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Abstract

Flexible business systems using Contextual Design

Oliver Campeau

In current administrative support systems, the primary focus is to 
create products and work flows that automate as much of the work load 
as possible. This usually results in systems that enable fast and 
effective work flows to manage most situations, but have a side 
effect of lacking flexibility to manage the remainder of the 
situations in an efficient way. The purpose is to examine if the 
method Contextual Design can be used to create a highly useful system 
with a collaboration between automated and manual work flows to be 
able to tend to all situations. This was examined by using Contextual 
Design inquiry on a case study where all the subjects of the 
organization studied were interviewed at their physical workplace. 
The result of the interviews was used to redesign the work flows of 
the company, where some processes were fully automated, for example 
the organizations invoicing function. Other work flows now have some 
automation, for example the organizations ordering function, where 
the system now assists with a number of steps during the process and 
where the remainder is handled manually by the staff. Contextual 
Design works well for the purpose of creating a system of this kind, 
mostly due to the impact the users input and needs have on the end 
system. However, the method has high demands on resources and is 
expected to work better in smaller organizations.
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till processen och genomförandet 

av denna studie. Särskilt tack till min handledare Mats Lind som varit en stor hjälp på vägen 

och uthärdat samarbetat trots att det vid många tillfällen kan ha varit påfrestande. 

Avslutningsvis vill jag tacka mina korrekturläsare som givit mig konstruktiva synpunkter som 

hjälpt mig att förbättra denna studie.  
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1 Inledning 
Vilka verktyg använder sig företag idag utav för att hantera information, kommunikation, 

produktflöde samt ekonomi? Svaret på detta är affärssystem. Men hur går företag tillväga om 

de önskar bruka ett affärssystem men har höga krav på flexibilitet och egna önskemål som ofta 

inte finns valbara som standard i de större affärssystem. Svaret på den frågan är inte helt 

självklar, och är grunden till detta arbete. 

 

Idag använder sig företag flitigt utav affärssystem som är ett samlingsnamn för de datasystem 

företag använder. Exempel på delsystem i detta är OLF, Order - Leverans - Fakturering, eller 

exempelvis CRM, Customer Relationship Management. Många företag utlovar idag en hög 

grad av flexibilitet, något som används flitigt av stora aktörer inom branschen i deras 

marknadsföring (IFS, 2017; Jeeves, 2017; Tieto, 2017). Dessa lösningar passar dock inte alla 

företag, då många bygger sina affärssystem baserat på de praxis eller standarder som finns inom 

branschen idag (Aslan, Stevenson & Hendry, 2012). Om ett företag väljer att arbeta på ett annat 

sätt, något som avviker från praxis eller standard, kan detta innebära att de inte har möjlighet 

att bruka de affärssystem som finns på marknaden idag.  

 

Att implementera ett nytt affärssystem kan även ta lång tid, och tar ofta betydligt längre tid än 

företag beräknat. Det är därför av vikt att företag gör en bedömning kring om de kan anpassa 

sig till systemet eller inte då de annars kan förlora ett till två år på att försöka implementera ett 

affärssystem som de i slutändan inte kan använda (Kimberling, 2016). För att lösa detta problem 

måste ett skräddarsytt system byggas för de företag som använder sig utav manuell hantering 

idag och inte har möjlighet att byta över till ett existerande affärssystem och anpassa sig till det. 

 

Denna uppsats behandlar frågan om hur en aktör kan gå tillväga för att skapa ett skräddarsytt 

affärssystem för ett företag som har specifika krav kopplade till flexibilitet och praxis. 
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2 Bakgrund 

2.1 Första generationens affärssystem 
Innan affärssystem (Enterprise Resource Planning) existerade använde företag moduler som 

tillhandahöll en viss funktionalitet och löste ett specifikt problem. Dessa moduler var ämnade 

för ett speciellt syfte och företag använde sig utav flera stycken som löste ett visst problem. 

Modulerna var ofta egenutvecklade eller utvecklade skräddarsytt för ett visst företag vilket inte 

tillät att modulen kunde återanvändas för andra företag. Samtidigt försökte branschen bygga 

affärssystem som täckte flera delar av informationskedjan inom företag, även dessa 

skräddarsydda. (Hossain et al., 2002; Hedman, Nilsson, Westelius, 2009) 

 

Dessa system kallades för “legacy” systems och blev grunden till de första affärssystem som 

utvecklades under 1970-talet. I de första försöken till att utveckla helintegrerade affärssystem 

använda sig företag av de gamla modulerna som grund och byggde vidare på dessa. Tyvärr var 

det få system som slutfördes då dessa visade sig vara dyra och att det under tiden inte fanns 

tillräckligt bra teknologier för lagring, kommunikation och  

databehandling. Från dessa misslyckanden kom det senare skräddarsydda affärssystem och på 

1980-talet hade de flesta ett färdigutvecklat affärssystem som tillgodosåg behoven för 

informationssystem inom verksamheten. (Hedman et al., 2009) 

 

Systemen kostade ofta mycket för företagen att utveckla och man insåg mot slutet av 80-talet 

och under 90-talet att det fanns stora fördelar att återanvända programkod istället för att 

utveckla nytt för varje projekt. De system som byggdes under denna tid faller under 

standardsystemens era, vilket innebär färdigutvecklade system som företag köpte in och som 

sedan anpassades till företagen vilket ledde till användbara system som inte nödvändigtvis var 

skräddarsydda men som ändå tillgodosåg företagens behov. Problemet med dessa system var 

att anpassningskostnaderna av systemen för många företag blev mycket högre än 

licenskostnaden och att underhåll av dessa anpassningar fortsatte utgöra en stor kostnad för 

företaget. Företag idag jobbar därför med att skapa ett grundsystem med tusentals mindre 

funktioner som kan väljas in i systemet för att tillhandahålla ett anpassat system för samtliga 

företag som väljer att köpa in systemet. (Hedman et al., 2009) 

2.2 Helintegrerade affärssystem 
Idag använder verksamheter affärssystem för att hantera all information som flödar i 

verksamheten. Enligt en internationell enkät anser 85% av IT-ansvariga inom små- och 

medelstora företag att deras affärssystem är helt centrala för deras verksamhet (Wailgum, 

2008). Detta omfattar, utan att utesluta något, generellt sett information som kan delas in i 

följande kategorier; försäljning och marknadsföring, ekonomi, drift och logistik samt human 

resources (personalavdelning) (Davenport, 1998). Affärssystem möjliggör en sömlös 

integrering av dessa enheter vilket oftast leder till stora fördelar för verksamheten. Om dessa 

system är effektivt implementerade, förser detta företag med verktygen att mer effektivt 

behandla information och tillåter att ett enstaka verktyg håller alla moduler på en gemensam 

plattform. (Gupta & Kohli, 2006) Fördelar som förväntas av att implementera ett affärssystem 

är exempelvis: 

 Kunskapsdelning - En gemensam plattform som används av samtliga i verksamheten 

innebär att företagets olika enheter är sammankopplade. Istället för att återuppfinna 

hjulet möjliggör detta för de olika enheterna att dela kunskap med varandra så att 

kunskapen även sparas och inte går förlorad om en enhet eller medarbetare går förlorad. 
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 Central databas- Flera enheter inom en verksamhet använder ofta samma information 

till sina processer. Exempelvis har personalavdelningen ett register över samtliga 

anställda, däribland säljarna inom ett företag. Försäljningsavdelningen har även de ett 

register över samtliga säljare men med ytterligare information som t.ex. kommission 

och kundkopplingar. 

 Automation - När ett företag ska utföra en uppgift, exempelvis behandla en order, måste 

ansvarige leta i kundregister efter kundinformation, i prislistan för pris samt i 

lagersystemet för leveransinformation. Med ett affärssystem automatiseras denna 

process vilket leder till mer tidseffektiv hantering. (Ganesh, Mohapatra, 

Anbuudayasankar & Sivakumar, 2014) 

 

Av de affärssystem som finns på marknaden finns det ett antal företag som är ledande, däribland 

SAP och Oracle som 2013 stod för 36% av marknaden och har varit marknadsledande sen 

intåget av affärssystem i början på 90-talet. (Columbus, 2014; Hedman J. et al., 2009) Om 

verksamheter blir mer effektiva eller inte är högst individuellt och tätt förknippat med företagets 

verksamhet och arbetssätt. I många fall innebär en implementering av ett affärssystem att 

verksamheten förlorar effektivitet under den första tiden då den blir implementerad. Detta beror 

på att företaget under en viss tid måste jobba med att anpassa sig till det nya systemet, något 

som kan innebära höga kostnader under de första åren. Processer kan till en början ta betydligt 

längre tid vilket leder till en högre andel arbetade timmar i förhållande till den tidigare processen 

som användes. Detta innebär en betydlig ökning i arbetade timmar för att slutföra uppgifter. 

(Park & Park, 2015) 

 

Av de färdiga lösningar på marknaden är det vanligt att företagen använder sig utav en viss 

standard eller praxis när dessa skapas. Företagen hävdar att deras lösningar är tillämpbara till 

de flesta verksamheter inom en viss bransch och erbjuder hög flexibilitet för att kunna anpassas 

till specifika situationer.  (Aslan, Stevenson & Hendry, 2012) Att de tillhandahåller flexibla 

affärssystem är något som flitigt används i deras marknadsföring (IFS, 2017; Jeeves, 2017; 

Tieto, 2017) Detta ifrågasätts av Davenport (1998), då många utav dessa affärssystem innebär 

att företagen måste anpassa sig efter ett visst system istället för att systemet anpassas efter 

företagen och deras processer. Davenport hävdar att det framförallt kan hämma företag som har 

ett flexibelt arbetssätt, att de som livnär sig på att kunna ta högre priser då de är villiga att 

anpassa sig har mycket att förlora på dessa standardiserade system. Om de väljer att anpassa 

sig till ett affärssystem som inte stöder deras arbetssätt finns möjligheten att de inte längre kan 

erbjuda de tjänster de gjort tidigare, vilket leder till att de förlorar kunder. Eftersom systemet 

inte är tillräckligt flexibelt, existerar även risken att enheter inte brukar affärssystemet eftersom 

de inte kan anpassa sig till det. Följden av detta blir att flertalet fördelar med ett affärssystem 

faller bort, exempelvis centrala databaser och kommunikation över olika enheter. 
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3 Syfte 
I dagens administrativa stödsystem är det primära målet att skapa produkter och flöden som 

automatiserar så stor del av arbetet som möjligt. En effekt är i många fall system som ibland 

ger snabb och effektiv hantering men också är alltför inflexibla för att kunna hantera alla 

situationer på ett effektivt sätt. Vidare finns ofta praxis som gör automatisering av vissa 

systemfunktioner omöjlig. Mitt syfte blir därför att undersöka om metoden Contextual Design 

(Beyer & Holtzblatt, 1998) kan användas för att identifiera vilka delar av en affärsverksamhet 

som skulle kunna automatiseras och vilka delar som behöver vara flexibla för att verksamhetens 

totala effektivitet ska bli så stor som möjligt. 

