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Sammanfattning 

Organisationer och företag växer idag allt mer och söker sig till nya marknader. Möjligheterna 
ökar i takt med den nya tekniken som erbjuds. Att nå en större marknad och kunna hantera 
större informationsmängder är två orsaker till att många företag investerat i ny teknik. 
Möjligheterna som affärssystem erbjuder är något som företag och organisationer blir alltmer 
medvetna om, fördelarna börjar bli för stora att bortse från. Men utan att ta hänsyn till de krav 
affärssystem ställer på både organisatorisk och verksamhetsnivå blir inte resultatet det 
optimala och affärssystemet kan i vissa fall stjälpa mer än hjälpa verksamheten. Risken finns 
att den vinst som förväntades istället gick förlorad. Man måste ta hänsyn till, och anpassa 
organisationens kärn- och stödprocesser till affärssystemet. Det är först när man har förståelse 
för förhållandet mellan affärssystemet och organisationen som de verkliga IT-vinsterna kan 
realiseras. 

För att undersöka de effekter affärssystem kan ha på organisationer har vi valt att studera ett 
system i dess verksamhetskontext. Företaget som vi har genomfört studien på heter Adixen 
Sensistor. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument för industriell 
läckagesökning och täthetskontroll med vätgas som spårgas.  

Vi har avgränsat oss till att undersöka orderprocessen och vilket stöd den får från det 
befintliga affärssystemet. Det som har framkommit i vår studie är att Sensistor inte har 
anpassat sina processer efter affärssystemet. Processerna har formats som skilda entiteter från 
affärssystemet och det har fått konsekvenser för nyttjadegraden av systemet. Affärssystemets 
alla moduler utnyttjas inte och istället används kompletterande system med liknande 
funktionalitet. För att företaget skall kunna utnyttja affärssystemet till fullo bör passformen 
mellan affärssystemet och företagets orderprocess förbättras. 
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1 Inledning 
Företag och organisationer växer idag alltmer. Allt fler väljer att inte enbart inrikta sig mot en 
marknad utan expanderar på flera marknader. Möjligheterna för denna typ av expansion 
vidgas väldigt mycket om viljan av genomförandet kombineras med någon form av 
processtyrning och affärssystem. Detta är något som företag och organisationer idag blir 
alltmer medvetna om och fördelarna som affärssystem erbjuder börjar bli för stora att bortse 
från. 

De tekniker som används i dagens affärssystem är i grund och botten över 30 år gamla.1 I 
början på 1970-talet uppstod begreppet affärssystem i samband med att MRP (Material 
Resource Planning) utvecklades. Genom att använda MRP kunde man strömlinjeforma den 
delen av verksamheten som stod för materiel och resursplanering, vilket i sin tur gav stora 
vinster. Sen dess har emellertid både en stark utveckling skett såväl som ett fokusskifte från 
delar av verksamheter eller organisationer till att omfatta hela. 

Ett problem som har börjat uppmärksammas i större utsträckning är de vinstbortfall som 
uppstår när en organisation investerar i mer än ett system för hantering av en särskild uppgift. 
De gamla, integrerade, ERP-systemen som utvecklades under 1990-talet hade stor framgång.2 
Men de har helt enkelt inte tillräckligt utvecklade moduler för personaladministration och 
ekonomihantering. Detta har lett till att organisationer och företag såg större vinster i att 
införskaffa fristående system från olika leverantörer, men som enskilt uppfyllde de ställda 
kraven.3 Det var vanligt att ett personalsystem och ett ekonomisystem införskaffades. 
Systemens förmåga att utbyta information med varandra är dock ytterst begränsad, snudd på 
obefintlig, och även om integrationsarbeten genomförs blir dessa ofta dyra och komplicerade 
att underhålla. 

Den nya generationen affärssystem, ERP II som Gartner Group benämner dem, skiljer sig 
från de tidigare genom att vara både djupare och bredare.4 Större fokus läggs nu på tillverkare 
och leverantörer av affärssystemen i och med att de förväntas rikta in sig på områden och 
branscher. Kunderna får sedan välja en leverantör av affärssystem som passar deras behov 
eller sektor. De nya affärssystemen bygger på en mer integrerad och robust bas och ställer 
också högre krav på tjänsteorganisationen. För att få ut så mycket som möjligt från 
systemstödet måste tjänsteorganisationerna undvika suboptimering och subsystem i så stor 
utsträckning som möjligt. 

 
                                                 
1 Andersen, E.S(1994) Systemutveckling, Studentlitteratur, Lund 
2 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
3Wern, E(2002), Integrerade System, Ekonomistyrningsverket, Stockholm (Elektronisk). Tillgänglig 
<http://www.esv.se/download/18.349a0e10dcf4f893a8000498/ESV-nytt%2Bnr%2B2002-1s30-31.pdf> 
2008-05-17 
4 Ibid 
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1.1 Bakgrund 
Affärssystem är idag förmodligen ett välkänt begrepp för väldigt många. Affärssystem i 
någon form existerar i de flesta organisationer vars huvudsakliga uppgifter kretsar kring 
försäljning av något slag. Men många känner inte till den bredd och täckningsgrad ett 
affärssystem erbjuder, än mindre de enorma krav på organisationen de ställer.5 

Det krävs ofta en omfattande omläggning av alla processer knutna till den verksamhet för 
vilken man avser införa affärssystemet. Affärssystem kräver också att det räknas som en 
kärnprocess i organisationen, kring vilken man centrerar det dagliga arbetet vad gäller 
arbetsuppgifter från administrativ nivå ner till den operativa kärnan. I många fall misslyckas 
implementationen av affärssystemet på grund av att förståelsen för detta inte finns. I andra fall 
klarar organisationen helt enkelt inte av omställningen, varvid man får en implementation 
som inte fungerar fullt ut. 

Vår uppfattning inom området är att det råder bristande kunskap kring vad ett affärssystem 
egentligen är, eller gör. En ganska vanlig uppfattning verkar vara att affärssystemet hanterar 
affärsrelaterade händelser och uppkomster inom organisationen och på så vis också är en 
ganska avgränsad entitet mot den övriga organisationen. Man bortser eller är inte medveten 
om den verksamhetsövergripande natur på vilken affärssystem präglas.6 Vi upplever att den 
generella uppfattningen är att affärssystem är någon form av stöd som hjälper organisationen, 
inte något som formar den. 

Vi vill lyfta synsättet från att bara se affärssystemet som en typ av datoriserat system för 
informationshantering och vidga perspektivet till att affärssystem formar hela organisationen 
och dess verksamhet.7 För att affärssystem skall komma till sin fulla rätt måste de vara 
integrerade i kärnverksamheten som en kärnprocess. Genom att all verksamhet är knuten till 
affärssystemet kan dess vinster genom rationaliseringar på utförandet av verksamheten samt 
övervakning och kontroll av denna verkligen ta form och göras kännbara. Vi vill dels se ifall 
affärssystem faktiskt håller vad de lovar i form av verksamhetsstöd och ifall verksamheter 
som är väl medvetna om dessa rationaliseringsmöjligheter faktiskt utnyttjar dessa. 

Figuren nedan illustrerar hur vi ser på att affärssystem genomsyrar hela organisationen och 
dess verksamhet. Genom att knyta del- och stödprocesser till affärssystemet skapas ett 
naturligt flöde där hela verksamheten kretsar kring den hantering av information som 
affärssystem möjliggör. Vi kallar den fiskmodellen. 

 

                                                 
5 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
6 Magnusson, J. Olsson, B(2005), Affärssystem, Studentlitteratur, Lund 
7 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
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Figur 1-Fiskmodellen 

 

1.2 Inledande undran samt frågeställning 
Affärssystem har fått stor genomslagskraft och allt fler företag inför eller använder sig redan 
av någon typ av datoriserade stödsystem. Det var inte så lång tid sen som företagen började 
inse fördelarna med att använda denna typ av systemlösningar. 
Men många använder fortfarande flera olika systemlösningar, utspridda mellan och från olika 
leverantörer, för att hantera specifika uppgifter eller uppfylla särskilda ändamål. I många fall 
beror det på att dagens integrerade ERP-system inte uppfyller kraven företagen ställer.8 
 
I våra ögon är inte det att dra nytta av och utnyttja hela den potential som affärssystem 
erbjuder. Faktum är att affärssystem måste genomsyra hela organisationen för att inte bli 
onödigt kostsamma.9 Affärssystemens möjligheter öppnar sig för företag och användare om 
man låter affärssystemet bli en del av organiseringsprocessen.10 Genom att inte enbart se 
affärssystem efter dess natur som systemstöd, utan se ur ett bredare perspektiv och sätta in det 
som kärnprocess, tror vi att fler möjligheter för processtöd öppnas. 
 
Vi har också en föreställning om att alltför många betraktar affärssystem som en sorts 
stödsystem. Många är de som har försökt, och misslyckats, att införa affärssystem utan 
tillräcklig kunskap rörande dessa systems heltäckande karaktär och omfattningsgrad.11 I 
många fall utnyttjas inte heller affärssystemens fulla potential vilket därmed också skapar en 

                                                 
8Wern, E(2002), Integrerade System, Ekonomistyrningsverket, Stockholm (Elektronisk). Tillgänglig 
http://www.esv.se/download/18.349a0e10dcf4f893a8000498/ESV-nytt%2Bnr%2B2002-1s30-31.pdf 
2008-05-17 
9 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
10 Askenäs, L(2000), Affärsystemet, Linköping Studies of Science and Technology, UniTryck, Linköping 
11 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 

http://www.esv.se/download/18.349a0e10dcf4f893a8000498/ESV-nytt%2Bnr%2B2002-1s30-31.pdf
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situation där oanvändandet inte bara kostar onödiga pengar, utan även också medför att 
alternativa system används. Detta leder oss till att undra ifall affärssystem verkligen erbjuder 
något som användarna vill ha? Erbjuder affärssystem ett bra processtöd? 
 
Vi undrar hur det kommer sig att företag än idag inte ser affärssystem som en kärnprocess för 
verksamheten. Affärssystemen grundar sig på en ideologi om att ett heltäckande system för 
hela organisationen ger bäst förutsättningar för processtöd, först och främst genom bättre 
informationsspridning och kontrollmöjligheter.12 För att uppnå verksamhetsnytta med 
affärssystem krävs det att man bryter invanda tankemönster och föreställningar för hur saker 
bör göras.13 Vi undrar också varför organisationer och verksamheter inte utnyttjar alla de 
funktioner och möjligheter som affärssystem erbjuder och tillgängliggör. Denna övergripande 
undran har vi sammanställt med följande formulering: 
 

Vilket processtöd kan organisationer och verksamheter finna i affärssystem? 
 
För att avgränsa frågans omfång har vi valt att koncentrera oss på processtöd för 
orderprocesser i organisationskontext. Denna typ av process föreställer vi oss är enkel att 
observera, då vi har en föreställning om att de flesta företag har någon form av orderprocess. 
Dessutom har de flesta affärssystem också stöd för orderprocesser, vilket också bidrar till den 
processtypens lämplighet som studieobjekt. Utifrån denna undran har vi sedan valt att 
formulera följande preciserande underfrågor: 
 

• På vilket sätt stödjer affärssystemet orderprocessen? 

• Vilka delar av orderprocessen ligger utanför affärssystemet och hur skulle 
affärssystemet kunna stödja dessa?  

• Hur kan man effektivisera orderprocessen ytterligare med hjälp av affärssystemet? 

1.3 Syfte och mål 
Vår ambition med uppsatsen är att ge en bild av hur affärssystem används och ger stöd för 
orderprocessen, i en verksamhetskontext. Syftet är att kartlägga orderprocesser och undersöka 
hur det förhåller sig till affärssystem. Vi vill identifiera handlingar som utförs för att kunna 
kartlägga utnyttjandegraden av affärssystemet i orderprocessen. Även om affärssystem 
erbjuder och lovar oändliga fördelar, verkar det vara svårt att tillägna sig alla. För att ge en 
bild av vad ett affärssystem egentligen är och vad de erbjuder vill vi ge en introduktion i vår 
referensram. Ambitionen är att ge läsaren en bild över affärssystem och processteori samt 
kritiska framgångsfaktorer. 

Utöver vad som beskrivits ovan är ett övergripande mål att ge en inblick i hur affärssystem 
kan effektivisera, förändra och utveckla processer i organisationer och dess verksamhet, 
genom sin informationshantering. 

