den interna hantering som krävs av
verksamheten för att uppfylla ett åtagande. Genom att bli medveten om de
affärsrelationer som existerar mellan verksamheten och kunden kan dessa
förnyas och nya affärsprocesser kan skapas, d v s nya affärsmöjligheter kan
skapas.

En verksamhet kan beskrivas i form av ett antal överlagrade
affärsprocesser (ibid) som delvis utnyttjar gemensamma infrastrukturer i
verksamheten. Överlagrade affärsprocesser innebär även att dessa olika
processer delvis består av samma delprocesser och även sidoprocesser. Aktörer i
verksamheten utför delvis samma aktiviteter, för olika affärsprocesser i olika
kontexter. Med andra ord är affärsprocesserna överlagrade i och med att de
samexisterar och är samutnyttjande. De olika affärsprocesserna är olika varianter
av sättet att göra affärer. 

Att arbeta med konceptet ”olika sätt att göra affärer” innebär bl a att
underlag för att differentiera verksamheten skapas. Kostnadseffektivitet och
differentiering är medel för att uppnå konkurrensfördelar (Porter, 1985). Vid
differentiering söker verksamheter sätt att bli unika på sin marknad. Det
affärsprocessinriktade perspektivet innebär att verksamheten betraktas som
bestående av flera överlagrade affärsprocesser i syfte att differentiera
verksamheten i olika avseenden. Dessa olika sätt som företaget gör affärer på
bör återfinnas i affärsidén.
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3. OM METODER FÖR FÖRÄNDRINGSARBETE 

3.1 Vad är en metod
En metod är en praktisk vägledning och handfasta råd för hur utvecklingsarbete
bör bedrivas, d v s metoden innehåller ett antal arbetssteg för att uppnå ett visst
resultat. För att en metod skall kunna stödja utvecklingsprocesser på ett sådant
sätt att föreskrivet resultat uppnås bör metoden vara baserad på kunskaper och
erfarenheter från tidigare likartade utredningssituationer. Varje
utredningssituation är dock unik i och med att det är nya resultat som skall
skapas för nya klienter. Metoder bör uppfattas som en “verktygslåda”, där olika
verktyg används i olika utredningssituationer. Dessa verktyg benämns
metodkomponenter. Metoder bör inte vara till för att följas slaviskt, utan den
som använder en viss metod måste vara medveten om vilka val som kan göras
inom ramen för att nå ett gott resultat vid metodtillämpningen och dess
konsekvenser. 

Jag ansluter mig till Goldkuhls sätt (Goldkuhl, 1991; Goldkuhl m fl, 1997)
att betrakta metoder. För att ge bra stöd och struktur i olika utvecklingsprocesser
kan metoder betraktas utifrån företeelserna synsätt, ramverk, metodkomponent
samt samarbets- och insamlingsformer (se figur 2 för samband mellan
företeelserna). En metodkomponent består av de tre integrerade delarna
arbetssätt (hur respektive arbetsmoment i metoden ska utföras), notation (hur
respektive arbetsmoment ska dokumenteras) och begrepp (olika fenomen som
behandlas i de olika arbetsmomenten). 
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Synsätt

Ramverk

Arbetssätt Notation

Begrepp

Metodkomponent

Samarbets-/
insamlings-
former

Hur uttrycka svar?

Vad tala om?

Vilka frågor?

Vad är viktigt?

Hur är frågorna relaterade?

Vem frågar?
Vem svarar?

Figur 2: Förhållandet mellan metodkomponent, ramverk, synsätt och
samarbetsformer (ibid) 

3.2 Om förändringsarbete
Förändringar sker konstant i verksamheter, oavsett om de är planerade eller ej.
Detta har att göra med såväl externa som interna influenser. Människorna som
arbetar inom en verksamhet har ibland problem och det uppstår ofta idéer till
nya arbetssätt, nya kommunikationsvägar, som ofta baseras på förändrade
arbetssituationer (ex. ökad konkurrens, ökade kundkrav etc). Effekter av sådana
tänkta förändringar är inte alltid fullt ut värderade, från olika synvinklar. Därför
finns det ofta behov av att forma projekt som utvecklar förändringar där man tar
ett större grepp om verksamheten. Ett exempel på något som ofta inte hänger
med i utvecklingen är de formella kommunikationsvägar som finns inom
existerande informationssystem. 