3.1 Avgränsning 
På grund av arbetets omfattning avgränsas denna rapport till att enbart behandla en modul av 

ERP-system. Systemet som designas i arbetet omfattar endast orderhantering med stöd för 

fakturering. Arbetet avgränsas även till att enbart behandla datainsamling och design av 

arbetsprocesser till denna modul. Systemet kommer därför inte implementeras i kod för att 

kunna bruka på en enhet men en prototyp kommer skapas i demonstrationssyfte. 
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4 Teori 

4.1 Fallstudie 
Denna rapport använder sig utav en fallstudie för att studera syftet genom ett verkligt fall i dess 

naturliga miljö. I denna rapport används ett enstaka fall som antas leverera kvalitativ data som 

resultatet och diskussionen baseras på. (Woodside, 2010) Fallstudie som metod har valts för att 

leverera djupgående data av ett enstaka fall istället för att samla kvantitativ data. (Gerring, 2007) 

Avigsidan till fallstudier är framförallt validitet men även i många fall replikerbarhet. Validitet 

i form av att fallet som används inte kan representera och generalisera de fall inom samma 

union då en studie alltid kan förbättras av att använda sig utav mer data. Detta innebär att inga 

slutsatser kan dras från resultatet som kan tillämpas på andra fall av liknande natur. (Brecher & 

Harvey, 2002) Detta stöds även av Gerring (2004) som menar att fallstudier inte har sin styrka 

i att bekräfta/dementera tidigare teorier. Gerring hävdar dock att målet med en fallstudie är att 

intensivt studera ett enstaka fall för att kunna generalisera detta över en större union.  

 

För att reducera risken av att kunna generalisera utifrån de slutsatser från denna rapport väljs 

ett fall med distinkt koppling till syftet som motiveras tydligt. Detta får stöd av Seawright & 

Gerring (2008) som hävdar att generaliserbarhet kan uppnås genom ett strategiskt val av fall. 

Att använda sig utav ett fall som väljs slumpmässigt från unionen av fall i samma kategori ger 

inte den insikt som behövs inom ämnet. Istället är det extremfall som kan leda till kvalitativ 

data då fler aktörer aktiveras. (Flyvbjerg, 2006) 

4.2 OMS 
Inom affärssystem är orderhanteringssystem (hädanefter OMS, Order Management System), 

ett vanligt verktyg bland större bolag. Systemet underlättar i hanteringen av allt som 

orderläggning omfattar, från att kunder eller återförsäljare skickar in ordrar till att produkten 

eller tjänsten levereras.  

 

Ett OMS hanterar i allmänhet lagerhållning av produkter uppdaterat i realtid, en databas över 

återförsäljare och/eller kund och information om fakturering och betalningar. De individer som 

direkt påverkas av systemet kan inkludera:  

 Återförsäljaren/kunden som lägger ordern, tar emot den och betalar för den.  

 De agenter som diskuterar ordrar med kunden och för in ordern i systemet. 

 Lagret som lagerför produkterna som förs in i ordern. 

 De ansvariga för att ordern skickas från lager till kunden. 

 Fakturaansvarig. 

 

Av de OMS som existerar på marknaden idag, marknadsför sig de flesta med att de kommer 

förbättra många av de olika aspekterna som orderhantering medför. Först och främst omfattar 

detta att slutprodukten av ett implementerat OMS leder till högre effektivitet när ordrar hanteras 

eller förs in i systemet. I praktiken innebär detta att företaget får skapa en katalog av sina 

produkter och definiera specifikationer och priser som kan läsas in i OMS. Detta underlättar i 

syftet av orderläggning, när själva ordern skapas för att läggas in i själva databasen då alla 

produkter och priser redan finns och inte behöver föras in eller beräknas manuellt. En bieffekt 

av detta är även att fel som förknippas med den mänskliga faktorn reduceras, förutsatt att 

katalogen med produkter är korrekt. Fler fördelar med kataloger av produkter är att de ofta är 

sammanlänkade med ett lagerhanteringssystem, som tillåter omedelbart besked kring 

leveransdatum och andra frågor förknippade med detta. 
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Ett OMS introducerar per automatik spårbarhet. Detta sker då all information centraliseras för 

samtliga behöriga att ta del utav inom företaget. Istället för flera olika vyer av olika delar av 

processen hanteras allt på samma ställe, exempelvis för orderläggning, hantering och 

fakturering. Detta leder även till ökad kundnöjdhet, då ett gemensamt system leder till snabbare 

hantering som sparar tid och möjliggör för att snabbare kunna leverera en viss produkt eller 

tjänst. 

4.3 Contextual Design Methods 
Contextual Design (CD) är en användarcentrerad process där utvecklarna utgår från 

användarnas nuvarande arbetssätt och designar om denna för att bättre passa dom. (Beyer & 

Holtzblatt, 1998) I underrubrikerna följer den stegvisa processen av CD som används i detta 

arbete. 

4.3.1 Contextual Inquiries 
Inledningsvis delas användarna av ett nuvarande system upp i ett antal användargrupper som 

använder systemet på olika sätt. Därefter påbörjas Contextual Inquiries, CI, vilket är en 

intervjuprocess som utgår ifrån användarna. Detta innebär att utvecklaren lär sig hur 

användarna jobbar genom att alltid genomföra fysiska intervjuer där användaren är den som 

leder intervjun genom att jobba och demonstrera hur dess nuvarande arbetsprocess är. 

Utvecklaren sitter då alltid bredvid användaren för att upptäcka alla delar som hör till arbetet 

som användaren utför. Beyer & Holtzblatt (1998) argumenterar att mycket data går förlorat om 

dessa inte genomförs i det löpande naturliga arbetet för den anställde. Människor berättar ofta 

de stora dragen kring ett arbete men tänker inte på att berätta de saker som är inlärda och görs 

av ren vana. Genom att genomföra intervjuer i användarens miljö, avtäcks aspekter av arbetet 

som annars kan gå förlorade i traditionella intervjuer vilket leder till system som inte är 

anpassade efter användaren och högre kostnader för att åtgärda dessa problem istället för att 

inhämta denna data från början. I samband med intervjuerna har utvecklaren möjlighet att ställa 

frågor kring arbetet för att bekräfta att bilden utvecklaren fått stämmer och även för att ställa 

frågor kring förbättring av processer. Detta ger möjlighet till att visuellt demonstrera en 

förbättring av en process med direkt återkoppling från användaren. (Beyer & Holtzblatt, 1998)  

4.3.2 Arbetsmodeller 
I arbetet med CI utvecklas arbetsmodeller från den datan som inhämtas från intervjuerna. Dessa 

används för att bättre och lättare förstå informationen och kan användas för utvecklarna att 

basera arbetsprocesser på i utvecklandet av arbetet. Dessa består av:  

 The Flow Model - Hur arbete bryts ner i organisationen och är fördelat bland 

användarna.  

 The Sequence Model - En arbetsprocess sekvenser och i vilka steg den utförs. 

 The Artifact Model - I människors arbete skapas ofta personliga verktyg som de 

använder sig utav för att kunna utföra sitt arbete eller för att förbättra en arbetsprocess. 

Dessa kallas för artifacts och presenteras i denna modell. 

 The Cultural Model - Representerar de normer, influencer och krav som finns på 

arbetsplatsen. 

 The Physical Model - Beskrivning av arbetsmiljö, hårdvara, mjukvara och andra verktyg 

i användarens arbetsmiljö. (Beyer & Holtzblatt, 1998) 

4.3.3 Konsolidering 
Människor jobbar ofta på olika sätt vilket innebär att deras arbetsprocesser ser lite annorlunda 

ut. Vissa föredrar att läsa ett dokument på datorn, andra föredrar att alltid skriva ut dokumentet 

innan de läser den. I konsolideringsprocessen summeras all data till ett affinity diagram där data 

förs in i olika hierarkiska nivåer under samhörighet. Då en arbetsprocess i systemet som 
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utvecklas endast kommer vara på ett vis innebär detta att utvecklarna måste leta efter 

gemensamma nämnare som kan reduceras till en arbetsprocess som passar alla, möjligtvis med 

hänsyn till vilka användare som brukar systemet mest och hur de brukar den. Det är av vikt att 

inte låta en enstaka persons intressen prioriteras före alla andras då detta kan medföra att 

systemet inte passar resten av gruppen särskilt väl. Målet är att ta hänsyn till allas individuella 

behov.  

 

Även modellerna som skapats utifrån användarnas intervjuer sammanförs och slås ibland 

samman. Här skapas även mer abstrakta modeller för att stötta i skapandet av systemet. (Beyer 

& Holtzblatt, 1998) 

4.3.4 Omarbetning av processer 
Av den reducerade datan från konsolideringsprocessen påbörjas omarbetningen av de gamla 

processerna. Av datan skapas tankar kring hur arbetet i systemet kan förbättras och vad för 

tekniska förutsättningar som krävs för att genomföra dessa förändringar. Nya metoder hur 

arbetet kan struktureras skapas och fokus ligger på att skapa nya teoretiska arbetsprocesser 

istället för tekniska lösningar på problemet. Möjligheten finns att använda sig utav storyboards 

för att utveckla en vision hur användarna kommer arbeta i det nya systemet där alla de tidigare 

arbetsprocesserna räknas in. (Beyer & Holtzblatt, 1998) 

4.3.5 Design av användarmiljö 
En design av arbetsmiljön som användaren senare kommer arbete i skapas. Denna kan liknas 

vid en bostads planlösning. I bostaden finns ett antal olika rum som uppfyller olika funktioner. 