                                                 
12 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
13 Rentzhog Olof(1998), Processorientering en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur Lund 
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1.4 Målgrupp 
Vår målgrupp med denna rapport är i första hand respondentföretaget, Adixen Sensistor, då vi 
kommer att belysa deras affärssystem och orderprocesser. Målgruppen är även personer i 
näringslivet som arbetar med affärssystem eller processer. Tanken är också att denna rapport 
ska vara en spännande läsning för dem med stort intresse för organisationer och affärssystem. 
Vi tror dessutom att rapporten kan vara intressant för lärare och studenter på Linköpings 
universitet. 

1.5 Avgränsning 
Affärssystem innefattar en mängd begrepp och termer inom både tekniska och andra områden 
som vi inte behandlar i den här uppsatsen. De frågor vi har satt upp för uppsatsen innebär 
redan där att vi avgränsar oss för vilket arbete vi avser utföra och vilka områden vi kommer 
att studera. Det finns dock ändå delar som kan anses ligga inom detta område, men som vi 
ändå inte avser att behandla. Ett aldrig så ointressant område är teknik och hårdvara, vi har 
valt att inte utgå från ett tekniskt perspektiv i vårt arbete, utan väljer att hålla oss mer inriktade 
mot användandet och utnyttjandet av affärssystem. Tekniken är självklart ett viktigt område, 
men inte intressant för vår undersökning. Ett så stort och intressant område skulle med 
enkelhet kunna inrymmas i en egen undersökning. Den teknik vi faktiskt har med är dock bara 
ämnad för att ge läsaren nödvändig förståelse för att kunna följa resonemanget. Den är ämnad 
för att läsaren skall kunna få tillräcklig förståelse kring hur affärssystem är uppbyggda och 
kring vilken typ av plattform de tar avstamp ifrån. 

Vi skulle ha kunnat genomföra ett djupare analysarbete med avseende på organisationskultur 
och struktur. Men med tanke på arbetets omfattning har vi istället valt att enbart inkludera 
organisationsstruktur i den utsträckning som krävs för att ge läsaren ett sammanhang för 
affärssystemets användning hos respondenterna. En djupare beskrivning av organisationen 
hade t.ex. kunnat innefatta i vilken grad organiasationstopologier, strukturer och kulturer 
påverkar användandet av affärssystem. Det skulle även ha kunnat innefatta hur motstånd, 
maktförskjutning och suboptimering kan förekomma och hur affärssystem påverkas samt 
påverkar dessa fenomen. 

Med följande figur vill vi ge en bild av de områden vi valt att ta upp och i vilken omfattning 
vi koncentrerat oss på dem. Vid respektive hörn i polygonen presenteras ett antal 
nyckelbegrepp kring vilka vi utgått från under arbetet med uppsatsen. Ju närmare det fyllda 
området är respektive nyckelbegrepp, desto mer utrymme ges begreppet i uppsatsrapporten. 
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Figur 2 - Avgränsningsområden 

1.6 Referenshantering 
Som referenshanteringssystem har vi använt oss av Oxfordsystemet. Det systemet ger en god 
läsbarhet utan löpande referenser i texten. Varje referens finns noterad med en upphöjd 
notsiffra efter den refererade meningen. Noten med referens finns placerad längst ner på 
respektive sida med källanvisningar. Figurer och bilder är refererade förutom i de fall då vi 
konstruerat dem själva. Det finns även en figur och bildförteckning direkt efter 
innehållsförteckningen som anger var bilden eller figuren finns. 

1.7 Disposition 
Inledningen och bakgrunden är i rapporten till för att skapa en djupare förståelse för vår 
undran. I metoden presenteras vår vetenskapliga grund och det praktiska genomförandet för 
rapporten. I referensramen förklarar vi vad affärssystem och processer innebär, samt redogör 
för begrepp och grundläggande teorier för att understödja empirin. Empirin innehåller en 
sammanställning från undersökningen, uppdelat i två huvudkategorier, processer och 
affärssystem. I analyskapitlet ställer vi referensramen och empirin mot varandra för att 
analysera materialet. Analysen kommer sedan leda till ett resultat av undersökningen som 
presenteras i ett eget kapitel följt av egna tankar och reflektioner över rapporten och 
uppsatsarbetet. 
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2 Metod 

2.1 Ansats 

2.1.1 Positivism 
Positivismen har sin grund i naturvetenskapen men har idag spridits till andra vetenskaper. I 
positivismen har man en strävan att söka efter den absoluta sanningen, det vill säga en säker 
kunskap. En lösning för att uppnå absoluta sanningar är enligt positivismen att man rensar 
bort allt man trott sig veta men som man egentligen inte vet, då får man kvar en säker kärna 
av kunskap.14 Denna kärna av kunskap är då en säker grund att bygga vidare på. Och all 
kunskap som hämtas i teoretisk spekulation, heliga skrifter och intuition anses av 
positivisterna som värdelös. Det finns enligt dem bara två källor till kunskap, det är det som 
går att räkna ut med logik och det som våra sinnen kan bekräfta. Positivisterna menar att vi 
inte ska låta våra känslor och traditioner påverka utan man ska istället kritiskt undersöka all 
fakta och bara stödja oss på det som vi kan säkerställa med all rimlig sannolikhet.15 Man 
arbetar mycket med kvantifierbar fakta för att man med logiken och matematiken ska kunna 
fastställa dess relevans. 

2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken är positivismens motsats, man hävdar att det inte finns någon absolut sanning 
utan att sanningen är något underliggande och subjektivt. Hermeneutiken har sina rötter i 
samhällvetenskapen där huvudsyftet är att tolka och förstå. Denna ansats är ofta tillämpbar i 
forskning om sociala förhållanden där man tolkar hur fenomen tyds och tolkas och får mening 
för människan.16 Den kunskap man skapar genom studier av sociala förhållanden har en snabb 
kunskapsförslitning, det innebär att det som observeras och den kunskap som bildas endast är 
riktigt i det studerade sammanhanget och i den tiden. Att kunskapen är starkt bunden i tid och 
rum gör att det blir lite utrymme till att generalisera kunskapen.  Målet med hermeneutisk 
forskning är att kunna tolka och förstå hur andra människor upplever sin situation och vad det 
får för effekter på beslut och handlingar.17 För att kunna förstå hur människor upplever ett 
visst fenomen krävs att man som forskare förstår det speciella sammanhang i vilket det ingår 
samt att det styrs av ur vilket perspektiv man betraktar fenomenet från.  

2.1.3 Vår ansats 
Vårt förhållningssätt till dessa ansatser är starkt hermeneutiskt, vi kommer att studera och 
tolka det sociala förhållandet till affärssystemet i sann hermeneutisk anda. Det är inget vi 
kommer att utgå ifrån men då det kommer att bestå av att tolka texter och hur människor 
upplever vissa fenomen så kommer hermeneutiken återspeglas. I vårt forskningsarbete 
kommer vi att undersöka en verksamhet och därför blir resultatet starkt bundet till just denna 
verksamhet och ger lite utrymme för att kunna generalisera kunskapen på andra verksamheter. 
Anledningen till att vi har valt den hermeneutiska ansatsen är att vår kunskapsbildning bygger 
                                                 
14 Thurén T(2007), Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB 
15 Ibid 
16 Lundhal U, Skärvad P-H(1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 
17 Ibid 
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på förståelseinriktad kunskap, där vi ska kunna förstå varför människorna agerar på ett visst 
sätt. 

2.2 Metodansats 

2.2.1 Kvalitativ 
Kvalitativa undersökningar bedrivs med hjälp av kvalitativ analys och kvalitativa data där 
studierna syftar till att skapa resultat och slutsatser. Kvalitativa studier bedrivs genom att man 
studerar grupper och individer i deras livsvärld.18 Meningen med kvalitativa studier är att man 
ska kunna tolka, förstå och kunna beskriva hur människor agerar i den studerade miljön. 
Kännetäcken för den kvalitativa metodansatsen är att man som forskare försöker förstå hur 
människan upplever sig själv, sin tillvaro, sin omgivning och det sammanhang i vilket de 
ingår.19 I sådana studier försöker man inte förklara hur något verkligen är utan snarare hur 
någonting upplevs att vara. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig främst till frågeställningar 
som syftar till att beskriva hur människor upplever eller förhåller sig till vissa fenomen.  

2.2.2 Kvantitativ 
Grunden i kvantitativa undersökningar är att man arbetar med data som är kvantifierbart. Med 
Kvantifierbart menar vi data som går att mäta och pröva olika hypoteser utifrån. De 
kvantitativa undersökningarna kan vara att man försöker mäta något, exempelvis skulle man 
kunna mäta hur många studenter som examineras på Linköpings universitet varje år eller hur 
stor del av befolkningen som lever i storstäder i Sverige i förhållande till övriga Europa. 
Sådana mätningar är bra kvantitativa beskrivningar på hur något är, men det går också att med 
kvantitativa metoder undersöka samband mellan olika fenomen. Ett exempel på det skulle 
kunna vara om det finns något samband mellan antalet nyutexaminerade och antalet 
arbetslösa? Finns det något samband mellan antalet arbetslösa och antalet sökande till 
universiteten? Grovt sett kan man indela den kvantitativa metoden i fyra faser, där man först 
börjar med att formulera en hypotes.20 Hypotesen används för att precisera vad det är man vill 
undersöka. Efter att hypotesen är formulerad gör man en undersökningsplanering, där 
fastställer man hur den hypotesprövande undersökningen ska utformas. Man beslutar här vilka 
metoder man ska använda sig av för datainsamlingen och vilket urval man ska undersöka. När 
denna fas är klar börjar datainsamlingen, där det utmärkande för kvantitativa metoder är att 
man strikt följer den plan man har för datainsamlingen. Följs inte den förutbestämda 
planeringen för datainsamlingen kan man inte använda den data som samlats in, då det inte 
går att utföra några mätningar på den. Den sista fasen är bearbetning och analys av data, då 
det ska prövas om hypotesen överensstämmer med den inhämtade empirin. Bearbetningen av 
data utförs med hjälp av frekvenstabeller och beräkningar av olika värden så som medel, 
median och typvärden.21  

 

                                                 
18 Lundhal U, Skärvad P-H(1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Ibid 
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2.2.3 Vår metodansats 
Vår metodansats kommer att vara strikt kvalitativ, då vi kommer att genomföra intervjuer och 
granskning av dokumentation. Målet med vår undersökning är att vi ska kunna förstå hur 
människorna upplever sin situation i organisationen och hur de förhåller sig till 
affärssystemet. Frågorna som vi kommer att ställa kommer också varieras till olika 
respondenter då de har olika roller i verksamheten. Vår frågeställning skulle inte kunna 
besvaras med en kvantitativ metodansats, möjligen skulle man kunnat komplettera med denna 
om vi undersökt fler verksamheter med fler respondenter. Eftersom att det endast är en 
verksamhet vi undersöker och just deras förhållande till affärssystemet måste vi använda oss 
av en kvalitativ metodansats. 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

2.3.1 Intervjuer 
Informationsinsamling med hjälp av intervjuer är nödvändigt när man ska utreda hur 
människor ser på och upplever vissa fenomen. Intervjuer förekommer inte bara i kvalitativa 
undersökningar utan används även för kvantitativa undersökningar, dock är det skillnad på 
hur intervjun genomförs. Intervjuer genomförs för många olika syften och intervjuteknikerna 
är därför många. Det finns olika huvudtyper av intervjuer, det finns både standardiserade och 
icke-standardiserade intervjuer. Vid standardiserade intervjuer använder man förutbestämda 
frågor, även ordningsföljden på frågorna är förutbestämt. Tanken med detta är att det ska vara 
samma förutsättningar för alla som besvarar frågorna i undersökningen. Det viktigaste syftet 
med standardisering av frågor är att de skapar förutsättningar för kvantitativ bearbetning av 
svaren.22 När man använder sig av en icke standardiserad metod är det inte lika viktigt hur 
man ställer frågorna. Det viktigaste är att man får den information som man behöver för att 
kunna besvara frågorna. Intervjun blir således mera situationsanpassad och flexibel samt att 
frågorna kan anpassas för att täcka informationsbehovet. Det finns intervjuer som inte kan 
kategoriseras som strikt standardiserade eller icke standardiserade. Man talar då om 
semistandardiserade intervjuer. Då har man på förhand bestämt vissa frågor som ska ställas 
till alla respondenter. Dessutom försöker man göra uppföljning på frågorna, man kan till 
exempel fråga respondenterna om de kan utveckla svaret eller förtydliga svaret. 