För att säkerställa en god verksamhetsutveckling behöver en god förståelse
för existerande praxis erhållas (Röstlinger m fl, 1997). Förändringsåtgärder som
är underlag för fortsatt verksamhetsutveckling behöver vara välgrundade.
Välgrundade förändringsåtgärder skapas dels genom en god förståelse för
existerande verksamhet, dels genom att förändringsåtgärderna är värderade
avseende konsekvenser av införande resp. icke införande. För att få fram sådana
förändringsåtgärder kan förändringsarbete delas upp i två faser; rekonstruktion
och redesign.  
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En förändringsanalys innebär att man analyserar problem och mål för att
komma fram till välgrundade förändringsåtgärder. Förändringsanalysen är ett
inledande skede vid utveckling av verksamheter och organisationer.
Förändringsåtgärderna kan innebära olika typer av förändringar för
verksamheten. De kan t ex leda fram till utveckling av organisation, personal,
datasystem etc. 
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4. AFFÄRSINRIKTAD FÖRÄNDRINGSANALYS 

"Förändringsanalys (FA) kallar vi det arbete som innebär att analysera problem
och mål, att formulera förändringsbehov samt att bestämma
förändringsåtgärder. Förändringsanalys är ett inledande skede vid utveckling av
verksamheter och organisationer." (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).
Förändringsanalys enligt SIMM (ibid.) är en arbetsmetod för att generera
välgrundade förändringsåtgärder genom rekonstruktion och redesign. Ramverket
för förändringsanalys delas upp i fyra faser, där varje fas innehåller olika
tillämpbara metodkomponenter:
1. Fastställa förutsättningar, vilket innebär att man fastställer förutsättningar

för förändringsprojektetet.
2. Verksamhetsdiagnos, vilket innebär att man analyserar nuläget m h a

metodkomponenterna problemanalys, målanalys, styrkeanalys, resursanalys
samt  affärsprocessanalys.

3. Åtgärdsstudie, vilket innebär att man föreslår och värderar ett antal åtgärder
för de förändringsbehov som verksamhetsdiagnosen visat.

4. Beslut: Fastställa åtgärder, vilket innebär att en beslutsmässig instans inom
organisationen beslutar om huruvida föreslagna åtgärder skall genomföras
eller ej.

De två första faserna innebär rekonstruktion av existerande verksamhet och de
två senare faserna design av framtida verksamhet. I denna artikel finns tyvärr
inte utrymme för att detaljerat gå igenom arbetssätt, notation och begrepp för
respektive metodkomponent, varför jag väljer att penetrera process- och
problemanalys. Det finns ett nära samband mellan process- och problemanalys,
där affärsprocessanalysens resultat hjälper metodanvändaren att förstå
kontexterna kring identifierade problem. 

4.1 Affärsprocessanalys
Ett led i rekonstruktion av en existerande verksamhet är att rekonstruera
existerande affärsprocesser, d v s olika sätt att göra affärer. Här finns det behov
av att få stöd av metoder. I ett antal tillämpningar avseende processutveckling
har jag tillämpat metodkomponenterna handlingsgrafer (Goldkuhl, 1992) och
processgrafer (Lind, 1996abc), som stöd för analys/utveckling av
affärsprocesser. Här är det viktigt att också nämna att även andra
metodkomponenter som ingår i SIMM-familjen (såsom problem-, styrke-, mål-,
resursanalys etc.) används för att få fram olika aspekter av existerande
affärsprocesser. Mitt förhållningssätt till affärsprocessinriktat förändringsarbete
är att man måste ha dels metoder som stöd för arbetet, dels teorier som hjälper
till att penetrera olika aspekter. Det är viktigt att flexibel metodanvändning blir
möjligt, d v s man skall inte ”låsa” en viss metod för ett visst synsätt, utan
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genom att kombinera teori (i detta fall affärsprocesstänkandet) och metod (i
detta fall FA/SIMM), blir metodanvändningen mer kraftfull. Syftet med
handlingsgrafer är att rekonstruera och beskriva detaljerad handlingslogik inom
en affärsprocess. Syftet med processgrafer är att erhålla en översiktlig bild över
en affärsprocess. 

Då man arbetar med handlingsgrafer tillämpas i huvudsak ett kontextuellt
angreppssätt. Varje handlingsgraf beskriver en kontext inom en affärsprocess,
d v s en kontext inom den totala affärsprocesskontexten. De handlingsgrafer som
beskriver en affärsprocess kopplas samman med varandra med hjälp av
konnektorer. Figur 3 är en principskiss över en handlingsgraf.