Sovrummet är till för att sova och köket för att laga mat som ska intas. De olika delarna av 

systemet presenteras tillsammans med de nyckelfunktioner de uppfyller för att explicit visa vad 

varje del av systemet gör för att stötta användaren i arbetet. I designen visas även hur de olika 

delarna av systemet relaterar till varandra. Precis som en planlösning tas ingen hänsyn till hur 

ett rum ser ut och vilka möbler som finns i den utan istället presenteras fokusområden som visar 

hur stöd i de olika delarna finns för att hjälpa en användare att lösa ett problem eller utföra en 

process. (Beyer & Holtzblatt, 1998) 

4.3.6 Prototyper och testning 
Möjligheten till testning är något som kan upptäcka fel i ett tidigt skede vilket leder till lägre 

kostnader. Här skapas prototyper vilket kan bestå av allt från ritningar på ett papper till en 

enklare rad kod för att demonstrera idéer till användarna. Användarna ger återkoppling på dessa 

idéer som omarbetas av utvecklarna genom en iterativ process för att förbättra processerna som 

passar användarna. Testning av dessa modeller ger möjligheten att få återkoppling på idéer utan 

att behöva skriva det i kod först vilket kräver betydligt mer resurser. Framförallt är det 

gränssnittet av nya systemet som testas på det här sättet. (Beyer & Holtzblatt, 1998) 

5 Metod 

5.1 Fallstudie – Schwedische Betten 
Schwedische Betten (SB) är ett sängföretag som definieras inom ramen av små och medelstora 

företag som i sig själv inte har några anställda men bedriver en verksamhet som engagerar ca 

100 människor (European Comission, 2014). Företaget har sin produktion baserat i Polen med 

större delen av sin försäljning och marknad i Tyskland. När SB växte, blev det mer utmanande 

att hantera informationsflödet i företaget. Vad som startade med en person, har utvecklats till 

ett nätverk av agenter som kommunicerar med ägaren samt avdelningar som hanterar order och 

fakturering samt personalen på fabriken. Detta har resulterat i en löst strukturerad och 
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tidsineffektiv process som berör kommunikation, informationsdelning, orderläggning och 

fakturering. All data skickas via e-mail och sparas i dagsläget framförallt på individuella 

maskiner vilket gör det svårt för berörda parter att ta del av varandras data. Utöver detta finns 

även språkbarriärer inom företaget då de olika avdelningar inte talar varandras huvudspråk. Det 

finns inte heller i dagsläget något direkt inflöde av information kring lager från fabriken även 

fast lagerhållning av sängar och andra produkter existerar. (SB, 2017) 

 

I dagsläget är det inte möjligt för företaget att framställa någon statistik då SB specialiserar sig 

inom tillverkning av sängar och tillbehör som i många fall inte är standardiserade. De fokuserar 

i hög grad på specialordrar vilket innebär produkter som är tillverkade efter beställning och inte 

kan tillverkas i förväg. Ordersystem har tidigare testats men krävt en investering av tid som då 

varit omöjligt för företaget att genomföra. Framförallt existerade det stora problem med 

flexibiliteten i de affärssystem de testat tidigare vilket hämmat samtliga avdelningar som berörs 

av den. (SB, 2017) 

 

Företaget har idag enbart en anställd men anlitar ett antal konsulter som arbetar inom olika 

enheter av företaget. Dessa består utav en ekonomiansvarig, en faktureringsansvarig, en 

orderansvarig med två orderhanterare samt fyra agenter. (SB, 2017) 

5.2 Contextual Inquiries 
Det inledande mötet föreslog att den gruppen som har hand om orderläggning är den primära 

gruppen att fokusera på. Därför beslöts att åka till Polen för att kunna hålla intervjuer med 

användarna i gruppen. För att bäst skapa ett designförslag baserat på användarnas önskemål, 

var målsättningen av contextual inquiries att samla in data och material för att kunna skapa 

samtliga arbetsmodeller, d.v.s. flow model, sequence model, artifact modell, cultural model och 

physical model, samtliga beskrivna i 4.4.2. Utifrån det material som sedan faktiskt samlades in 

från intervjuerna, gjordes en bedömning och de arbetsmodeller skapades som tillräckligt med 

data fanns för. 

5.2.1 Användargrupper 
Inledningsvis hölls ett möte, i form av ett videosamtal över skype, med företagets VD den 31:e 

mars 2017. Syftet med mötet var att gå igenom företagets olika enheter och få en överblick över 

företagets olika användargrupper. VD:n fick så detaljerat som möjligt, efter sin egen förmåga, 

förklara de olika enheternas och användarnas roll. Med hjälp av detta skapades en initial skiss 

över företagets uppbyggnad och hur företagets kommunikationsnätverk ser ut. I följande 

indelningar dokumenterades mötet för varje användargrupp: 

 

 Användningsfrekvens - Hur ofta en grupp brukar nuvarande “ordersystemet” 

 Bakgrundskunskap - Vad för språk- och datorkunskaper gruppen besitter  

 Arbetsmiljö 

 Resultat - Vad för resultat respektive grupps arbete ger 

 Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 Detalj - Någon kommentar som kan vara av betydelse 

5.2.2 Maja 
Intervjun med Maja ägde rum den 14/4–17 i hennes hem i Nidzika, Polen. Intervjun hölls på 

tyska, dokumenterades med hjälp av dator och spelades in. Intervjun tog plats i ett rum i hemmet 

som är inrett som kontor och används av Maja i sitt arbete. Intervjun började genom att allmänt 

prata igenom Majas roll på företaget och vilka hon kommunicerar med. Efter att de aktörer 

Maja kommunicerar med fastställts, beskrevs kommunikationsvägen mellan varje aktör 

detaljerat där hon berättade vilken typ av information som delas mellan respektive aktör. Detta 
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skedde för samtliga aktörer, vilket omfattar kunder, agent, VD, sängfabriken, transportföretaget 

samt de andra i orderenheten. Efter en allmän presentation fick hon utföra sitt dagliga arbete 

där frågor kring arbetet ställdes. Detta omfattade till stor del kommunikation med andra aktörer 

men även en mindre del orderläggning och hantering av tidigare ordrar. I samband med 

intervjun ställdes även frågor från intervjuaren för att fråga kring de processer som företaget 

idag använder sig utav och hur hon ställer sig till dessa. Utifrån svaren på dessa frågor skissades 

små förbättringsförslag upp under mötet som presenterades till Maja för feedback. Maja fick 

även förklara de verktyg hon använder sig utav i sitt dagliga arbete. De fysiska verktyg hon 

brukar dokumenterades med bilder för att senare kunna återges i rapporten. 

 

Efter intervjun skapades en flow model över kommunikationen som utgår från Maja. Baserat 

på dokumentationen och bilderna över de verktyg hon brukar, skapades artifact models, både 

för fysiska och digitala verktyg. En physical model skapades även för att beskriva Majas 

arbetsmiljö. Varken cultural model eller sequence model skapades. 

5.2.3 Anna 
Intervjun med Anna ägde rum den 15/8–17 i hennes hem i Nidzika, Polen. Det ägde rum på 

kontoret som används av Anna i sitt arbete. Intervjun hölls på tyska, med få inslag av engelska, 

dokumenterades med hjälp av dator och spelades in. Intervjun inleddes genom att allmänt prata 

igenom Annas roll på företaget. Även här fick hon beskriva kommunikationskedjan och 

detaljerat redogöra för den. Då Anna har en mindre roll på företaget och endast hanterar order, 

bestod större delen av intervjun att lägga order och framförallt diskutera tidigare order som är 

specialfall och avviker från det normala flödet av orderläggning. Även här diskuterades 

förbättringsförslag för feedback från Anna, verktyg som kan underlätta i arbetet och de verktyg 

hon i dagsläget använder sig utav. 

 

Efter intervjun skapades en flow model över kommunikationen som utgår från Anna och en 

physical model för att beskriva hennes arbetsmiljö. En artifact model skapades för att beskriva 

de hjälpmedel hon använder. Varken cultural model eller sequence model skapades. 

5.2.4 Daniel, Fakturaenheten 
Ingen möjlighet fanns till en intervju på plats med ansvarig för fakturaenheten på grund av 

logistiska problem. Intervjun hölls istället med Daniel, VD på företaget och ansvarig för att ha 

lärt upp individen som jobbar inom fakturaenheten. 

 

Intervjun hölls den 12/4–17 i Lysekil, Sverige. Intervjun hölls på engelska, dokumenterades 

med hjälp av dator samt spelades in. Mötet inleddes med att diskutera enhetens roll i företaget, 

ansvarsområde och användningsfrekvens. Därefter visades arbetsprocessen upp där Daniel 

skapade och hanterade fakturor. Utifrån den data som samlades in under intervjun, skapades en 

sequence model över arbetsprocessen som fakturaenheten har. Artifact mode, cultural model, 

physical model och flow model skapades inte. 

5.2.5 Daniel, VD 
Intervjun med Daniel ägde rum den 12/4–17 i Lysekil, Sverige. Intervjun hölls på engelska, 

dokumenterades med hjälp av dator samt spelade in. Mötet inleddes med att diskutera Daniels 

roll i företaget och kommunikationsflödet som utgår från honom. Samtliga Daniels 

arbetsprocesser visades därefter detaljerat upp, med delar från orderhantering och 

fakturahantering. En process för skapandet av statistik visades i detta skede även upp. 
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Inga av arbetsmodellerna skapades här, vilket främst beror på att inte materialet som samlades 

in från intervjun kunde återges via modeller. En flow model hade varit lämplig men hade till 

store del sett likadan ut som Majas flow model men med Daniel centrerad i mitten. 

5.3 Konsolideringsprocessen 
Av den summerade intervjudatan, bröts datan ner och extraherades till lappar. All data skrevs 

ner på små lappar som är färgkodade, där alla idéer initialt skrevs ner på gula lappar. Fokus 

låg på att få med alla data och inte missa någonting. Dessa idéer var inte mer än en rad långa 

och var till en början konkreta. Efter all data hade fångats på dessa gula lappar, delades dessa 

in under tillhörighet. I början delades dessa lappar in i stora kluster av lappar samlade under 

en ännu inte definierad rubrik. Därefter sorterades de in i underrubriker efter tillhörighet. 

Resultatet av detta blev mindre gruppering av lappar som tillhör en större grupp. Därefter 

namngavs rubrikerna, som skrevs ner på rosa lappar, och underrubrikerna, i detta fall på blå 

lappar (Se Figur 1). 

 

Figur 1: Affinity Diagram - Rosa för rubrik, blå för underrubrik och gul för idéer. 

5.4 Omarbetning av processer 
Av datan som inhämtats från intervjuerna, och sedan reducerats ner till ett affinity diagram, påbörjades 

arbetet av att omarbeta processerna. Tankar kring hur arbetet ska fortlöpa arbetades fram baserat på 

användarnas input på det nuvarande systemet. Om flertalet användare har rapporterat problem inom ett 

specifikt område, spenderades mer tid med att omarbeta den processen för att bättre passa användarnas 

önskemål och arbetssätt. De områden som användarna inte rapporterat några problem om, och som de 

istället uttryckt att de anser passar dem väl och önskar ha kvar, omarbetas endast för att passa nya 

systemet med fokus att behålla de fördelar som tidigare fanns. 