2.3.2 Dokument och sekundärdata 
Många gånger finns det redan data som är relevant för studien. Det kan vara effektivt för 
studien att utnyttja sådana dokument som sedan kan kompletteras med primärdata. Med 
sekundärdata avses data som redan finns dokumenterat om ett visst fenomen, men inte är 
insamlad för den aktuella studien. Sådan dokumenterad information kan vara allt som 
företaget eller organisationen dokumenterat i någon form. Det kan vara böcker, 
tidningsartiklar, årsredovisningar, mötesprotokoll, budgetar, verksamhetsplaner mm. I dagens 
moderna samhälle kan informationen finnas lagrad på många olika vis, det kan vara 
ljudupptagningar, videoupptagningar eller överhuvudtaget information som finns tillgänglig i 
elektronisk form t.ex. internet. 23 Datainsamling på internet där data inte kommer från 

                                                 
22 Lundhal U, Skärvad P-H(1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 
23 Ibid 
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personer, intervjuer, diskussioner etc. utan utgår från att man laddar ner information går under 
kategorin dokumentstudier. Skillnaden är bara att man hämtar dokumenten på elektronisk väg 
från olika webbadresser.24 När man har tillgänglig sekundär data är det mycket bra att 
använda dessa, då det i vissa fall kan vara den enda källan. Detta gäller främst studier om 
historiska händelser, där personer som deltagit kan ha avlidit, flyttat eller av annan anledning 
inte kan användas som källa till forskningen. Vid datainsamlingen gäller det att säkerställa 
sekundärmaterialets relevans, validitet, reliabilitet i förhållande till studiens syfte och 
frågeställning. När man som forskare ska planera datainsamling bör man undersöka om det 
finns sekundärdata om det studerade fenomenet och hur man får tillgång till den. Det är också 
viktigt att ställa sig frågan hur sekundärmaterialet kan utnyttjas, analyseras och hur det kan 
hjälpa till att belysa frågeställningen.25 

2.3.3 FA/SIMM 
FA/SIMM handlar om förändringsanalys, med detta avses det inledande området för 
verksamhetsutveckling där beslut om eventuella förändringar analyseras och fattas. FA/SIMM 
behandlar en konkret arbetsmetodik för förändringsanalys, SIMM-metoden.26 SIMM betyder 
samverkan genom ifrågasättande och idéutveckling med stöd av metodik. Metoden har 
utvecklats i forskningsmiljö i ett nära samarbete med näringslivet, där metoden utprovades i 
verkliga projekt. Metoden har använts i näringslivet sedan 1985 och har vid olika universitet 
använts i utbildningen då främst inom systemvetenskapliga programmet. 27 

FA/SIMM är en metod för att undersöka möjligheter och problem i verksamheter, med syftet 
att skapa lämpliga förändringsåtgärder. Metoden är en generell problemlösningsmodell som 
kan appliceras i många olika situationer där man projekterar förändringsarbeten. Man startar 
upp förändringsarbetet och ger det en lämplig fortsatt inriktning. FA/SIMM är därmed en 
modell för organisatoriskt beslutsfattande där metoden fungerar som en beslutsmodell som 
kan karaktäriseras som en successiv beslutsutveckling. Genom denna metod ägnar man stor 
vikt åt analys av problem och mål eftersom dess utformning har och bör ha en avgörande 
påverkan på utformning och val av åtgärder. 28 FA/SIMM består av fem analysområden: 

• Problemanalys 
• Målanalys 
• Verksamhetsanalys 
• Analys av förändringsbehov 
• Beslut av förändringsåtgärder 

 
Verksamhetsanalys 
Verksamhetsanalysen är precis som det låter, en analys över verksamhetsstrukturen. Analysen 
skall beträffande nuläget endast göras om den bidrar till utökad problemförståelse. Man ska 
                                                 
24 Lundhal U, Skärvad P-H(1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 
25 Ibid 
26 Goldkuhl G, Röstlinger(1988), Förändringsanalys – Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 
förändringsbeslut, Studentlitteratur Lund 
27 Ibid 
28 Ibid 
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inte göra en total kartläggning utan endast inom problemområdesbegränsningen och 
begränsningen och problemutsagor styrs av det som ska tas med.29 Analys av 
verksamhetsstruktur dokumenteras i form av handlingsgrafer. För att göra handlingsgrafer 
behöver man göra en avgränsning av det verksamhetsområde man vill studera då det är viktigt 
att notera vad som särskilt ska fokuseras under analysen. Man kan dock ibland vara tvungen 
att gå utanför avgränsningen för att kunna beskriva ett samband till omgivningen. I 
handlingsgrafer beskriver man följande:30 
 
Aktiviteter: 

• Materialbehandlande 
• Administrativa (informationsbehandlande) 

Samband mellan aktiviteter: 
• Materiella samband (materiella objekt) 
• Kommunikationssamband (information)  

 
 

2.3.4 Vår datainsamlingsmetod 
Vid genomförande av våra intervjuer har vi använt oss av en ostandardiserad metod. Eftersom 
att våra intervjupersoner har olika befattningar och bakgrunder så ansåg vi att denna metod 
skulle passa bäst. Under vår pilotintervju fick vi träffa de olika respondenterna och förklarade 
syftet med intervjuerna, vi insåg då att förförståelsen för det som vi undersöker var väldigt 
varierande. Intervjuerna blev således situationsanpassade där vi fick styra frågorna för att 
kunna täcka informationsbehovet. Under intervjuerna förde vi anteckningar på det 
respondenterna sa, vi gjorde även skisser över vissa fenomen för att säkerställa att vi förstod 
varandra. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, för att vi sedan skulle kunna återge 
intervjuerna på ett trovärdigt sätt. För att följa den övriga rapportstrukturen och bibehålla en 
röd tråd, har vi valt att redovisa intervjuunderlaget under olika rubriker och inga 
intervjusammanställningar för varje person.  

Efter vår pilotintervju gjorde vi en handlingsgraf över de handlingar som utförs i 
orderprocessen. Denna handlingsgraf visade vi respondenterna vid intervjuerna, och grafen 
fick fungera som ett diskussionsunderlag för en del av intervjun. Med hjälp av 
handlingsgrafen kunde vi få fram olika handlingar som genomförs i orderprocessen samt i 
vilken ordning de utförs. Den reviderade handlingsgrafen kunde vi sedan använda i analysen 
för att identifiera handlingar som utförs utanför affärssystemet.  

Innan genomförandet av intervjuerna hade vi fått ta del av verksamhetens dokumentation över 
de interna processerna och organisationen. Dokumentationen innehåller processgrafer och 
kortare beskrivningar och är primärt framtagen i ett kvalitetssyfte. Dokumentationen 
beskriver hela verksamheten så vi har utifrån vår frågeställning valt ut de delar i 

                                                 
29 Goldkuhl G, Röstlinger(1988), Förändringsanalys – Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 
förändringsbeslut, Studentlitteratur Lund 
30 Ibid 
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dokumentationen som är relevant för arbetet. Den dokumentation som använts har 
sammanställts och presenteras i empirin tillsammans med intervjuresultaten i olika 
huvudrubriker. 

2.4 Val av företag och respondenter 
För att kunna välja en lämplig verksamhet att undersöka så började vi med att kontakta olika 
återförsäljare av affärssystem. För att kunna genomföra vår studie behövdes ett företag som 
har en betydande orderingång och använder sig av ett affärssystem. Eftersom att 
systemleverantörerna ofta har stor insikt i deras kunders verksamheter så kunde vi genom 
dem snabbt hitta ett lämpligt företag, och få nödvändig information om affärssystemet och 
verksamheten. 

Företaget som hjälpte oss att komma i kontakt med en lämplig verksamhet var Qurius. Qurius 
är ett konsultföretag med flera olika inriktningar. Deras affärside är att tillhandahålla 
nytänkande verksamhetslösningar, konsulttjänster och avancerade utbildningar. Qurius är 
också återförsäljare av flera olika affärssystem bland annat affärssystemet Microsoft 
Dynamics AX (tidigare Microsoft Axapta). Vi presenterade vår målsättning med rapporten 
och valde i samråd med dem lämplig verksamhet att genomföra studien på. Valet stod mellan 
tre olika verksamheter där Adixen Sensistor var en av dem. Qurius hjälpe oss även med den 
inledande kontakten och tilldelade oss en kontaktperson på Adixen Sensistor. 

2.4.1 Adixen Sensistor 
Adixen Sensistor säljer och marknadsför varumärket Adixen. Organisationens fulla namn är 
Adixen Sensistor AB och ingår i Alcatel gruppen, vidare i rapporten kommer vi inte att återge 
verksamhetens fulla namn, utan endast Sensistor. 
 
Sensistor tillverkar utrustning för läckagesökning av slutna system och marknadsför dessa 
både genom färdiga produkter och något som de själva benämner som projektlösningar. Det 
är inte alltid enkelt att avgöra vad en kund behöver och då är den senare typen av lösning 
aktuell. Produkten fungerar på så vis att det som skall testas fylls med en vätgasblandning för 
att sedan avsökas med en sensor. Ifall det finns en läcka någonstans kommer gasblandningen 
att sippra ut och uppfattas av sensorutrustningen. Detta används bl.a. för att söka efter läckage 
i avloppsledningar, vattenledningar och förbränningsmotorer. Fördelen med att leta efter 
läckor på det här viset är att man kan finna mycket små läckor, till och med sådana som inte 
hunnit bli problematiska ännu. I fallet med avloppsledningarna uppfattas gasen genom 
marken. På så vis kan man hitta läckor utan att behöva gräva ner till ledningarna. 
 
Sensistor producerar, lagerhåller och säljer sina produkter själva. Produktionen är utlagd till 
andra företag, men tillverkningsanvisningar och materiel skickas till producenterna från 
Sensistor. Den färdiga produkten skickas sedan tillbaka till Sensistor som lagerhåller den 
inför försäljning. I de fall då en projektlösning är att föredra görs först en bedömning av 
vilken eller vilka produkter som passar för kundens ändamål, innan en beställning skickas 
iväg till producenterna med tillhörande materiel. Se organisationsdiagrammet nedan för en 
överblick av Sensistors organisationsstruktur. 



13 
 

 

 
Figur 3 - Organisationsdiagram Adixen Sensistor AB31 
 

 

2.4.2 Presentation av respondenter 
Anders Astemark är ekonomiansvarig och ansvarar för ”ta betalt processen” i verksamheten, 
där han är högsta ansvariga för in-/utflöden av pengar. Astemark sitter även med i 
ledningsgruppen och har stor insikt i verksamhetens alla delar. Nästan hela dagarna använder 
han affärssystemet, i det stora hela tycker han att det är ett väldigt bra system. Astemark 
poängterar att affärssystemet är att betrakta som en kärnprocess i verksamheten. Han har varit 
vår kontaktperson för undersökningsarbetet och hjälpt oss att finna övriga respondenter i 
verksamheten.  

Daniel Granath arbetar med orderhanteringen och hans formella titel är logistiker. Han är den 
som registrerar kundorder i affärssystemet, skriver ut plocksedlar, följesedlar och bokar 
transporter. Granath sköter även kundkontakten och meddelar eventuella avvikelser av den 
beställda ordern. Vid införandet av det befintliga affärssystemet var han med i projektgruppen 
som beslutade om de anpassningar som skulle utföras. Granath har bra kunskaper om 
affärssystemet och tycker att det uppfyller alla hans krav på ett system. 

Mats Winther ansvarar för lager hanteringen, plockning av kundorder. Han plockar fram 
artiklar efter plocklistan och packar den färdiga ordern. Allt inkommande gods är det Winther 
som ansvarar för, att det hamnar på rätt plats och att godset rapporteras in i affärssystemet. 
Vissa produkter kräver en kvalitetskontroll som Winther genomför, kontrollerna 
dokumenterar han i systemet Centuri. En normal dag jobbar han med affärssystemet ca 50 % 
av sin tid, övrig tid går till in/utleveranser, testning och dokumentering. 

2.5 Metodkritik 
Då vi inte delgav respondenterna intervjuunderlaget innan genomförandet, finns det risk för 
att respondenten kände sig tidspressade och inte gav ett uttömmande svar. Anledningen till att 
respondenterna inte fick tillgång till frågorna innan intervjun var att vi inte ville ge 

                                                 
31 Adixen Sensistor(2008), Verksamhetsbeskrivning – organisation, dok.nr: 158 
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respondenterna möjlighet att diskutera dem innan intervjuerna. Detta gör att respondenternas 
svar inte påverkas av någon annan men risken finns att någonting kanske utelämnas. 