Aktivitet 1 [Utförare]

Aktivitet 2 [Utförare] Aktivitet 3  [Utförare]

Information Material

MaterialInformation

Material-
lager

Informations-
flöde

Materialflöde

Figur 3: Principskiss över handlingsgrafens uppbyggnad (Goldkuhl, 1992) 
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Processgrafer (se figur 4) används för att göra det möjligt att betrakta en
affärsprocess från en övergripande nivå. Innehållet i handlingsgraferna, såsom
aktiviteter, flöde och handlingsobjekt grupperas till mer övergripande
komponenter. Dessa komponenter kallas delprocesser som sedan ingår i kund-
till-kund processen samt i eventuella sidoprocesser. Detaljeringsgraden i
processgrafen sträcker sig ned till delprocesser. Det detaljerade innehållet i
delprocesser finns i handlingsgraferna. 
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Delprocess 1

Delprocess 2

Delprocess 3

[Kund]

[Kund]

Delprocess 4

Delprocess 5

Kund-till-kund process

Sidoprocess av 
förutsättningskaraktär

Sidoprocess av 
konsekvenskaraktär

Materialflöde

Informationsflöde

Fig
ur 4: Principskiss över processgrafens uppbyggnad (Lind, 1996b)

I tidigare arbeten (se bl a Lind, 1996abc; Lind & Goldkuhl, 1997) har det visat
sig vara fruktbart att se ett företags affärsprocesser i pluralis, där dessa
samexisterar och samutnyttjar verksamhetens infrastruktur. Varje affärsprocess
innehåller aktiviteter för att realisera ett specifikt sätt att göra affärer. Det har
visat sig att personer i verksamheter normalt inte har en klar bild över vilka
affärsprocesser som verksamheten består av. Detta kan göras med stöd av
handlingsgrafer och processgrafer. För att kunna utveckla en verksamhets
affärsprocesser behöver man rekonstruera existerande affärsprocesser som
underlag för redesign. Rekonstruktionen genomförs genom att först detaljerat
beskriva en affärsprocess olika aktiviteter (genom angreppssättet bottom-all) för
att sedan aggregera innehållet i handlingsgrafer till processgrafer (genom
angreppssättet bottom-up). För att veta vad som skall fokuseras vid den
detaljerade rekonstruktionen av en affärsprocess används beskriven
affärsprocessteori (se avsnitt om affärsprocesser). Kombinationen av dessa
angreppssätt kan jämföras med top-down, vilket de flesta metoder för
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affärsprocessanalys bygger på. Min utgångspunkt är att det är svårt att få en
förstålese för helheten utan att rekonstruera detaljerna först. Relationen mellan
angreppssätten bottom-all och bottom-up beskrivs i figur 5.

Figur 5: Relation mellan angreppssätten bottom-all och bottom-up (Lind &
Goldkuhl, 1997)
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4.2 Problemanalys
Syftet med problemanalysen är att utveckla kunskap kring problemen inom valt
verksamhetsområde. En genomförd problemanalys skall ge svar på frågan: Vilka
är de viktigaste problemen, problemorsakerna och problemeffekterna? Att
utföra en problemanalys innebär (Goldkuhl & Röstlinger, 1988):

� Att förutsättningslöst ifrågasätta det som förefaller att vara det
oproblematiska i verksamheten.

� Att gå från vaga problemuppfattningar till preciserade problembeskrivningar.

� Att successivt medvetandegöra och utveckla människors kunskap och
förståelse för problem och samband mellan olika problematiska situationer.

� Ett gemensamhetsgörande av problem- och verksamhetsuppfattningar.

� En successiv avgränsning av problemområde.
� Att etablera en helhetsuppfattning kring avgränsat problem- och

verksamhetsområde med de väsentligaste problemen, problemorsakerna och
problemeffekterna.

Om inte olika problemsamband identifieras finns det risk för att ”roten” till
ett problem inte klargörs, vilket innebär att man eventuellt botar symptom på
problemen istället för orsaken. För att upptäcka olika problemsamband
identifieras orsaker till och effekter av problem. Att orsaka problem innebär
också problem. För att komma tillrätta med problemen måste man förstå
orsakerna, beakta orsakerna som problem och lösa dessa problem (orsakerna).
Olika problemsamband dokumenteras i en problemgraf (se figur 6).