5.5 Design av användarmiljö 
Utifrån de nya arbetsprocesserna, designas modulerna som användarna kommer befinna sig i. Moduler 

byggs upp genom att ett flertal funktioner inom samma kategori kapslas in i en modul. Efter att flera 

moduler och funktioner är definierade, sätts modulerna samman för att skapa en översiktlig 

systemdesign. För varje modul beskrivs på vilket sätt modulen förlitar sig på andra moduler och de andra 

modulernas funktioner. Även en komplett beskrivning av funktionerna som finns i varje modul beskrivs 

samt vilken data modulen kommer behandla. Systemdesignen byggs upp från grunden, genom att 

beskriva de moduler som inte förlitar sig på andra från början, för att bygga uppåt till de moduler och 

funktioner som kräver funktionalitet från andra moduler. Huvudfokus ligger dock på att beskriva vad en 

användare kan förvänta sig av varje modul och vilka funktioner de kan använda sig utav i respektive 

modul. 
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5.6 Prototyp och testning 
Då inte arbetsprocesserna i minsta detaljnivå är specificerat i omarbetningen av arbetsprocesserna och 

designen av användarmiljön, finns lite utrymme för att skapa ett första UI som sedan kan testas av 

användarna för att få feedback och omarbetas. Det första UI skapades med vanlig penna och pappersark, 

där tanken hur arbetsprocesserna ska flöda visualiseras stegvis på ett pappersark. Efter det första UI 

delvis var färdigt, visades detta för VD:n där ett exempel på hur orderläggningen skulle gå tillväga 

stegvis demonstrerades. Detta möte skedde den 17:e augusti i Lysekil, Sverige. Under tiden, fick VD:n 

för varje steg ge sina kommentarer som nedtecknades. Efter att ha gått igenom orderläggningsprocessen 

en gång, skapades ett nytt UI, denna gång med hjälp av verktyget “Google Presentationer”. Detta UI 

designas i datorn där en sida i presentationen, motsvarar ett “klick” av musen eller en mänsklig 

interaktion med systemet. Detta UI designas i syfte att demonstrera hur slutsystemet kan se ut. 
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6 Resultat 

6.1 Användargrupper 
Användargrupperna inom företaget består av tre enheter; order, fakturering samt ledning.  

 

Orderenheten består av tre individer som använder systemet dagligen där en bär huvudansvar 

och fördelar dessa mellan samtliga tre. Användningsfrekvensen hos orderenheten är högst då 

de även spenderar mest tid i systemet i förhållande till andra användargrupper. Huvudsyssla är 

att ta emot order från kunder, lägga order på produkten till fabriken som tillverkar produkten 

och bekräfta att ordern är lagd mot kunden. 

 

Fakturaenheten består av två individer där en bär huvudansvar för fakturering samt ekonomi. 

Användningsfrekvensen är lägre då processen att fakturera tar betydligt kortare tid än att lägga 

order. Huvudsyssla är att skapa fakturor då en order har skickats och skicka dessa till kunderna. 

 

Ledningsenheten består av en individ som bär huvudansvar för samtliga enheter. 

Användningsfrekvensen är lägst då systemet inte används frekvent av individen. (Campeau, 

2017a) 

6.2 Contextual Inquiries 

6.2.1 Orderansvarig, Maja 
Detta avsnitt är en sammanfattning av relevanta upptäckter från intervjun med Maja 19/4–17. 

 

Maja bär huvudansvaret för orderenheten vilket innebär att hon har huvudkontakt med kunder, 

fabriken samt logistiken. Hon tar emot samtliga ordrar från kunder och fördelar dessa mellan 

sig själv och de andra två i enheten, Anna och Votjek. Fördelningen av ordrar sker genom att 

samtliga i orderenheten har ett antal kunder som enbart de behandlar. Detta innebär att om ett 

specifikt företag lägger en order, kommer alltid samma individ behandla ordern och bekräfta 

att ordern är inkommen till kunden. Fördelningen av kunder i enheten finns inte nedskriven på 

någon lista utan finns i minnet hos Maja. När fördelningen sker använder sig Maja av ett papper 

där hon skriver ner vilka ordernummer hon fördelat och till vem. Om hon exempelvis tagit emot 

tre ordrar där en ska behandlas av Anna och två av Votjek, skriver hon på pappret att Anna 

behandlar ordernummer XXXX1 och Votjek XXXX2 och XXXX3. 

 

När Maja tilldelar sig själv en order och ska handlägga denna, använder hon sig utav ett 

fördefinierat Excelark. I de flesta fall används ett gammalt ark från en order till samma kund. 

Här byts sedan information manuellt ut för att överensstämma med ordern från kunden, och 

skickas sedan till fabriken för tillverkning. Priset på ordern till fabriken är priset för SB att köpa 

in produkten från fabriken och är baserad på en prislista. En orderbekräftelse skickas därefter 

till kunden med ett pris som är baserad på en annan prislista och varierar beroende på marknad 

och kund. Maja har samtliga prislistor utskrivna och bläddrar genom dessa papper för att hitta 

rätt pris och påslag. Efter orderläggning bockar hon av att hon lagt ordern på sitt papper, samma 

papper där fördelningen av ordrar till de andra dokumenteras. Samtliga underlag sparas därefter 

i en gemensam molnplattform. Maja skriver även ut alla underlag som hon sparar i mappar på 

sitt hemkontor. 

 

Allt arbete med order till fabriken samt orderbekräftelser sker manuellt. Det finns ingen grad 

av automatisering i systemet. All information hämtas från olika källor som inte är förknippade 

med systemet som order i dagsläget läggs i. 



16 

 

 

Någon egentlig kundlista finns inte utan existerar enbart genom tidigare order mottagna från 

kunden och den information som finns med från kundordern. Om kunden inte existerar sedan 

tidigare används ett orderexcelark där den nya kundinformationen förs in och där allt sedan 

sparas i en ny mapp med kundnamnet på gemensamma molnet. 

 

I vissa fall är order från kunden ofullständiga, exempelvis att informationen saknas om vilken 

färg en säng ska vara. Maja för då löpande anteckningar i ett block hon använder sig utav för 

att bevaka processen av ordern. 

6.2.1.1 Flow Model 

 

Figur 2: Flow Model över kommunikationsflödet från Maja 

6.2.1.2 Artifact Model – Spårning och fördelning av order 

Maja använder sig utav ett utskrivet papper där hon spårar alla ordrar. På pappret finns ett rutnät 

med tre rutor för varje rad, där enbart en utav dessa rutor är ifyllda. Den första rutan på varje 

rad är tom och ämnad för att fylla i en initial, den andra rutan är förifylld med ordernummer 

som stiger för varje rad och den tredje är tom och ämnad för kundnamnet samt eventuellt en 

bock. 

 

Det finns två olika scenarion när Maja tar emot en order och pappret används i båda fall. Det 

ena är att hon själv ska behandla ordern. Hon börjar då med att ta nästkommande tomma rad 

och skriva in namnet på kunden till höger om det förifyllda ordernumret vilket lämnar första 

rutan, innan ordernumret, tomt (se Figur 3 rad 3). När hon sedan behandlat ordern hon skrivit 

kundnamnet på och skickat denna till fabriken, bockar hon av att ordern är genomförd genom 

att skriva en bock längst ut på samma rad som kundnamnet står på (se Figur 3 rad 4). 
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Det andra scenariot är att hon inte själva kommer behandla ordern utan skicka vidare denna till 

någon utav de andra som jobbar inom orderenheten. Hon skriver då initialen till personen som 

ska behandla ordern på den tomma raden innan ordernumret (se Figur 3 rad 1 och 2). Ett 

exempel på hur det ser ut innan Maja använt sig utav ett visst ordernummer finns i Figur 3 rad 

5. 

 

A XXXX1  

V XXXX2  

 XXXX3 Kund 

 XXXX4 Kund ✓ 

 XXXX5  
Figur 3: Orderblad som används för att fördela och spåra order. 

6.2.1.3 Artifact Model – Spårning av order 

När Maja behandlar order själv, spårar hon detta genom att använda sig av ett anteckningsblock. 

Det innebär att i samtliga fall då hon påbörjat en order men inte bockat av denna på pappret, 

noterar hon denna i anteckningsblocket. Detta sker även i de fall hon har behandlat en order 

men får frågor om denna senare. När hon antecknar en order innebär detta alltid att det finns 

någon oklarhet kring ordern och att hon inte själv kan slutbehandla denna. Detta medför att hon 

behöver ta kontakt med någon annan inom organisationen för att kunna slutföra ordern. I många 

fall är det kunden som kontaktas, för att få svar om information som saknas i ordern, men även 

kontakt med leverantören, ledningen, agenten eller fabriken är vanligt. I anteckningsblocket 

finns ingen information om vem det är hon kontaktat men om ett ordernummer är nedtecknat i 

blocket innebär det att hon skickat iväg en fråga till någon via mail. När frågorna kring en order 

har besvarats av någon annan part, behandlar hon färdigt ordern och bockar av denna på pappret 

med ordernummer samt stryker över denna på anteckningsblocket. 

6.2.1.4 Artifact Model – Prislistor 

Maja använder sig utav utskrivna prislistor för att avgöra priset på produkterna som beställs av 

kunden. Det finns ett antal olika prislistor som varierar beroende på marknad som kunden tillhör 

samt om det är ordern till fabriken eller orderbekräftelse till kund som skapas.  

 

Prislistan som används vid beställningar till fabriken är alltid samma. Denna har Maja valt att 

skriva ut då hon anser att den i fysiskt format går fortare att söka igenom. Det finns även olika 

påslag som används inom respektive prislista. Ska exempelvis en produkt vara specifikt 5 cm 

längre än standardmåttet finns det ett tillägg som avgör hur mycket varje extra cm kostar. Denna 

prislista används enbart när order läggs till fabriken och summan av ordern är priset som SB 

ska betala fabriken för den ordern. 

 

Prislistorna mot kunderna varierar beroende på marknad och kund. Olika kunder och marknader 

kan ha olika priser som de ska använda sig utav. Vilken prislista de ska använda sig utav är inte 

explicit utan något som Maja har i huvudet. Även dessa prislistor är specifika och definierar 

vad produkter kostar om de blir modifierade. 

 

Maja uttrycker att det är lätt att göra fel på priserna. Fel kan uppstå vid avläsningstillfället från 

prislistorna och summeringen av priset på flera produkter i en order. Hon har vid ett flertal 

tillfällen skickat iväg fel pris i en orderbekräftelse till kund och väljer därför att alltid kontrollera 

orderbekräftelsen minst två gånger efter att den är slutförd. Alla priser i orderbekräftelsen 

summeras manuellt via en miniräknare vilket hon uttrycker medför en risk för fel. 
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6.2.1.5 Physical Model 

Maja använder en bärbar dator i samtliga arbetsuppgifter. Denna är placerad på ett större 

skrivbord där hon även har en mus inkopplad. På skrivbordet finns förutom den bärbara datorn 

även ett antal högar med papper. En skrivare står på golvet bredvid skrivbordet då den inte får 

plats vilket kräver att hon ställer sig upp för att hämta utskrivna blad. Hon får heller inte plats 

med alla nödvändiga papper som stödjer henne i sitt arbete på sitt skrivbord utan måste lägga 

delar av dessa på golvet bredvid skrivaren. Förutom skrivbord och stol finns i rummet även en 

hylla samt en soffa och två fåtöljer. På hyllan finns ett antal pärmar där samtliga underlag, 

orderbekräftelser samt order till fabriken finns. Hon använder sig ofta utav dessa pärmar då hon 

själv gör vissa noteringar på underlag eller i orderbekräftelser som inte sparas på den 

gemensamma plattformen. 