Vid valet av respondentverksamhet försökte vi påverka så mycket som möjlig. Men man kan 
dock anta att Qurius endast hänvisar oss till verksamheter som har en positiv inställning till 
dem och deras produkter. Väl på Sensistor så var det i samråd med Astemark som vi valde de 
olika respondenterna efter det att vi presenterat vårt syfte med undersökningen. Det var 
Astemark som hänvisade till olika personer som han ansåg vara lämpliga respondenter. 
Risken är här att urvalet endast består av personer som har positiv inställning till 
affärssystemet och verksamheten, då man vill uppvisa ett bra företagsklimat mot sin 
omgivning. Vi tycker dock att vi har en bra bredd hos respondenterna, både personer på 
strategisk och operativ nivå i verksamheten. Vilket leder till att vi kan belysa frågeställningen 
utifrån flera olika perspektiv. 
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3 Referensram 

3.1 Affärssystem 
Här nedan kommer först en kort historisk tillbakablick över affärssystemens uppkomst, följt 
av en sammanställning för att ge en helhetsbild av hur moderna affärssystem är uppbyggda 
och används. 

Affärssystem är mycket mer än bara ett program man installerar och använder, även om dess 
utseende påminner mycket om välbekanta applikationer, se figur nedan. Nyttan med 
affärssystem kommer genom att man kan automatisera handlingar som annars skulle vara 
väldigt tids eller personalkrävande. Genom att låta ett system ta över rutinbaserade handlingar 
och sysslor vinner man både tid och pengar. 

Affärssystem är en avgränsning av grenen standardsystem på så vis att de är standardiserade 
verksamhetsövergripande systemstöd.32 Likheter går att finna i Commercial Off-The-Shelf 
Software (COTS), där själva mjukvaran inte anpassas särskilt mycket efter kundens krav. 
Affärssystem kräver väldigt mycket av den avsedda användarorganisationen i form av att dess 
verksamhet anpassas för att passa ihop med affärssystemet. Man måste se affärssystemet och 
användandet av detta som en del av organiseringsprocessen.33 

3.1.1 Historisk tillbakablick 
Redan på 1950-talet förutspådde Leavitt och Whistler att IT skulle förändra organisationers 
sätt att utföra sina verksamheter och hur de utformades. Sedan dess har IT fått ökad betydelse 
för företag. Till en början var det oklart huruvida företag skulle välja att utnyttja mer manuella 
metoder istället för IT, då företag under 1960-talet stod inför vägskälet mellan manuella och 
datorbaserade system.34 Datorbaserade system innebar en större formalisering och ett 
manifesterande av regler och specificeringar än de manuella systemen, vilket från några håll 
ansågs vara till datorsystemens nackdel. Dåtidens verksamhetsförändringar bestod till största 
delen av att manuella rutiner och handlingar i organisationerna automatiserades med 
datorstödda system. Men inom denna datorisering togs ingen hänsyn till de ytterligare 
möjligheter som tekniken erbjöd.35 

Under 1980-talet omvärderades dock värdegrunderna man tidigare utgått från vid 
systemutveckling. Dels därför att det var många som menade att IT enbart i sig själv kunde 
generera konkurrenskraft, men även efter ett uppmärksammat fall där Amerikan Airlines 
införde ett nytt bokningssystem .36 Nyttan av införandet gav sig tillkänna genom att kunderna 
upplevde högre service och andra flygbolag förlorade kunder. Samma år introducerade 

                                                 
32 Magnusson, J. Olsson, B(2005), Affärssystem, sid 7, Studentlitteratur, Lund 
33 Askenäs, L(2000), Affärssystemet, Linkoping Studies of Science and Technology, UniTryck, Linkoping 
34 Nilsson, A.G(1995) Utveckling av metoder för systemarbete – ett historiskt perspektiv, Göteborgs Universitet 
35 Ibid 
36 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
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Michael Hammer begreppet Business Process Reenginering (BPR).37 Kortfattat gick det ut på 
att omforma organisationens processer så att de var bättre anpassade för de möjligheter som 
IT möjliggjorde. Förespråkarna menade att organisationer inte utnyttjade IT-systemens 
potential fullt ut, ifall bara de gamla sysslorna automatiserades. Man var tvungen se över hela 
organisationsstrukturen, åtminstone för berörda avdelningar, för att anpassa verksamheten för 
IT och affärssystem. Hammer proklamerade starkt för att man skulle ”börja med ett blankt 
papper och utnyttja informationsteknologin som en katalysator för helt nya arbetsmetoder…”, 
på så vis kunde man redan från början utnyttja de fördelar och möjligheter som IT erbjuder.38 

Idag är affärssystem väletablerade på marknaden och det är nästan otänkbart för 
organisationer att bedriva någon form av kundrelaterad verksamhet utan att på ett eller annat 
sätt använda ett affärssystem av något slag. Moderna affärssystem banar väg för nya 
möjligheter, men istället för att stå inför två val, som på 1960-talet, är valmöjligheterna 
många fler. Begrepp som Business Process Reenginering, ”Lean Production” och ”Just-in-
Time manufacturing” är dels välkända eller på stark frammarsch, tack vare affärssystem.39 

3.1.2 Begrepp, uttryck och relationer mellan dessa 
Affärssystem härstammar egentligen från adb-system, vilka är det automatiserade lagret av 
informationssystem. Om en automatiserbar uppgift faktiskt ska automatiseras eller inte är i 
hög grad en ekonomisk fråga. Informationssystem kan alltså bestå av handlingar som utförs 
manuellt och inte enbart med hjälp automatiserade system på elektronisk väg, d.v.s. med hjälp 
av datorer. Ett informationssystem förmedlar information mellan människor. Oavsett på vilket 
sätt eller över vilka avstånd detta sker, så är det viktigt att alltid hålla fast vid detta.40  

Information är upplysningar om faktiska och tänkta förhållanden och föreställningar. För att 
dessa skall kunna förmedlas mellan människor måste de manifesteras, eller göras uttryckta, i 
någon form av symboler eller signaler. En samling symboler och signaler kallas data och är 
det som utbyts mellan människor delaktiga i ett informationssystem. För att exemplifiera kan 
man se på en situation där två människor kommunicerar med varandra:41 

Person A har viss information som hon vill delge person B. Orsaken till detta kan antingen 
vara att någonting har hänt inom verksamheten eller att någon utomstående förmedlat 
information till person A. Vid överförandet av informationen till person B måste person A 
använda data. Data i det här fallet skulle vara skrift eller ord i form av tal. Informationen 
förmedlas genom datan. När B tar emot datan och tolkar informationen kan B sedan välja 
vilken handling som passar bäst utifrån informationen. Viktigt vid informations och 
datautbyte är att alla som ska ta del av en viss information kan tolka den. Inkonsistenser kan 
t.ex. uppstå genom språkskillnader eller olika typer av standarder för olika avdelningar 
etcetera.  

                                                 
37 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Andersen, E.S(1994) Systemutveckling, Studentlitteratur, Lund 
41 Ibid 
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Figur 4 - ett enkelt informationssystem42 
 

Syftet med att sprida information och ha goda kommunikationsvägar är att skapa kunskap. 
Modern litteratur skiljer på information och kunskap.43 Davenport har en intressant synpunkt 
som stärker detta. Enligt Davenport är affärssystem värdelösa så länge de inte leder till bättre 
information44. Genom att affärssystem kan förbättra både datakvaliteten men även sättet den 
förmedlas på, både genom tekniska innovationer men även genom BPR, kan bättre 
information erhållas snabbare och med bättre innehållskvalitet. 

Affärssystem sträcker sig från informationssystemsnivån, ner till att fungera som ett adb-
system som automatiserar enkla och monotona arbetssysslor. Se figur nedan för en översikt av 
vad ett affärssystem täcker. 

                                                 
42 Andersen, E.S(1994) Systemutveckling, Studentlitteratur, Lund 
43 Ibid 
44 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
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Figur 5 - Informationssystemets delar45 
 

Figuren illustrerar relationen mellan de delar som ingår i ett informationssystem och vilka 
delar eller sysslor som är automatiserbara av informationssystemet, adb-systemet. Ett 
affärssystem beblandar sig med båda delarna. Förvisso är affärssystem lätta att likna med 
informationssystem, men kräver en större omställning av organisationen. Många väljer att se 
informationssystem som en investering, något som i sig själv ger avkastning utan någon större 
motprestation.46 Affärssystem kräver väldigt stor omställning av organisationen, i många fall 
så mycket att de blir en del av organisationens ständiga förändringsprocess.47 I gengäld kan de 
ge en mycket stor vinst i form av tid, pengar och effektivitet. Genom de tekniska plattformar 

                                                 
45 Andersen, E.S(1994) Systemutveckling, Studentlitteratur, Lund 
46 Magnusson, J. Olsson, B(2005), Affärssystem, Studentlitteratur, Lund 
47 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
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som affärssystem baseras på hanterar de den automatiserbara delen av verksamheter. Med 
hjälp av delprocesser och BPR hanteras den mindre automatiserbara delen.  

 

3.1.3 Utveckling 
Affärssystem är inte något som bara har växt fram över en natt. Det finns en tämligen rik 
historia bakom utvecklingen av informationssystem och elektroniska systemstöd. Det finns 
många intressanta epoker av informationssystemets historia. Dessa har påverkat hur 
affärssystem ser ut och fungerar idag samt hur de uppfattas. 

Följande figur sammanfattar på ett bra sätt informationssystemens utveckling: 

 

Figur 6 Affärssystem genom tiderna. 48 

Samtliga ovanstående systemlösningar faller under kategorin MIS, Management Information 
Systems. Detta är i sin tur ett samlingsnamn för system som syftar till att tillfredsställa 
chefernas och ledningens informationsbehov på ett rationellt sätt. Redan under slutet på 1960-
talet fick dessa system hård kritik, av bland andra John Dearden. I sin kritik påstår han att det 
är en väldigt orimlig tanke att föreställa sig att ett enda system kan säkerställa ledningens 
informationsbehov; 

”Can a single, integrated system be devised to fill all of management’s information needs? 
Only if Superman lends a helping hand.”49 

                                                 
48 Magnusson, J. Olsson, B(2005), Affärssystem, Studentlitteratur, Lund 
49 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
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3.1.4 MRP 
I början av 1970-talet uppkom begreppet affärssystem. Innan dess kunde man knappast se de 
användningsområden för systemstöd som affärssystem tillhandahåller. Det första 
systemstödet som utvecklades kallades MRP, Material Requirements Planning, och uppstod 
inom bilindustrin för att beräkna materialkostnader. Man tjänade mycket på att 
strömlinjeforma den delen av verksamheten, då det är en mycket komplicerad process med 
väldigt många faktorer att ta hänsyn till.50 Man utgick från föreställningen att det fanns 
optimala sätt att materialplanera på inom hela bilindustrin. Bilindustrin kunde ses som en 
väldigt homogen industri, där samtliga aktörer materialplanerade på väldigt liknande sätt. Det 
första stora framgångsrika exemplet inom standardiserade verksamhetsövergripande 
systemstöd uppstod därmed under benämningen MRP. Systemet medförde ett helt nytt sätt 
bedriva affärer och gav en bättre överblick över informationen, rörande produktionsplanering, 
än vad som tidigare hade varit möjlig. Det finns än i dag företag som bedriver väldigt 
framgångsrika verksamheter med gamla MRP system liggandes i botten.51 

3.1.5 MRP II 
Under 1980-talet fortsatte utvecklingen för standardiserade systemlösningar. Fokus skiftade 
från beräkningar gällande enbart materielbehov till att även innefatta funktionalitet som 
inköpshantering och kopplingar till prognostiseringar av framtida försäljning. De nya 
systemlösningarna kallades MRPII, Material Resource Planning. Systemstödet inkorporerade 
numera funktionalitet för att hantera mer eller mindre hela resurshanteringen kring 
produktionen. Från det tidigare MRP som knappast var riktigt heltäckande systemstöd, hade 
man nu kommit så långt att det viktigaste täcktes. Systemen började i och med MRPII bli 
mycket stora och samtidigt som nätverks och datortekniken gjorde stora framsteg under 
decenniet var steget mot decentralisering naturligt. Teknikstödet var fortfarande uppbyggt 
kring stordatormiljöer men ett stort steg bort från detta togs i och med MRPII.52 