Orsak

Effekt 
Orsak

Effekt

Effekt 
Orsak

OrsakOrsak

Orsak

Figur 6: Problemgrafens principiella uppbyggnad (Lind, 1996a)
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Då affärsprocessteorin tillämpas tillsammans med metodkomponenten
problemanalys fokuseras orsak-effekt relationer i samband med görande av
affärer. Olika tillämpningar har visat att det finns klara samband mellan
problemgrafers uppbyggnad och den affärsgeneriska modellen, d v s problem i
tidiga faser av affärsprocessen ger konsekvenser för fullföljande- och
avslutningsfasen. Exempel på detta kan vara att order bokas utan
leveransmöjlighet, vilket sedan ger konsekvensen att man inte uppfyller sitt
åtagande gentemot kund och därmed blir ingen av parterna tillfredsställda. En
icke tillfredsställelse, d v s ett missnöje, kan uppstå då leveransen (från
leverantör till kund) inte motsvarade förväntningar hos kunden eller att full
betalning inte nått leverantören, d v s att någon av parterna inte uppfyller sina
åtaganden. 

Ett företags problem handlar ofta om att försäljningsverksamheten och
produktionen betraktas och behandlas som två separata processer, när de i själva
verket i högsta grad är beroende av varandra. I många företag har aktörerna i
dessa två processer en låg förståelse för varandras arbetssätt, vilket kan få till
följd att företaget erbjuder produkter eller tjänster som inte kan realiseras av
företaget genom egen eller underleverantörers försorg. Resultatet blir ofta
”brandkårsutryckningar”, där akuta situationer måste lösas snabbt, under hög
press för de anställda och till höga kostnader för företaget.
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5. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Jag har i denna artikel försökt att visa delar av en metod för metodstött
förändringsarbete. Anledningen till att man bör använda metoder är dels för att
kunna utnyttja tidigare erhållna kunskaper och erfarenheter, dels för att på ett
strukturerat sätt uppnå avsett resultat. Varje utredningssituation är särpräglad,
varför metodanvändaren behöver kunna vara flexibel vid användning av
metoder. För att kunna möjliggöra en flexibel metodanvändning är det viktigt att
metodanvändaren förstår varför vissa aspekter skall fokuseras.
Metodanvändaren måste kunna fatta beslut om varför denne skall göra på det
ena eller andra sättet. Därför finns det behov av såväl metodstöd, som teoristöd
vid förändringsarbete. I denna artikel har jag visat på en metod för
förändringsanalys, vilken vid användning får stöd från affärsprocessteori för att
fokusera på verksamhetens olika sätt att göra affärer. Begreppet affärsprocess är
ett modeord. För att personer skall kunna använda ett sådant modeord är det
viktigt att vara klar över dess innebörd och hur det kan användas konstruktivt.
Prefixet affär är något som olika författare inte är överens om. Denna artikel
fokuserar görandet av affärer varför begreppet affärsprocess penetrerats. 

En väl utformad affärsprocess består av ett antal aktiviteter som medför ett
ökat värde för kunden. I samband med ett förändringsarbete ur ett
affärsprocessinriktat perspektiv blir rekonstruktion och ifrågasättande av
affärsprocessens aktiviteter mycket viktigt. Det finns ett syfte med att
verksamheten producerar just det den gör. Detta uttrycks i verksamhetens
affärsidé. Det skall vara hög kvalitet på resultatet av affärsprocesserna, som
kunden skall vara villig att betala för. Att studera olika affärsprocesser innebär
att man ser till helheten. Om affärsprocesserna är tydliggjorda kan dessa
vidareutvecklas och effektiviseras. 

I samband med förändringsarbete fattas olika beslut om fortsatt utveckling.
Dessa beslut behöver vara välgrundade. Sådana beslut kan formuleras genom att
förändringsprocessen består av faser för såväl rekonstruktion som redesign. I
samband med rekonstruktionen är det viktigt att olika aspekter fokuseras, som t
ex flöden, handlingar, problem, styrkor och mål. Genom att använda olika
metodkomponenter i verksamhetsdiagnosen erhålls beskrivningar av
verksamheten utifrån olika aspekter, vilka skapar förutsättningar för en
välgrundad redesign. 

Använda metodkomponenter kompletterar varandra genom att
verksamhetens affärsprocesser rekonstrueras utifrån olika aspekter. I denna
artikel har jag valt att lyfta fram både affärsprocessanalys och problemanalys
som kompletterande metodkomponenter. Affärsprocessanalysens resultat ger
förståelse för de aspekter som framkommer av problemanalysen.
Problemanalysens resultat kan också innebära att viss fördjupning behöver göras
i affärsprocessanalysen, d v s beskrivningarna av affärsprocesserna blir därmed i
vissa delar mer detaljerad. 
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