 

Maja använder sig utav en del olika mjukvaran för att stödja henne i hennes arbete. Mest 

använda är Office-paketet, med Excel, då alla ordrar behandlas i Excel, samt Outlook, där alla 

mail behandlas. Utöver detta brukar hon även en PDF-visare, för att kolla igenom färdiga 

orderbekräftelser som skickas till kunder.  

 

Det är tydligt att hon skulle behöva en skärm till, något hon uttrycker. Hon har ofta ett antal 

sidor eller flikar igång samtidigt på datorn vilket gör att hon måste byta vy på datorn ofta. Detta 

är en betydande anledning till att hon väljer att skriva ut mycket papper, då hon då samtidigt 

kan kolla på något mer än bara det som får plats på skärmen. 

6.2.2 Anna 
Detta avsnitt är en sammanfattning av relevanta upptäckter från intervjun med Anna 19/4–17. 

 

Anna är en av de två andra i orderenheten som Maja bär ansvaret för. Anna hanterar ett tiotal 

kunder där hon sköter kontakt med kunden, kontakt med fabriken samt kontakt med 

fraktbolaget. Anna får sina ordrar från Maja via mail där Maja skickar med ordernumret som 

ska tillhöra ordern som Anna ska behandla. Anna lägger därefter order på ett helt identiskt sätt 

till det som Maja använder sig utav med några små skillnader. Hon använder sig inte av 

utskrivna prislistor utan söker istället genom dem i digital form där hon även har möjlighet att 

använda sig av en sökfunktion i dokumentet. Hon skriver inte ut alla underlag men sparar allt i 

gemensamma molntjänsten. Hon hanterar enbart kunder som beställt av företaget tidigare och 

behöver därför aldrig skapa nya kunder i systemet. All hantering av order sker även för Annas 

del manuellt.  

 

Anna använder sig av mailen för att följa status på ordrar hon påbörjat eller slutfört. När hon 

behandlat färdigt en order, lägger hon mailet hon fått i en separat mapp. Detta innebär att hennes 

vanliga inkorg enbart innehåller ordrar som inte behandlats än eller som hon inväntar något 

svar på. I de fallen ordern har varit ofullständig låter hon mailen med underlaget från Maja ligga 

kvar i vanliga inkorgen så denna inte missas. 
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6.2.2.1 Flow Model 

 

Figur 4: Flow Model över kommunikation som utgår från Anna 

6.2.2.2 Artifact Model – Spårning av order 

Anna använder sig, likt Maja, av ett anteckningsblock för att spåra order. Hon skriver ner 

ordernumret om det är något som saknas i ordern. I samband med att hon skriver ner 

ordernumret skickar hon iväg en förfrågan, oftast till kunden, om informationen hon saknar i 

sin order. Detta gör hon genom att använda sig utav pennor i olika färger, men färgerna i sig 

uttrycker hon inte har någon betydelse. När hon fått svar på en order som varit ofullständig, gör 

hon färdigt beställningen till fabriken och stryker över ordernumret i anteckningsblocket. 

6.2.2.3 Physical Model 

Anna jobbar framförallt digitalt och använder sällan skrivaren. Hon arbetar via en bärbar dator 

som står uppställd på ett skrivbord i sovrummet med en skrivbordsstol därtill. Hon har inga 

extra komponenter till datorn förutom en skrivare. Enda anledningen för henne att bruka 

skrivaren är när hon tar emot en order som är skickad via fax. Den blir då svår att läsa på datorn 

och hon väljer att skriva ut den istället.  

 

Hon använder dagligen Office-paketet, med Excel för att behandla ordrar och Outlook för att 

behandla mail. Utöver detta använder hon även en PDF-visare i många avseenden, något hon 

möjligtvis använder mer än Office-paketet. Visaren använder hon för att visa och söka igenom 

prislistor, för att kontrollera orderbekräftelser innan dessa skickas till kund samt för att läsa 

igenom ordrar som kommer från kunder. Hon läser endast av prislistor digitalt, och behöver 

ofta byta mellan Excel, där hon skriver ordern, orderunderlag från kunden och prislistor. Hon 

uttrycker därför att en till skärm skulle vara välbehövligt för att effektivisera arbetet.  

6.2.3 Fakturaenheten 
Detta avsnitt är en sammanfattning av relevanta upptäckter från intervjun med Daniel 20/4–

17. 

 

Daniel hör inte till fakturaenheten men är ansvarig för att ha lärt upp de som skickar fakturor. 

När SB fått bekräftelse att en säng levererats från fabriken skapas en faktura av enheten. Detta 

sker genom att använda orderbekräftelsen till kunden, som finns i molnet, och ändra rubriken 

till faktura samt lägga till datum för betalning. I vissa fall, när orderbekräftelsen saknat 

fullständigt pris, måste ett nytt pris beräknas fram. De ändringar som behöver göras i 

orderbekräftelsen är att kunden i vissa fall inte behöver betala för frakten om de gjort en större 

beställning och flera ordrar levereras på samma gång. I annat fall måste frakten läggas till på 
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fakturan som skickas till kunden baserat på de volymen av ordern. Figur 5 beskriver 

faktureringsprocessen. 

6.2.3.1 Sequence Model - Faktureringsprocessen 

 

Figur 5: Faktureringsprocessen 

6.2.3.2 Sequence Model – Provisionsprocessen 

Efter levererad faktura ska även provisionen beräknas fram om det finns en ansvarig agent för 

kunden. Provision består av ett antal procent av slutpriset till kunden och varierar mellan de 

olika agenterna. Provisionen för respektive agent finns nedtecknat i ett dokument som ligger på 

den gemensamma plattformen. Figur 6 beskriver processen att bestämma provision. 
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Figur 6: Provisionsprocessen 

6.2.4 VD 
Detta avsnitt är en sammanfattning av relevanta upptäckter från intervjun med Daniel 21/4–

17. 

 

VD ansvarar framförallt för att vara en spindel i nätet och hjälper samtliga enheter om de stöter 

på problem med sina arbetsuppgifter. Framförallt kopplas VD in när det gäller mer ovanliga 

ordrar där särskilda skisser till fabriken måste skapas eller när produkten som efterfrågas aldrig 

skapats tidigare. Även priserna i dessa sammanhang skapas av VD:n då dessa inte finns sedan 

tidigare. Han uttrycker att en stor anledning till den manuella hanteringen av alla ordrar beror 

på att många av de beställningarna från kunder är specialordrar med specifika önskemål. Då 

dessa är svåra att behandla med ett ordersystem där alla produkter är fördefinierade, valde de 

istället att behandla samtliga ordrar manuellt. Han uttrycker vikten av att företaget även i 

fortsättningen kan vara flexibla då detta är något som varumärket bygger på. 

 

VD:n ansvarar även för att skapa statistik över företaget. Detta skapas genom att manuellt gå 

igenom orderbekräftelser för att plocka fram data till statistiken, en process som beskrivs som 

tidskrävande. Data summeras genom statistikverktyg i Excel. Relevant data för ledningen är 

försäljning på produktnivå, med förhållandet mellan de olika produkterna, produktkategori 

samt företagsnivå. Även kostnaderna på produktnivå, produktkategori samt företagsnivå är ett 

vanligt resultat av statistikframställning. 

6.3 Konsolidering 
Här summeras de observationer från intervjuerna in i ett gemensamt diagram där dessa 

observationer grupperas. Resultatet av detta blir en enhetlig bild av de problem som finns i 

dagens system och vad som måste bevaras till nästa system. 

6.3.1 Kommunikation 
 Information som berör flera parter finns sparade på enskildas enheter. 

 Verksamheten gemensamma molntjänst har information om order och orderbekräftelser 

men inte alltid all information om ändringar. 

 Verksamheten använder en av agenterna till att ta emot fax som sedan scannas in och 

skickas till företagets ordermail. 

 Enskilda individer besitter information, som inte nödvändigtvis finns nedskriven, som 

är av stor vikt för verksamheten. 

 Kommunikationskedjan kan vara lång från att kunden kontaktar företaget tills kunden 

får ett svar. 

6.3.2 Orderhantering 
 Tidskrävande att allting hanteras manuellt. 

 Viktigt att behålla flexibiliteten som manuell hantering implicerar. 

 Skapa två orderbekräftelser med priset som enda skillnad. 

 Priset bestäms genom att söka i prislistor. 

 Olika marknader har olika prislistor. 

 En tydligare struktur till vilka inom orderenheten som hanterar vilka kunder eftersöks. 

 Anteckningsblock krävs för att bevaka status på en order som saknar information. 

 Ett papper håller koll på vem som är tilldelad olika ordernummer. 

6.3.3 Fakturering 
 Söka manuellt i listor för att avgöra agenternas provision. 
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 Frakten läggs till i fakturan. 

 Frakten bestäms av volymen på ordern. 

 Är volymen över en viss mängd är frakten gratis, annars beräknas den utifrån volym. 

 Ingen automatisering. 

6.3.4 Statistik 

 Automatiseras inte i dagsläget då ingen standardisering inom produkter finns. 

6.4 Omarbetning av processer 
Här presenteras modeller som beskriver hur de nya arbetsprocesserna föreslås vara. 

6.4.1 Kommunikation 
Företagets gemensamma molntjänst ska hålla all information som kan vara relevant för fler än 

bara en enhet i företaget. Information, exempelvis vem inom orderenheten som hanterar vilket 

företag, ska finnas nedtecknat och finnas i den företagsgemensamma molntjänsten så att andra 

enheter kan kontakta rätt person som är ansvarig för en viss order. Detta gäller även för 

fakturaenheten så individerna inom enheten vet vem de ska kontakta. Kunderna ska besvaras 

av rätt person inom företaget. Detta innebär att om det är en leveransfråga och ordern lämnat 

fabriken, är det transportföretaget som ska besvara dessa frågor. Detta löser även problemet att 

alla frågor alltid hamnar hos samma person för att sedan skickas vidare. I dagsläget finns det 

enbart en mailadress som kunderna har tillgång till för att kontakta själva företaget. Mailen är 

tänkt för att ta emot order men i praktiken hamnar alla frågor där innan dessa skickas vidare. 

Med en tydlig kommunikationsstruktur lättar detta på arbetsbördan för individen som tar emot 

alla mail. Kunder har generellt sett frågor om pris, order och leverans. Om frågan gäller pris 

eller specialprodukter, kontaktas i första hand agenten som i vissa fall får kontakta VD:n. Gäller 

frågan order är det alltid orderenheten som ska besvara den frågan och om det gäller leverans 

är det alltid transportföretaget som ska besvara detta (Se Figur 7). 