3.1.6 ERP – Det moderna affärssystemet 
Under 1970 och 1980-talet var utvecklingen till största delen styrd av tillgången på teknik och 
IT. I och med att de tekniska förutsättningarna blev bättre och bättre accelererande floran med 
verksamhetsövergripande systemstöd på 1990-talet. Informationssystem fanns sedan innan, så 
problem uppstod med fragmentering av systemmiljöerna och bristande datakvalitet och höga 
driftkostnader som resultat. För att råda bot på dessa komplexa och dyra system agerade 
etablerade systemleverantörer mot att skapa modulbaserade supersystem. Dessa system kom 
att få namnet Enterprise Resource Planning, ERP.53 Den största skillnaden mot tidigare 
system är att ERP är modulbaserat och i mångt och mycket ännu mer heltäckande. Tack vare 
att man kan lägga till eller ta bort moduler allt eftersom verksamheten förändras uppstod ny 
dimension av flexibilitet. Systemstödet kunde numera också anpassas till flera olika sorters 
verksamheter, varvid man inte längre behövde ett informationssystem för varje avdelning 
eller verksamhet. På så vis undkom man problemet med låg datakvalitet, då all data 
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51 Ibid 
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hanterades av samma system. Dagens affärssystem är oftast i grund och botten någon form av 
modulbaserat ERP-system. Ett problem som uppstår är att systemleverantörerna får något som 
liknar monopolistisk kontroll över kunderna de säljer sina verksamhetsövergripande system 
till.54 Eftersom att ERP-system inte är särskilt kompatibla mellan sig själva och strävar efter 
att täcka en hel organisation, köper organisationer ERP-system av en leverantör. Skulle nu 
den leverantören besluta sig för att chockhöja priser skulle detta få direkt effekt i deras 
kundorganisationer. Det är inte heller lätt att byta ERP-system när man implementerat en typ 
av system. Man blir bunden till samma leverantör för en betydande tid framöver.55 

Det som utmärker ERP-system är en bakomliggande datastruktur som ligger i botten av 
systemet och i grund och botten agerar centraliserad databank för såväl data och 
mjukvarulagringen. Genom att centralisera lagringen av data blir systemet snabbt och 
välanpassat för realtidsapplikationer. Samtliga användare kommer också att använda samma 
datastruktur och definitioner.56 Till denna databas är sedan samtliga instanser av systemet 
kopplade. Det finns många fördelar med detta. Den främsta som brukar framhävas är 
tillförlitligheten detta skapar. Det finns ingen risk för dubbletter av data, detta brukar kallas 
”single entity”.57 Genom att hela organisationen använder globala definitioner och en och 
samma datastruktur blir samordningen väldigt bra. Särskilt informationssystem för globalt 
utspridda organisationer brukar föra fram detta som den främsta fördelen. 

ERP-system utmärks också genom den bakomliggande Client/Server (härifrån referat till som 
C/S) arkitekturen. Som nämnts ovan implementerades C/S på allvar under 1980-talet och 
MRPII, då stordatorsystem med ointelligenta terminaler användes. Inom ERP-system är 
emellertid både IT och IS-stödet vidareutvecklat till att både kräva och använda sig av 
fullskaliga datorer istället för terminaler. Servrarnas roll har övergått till datalagring och 
presentation, men de utgör fortfarande en centraliserad kärna i systemet varvid man kan 
använda sig av relativt klena och billiga datorer, då behovet av beräkningskraft hos dessa är 
ganska lågt. Den utveckling som skett från MRP till ERP har i stort sett bestått av tillförandet 
av ny funktionalitet. Funktionaliteten lutar åt det heltäckande, utryckt i andra ord 
monolistiska, hållet. 

C/S är en arkitekturell beteckning och brukar delas in i underliggande nivåer efter hur många 
lager de använder. Ursprungligen användes 2 lager, ett för datalagring (databasen) och ett för 
applikationen. Vidare kom 3-lagers som förutom de två tidigare även innehåller ett lager för 
grafisk presentation. Detta kan exempelvis ske i en windowsmiljö genom simulering med 
hjälp av Citrix-klienter.58 I dagsläget finns det även 4 och 5-lagersarkitekturer, men de bygger 
i stort på 3-lagers arkitekturen. Genom att använda fler lager kan man fördela arbetsbördan 
jämnare, men fler lager tillför inte fler funktioner. 
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3.1.7 Framtiden: EAI och SOA 
De monolistiska systemens framväxt har fött motreaktioner. Istället för att ersätta alla 
befintliga system en organisation troligtvis redan har, kan man integrera dem. Detta sätt att 
utnyttja redan befintliga, men troligtvis olika, informationssystem kallas Enterprise 
Application Integration, EAI. Som namnet antyder handlar det om en applikationssvit som 
integrerar redan befintliga system och hanterar översättning av data till en enhetlig standard. 
En nackdel med EAI är att systemlösningarna är proprietära, dvs. de baseras inte på öppna 
standarder. De förespråkade fördelarna borde tala för sig själva i och med att man inte 
behöver köpa ett helt nytt, stort och komplicerat system och samtidigt binda sig i flera år till 
en enda leverantör. 

Den andra motreaktionen baserar sig på öppna standarder i form av webbtjänster.59 Begreppet 
SOA, Service Oriented Architecture, fokuserar på tjänsteorientering och utgår från ett brett 
utbud av tjänster. Tjänsterna boxas in i enklare förpackningar och distribueras via internet. 
Därmed kan systemet integreras beroende på vilka tjänster man utnyttjar. Kärnan för 
informationslagring finns i XML, som är en öppen standard. Detta leder till att systemen inte 
behöver kopplas statiskt till varandra utan att de enkelt kan utbyta information. Den här typen 
av koppling kallas lös koppling. SOA medför en ny uppsättning möjligheter och är, precis 
som EAI, en väldigt ung och outforskad systemlösning.60 Systemet kan inte bara stödja den 
nuvarande verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt, utan är också dynamisk nog att följa 
verksamhetens framtidsutveckling. Den största nackdelen med systemlösningen är de risker 
som generellt gör sig påminda i samband webbaserade tjänster och informationsutgjutning via 
internet, dessa förbises dock alltför ofta.61 Ambitionen med tekniken har varit att öppna en 
lösning baserad på tjänster och händelser snarare än statiska objekt och har av branschen 
beskrivits som den naturliga utvecklingen inom utformningen för systemstöd. 

3.1.8 Fördelar med Affärssystem 
Magnussons och Olssons tidigare benämnda definition av Affärssystem löd att de är 
”Standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd”. Verksamhetsövergripande i det här 
fallet syftar till att systemstödet ifråga ger en översikt och kontroll över hela organisationens 
data, teoretiskt sett. Genom att systemet är så övergripande, underlättas och läggs nya 
underlag för rationellt tänkande och agerande för organisationen. Med ett affärssystem är det 
lika lätt, eller svårt, att se försäljningsstatistik för de senaste åren, som att se aktuellt 
lagersaldo. På så vis kan man alltid ha kontroll över all information inom organisationens 
verksamheter, på vilka man baserar sina beslut. 

Begreppet verksamhetsövergripande antyder även en viss geografisk betydelse. Genom att 
tillåta utvalda externa aktörer, förslagsvis aktörer berörda av organisationens verksamhet, att 
få insyn i verksamheten kan även dessa ta del av affärssystemets möjligheter till 
informationsspridning. Även inom en geografiskt utspridd organisation är det en fördel att 
affärssystem kan kommunicera externt. Genom att implementera en gemensam plattform för 
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både intern och extern kommunikation sätts mycket goda förutsättningar för koncis 
information och att informationen som sprids är ”rätt”, både inom organisationen, mellan 
avdelningar samt externa aktörer, t.ex. återförsäljare eller kunder. 

Davenport identifierar fem fördelar med affärssystem:62 

1. Cycle time reduction, kortare ledtider – Som exempel nämns Autodesk, ett företag 
som tillverkar designmjukvara. Där företaget tidigare krävde två veckor för att skicka 
en produkt, skickas nu produkter inom 24 timmar. Autodesk beräknar även att de har 
sparat in mer än vad implementationen av affärssystemet kostade på enbart reducerad 
lagerhållning. 

2. Faster information transactions – IBM’s system storage division reducerade 
prissättningsprocessen för produkter från fem, dagar till fem minuter, 
ersättningsleveranser från tjugotvå dagar till tre och betalningsprocesser som tidigare 
tog tjugo minuter tar numera tre sekunder. Divisionen spenderade tidigare tusentals 
timmar på att tolka och omformulera rapporteringsdata från ledningen, något som 
numera sköts automatiskt av affärssystemet. 

3. Better financial management – Genom att lägga ett gemensamt ramverk för hela 
organisationen kan man lättare hantera alla ekonomiska aspekter, både för interna och 
externa aktörer som berör verksamheten. Affärssystem kan också i stor utsträckning 
automatisera tidigare monotona manuella arbetssysslor som t.ex. faktureringar och 
betalningar. 

4. Laying the groundwork for electronic commerce – Davenport nämner ytterligare 
ett företag som exempel, Cisco Systems. Cisco hade inte stöd i sitt tidigare IS för den 
takt med vilken de växte. Genom att implementera ett modernare affärssystem, kunde 
de dessutom utvidga sin handel till e-handel och webben. Totalkostnaden för 
implementationen av det nya systemet var 115 miljoner dollar, men Cisco räknar med 
att de sparar in betydligt mer. Det nya systemet ger framtida besparingar motsvarande 
500 miljoner dollar. 

5. Making tacit process knowledge explicit – I många organisationer oroar sig 
ledningen för att många äldre kommer att ta erfarenheter med sig när de går i pension 
eller av andra anledningar inte längre är med organisationen. Denna kunskap som 
finns gömd i organisationens kultur, snarare en explicit utryckt eller manifesterad är 
värdefull och viktig för verksamheterna som bedrivs. Det är svårt att ersätta många års 
erfarenhet med nya anställningar och kunskap. Genom att implementera processer i 
affärssystem kan man dock se till att sådan gömd kunskap alltid hålls vid liv och aktivt 
delas både inom organisationen och mellan dess berörda parter. På så vis blir både 
kunskapen manifesterad och fastställd, men kan även lättare ifrågasättas ifall den 
skulle visa sig tvivelaktig. 
 

Exemplen ovan visar på en rad fördelar man kan uppnå med affärssystem. Dessa erhålls 
generellt sett genom att systemet är väldigt övergripande och kontrollerande till sin 
karaktär. Trenden i dagens läge går åt det modulbaserade hållet där affärssystem består av 
en uppsjö olika moduler som fritt kan läggas till och tas bort för att passa en specifik 
verksamhet. Detta kan dock vara ett tveeggat svärd, då organisationer genom att 
implementera affärssystem också är bundna till att bli väldigt beroende av det.63 
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3.1.9 Nackdelar och risker med affärssystem 
Som vi tidigare gått igenom blir affärssystem en del av organisationens infrastruktur för 
informationsflöden. I många fall är de hela infrastrukturen. I många fall är det inte pålitligt, ur 
ett säkerhetsperspektiv, att enbart bero på ett enda system. Exemplen är många på 
verksamheter som gått i konkurs under eller efter sin implementation av affärssystem.64 
Många företag ser enbart de positiva löftena som affärssystem kommer med, utan att sätta in 
systemet i den verksamhetskontext deras organisation bedriver. En hel verksamhet kan i 
värsta fall stå på spel ifall kunddatabasen en dag inte går att nå eller alla inbetalningar blir 
frysta. Lika mycket som ett affärssystem hjälper en organisation kan det också stjälpa den. 
Alla delar av organisationens informationstransaktion som affärssystemet ges ansvar för kan i 
värsta fall fungera sämre än de gjorde innan eller inte alls. 

Magnusson och Olsson finner följande nackdelar med affärssystem;65 

• Höga risker 

• Strömlinjeformning 

• Leverantörsberoende och ägandeproblematik 

• Inlåsningseffekter 

 

Valet av affärssystem innebär ett väldigt stort åtagande. I många fall är det inte tekniken, utan 
planeringen som brister.66 Det är många fler faktorer att ta hänsyn än vad man vid en första 
anblick tänker på. I många fall är det även så att studien av dessa faktorer varit otillräcklig. 
Organisationen har inte haft en tillräckligt god självuppfattning om den egna verksamheten 
och sin omvärld innan projektet att införa affärssystemet påbörjats.67  

Oavsett vilken leverantör det är av affärssystem kvarstår det faktum att det är ett stort 
åtagande att implementera. Riskerna med detta åtagande växer i takt med hur stor förändring 
som eftersträvas, men påverkas också av organisationens erfarenhet att bedriva arbeten i 
projektform.68 Riskerna kan delas in i finansiella, projektrelaterade och operativa risker. 

Till de finansiella hör det faktum att ett nytt informationssystem kostar mellan 2 – 10 % av 
organisationens totala årliga omsättning.69 När affärer närmar sig denna omfattning krävs att 
ledningen är fullt medvetna om vad de ger sig in på. I direkt anslutning till detta kan nämnas 
att det snarare är regel än undantag att införandet av affärssystem tar längre tid och kräver mer 
resurser än planerat.70 Det är mycket viktigt med kontroll över situationen under införandet. 
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Kostnader kan väldigt lätt skena iväg och sätta hela verksamheter i konkurs. Det var av den 
anledningen som Avis skrotade sitt införande av Peoplesoft, till en totalkostnad av 50,5 
miljoner dollar.71 

När det gäller strömlinjeformning är effekterna mer relaterade till strategiska för och 
nackdelar samt konkurrensfördelar. Ett affärssystem är monolistiskt och förutsätter att man 
håller sig till en och samma systemleverantör genom hela processen. Detta medför inte bara 
att man inte kan lita på konkurrenter till systemleverantören i underhållssammanhang utan 
också ett större utlämnande vad gäller underhållskostnader. En organisation som står inför 
införandet av affärssystem tittar mer än gärna på hur konkurrenter inom samma bransch gått 
tillväga.72 Detta kan leda till att ett system börjar dominera starkt inom en viss bransch. 
Genom den strömlinjeformning som då uppstår begränsas då en hel bransch till att bero på ett 
system och en systemleverantör, varvid det säger sig självt att det skulle uppstå branschkris 
ifall systemet eller leverantören skulle hamna i allvarlig kris. Den risken tas dock inte riktigt 
på allvar, då konkret forskning kring området saknas.73 Men strömlinjeformning är också en 
av de fördelar som åberopas med affärssystem. Införandet av ett affärssystem medför, som 
tidigare nämnts, en ökad möjlighet för extern integration. Så även med konkurrenter, särskilt 
ifall de använder samma typ av system. Integrationen kan vara av två slag, horisontell eller 
vertikal. Horisontell integrering syftar till aktörer inom samma värdekedja, kunder, 
leverantörer och avdelningar. Vertikal integration innebär integrering mellan organisationer, 
eller i många fall konkurrenter. 

Ytterligare en nackdel med affärssystem rör det maktförhållande som uppstår mellan 
leverantören av affärssystemet och kunden som står i behov av systemet. Kunden kan inte lita 
på någon konkurrent till affärssystemsleverantören att leverera samma sak, som kunden 
dessutom står i direkt behov av. Eftersom att affärssystem är heltäckande, täcker de även 
organisationens kritiska processer.74 På så vis blir affärssystemet, efter införandet, en absolut 
nödvändighet för organisationen. Det problemet är emellertid också någonting som ofta 
förbises eller glöms. Istället ses investeringen i affärssystemet som ett stöd för verksamheten. 
Affärssystemet ses inte som en fundamental byggsten, utan snarare någonting man lägger 
ovanpå bygget. 

Leverantörer av affärssystem väljer snarare ordet partner om sina kunder än just ordet kund.75 
Den traditionella bilden av systemutvecklare som enbart kunniga programmerare håller på att 
ändras och leverantörer definierar sällan sin roll som bara en leverantör av system. 
Partnerskapet innebär att leverantören kommer med en rad förändringsförslag för hur 
organisationen bedriver sina affärer. Eftersom att kunden i princip gett leverantören tillgång 
till alla sina kärnprocesser innebär även valet av affärssystem att man väljer bort andra 
konkurrenter till leverantören, då samarbetet eller partnerskapet, är bundet att bli långvarigt. 
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Davenport har förutom ovannämnda nackdelar och risker identifierat ytterligare ett par. 
Affärssystem tar väldigt lång tid att implementera, rimlig implementationstid att räkna med är 
mellan 3 och 5 år.76 När projektet varar lång tid kostar det inte bara mer, utan man kommer 
samtidigt att utsättas för de övriga riskerna under implementationsfasen under längre tid. 
Detta innebär längre tid för riskerna att påverka projektet negativt ur ekonomiskt, tidsrelaterat 
eller driftmässigt perspektiv. Affärssystem kategoriseras bland de system som kräver att bli 
del av en organisations förändringsprocess, då det förespråkar anpassningsbarhet efter 
marknadssvängningar. Detta leder in till de två nästkommande nackdelarna; att affärssystem 
är ganska gamla system samt att förändringarna de förespråkar kan ha skett i för stor takt 
under implementationsfasen att man vid driftsättandet kan vara hopplöst fel ute relaterat till 
marknadssituationen. Affärssystem är inte mycket mer än tunt förklädda mainframe-program, 
portade till client/server världen.77 Det är baserade på ganska gammal teknik och tankesätt. 
Detta märks i deras ofta ganska bristande design. Många affärssystem är svåranvända på 
grund av den äldre och oanvändbara designen, men jämfört med mer moderna 
objektorienterade system, EAI och SOA, ger de en större bredd och erbjuder mer heltäckande 
lösningar för verksamheter.78 

 

3.1.10 Affärssystem som del av organisationer 
Att införa ett affärssystem av enbart tekniska anledningar, eller med visionen av att själva 
slutförandet av implementationen är målet, är dömt att misslyckas. Det är helt oundvikligt att 
införandet fortsätter efter att systemet satts i drift, till dess att harmoni råder mellan dess 
användare, uppgiften och systemet. Inte förrän användandet av systemet är helt 
institutionaliserat är införandet färdigt.79  

I de flesta fall och exempel med misslyckade projekt för införande av affärssystem, har den 
främsta anledningen varit att organisationen inte gjort affärssystemet till en del av sina 
processer. För visso börjar det blir ett överanvänt uttryck inom affärssystem, men det finns 
inget påstående som är mer sant.80 För att lyckas med införandet och även senare drift och 
förvaltning av affärssystemet måste man ställa om hela organisationen. Affärssystem är inte 
bara ett tekniskt systemstöd för automatisering av monotona arbetsmoment, som lika gärna 
kan skötas av en dator. Affärssystem kräver mycket i gengäld av sin/sina värdar. Får det 
denna uppmärksamhet som det kräver är dock fördelarna väldigt stora jämfört med om man 
inte hade implementerat det. Detta gäller inte bara mätbara resultat direkt anslutna till 
affärssystem, utan även för organisationen som helhet. Genom att anpassa verksamheten för 
affärssystem uppnås också en ny form av flexibilitet, anpassningsbarhet och samtidigt 
förutsägbarhet, något som annars varit förknippat med helt olika organisationsformer.81 
Snabba förändringar och anpassningsbarhet är normalt förknippat med flexibla och innovativa 
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organisationer, förutsägbarhet och trygghet med hårt hierarkiskt styrda och kontrollerade 
beslutsvägar. Affärssystem bygger under rätt förutsättningar en brygga mellan dessa 
organisationsformer. Affärssystem fungerar visserligen bäst under något föråldrade 
organisationsteorier med centralisering som ledord då de egentligen syftar till att åskådliggöra 
all den information de kan för ledningen eller någon form av toppositioner. Men samtidigt 
kan de korta ner beslutsvägarna mellan anställda inom samma grupp eller avdelning. Genom 
att tillgängliggöra all information kan en mer decentraliserad beslutsmakt implementeras 
mellan anställda och mer innovativa lösningar eftersträvas. Dessutom kan verksamheten 
lättare anpassa sig gentemot sin omvärld då affärssystemet förmedlar information om t.ex. 
försäljningsskillnader på ett mycket snabbt och översiktligt vis. Affärssystem letar på så vis in 
sig i organisationens kärna och gör sig till en integrerad del av hela organisationen, både ur ett 
kulturellt och tekniskt perspektiv. 

En faktor som är avgörande och kommer att påverka hur väl en organisation kan införa ett 
affärssystem är hur mogen organisationen är inom processorientering.82 Affärssystem är i 
grund och botten processbaserade. I och med detta är de uppbyggda kring en grundläggande 
struktur av att det finns en uppsättning processer med en särskild design och att dessa skall 
stödjas genom systemet. Ju lägre inriktad mot processorientering en organisation då är desto 
mer kommer den att behöva styra om sin verksamhetsdesign. Det kommer att krävas 
fundamentala förändringar för att en sådan verksamhet skall kunna anpassa sig till 
användandet av ett affärssystem. Om organisationen misslyckas med att göra de nödvändiga 
justeringarna eller förändringarna innan affärssystemet införs och implementeras kommer 
detta att göra sig till känna genom att det helt enkelt inte stödjer det angreppssätt 
organisationen har för sin verksamhet. Rutinerna man har sedan tidigare kommer att vara helt 
malplacerade. Men att förändra en organisations sätt att tänka och utföra sina sysslor på är 
mycket svårt.83 För att överhuvudtaget kunna förändra en organisations redan manifesterade 
utförande av sina verksamheter, krävs att en känsla av angelägenhet gentemot förändringen 
skapas.84  

3.1.11 Sammanfattning 
För att sammanfatta affärssystem och ERP-system lite mer kan man återgå till Magnussons 
och Olssons definition av begreppet som; 

Standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd 

Affärssystem öppnar upp möjligheter för organisationer som inte är möjliga utan eller med 
traditionella systemstöd. Detta sker först och främst genom att datakvaliteten på all 
information inom organisationen förbättras. Både genom att standarder för 
informationsutgjutning upprättas med också genom rätt information finns tillgänglig vid rätt 
tillfälle. Detta bidrar även till att den övre ledningen får ökade möjligheter till övervakning 
och kontroll. Eftersom att affärssystem genomsyrar hela organisationen och de flesta 
kärnprocesser, som en kärnprocess i sig själv. Detta är ett tveeggat svärd då ökade 
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övervakningsmöjligheter och mer kontroll och toppstyrning får hela organisationen på lut mot 
en mer primitiv och hierarkisk organisationsform. Å andra sidan kommer organisationen att 
uppfattas som mer pålitlig och robust då den kan uppvisa större förutsägbarhet. Affärssystem 
kan dessutom spara in en betydande summa pengar genom att förändra tillvägagångssättet för 
hur alldagliga sysslor utförs, eller helt och hållet rationalisera bort dessa. 

”Verksamhetsövergripande” i Magnussons och Olssons definition påminner om den stora 
omställning och i vissa fall designreform organisationer måste genomföra för att kunna dra 
nytta fullt ut av affärssystem. Infogar man inte affärssystemet som en kärnprocess och formar 
organisationens verksamhet efter detta, kommer affärssystemet att stjälpa mer än det hjälper. 
Det är viktigt att kommunicera förändringen organisationen står inför och på så vis vinna 
förtroende för projektet att införa affärssystemet. Annars kan man hamna i en situation där 
allting är planerat och uppordnat i processer, medan personalen fortsätter att utföra sina 
arbetsuppgifter som de alltid gjort. Antingen för att de inte ser någon nytta med 
affärssystemet eller för att de inte kan använda det. 
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3.2 Processer 
Marknaden idag, med allt tuffare konkurrens, ställer höga krav på förändring och förnyelse i 
verksamheter. Det är viktigt att verksamheten skapar värde för kunden och aktivt arbetar med 
förändringar för att upprätthålla och förbättra värdet för kunden. I detta kapitel kommer en 
redogörelse för hur man ska arbeta med processer för att skapa värde för kunden. Kapitlet 
innefattar även hur man bör organisera verksamheten och hur informationsteknologin kan 
utnyttjas för att skapa verksamhetsnytta. 

Att fokusera på processerna innebär att man förskjuter uppmärksamheten från resultatet till 
processerna och de aktivitetskedjor som skapar resultatet. Det som är grundläggande här är att 
det är processen som kommer i första hand och därför måste styras och förbättras. 
Processynsättet innebär att man fokuserar på verksamhetens grundläggande idéer.85 Att 
fokuserar på kärnprocesserna innebär att man applicerar processynsättet på en övergripande 
nivå i organisationen. En organisation kan betraktas som ett system där man kan tänka sig att 
det är en samling oberoende komponenter som ska samarbeta för att uppfylla systemets 
(organisationens) mål.86 Dessa komponenter kan identifieras på många sätt oftast genom det 
funktionella synsättet. Det funktionella synsättet skapar en bra bild över organisationen och 
vilka funktioner som finns inom den, man kan se vilka funktioner företaget anser vara viktiga 
då de ofta har en egen avdelning. Nackdelen med att beskriva verksamheten på detta sätt är att 
det inte framgår hur de uppfyller deras mål. Det är inte en enskild funktion som t.ex. 
marknadsavdelning, ekonomiavdelning som tillfredställer kundernas verkliga behov. 
Eftersom att kunderna inte tillfredställs av funktioner utan processerna i organisationen är det 
viktigt att beskriva verksamheten ur ett processperspektiv.87 Troligtvis kommer 
morgondagens organisationer fokusera mer på processer och då främst kärnprocesser, det 
finns flera skäl till detta. För det första så är processynsättet ett viktigt element i ”Total 
Quality Management”(TQM) filosofin88. TQM är idag en accepterad ledningsfilosofi som har 
applicerats i många organisationer. Man har emellertid svårt att få processynsättet att 
genomsyra TQM-arbetet, det är först på senare år som processynsättet har fått nödvändig 
uppmärksamhet. Det finns också trender inom affärslivet som gör att behovet att fokusera på 
processer ökar.89 Några av dessa trender: 

• Ökad kundfokusering 
• Service blir en viktigare del i produktsammansättningen 
• Ökad organisatorisk komplexitet 
• Förändring blir det normala tillståndet 
• Informationsteknologin skapar nya möjligheter 
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3.2.1 Processynsättet och TQM 
TQM- filosofin kan beskrivas utifrån fyra olika hörnstenar där man sätter kunderna i centrum. 
Dessa hörnstenar är:90 

• Arbeta med processer 
• Basera beslut på fakta 
• Arbeta ständigt med förbättringar 
• Låt alla bli delaktiga 

 
Den centrala tanken med detta kvalitetssynsätt är att man sätter kunderna i centrum. Kvalitet 
är en subjektiv egenskap och bestäms utifrån kunden uppfattning.91 Det grundläggande syftet 
med TQM är att man förstår kundernas verkliga behov, såväl uttalade som outtalade behov. 
Med kund menas alla som organisationen skapar värde för och det kan vara kunder både inom 
och utanför organisationen.  