 

Figur 7: Kommunikationsstruktur och flöde för olika kundfrågor. 

6.4.2 Orderhantering 
Orderhanteringen kommer delas upp i två omarbetade flöden. Detta har främst att göra med att 

företaget i stor grad arbetar med specialanpassade ordrar och produkter som inte kan 

standardiseras och generaliseras. Det ena flödet kommer beskriva arbetsprocessen om företaget 

tar emot en order med “standardprodukter”, alltså produkter som är inom det vanliga 

sortimentet. Det andra flödet kommer beskriva arbetsprocessen om företaget tar emot order som 

innehåller produkter utanför det vanliga sortimentet. 
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6.4.2.1 Kundhantering 

Företaget kommer använda sig av en kunddatabas där all information om nuvarande kunder ska 

finns. Denna kommer vara uppdaterad med senaste mailadress, telefonnummer, adress för 

leverans och kontaktperson på företaget som ansvarar för ordern. Om en kund inte finns sedan 

tidigare börjar en orderläggningsprocess med att lägga till den nya kunden i systemet så att 

denna kan användas vid senare tillfällen. En funktion för detta kommer finnas i slutsystemet 

med ett alternativ att “lägga till” en ny kund. Här matas kund (företagets) namn in, adress för 

faktura, adress för leverans (om detta skiljer sig från fakturaadressen), kontaktperson med 

namn, mail och telefonnummer, intern information och prispåslag på generella prislistan (mer 

information om generella prislistan framgår i 6.4.2.2). Oftast skickas ett inledande meddelande 

från agent till orderenheten om att det finns en ny kund och vilken prislista de ska utgå ifrån. 

Denna information kommer användas och läggas in på respektive kund för att bestämma 

prispåslaget som kunden har på grundpriset. Denna process förhindrar ofullständiga 

kundprofiler. Processen beskrivs i Figur 8. 

 

Figur 8: Processen över nyuppläggning av kund. 

Det förekommer även att information behöver ändras på kunder, exempelvis att de byter 

leveransadress eller kontaktperson. För detta ändamål kommer en funktion finnas för att 

uppdatera informationen. Orderenheten använder sig då utav “Kund” -> “Ändra” där 

fullständiga kundprofilen visas i ett tillstånd med möjlighet att redigera. Efter att vald 

information har ändrats sparas detta direkt till kunddatabasen. 

6.4.2.2 Standardorder 

Majoriteten av företagets ordrar består av de vanliga produkter som företaget erbjuder med 

hänsyn till olika förutbestämda tillbehör eller val. Dessa strömmar framförallt in via mail men 

möjligheten finns att dessa kommer in via fax. Alla ordrar kommer nu alltid komma in via 

samma mail, med hjälp av en tredje part där ett faxnummer köps in som skapar en PDF och 

vidarebefordrar till en viss mail, och behandlas därefter. Samtliga ordermail kommer enligt 

tidigare rutin alltid tas emot av samma person. Där kommer dessa antingen behandlas av den 

orderansvariga eller skickas vidare inom systemet till en utav de andra i orderenheten. När 

ordern behandlas kommer användaren använda två skärmar, en för orderunderlaget och en för 

själva orderläggningen. Detta underlättar när orderläggning genomförs då inga underlag längre 

kommer behöva skrivas ut samt att de som inte skrev ut orderunderlaget kan se underlaget utan 

att behöva minimera ordersystemet.  

 

Samtliga produkter kommer finnas i en artikellista/generell prislista. I listan kommer 

information om samtliga artiklars artikelnummer, benämning, färg samt pris finnas. Priset som 

finns med i listan är ett baspris och är det priset som produkten kostar för företaget att köpa in 

från fabriken. Istället för att som tidigare ha flera olika prislistor där det kan variera mellan olika 
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kunder och länder, med en egen lista för priserna mot fabriken, skapas en lista med ett baspris 

där ett prispåslag görs automatiskt i ordern baserat på vilken kund det är och vilka villkor de 

har. Denna information läses in från kunduppgifterna som finns i kunddatabasen. Systemet 

räknar sedan ihop priset för respektive produkt, och genom att skicka iväg ordern skickas en 

med rätt pris till fabriken samt en med rätt pris till kunden som en orderbekräftelse. Detta system 

möjliggör en helt standardiserad process i behandlingen av ordrar från kunder som existerar i 

vanliga utbudet. Orderläggningsprocessen för standardorder finns beskriven i Figur 9. 

 

Figur 9: Abstrakt över orderläggningsprocess för standardorder 

6.4.2.3 Specialorder 

En betydande del av företagets ordrar är specialordrar, där produkter inte tillhör 

standardsortimentet vilket beror på specifika önskemål från kunden. I dessa fall måste fabriken 

konsulteras om möjlighet finns att tillmötesgå kunden om dess önskemål.  

 

När en specialorder tas emot av orderenheten kommer ordern fördelas till den ansvariga för 

kunden. När ordern hanteras använder sig den ansvarige av de redan existerande produkter i 

den mån det går, är det en produkt som ska ha annorlunda mått väljs produkten och de 

annorlunda måtten läggs till. Ordern läggs sedan som en slags “offert” till fabriken, som 

bedömer om ordern går att genomföra eller inte och till vilket pris. Om ordern går att 

genomföra, godkänner fabriken ordern och bekräftar detta till den ansvariga för ordern genom 

att även skicka med priset på ordern från fabriken. Detta skickas även till VD/agent som 

återkopplar med priset som ska kommuniceras ut mot kunden då specialordrar generellt brukar 

prissättas högre. Av den bekräftade offerten skapas sedan en order där priset för tillverkning 

och priset mot kunden läggs in manuellt. Processen visas i Figur 10. 
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Figur 10: Abstrakt över orderläggningsprocessen vid specialorder. 

6.4.2.4 Ändring av order 

De ändringar som tidigare skedde av ordrar berodde till stor del på att otillräcklig information 

finns i underlaget från kunden. Utöver dessa fall finns det andra fall då kunder, efter att ha sett 

orderbekräftelsen, önskar göra ändringar. I dessa fall kommer möjligheten finnas för 

orderenheten att återigen öppna upp en tidigare order. När ändringar gjorts till ordern kommer 

detta tydligt markeras i ordern, framförallt genom att raderna i ordern är markerade i färg. Av 

intervjuerna framgick det att en order sällan ändras fler än en gång. Grundfärgen för en ändring 

i order kommer därför vara gult, med andra färger som kan tillkomma ifall ordern behöver 

ändras fler gånger, med en ny färg som markerar de nya ändringar som görs. För att ändra i en 

order används “Order”->”Ändra”-funktionen. Ursprungsordern söks fram genom inmatning av 

ordernummer där all information framkommer. När en ändring utförs i verktyget, markeras den 

ändrade raden i färg samt de rader som påverkas av det, exempelvis för pris och slutpris. Efter 

ändringarna är utförda, sparas och skickas den nya ordern till fabriken och blir prioriterad. 

Fabriken bekräftar därefter om ändringen går att genomföra eller om det är för sent. Om det blir 

godkänt, skickas en ny orderbekräftelse till kund. Annars skickas ett meddelande till kunden att 

ändringen dessvärre inte går att genomföra då ordern redan produceras. Ändringsprocessen 

visas i Figur 11. 

 

Figur 11: Abstrakt över ändringsprocessen vid order. 
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6.4.2.5 Otillräcklig information i orderunderlag 

Intervjuerna med orderenheten tyder på ett vanligt återkommande problem med ordrar från 

kunder som saknar viktig information för att slutföra ordern. I dessa fall använde samtliga 

intervjuade användare av ordersystemet ett anteckningsblock för att skriva ner ordernumret och 

status på denna. I de flesta av dessa fall behöver orderenheten kontakta kunden och komplettera 

med informationen som saknas. I många fall har orderenheten påbörjat en order och kanske till 

och med kommit så långt att det enda som saknas är den informationen som krävs från kunden. 

De har då tidigare valt att spara ner den påbörjade ordern för att kunna fortsätta på den vid ett 

senare tillfälle. 

 

För att komma ifrån ofullständiga dokument från orderenheten som är sparade i det 

gemensamma molnet, kommer orderenheten alltid till en början kontrollera underlaget från 

kunden för att se om det finns någon information som saknas. Om allting finns med, kommer 

orderenheten fortsätta att lägga in ordern. Om information saknas när kontrollen utförs, sparas 

dessa underlag i en separat mapp som håller alla inkompletta underlag som en respektive individ 

i orderenheten mottagit. När den kompletterande informationen kommit från kunden behandlas 

ordern som vanligt. 

6.4.3 Fakturering 
Intervjuerna tyder inte på några större problem i faktureringsprocessen förutom att ingen 

automatisering finns. Intervjuerna visade på låg kommunikation med faktureringsenheten där 

kunderna sällan kontaktar företaget angående fakturor. Då de nya orderbekräftelserna alltid 

kommer ha ett färdigräknat pris, behöver inte längre någon kommunikation kring prissättning 

av produkter ske i samband med att ordern skickas från fabriken och fakturan skapas. 

Faktureringen kommer därför helautomatiseras med hjälp av sequence model som framgår av 

intervjun. Det kommer därefter inte krävas någon mänsklig input för själva 

faktureringsprocessen. En bekräftelse från fabriken/transportföretaget att en order är levererad 

kommer trigga att fakturan skapas och skickas iväg till kunden. Även frakten kommer 

automatiskt räknas ut baserat på volym och mängd på ordern. Provisionen för agenterna räknas 

därefter automatiskt fram och vidarebefordras till ekonomiavdelningen. 

6.4.4 Statistik 
Tidigare fanns ingen möjlighet att extrahera statistik automatiskt på grund utav låg 

automatisering. Efter de åtgärder tagits för att förbättra orderprocessen, med ett införande av 

fullständiga artikellistor med priser och kunddatabaser, kommer nu möjligheten finnas att 

automatiskt skapa statistik ur de databaser som företaget har. I praktiken innebär det att det 

kommer finnas ett statistikverktyg med ett antal olika filtermöjligheter för att kunna filtrera 

datan och ta fram den statistiken som önskas. Valmöjligheter kommer finnas för hur statistiken 

kommer presenteras, med fokus på de vanligaste typerna av representation (stapeldiagram, 

cirkeldiagram). Användarprocessen visas i Figur 12. 
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Figur 12: Abstrakt över processen att skapa statistik 

6.5 Design av användarmiljö 
Den nya systemöversikten och hur de olika enheter hör samman beskrivs i Figur 13. 

 

Figur 13: Systemöversikt med funktioner. 