För de flesta är det en självklarhet att man ska basera beslut utifrån fakta, men många företag 
spenderar kraft på att diskutera vad man tror att kunderna vill ha, och varför man tror att 
problem uppstår. Enligt TQM ska man istället låta fakta ligga till grund för beslut och att 
förstå och tillämpa ett statistiskt synsätt är nödvändigt för detta element samt ha förståelse för 
variation.  

En annan hörnsten inom TQM är att ständigt arbeta med förbättringar. Traditionella tankar 
om att söka optimala kvalitetsnivåer måste ersättas med en övertygelse om att det alltid finns 
möjligheter att förbättra förmågan att tillfredställa kundernas verkliga behov.92 

Resultatet blir aldrig bättre än den process som formar den, det är därför en nyckelprincip att 
ständigt förbättra processerna.93 Processer är till sin karaktär upprepande vilket ger ständig 
förbättring en mening. Arbeta med processer är ett måste för att ständigt kunna tillfredställa 
kundernas verkliga behov. 

För att lyckas med TQM- strategin är det viktigt att låta alla vara delaktiga. Det går inte att 
isolera TQM- strategin till en expertgrupp utan detta är något som måste genomsyra hela 
organisationen. Målet är att alla ska vara medvetna om strategin och hela tiden sätta kunden i 
centrum och ständigt arbeta för att förbättra processerna. En annan viktig del är att ledningen i 
ord och handling visar ett tydligt engagemang för TQM- filosofin, annars kommer den aldrig 
genomsyra organisationen. 
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Figur 7- Hörnstenarna i TQM- filosofin94 
 

3.2.2 Informationsteknologi och processer 
Företag investerar allt mer pengar i informationsteknologi (IT), främst investerar man i 
sådana saker som gör att man kan automatisera och effektivisera det traditionella sättet att 
arbeta på. Men då man inte ifrågasätter grunden för hur man utför arbetet, dvs. processen så 
uppnår man bara en bråkdel av vad man skulle ha kunnat uppnå.95 För att kunna tillgodogöra 
sig alla de möjligheter som IT- lösnigarna erbjuder måste man ändra sitt tankemönster. Man 
måste bryta ner invanda föreställningar och tankemönster för hur saker ska göras. Detta 
kräver att man börjar fokusera på processer som täcker hela arbetsflöden istället för enskilda 
aktiviteter. För att kunna uppnå de verkliga IT- vinsterna måste man ha kunskap om 
informationsteknologin. Och det är först då när man har kunskap om både IT och 
organisationen som man kan uppnå och realisera de verkliga IT-vinsterna. Detta kräver att 
man förändrar de mentala föreställningar som man har om affärsmodeller och hur 
verksamheten ska bedrivas. Tabellen nedan sammanfattar hur teknologin förändrar och 
möjliggör nya affärsmodeller. 
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Tabell 3.1 – Ny informationsteknologi förser oss med nya mentala modeller för hur 
verksamhet ska bedrivas.96 

Gammal regel Nydanande teknologi Ny regel 

Information kan endast förekomma 
på en plats i taget. 

Delade databaser. Information kan förekomma på så 
många ställen som det behövs. 

Endast experter kan utföra 
komplexa arbeten. 

Expertsystem. En amatör kan utföra en experts 
arbete. 

Näringslivet måste välja mellan 
centralisering och decentralisering. 

Telekommunikationsnätverk. Näringslivet kan samtidigt dra 
fördelar av både centralisering och 
decentralisering. 

Ledningen tar alla beslut. Beslutsstöd. Beslutsfattande utgår i var mans 
arbete. 

Personal på fältet behöver kontor 
där de kan ta emot, hämta och 
sända information. 

Trådlös datakommunikation och 
bärbara datorer. 

Personal på fältet kan sända och ta 
emot information var de än är. 

Den bästa kontakten med potentiell 
köpare är personligt besök. 

Interaktiv videoteknik. Den bästa kontakten med potentiell 
köpare är effektiv kontakt. 

Du måste ta reda på var saker är. Automatisk identifikation och 
sökteknologi. 

Saker talar om för dig var de är. 

Planer granskas periodvis. On-line datahantering. Planer granskas omedelbart. 

 

3.2.3 Processynsättet 
Kund/leverantörsmodellen är något som utgör processynsättets hjärta, se figur nedan. För ett 
framgångsrikt processledningsarbete ska modellen vara en naturlig del hos alla i 
organisationen. Modellen är applicerbar på alla nivåer i organisationen, allt från en lokal nivå 
med intern kund till en tvärfunktionell kärnprocess med extern kund.97  
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Figur 8 - Kund/Leverantörsmodellen98 

 
Kunden är givetvis den viktigaste delen i modellen då det är kunden som ger processen dess 
existensberättigande. Det är därför viktigt att man verkligen förstår kundens verkliga behov 
och hur man ska tillgodose dessa och att man låter kundernas krav styra resultatet och 
innehållet i processen.99 För att förstå kunderna räcker det inte bara med att fråga utan det 
krävs ett långsiktigt samarbete med en aktiv samverkan. Man måste inse vad kunderna vill 
uppnå för resultat och hur man kan förändra den egna processen för att kunna förbättra 
förutsättningarna för kunden. Som kund/leverantörsmodellen visar är det väldigt viktigt att 
man får en återkoppling från kunden för att kunna förbättra processen.100  

Det ska vara kundernas verkliga behov som styr hur det önskade resultatet ska se ut. Eftersom 
det alltid i viss grad kommer att ske en viss variation i processen och dess inobjekt (material, 
tjänster), kommer också resultatet variera. Kunden får sällan exakt samma vara eller tjänst 
varje gång och att reducera denna variation och styra kvalitén är en central grundtanke inom 
kvalitetsområdet.101 Historiskt sätt har vi behandlat kvalitetsproblemen med hjälp av 
slutkontroller där man bestämmer om kvalitén är godkänd eller ej. Detta är dock inget 
effektivt sätt då det är kostsamt och tidskrävande, istället har man ändrat fokus till att angripa 
processerna och på så sätt styra resultatet. Genom att ha kontrollerade och standardiserade 
processer kan man leverera nästan identiska produkter, tjänster gång på gång. 
Processresultatet förknippas ofta med en fysisk produkt, men det kan lika väl vara något 
abstrakt så som ett beslut eller kunskap. I en kunskapsbildningsprocess är resultatet kunskap 
där kunden är resultatet i form av en person med högre kunskap.  

Inobjekten till processen kommer från leverantören och man kan i detta fall se processen som 
kunden. Det är därför viktigt att ha en bra relation till leverantören för att få rätt inobjekt till 
processen. Det är lika viktigt här som på kundsidan att man ger återkoppling på resultatet för 
att kunna ge leverantören möjligheter till att leverera bättre inobjekt. En leverantör kan vara 
både intern och extern, leverantörerna kan också vara svåra att identifiera när det handlar om 

                                                 
98 Rentzhog, O(1998), Processorientering en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur Lund 
99 Ibid 
100 Ibid 
101 Ibid 



34 
 

abstrakta inobjekt. Det är dock viktigt att dessa leverantörer identifieras och att man arbetar 
aktiv med dem, annars försvinner möjligheten att påverka inobjekten vilket slutligen kommer 
att påverka slutkunden.102 

Processen är den som förädlar inobjektet till resultatet.103  I dagens samhälle så skiljer sig inte 
företagen mycket från varandra utifrån produkter och tjänster. Det finns många företag som 
levererar liknande produkter och tjänster och det som utmärker företagen är vad som ofta 
kallas ”process advantage”.104 Det innebär att man skapar sig konkurrensfördelar genom att 
effektivt utföra sina åtaganden med effektiva processer. Processen ska effektivt förädla 
inobjek till resultat. Hur väl man kan utföra förädlingsprocessen och till vilken resursåtgång, 
är avgörande för hur effektiv processen är. Det finns många definitioner på processer, vad 
som är gemensamt för dessa är att det finns någon form av inobjekt som ska omvandlas till ett 
resultat. Och för att det ska kunna betraktas som en process så måste det ha en upprepande 
natur annars faller det under definitionen projekt. Processer kan också ses ur olika perspektiv, 
beroende av vem som betraktar processen så har man olika infallsvinklar. Nedan beskrivs ett 
urval av olika processperspektiv:105 

• Produktperspektivet, där flödet av produkter, fysiska eller icke-fysiska följs 
• Serviceperspektivet, där flödet av kunder följs 
• Informationsperspektivet, där flödet av information i processen följs 
• Förbättringsperspektivet, som betraktar processen utifrån insamlandet av data tills det 

att förbättringsåtgärderna är genomförda 

När man ska kartlägga processer handlar det i första hand inte om vilket perspektiv man ska 
beskriva processerna från. Det viktiga är att ha klart för sig vilket syfte som finns med 
kartläggningen och utifrån det välja kompletterande perspektiv så att lämplig förståelse för 
processen kan utvecklas.  

3.2.4 Business Process Reenginering och processorientering 
Business Process Reengineeing (BPR) är en processorienterad förbättringsmetodik, Hammer 
& Champy definierar BPR som:106 

”ett fundamentalt nytänkande och radikalt omstrukturerande av affärsprocesser för att uppnå 
dramatiska och samtida förbättringar i kritiska resultatfaktorer, såsom kostnad, kvalitet, 
service och hastighet” 

Detta grundar sig på att insikten att processer ofta är onödigt komplicerade och därför 
presterar dåligt, då oftast utanför produktionen. Det finns många olika anledningar till detta, 
en av dem är brist på processyn i största allmänhet och att processerna är uppdelade på allt för 

                                                 
102 Rentzhog, O(1998), Processorientering en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur Lund 
103 Ibid 
104 Melin, U(1998), Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering, Licentiatavhandling, 
Linköpings universitet 
105 Rentzhog O(1998), Processorientering en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur Lund 
106 Hammer M  Champy J(1993), Reengineering the Corporation – A Manifesto for business Revolution, 
London, Nicholas Brealey Publishing 
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många ansvarsområden. En annan anledning är, som vi tidigare nämnt, 
informationsteknologin. Det investeras i dyra IT-lösningar utan att man tar tillvara på alla de 
möjligheter som finns med dem. Informationsteknologin används oftast till att automatisera 
redan existerande processer inte till att utforma nya bättre effektivare processer. En vanlig 
anledning till detta är att de befintliga processerna inte tillräckligt har ifrågasatts.107 Om man 
har denna insikt om processer har man kommit på god väg om man strävar efter att förbättra 
dem. BPR förespråkare beskriver BPR som en komplett modell för organisatorisk förnyelse, 
men den behandlar inte sådana förändringar som sker i företagskulturen och hur man ska 
behandla dessa. BPR syftar mer till att förändra arbetsrutiner så att de blir mer effektiva och 
sätter själva ”redesignen” i första rummet. Ett bra förhållningssätt till BPR är att se det som 
ett komplement till kärnprocessledning och att använda ”redesignen” till att förbättra 
processerna.108 

3.2.5 Organisation och processledning 
 

 

Figur 9 - Kärnprocessmodell109 

 

Kärnprocessmodellen (se ovan) utgör en viktig ledningsstruktur för att göra organisationen 
kundfokuserad och processorienterad. En förutsättning för att uppnå önskade resultat är att 
man verkligen följer modellen och att den används för att leda och utveckla organisationen. 
Många organisationer styrs och utvecklas funktionellt, dvs. att man utvecklar den befintliga 
formella organisationsstrukturen.110 Normalt finns det tydligt definierat ansvarsområden för 
varje funktion i organisationen, men processer är ofta tvärfunktionella och det finns inget 
tydligt ägarskap. Om det inte finns någon ansvarig processägare så kommer den funktionella 
organisationen vara det dominerande ramverket och det går inte att uppnå någon effektiv 
processledning. För att kunna arbeta med processledning måste nya roller i organisationen 
                                                 