6.5.1 Kund 
Denna modul kommer att innehålla samtliga funktioner knutna till kundhantering. Modulen är 

fristående och helt oberoende av de andra modulerna. Modulen består utav två delar, en 

kunddatabas och ett interface som är gemensamt för samtliga moduler. Kunddatabasen kommer 

innehålla informationen som matas in i samband med att en ny kund läggs upp och är den 

informationen som krävs när en order ska läggas. Den kommer innehålla följande data: 

 Kundnummer 

 Kundnamn (företagsnamn) 

 Faktureringsadress 

 Leveransadress (om denna skiljer sig från faktureringsadressen) 

 Mailadress 

 Faxnummer (ej obligatorisk) 

 Prispåslag 

 Fraktinformation 

 Ansvarig agent 

 Kontaktperson, som består utav tre delar: 

-  Namn 
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- Telefonnummer 

- Mailadress 

 

Kopplad till kunddatabasen kommer ett UI finnas. I denna kommer användaren kunna välja 

mellan två olika funktioner, lägga upp ny kund eller hantera befintlig kund. Om användaren 

brukar funktioner för att lägga upp ny kund, öppnas en ruta för inmatning av kunddata. 

Kundnumret skapas automatiskt baserat på sista numret i databasen, men går att ändra om så 

önskas. De fält som kräver siffror kommer vara formaterade efter det viset, detsamma gäller för 

de fälten med enbart bokstäver. Prispåslag anges med de antal procent som grundpriset 

(generella prislistan) ska ökas med. Då all obligatorisk information matats in, eller om 

användaren önskar avbryta, avslutar användaren genom att trycka på spara respektive avbryt. 

För hantering av kunder används funktionen för att ändra befintlig kunddata. En likadan ruta 

som för inmatning öppnas, där användaren får mata in kundnummer eller namnet på företaget. 

Om kundnummer används och är ett giltigt kundnummer för en kund, öppnas den tidigare 

sparade information för den kunden. I annat fall får användaren svar att numret är fel. Om 

användaren istället använder sig av att mata in namnet på kunden, söks närmaste kund fram 

utifrån sökordet. Om flera kunder finns under liknande namn, öppnas en lista med de fem 

närmaste kundnamnen till sökordet. Efter att kunden är framtagen, ändras datan genom att 

radera information och mata in ny. Användaren avslutar på samma sätt som för nyinmatning, 

genom att spara eller avbryta. 

6.5.2 Order 
Denna modul kommer innehålla samtliga funktioner knutna till orderhantering. Modulen är i 

de flesta fall beroende av kundmodulen för att funktionerna ska kunna fungera. Modulen består 

av det gemensamma interfacet, en databas med lagda ordrar och en databas med samtliga 

artiklar. Orderdatabasen kommer innehålla information som matas in i samband med att ordern 

läggs. Denna information kommer bestå av: 

 Ordernummer 

 Datum 

 Kundnummer 

 Kundnamn (företagsnamn) 

 Faktureringsadress 

 Leveransadress (om denna skiljer sig från faktureringsadressen) 

 Kundens referens (kontaktperson) 

 Vår referens (användaren som la ordern) 

 Samtliga produkter i ordern 

 

Ordermodulen innehåller tre funktioner, skapa ny order, skapa specialorder eller ändra befintlig 

order. Vid ny order och ändra befintlig order, måste kunden redan existera respektive ordern 

redan existera. Vid skapandet av en ny order påbörjas detta genom att användaren matar in ett 

kundnummer eller söker på kundnamnet (kundnamnet söks på samma sätt som vid ändring av 

befintlig kund i kundmodulen). När kund valts läses kundinformationen in i ordern. Här finns 

även möjligheten att ändra leveransadressen till kunden från den som ligger i kunddatabasen 

om den skulle avvika för en specifik order. Efter den initiala informationen är inläst, är nästa 

steg att mata in produkterna på ordern. Detta görs genom att antingen mata in artikelkoden eller 

söka via namn, likt sökningen av kund. Vid specialorder finns det även möjlighet att manuellt 

mata in namnet på en produkt men detta ska alltid föregås av en artikelkod som indikerar att 

det är en “specialprodukt”. Efter att produkterna matats in, avslutas ordern genom att spara där 

order skickas till fabrik och orderbekräftelse till kund. Vid specialorder skapas en slags “offert” 

till fabriken som sedan bekräftas och först då skickas bekräftelse ut till kund. 
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Vid ändringar av befintliga ordrar, söks ordern fram vid ordernummer eller via ordrar som är 

lagda mot ett visst kundnummer. Därefter öppnas den fullständiga ordern och användaren 

kommer kunna ändra all information. Ändringen av ordern avslutas genom att skicka en ny 

order till fabriken och en ny orderbekräftelse till kund när fabriken bekräftat ändringen. 

6.5.3 Faktura 
Fakturor kommer alltid att skickas automatiskt i samband med att en order levereras. Dock kan 

det uppstå tillfällen då ändringar behöver göras i fakturor. För detta kommer en egen modul 

finnas för att hantera befintliga fakturor och göra ändringar. För att påbörja ändringen av en 

faktura matas antingen order- eller kundnummer in. Om kundnummer valts väljer då 

användaren därefter en av fakturorna som är kopplad till kunden. Likt ändring av order, öppnas 

en fullständig faktura upp där ändringar kan utföras. Då ändringar på fakturor enbart är mellan 

orderavdelning och kund, skickas efter avslutad ändring en ny faktura ut till kund via modulen. 

6.5.4 Statistik 
Denna modul kommer innehålla samtliga funktioner som är knutna till att skapa statistik. 

Modulen består av ett antal valmöjligheter som kommer kunna användas för att få fram den 

datan som önskas ur databasen. Ett exempel på detta är att få fram hur många av en specifik 

säng en viss kund köper. Detta väljs då genom att bocka för kunden och den specifika sängen, 

där den informationen som finns om detta visas. Det kommer även vara möjligt att jämföra 

olika kunder och dess försäljning, samt att jämföra detta med tidigare datum och tidsperioder. 

Den obligatoriska informationen med månads-, kvartals- och årsrapporter kommer även kunna 

visas. 

 

All information kommer framförallt baseras på kundnummer, ordernummer samt 

artikelnummer. 

6.6 Prototyper och testning 
Resultatet av första prototypen är 15 pappersark med skissade bilder på hur användarmiljön kan 

se ut, se Figur 14. På pappersarket finns designen av ett specifikt skede av systemet. Utanför 

rutan där designen ryms, har kommentarer nedtecknats i syfte att förbättra och utveckla det 

föreslagna systemet. 

 

Figur 14: Bild över hur första prototypen ser ut, pappersvarianten. 
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Resultatet av andra prototypen är en presentation över det fullständiga designförslaget i Google 

Presentationer, se Figur 15 för ett exempel till dessa. 

 

Figur 15: Bild över hur prototyp två ser ut, designad i Google Presentationer. 
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7 Analys 

7.1 Contextual Design 
Resultatet visar att Contextual Design, CD, lämpar sig väl som designmetod för att skapa ett 

affärssystem, eller som i detta fall ett OMS. Detta besvarar även forskningsfrågan gällande 

huruvida CD kan användas för att skapa ett höggradigt användbart system med delar som är 

automatiserade samt delar som är flexibla eller innehåller en kombination av de båda. Metoden 

tar i detta fall hänsyn till samtliga intervjuade användares behov och önskemål för att resultera 

i ett designförslag som förhoppningsvis tilltalar samtliga användare. Fallstudie har i just detta 

fall lämpat sig väl då CD är en tidskrävande metod och inga vidare resurser fanns för att 

analysera fler fall med samma metod. Även fallet i fråga har visat sig lämpligt då resultatet 

visar ett företag som övergripande jobbar med ett flexibelt tillvägagångssätt då majoriteten av 

arbetet sker manuellt och tillåter det. 

 

De fördelar som CD har implicerat i detta projekt är en grundlig genomgång av de flesta 

användares arbetsprocesser som resulterat i en stor mängd data. Contextual Inquiries har gjort 

det möjligt att fånga upp de verktyg och hjälpmedel som de olika användare brukar. Detta har 

exponerat de verkliga problem som användarna möter i sitt arbete istället för att enbart stegvis 

få reda på exakt hur en användare går tillväga för att lösa en arbetsuppgift och försöka förbättra 

denna process.  

 

CD som metod talar för att ett antal olika modeller bör skapas som hjälpmedel för att senare 

kunna omarbeta arbetsprocesserna. För samtliga användare i detta projekt har ett medvetet val 

gjorts att utelämna en del av de modeller som teorin förespråkar. I det två fallen med 

orderhantering, Maja och Anna, har sequence model och cultural model utelämnats. 

Motiveringen till att sequence model utelämnats är just på grund utav det flexibla arbetssätt 

som samtliga inom företaget använder sig utav. Sequence model används primärt för att visa i 

vilka sekvenser en arbetsprocess fortlöper och i vilka steg den utförs. Maja har få 

arbetsprocesser som kan beskrivas enligt denna modell. Hon använder sig utav en stegvis 

process i många fall men det enda sättet att beskriva denna process är genom att bryta ner den 

i mycket abstrakta steg då flera steg av varje process kan variera från fall till fall. Det ansågs då 

vara mer gynnsamt att beskriva processen i flytande text istället för i en modell då mycket av 

modellen skulle vara stora delar text. Det ansågs även vara bättre att fokusera på helheten istället 

för att försöka bryta ner varje arbetsprocess i små steg. Även the Cultural Model har i båda 

dessa fall inte använts i resultatet för att finnas med som underlag för designförslaget. Denna 

modell ska representera de normer, influencer och krav som finns på arbetsplatsen. Då båda 

jobbar hemifrån, inte har några fasta arbetstider och kan ta med sig sitt arbete ansågs inte detta 

vara relevant för arbetet och skulle inte heller påverka designförslaget.  

 

Den mest givande modellen i detta projekt var Artifact Model. Möjligheten till att upptäcka 

denna, gavs genom att använda sig utav de intervjuer som CD förespråkar. I intervjuerna 

framgick det att samtliga inom orderenheten använde sig utav flertalet fysiska objekt som de 

brukade i sitt arbete. Dessa upptäckter låg sedan till grund för en stor del av omarbetningen av 

arbetsprocesserna och utan dessa hade resultatet påverkats till stor del då användarna 

förmodligen hade behövt fortsatt använt dessa hjälpmedel för att kunna utföra sitt arbete. Detta 

kan jämföras med konventionella intervjumetoder där dessa annars förmodligen utförts över 

telefon eller videosamtal, med hänsyn till avståndet mellan de som blir intervjuade och 

projektgruppen. Med dessa metoder hade förmodligen inte dessa hjälpmedel upptäckts och 

designförslaget hade utvecklats utan hänsyn till dessa arbetsprocesser. Utan möjligheten till 
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testning hade då risken funnits att designförslaget utvecklats i kod och att användarna 

efterfrågat detta i efterhand, vilket leder till högre utvecklingskostnader eller att användarna fått 

använda sig utav sina hjälpmedel även i det nya systemet. 

 

Contextual Designs fördelar som designmetod, att slutresultat blir styrt av användarna och 

baserat på deras behov, leder till de nackdelar som uppstår i sambandet med användandet av 

metoden. CD är resurskrävande, där processkedjan inte är särskilt lång men där metodens 

delmoment mynnar ut i ett omfattande arbete med intervjuerna som mest resurskrävande. 

Frågan lyfts därför om CD är en metod som bättre lämpar sig för mindre organisationer med ett 

fåtal aktörer som användare av systemet. Givetvis är sambandet mellan resurserna som krävs 

för metoden och storlek på organisationen linjärt, men med en mindre organisation krävs 

möjligtvis ett antal dagars intervjuande jämfört med veckor eller månader som metoden skulle 

kunna ta i en större organisation. 

 

7.2 OMS 
Det undersökta företagets OMS delas in i följande delar; Kundhantering, Orderhantering, 

Fakturahantering samt Statistik. 

7.2.1 Kundhantering 
Företagets kundhantering, som tidigare inte bestod av mer än informationen som fanns att 

tillgå på tidigare order lagd av respektive kund, har ändrats till att bestå av ett visst ramverk 

som användaren måste arbeta i. Det finns ett antal rader som är tvingande när en ny kund 

läggs till, som exempelvis namn och kontaktinformation. Det finns information som tilldelas 

automatiskt, exempelvis kundnummer som är unikt för varje kund. Inom ramen för det som 

systemet tillåter kan användaren av systemet lägga till nya kunder eller ändra på en befintlig 

kund, där båda dessa valmöjligheter föregås av händelser som användaren initierar. 

Kundhanteringen är därför inte automatiserad, då inga fält innehåller information som är 

tvingande att välja, utan samtliga fält utom kundnummer fylls i av användaren i antingen text 

eller siffror beroende på om det exempelvis är namn eller telefonnummer. Kundhanteringen 

måste dock av användaren ske inom ramen av de fält som går att fylla i. 

 

7.2.2 Orderhantering 
Orderhanteringen består nu av ett ramverk som användaren måste arbeta i, uppdelad i tre 

huvudsakliga delar inom orderhanteringen; Skapa ny order, skapa ny specialorder samt ändra 

befintlig order. Inom samtliga tre kategorier hämtas kundinformation automatiskt genom att 

antingen ange kundnummer eller genom att söka efter kunden och välja kund efter namn. 

Inom ändring av order tas detta fram automatiskt genom att söka på kund och gå in på en 

befintlig order eller genom att ange ordernummer där kundinformationen även tas med. När 

användaren vill skapa en vanlig order lägger användaren därefter till produkter där det finns 

ett antal valmöjligheter för användaren att bruka men inte möjligheten att ange produkter med 

hjälp av fritext. Dessa alternativ väljs genom rullistor som även går att söka igenom. När 

användaren vill skapa en specialorder kan användaren till skillnad från att skapa en vanlig 

order även använda sig av fritext som möjliggör total flexibilitet att kunna lägga anpassade 

ordrar. När ordern är skapas skickas en order till fabriken av de inlagda ordrarna samt en 

orderbekräftelse till kunden automatiskt. Vid ändring av order sker detta inom ramen för det 

som den första ordern skapades genom, om den var en vanlig- eller specialorder från början. 
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Sammanfattningsvis består orderhanteringen av ett ramverk som användaren måste arbeta i. 

Inom orderhanteringen finns det olika alternativ som resulterar i att användaren antingen 

behöver välja bland de inlagda produkter som finns eller kan använda sig av de inlagda samt 

fritext för att kunna skapa helt flexibla ordrar. Orderhanteringen innehåller därför både 

standardiserade som helt flexibla alternativ beroende på vad en order från kunden antyder att 

den är. 

 

7.2.3 Fakturahantering 
Fakturahanteringen är numera till stor del helt automatiserad med möjligheten att ändra i de 

fakturor som skapats automatiskt. Den består därför av endast en valbar del, vilket är 

hantering av befintlig faktura. Fakturorna skapas automatiskt genom att fabriken anger att 

denna skickats för leverans. Orderbekräftelsen ändras då till en faktura och skickas iväg 

automatiskt till den adress som finns att tillgå i kundens profil. Vid ändring av order sker detta 

inom ett ramverk som liknar det som en order läggs i, där denna tas fram genom att mata in 

kundnummer, där fakturan väljs, eller fakturanummer. Användaren kan därefter ändra 

fakturan och skicka iväg denna till kunden. Fakturahanteringen är därför till största del 

automatiserad, men där en viss flexibilitet finns att i efterhand ändra på den lagda ordern. 

 

7.2.4 Statistik 
Statistikverktyget består av en miljö där användaren får ett antal valmöjligheter. Skapandet av 

statistik sker genom att användaren väljer ett antal filtreringsmöjligheter som redovisas i den 

typ av modell som användaren väljer. Det finns även möjlighet att filtrera baserat på vissa 

ekonomiska faktorer, exempelvis ordervärde. Skapandet av statistik sker enbart inom ramen 

av det som tillåts av systemet, genom att välja bland de filtreringsmöjligheter som finns samt 

genom att filtrera baserat på vissa ekonomiska faktorer.  
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8 Slutsats 
I denna uppsats har undersökts om Contextual Design kan brukas för att skapa ett höggradigt 

användbart affärssystem som blandar automatiserade delar med de delar som inte under några 

omständigheter går att automatisera. Detta undersöktes genom att använda en fallstudie, där 

fallet bestod utav ett företag med höga krav på flexibilitet i ett affärssystem då företagets 

framgång har sin grund i att tillmötesgå kunder i speciella lösningar och sällan säljer 

standardlösningar. Fallet undersöktes med metoden Contextual Design, där samtliga inom 

företaget som fanns att tillgå intervjuades med så kallade Contextual Inquiries, d.v.s. att 

intervjuaren sitter bredvid den intervjuade och får ta del av arbetsprocesserna genom att se den 

intervjuade arbeta. Detta resulterade i en mängd data, där stora delar av dessa reducerades till 

arbetsmodeller som sedan användes som stöd i att designa det nya affärssystemet. Contexual 

Design bedöms fungera i hög grad för att skapa ett användbart affärssystem med en blandning 

av automatiserade och flexibla delar. Samtliga delar av systemet gick att automatisera till viss 

del, men där vissa system, exempelvis orderläggning, inte är möjliga att till fullo anpassas till 

ett helautomatiserat system. Vissa delar helautomatiserades, där ingen mänsklig interaktion 

krävs och triggas av en speciell händelse, och vissa automatiserades till den grad att de som 

arbetar med systemet måste arbeta inom en viss ram med förinställda valmöjligheter som inte 

går att påverka. Contextual Design lämpar sig väl som en användarbaserad designmetod där 

användarnas och organisationens behov kommer först, men kräver även stora resurser att 

genomföras. För att definitivt dra slutsatser om resultatet av Contextual Design i detta projekt 

lämpar sig eller inte för användarna skulle systemet behöva testas.  
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9 Diskussion 
På grund av logistiska problem fanns det inte möjlighet att utföra Contextual Inquiries på 

samtliga användare av ursprungssystemet. Detta kan ha påverkat resultatet till stor del då ett 

bortfall av 1/3 av de som hanterar order inte intervjuades. Det blir då ett relativt stort bortfall 

av data som inte kunde användas till det nya designförslaget och möjligheten finns att 

designförslaget inte tilltalar alla de användare som idag brukar systemet. Samma problem 

uppstod i faktureringsprocessen då den enda personen som idag hanterar fakturor inte kunde 

medverka. Vi förmodar dock att detta inte påverkar resultatet nämnvärt då vi istället intervjuat 

personen ansvarig för att lära upp den ansvarige för faktureringen. Resultatet av det mötet tydde 

på ett sekventiellt arbetssätt som ledde till en helautomatiserad faktureringsprocess vilket också 

tyder på att bortfallet av detta möte inte har någon större inverkan på resultatet. Samtidigt 

förlorar vi ändå den fördelen som dessa intervjuer gör, där man ser hur användarna arbetar. 

Detta resulterar i att ingen information om de verktyg och hjälpmedel som fakturaansvarig 

använder för fakturering tas hänsyn till i det nya designförslaget. 

 

De logistiska problemen gav dessvärre även upphov till problem gällande testning av de nya 

arbetsprocesserna. På grund av avståndet, att användarna inte befinner sig i närområdet, gavs 

ingen möjlighet till testning av de nya arbetsprocesserna och testningen begränsades därför 

enbart till testning av en person på företaget som inte har som huvudsyssla att arbeta med 

systemet förutom att sporadiskt skapa statistik. Med en användarbas byggt upp av få individer 

bör möjligtvis mer fokus lagts på testning så att samtliga användare får testa de omarbetade 

processerna och ge feedback kring förbättringar. Med en slutprototyp som enbart testats av en 

person på företaget, kan resultatet av projektet till stor del påverkats. Samtidigt är systemet 

byggt på den feedback som användarna tidigare gett på det systemet som de i dagsläget 

använder och bör därför innehålla den grundidén som användarna eftersöker. Prototypen har 

även bara gått igenom en omgång med tester, något som går emot teorin om testning och ett 

agilt tillvägagångssätt. Beyer & Holtzblatt (1998) menar då att detta framförallt kan leda till 

ökade kostnader då utvecklarna måste åtgärda problemen i efterhand, när systemet redan ska 

vara färdigt. När användarna brukar produkten i sitt arbete och ska anpassa sig till de nya 

arbetsprocesserna, upptäcks problem med det nya systemet och utvecklarna behöver göra 

förändringar i kod, något som relaterat till att genomföra förändringar från en pappersprototyp 

till en annan innebär mer resurser, mer tid och högre kostnader.  
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10 Framtida Studier 
Av resultatet går att dra slutsatsen att fallstudier och kvalitativa studier förmodligen är rätt 

metod att använda för att undersöka detta område. Dock kan det vara av intresse att använda 

sig utav samma fallstudie, men undersöka fallet med flera olika metoder som kanske hade gett 

olika resultatet eller förslag på bästa metoden att automatisera problemområden. Det kan även 

vara intressant att använda mer effektiva metoder, exempelvis Rapid Contextual Design, för att 

undersöka samma fall för att se om samma resultat går att uppnå med mindre arbetad tid då 

detta i ett riktigt fall skulle sänka utvecklingskostnaderna betydligt. Det vore även intressant att 

implementera designförslaget och testa detta på användarna för att undersöka om metoden 

verkligen tillfredsställer de behov som användarna har av systemet. 
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