107 Rentzhog, O(1998), Processorientering en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur Lund 
108 Ibid 
109 Ibid 
110 Ibid 



36 
 

definieras som tillsammans kan skapa en infrastruktur för processledning, dessa roller bör 
ingå:111 

• Processägare 
• Processledningsteam 
• Samordnande roller och forum 
• Stödjande roller och forum 
• Problemlösningsteam 

Processägaren ska vara en person som är utsedd av ledningen för att ansvara för processen 
som helhet och att processen är ändamålsenlig. Och för att uppnå balans mellan ansvar och 
befogenheter så måste processägaren ha befogenhet att göra förändringar i alla delar av 
processen i enlighet med processens mål. Processägaren måste också ständigt arbeta för att 
förbättra processen.112 Detta innebär att sätta upp nya mål för processen samt att involvera 
medarbetarna att utifrån målen förbättra deras respektive delar. Detta innebär ofta att 
processägare gör förändringar i flera olika funktioner, vilket lätt kan leda till en 
konfliktsituation mellan funktionschefen och processägaren. Valet av processägare blir därför 
viktigt, det måste vara en person som kan hantera konfliktsituationer och ha de personliga 
ledaregenskaper som behövs. Det är också viktigt att personen har tillräckligt med auktoritet 
för att kunna driva igenom förändringar i hela processen.113 

3.2.6 Sammanfattning 
Att arbeta med processer innebär att man förskjuter fokus från resultatet till processerna som 
formar dem. Eftersom att det är processerna som skapar resultatet är det också dem som man 
bör förändra för att uppnå kvalitativa och bestående förändringar. En viktig del i 
processarbetet är att förstå kundernas verkliga behov. Då kvalitet och egenskaper hos 
produkter är subjektivt uppfattade egenskaper, gäller det att man verkligen förstår den 
specifika kundens verkliga behov. Ett bra resultat eller en bra produkt är givetvis viktigt, men 
det är inte det som ger verksamheten dess existensberättigande. Det är kunden som ger 
existensberättigandet till verksamheten och därför är det viktigt att man betraktar den egna 
organisationen ur ett kundperspektiv.  

Ny teknik skapar många nya möjligheter för organisationer, det är ofta kostsamma 
investeringar men kan också ge stora vinster om det används på rätt sätt. Men då vi sällan 
ifrågasätter grunden för hur vi utformar processen så uppnås bara en bråkdel av det potentiella 
resultatet. För att kunna uppnå positiva effekter med informationsteknologin (IT) måste man 
förändra sina fundamentala modeller för hur verksamheten ska bedrivas. När man kan 
kombinera sin förståelse för organisationen och IT-kunskap samt vad som skall åstadkommas 
i processerna kan de verkliga IT-vinsterna realiseras. 

Många organisationer leds och utvecklas funktionellt i enighet med deras 
organisationsstruktur. Ansvaret är ofta tydligt definierat för avdelningar och funktioner men 

                                                 
111 Rentzhog, O(1998), Processorientering en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur Lund 
112 Ibid 
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inte för tvärfunktionella processer. För att lyckas med sitt processarbete är det viktigt att 
organisationen stödjer det. Man bör ha en tydlig ansvarsfördelning samt där olika roller finns 
definierade. Det är viktigt att ansvar, förpliktelser och befogenhet är angivet för respektive 
roll. 
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4 Empiri 
 

Detta kapitel refereras till Sensistors dokumentation om inget annat anges.114 De intervjuade 
personerna, Mats Winter, Daniel Granath och Anders Astemark är endast refererade vid 
efternamn. 

4.1 Affärssystem 
Sensistor implementerade år 2006 Microsoft Axapta 3.0, sedan dess har inte så stora 
förändringar ägt rum och i nuläget är verksamheten ganska välanpassad för affärssystemet 
enligt Granath. Affärssystemet består av 11 moduler och används av i stort sett alla på 
Sensistor för att sköta det dagliga arbetet inom ekonomi, order, inköp, lager, produktion och 
projekt. Arbetet är koncentrerat kring följande moduler; 
 

• Redovisning: Ankomstregistrering av leverantörsfakturor, betalningar från kund och 
till leverantörer, bokslut och liknande. 

• Kundreskontra: Kundregister med betalningsvillkor, leveransvillkor, rabatter och 
liknande. Order registreras och administreras, utleverans av materiel och kundfakturor. 

• Leverantörsreskontra: Leverantörsregister med betalningsvillkor, leveransvillkor, 
rabatter och liknande. Inköp skapas och administreras (skrivs ut eller skickas) och här 
hanteras inleveranser av materiel. 

• Lagerhantering: Artikelregister med specifikationer, inköps och försäljningspriser, 
prognos och inventering. 

• Produktion: Produktioner skapas och startas. Utleveranser av materiel, 
färdigrapportering och efterkalkylering av produktioner hanteras och administreras. 

• Projekt: Projekt redovisas med artikeluttag och tidsredovisning samt 
projektuppföljning. 

• Grundläggande: Företagsregister, medarbetare och kalender. 
 

Administration, CRM, Huvudplanering och Personal är också integrerade i systemet, men 
används inte i dagsläget. Anledningen är att Sensistor redan använder kompletterande system 
som täcker in behovet av dessa moduler. På sikt finns dock planer för att integrera en allt 
större del av verksamheten i affärssystemet, säger Granath. 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Adixen Sensistor(2007), Verksamhetsbeskrivning, Sensistors kvalitetssystem – presentation, dok.nr:160 
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4.1.1 Affärssystemets täckningsgrad 
Handlingsgrafen nedan illustrerar vilka handlingar som utförs i orderprocessen samt i hur stor 
utsträckning affärssystemet ger stöd till handlingarna. Handlingsgrafen är framställd med 
hjälp av Granath och Winther. 

 
Figur 10 - Affärssystemets täckningsgrad av orderprocessen 
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För vissa produkter sker en kvalitetskontroll innan packning och leverans som dokumenteras i 
dokumenthanteringssystemet Centuri. När beställningen är packad, pallad och uppställd i 
väntan på transport skrivs följesedeln ut från affärssystemet. Följesedeln och fraktsedeln 
skickas med godset och orderbekräftelsen kan mailas direkt från affärssystemet eller skickas 
med posten. För beställning av transport använder Sensistor externa system som inte är 
integrerade med affärssystemet. Affärssystemet följer även upp all lagerhantering och 
lagersaldo. Winther kommenterar att när plocklistorna skrivs ut varnar systemet ifall fler 
varor är efterfrågade än vad som finns tillgängliga av en viss artikeltyp. Systemet reserverar 
också varor som finns utskrivna på plocklistor så att ingen dubbelbokning av produkter sker. 
Plocklistan är en kopia av orderlistan och sparas inte elektroniskt, den hanteras istället 
manuellt i ett pärmsystem.  

4.1.2 Kompletterande system 
Sensistor använder fem system för att komplettera affärssystemet, i anslutning till 
orderprocessen. Fyra elektroniska och ett manuellt, se listan nedan: 

Elektroniska system 

• Centuri 

• Kontakt 

• SoS 

• Externa transportsystem 

Manuellt system 

• Pärmsystem 

Centuri är ett dokumenthanteringssystem som främst används för att lagra och hantera nästan 
all form av dokumentation inom organisationen. Produkttesterna som sker för vissa produkter, 
sensorer och serieproducerade produkter, dokumenteras även i Centuri. Winther säger att det 
även pågår ett omfattande arbete med att scanna in dokument från pärmar till Centuri för att 
slippa lösa pappersdokument. Även det har funnits i organisationen en lång tid och är ett 
väletablerat system. Men den främsta anledningen för Sensistor att använda Centuri är för att 
slippa så mycket lösa papper och pärmar. Centuri har även stöd för att lagra inskannade 
dokument. Vid kvalitetskontrollen skapar Winther ett motsvarande dokument i Centuri där 
han fyller i resultaten från kontrollerna. Detta dokument får sedan vänta på godkännande av 
inköparen. Man kan även skicka ett mail för påminnelse om att det finns dokument som 
väntar på påseende. Winther tycker att det är ett bra system för att man slipper att leta efter 
dokument i pärmar, istället kan man sitta vid sitt skrivbord och enkelt få tillgång till 
dokumenten. 
 
Kontakt är ett CRM och kundhanteringssystem. Sensistor använder det för att lagra 
kunduppgifter och offerter. Det är främst försäljarna som använder och arbetar med Kontakt. 
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Innan det har blivit en affär mellan Sensistor och kund sköter säljarna kontakten mot 
befintliga och eventuella framtida kunder. Uppgifterna om kunderna finns lagrade i ett separat 
system, Kontakt, vilket är skiljt från affärssystemet. Kontakt är framställt och producerat av 
företaget Lundalogik som även står för support av programvaran. Den främsta anledningen 
till att Sensistor fortfarande använder Kontakt som CRM-system är att det redan fanns innan 
affärssystemet implementerades. Både Astemark och Granath säger att Kontakt innehåller 
bättre funktionalitet och är bättre lämpad för deras verksamhet. Granath kommenterar även att 
det kommer att bli ett stort arbete med att byta från det redan etablerade systemet till 
affärssystemet, även fast affärssystemet har de moduler som skulle krävas. I Kontakt lagras 
inte bara kunduppgifter utan även alla de offerter som Sensistor skickar ut till kund, även om 
en offert inte leder till en order lagras den för eventuella framtida behov eller referenser. I 
nuläget ligger det mellan 200 och 300 offerter per säljare registrerade i Kontakt. Även om 
affärssystemet har stöd för att hantera detta, anser Granath att det skulle bli rörigt att hantera 
så stora kvantiteter av offerter i affärssystemet. När kunden gör en beställning enligt en offert 
så får Granath först hämta offerten från Kontakt för att sedan registrera den i affärssystemet. 
 

SoS är ett system tänkt att användas tillsammans med CRM-systemet och Centuri. 
Anledningen till detta är att dessa system kommer från samma leverantör och är tänkt att 
komplettera varandra. I dagsläget använder Sensistor SoS för sin support och 
serviceavdelning som en form av ärendehanteringssystem. I SoS lagras information om 
kunden, vilken produkt det gäller samt en kort beskrivning av felet. Support och 
serviceavdelningen kan sedan hämta den informationen när de skall åtgärda felet på 
produkten, eller hjälpa kunden på något annat sätt. 
 
Externa transportsystem används för att beställa transport när en order är färdig för leverans 
och står färdigpackad vid lastutrymmet. Sensistor har inga egna elektroniska förbindelser med 
transportfirmor utan använder olika transportfirmor och deras egna system för beställning av 
leverans. Olika leverantörer väljs beroende på avstånd till kunden samt vilket omfång ordern 
eller ordrarna består av. Det är alltid Granath som bokar transporterna utanför Östergötland. 
Han loggar in i transportbolagets bokningssystem och fyller i alla uppgifter, för att sedan 
skriva ut alla frakthandlingar från systemet. Inom Östergötland är det Winther som bokar 
transporterna. Till detta används inget system utan bokningen sker via telefon. 
 
Pärmsystemet används enbart för att arkivera utskrivna plocklistor. Winther säger att det 
ingår i hans sysslor att organisera plocklistorna efter att ordrarna är färdigplockade. 
Plocklistorna är kopior av orderunderlag som finns lagrade i affärssystemet. Dessa skrivs ut 
vid orderplock för att underlätta plockningen av varor. Den sparas endast då inte alla artiklar 
fanns på lagret, för att kunna kompletteras vid senare tillfälle. 

4.1.3 Så upplevs affärssystemet 
Eftersom att nästan alla på Sensistor kommer i kontakt med affärssystemet i sitt daliga arbete 
ställs det ganska höga krav på att det fungerar snabbt säkert och smidigt. Sensistor har aldrig 
stött på något större driftproblem under tiden de använt Axapta. Men de har däremot varit 
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tvungna att starta om servern ett par gånger, ingen viktig information kom dock till skada av 
detta, säger Granath. 
 
Även fast affärssystemet täcker in en så stor del av organisationen och har många olika 
moduler tycker samtliga tillfrågade att det är lätt att förstå vilka handlingar som är tillgängliga 
och vilken handlingsrepertoar som finns tillgänglig. Det är ibland lite svårt att se en tydlig röd 
tråd i systemet, när man skall in i en annan modul blir det svårt att veta hur den fungerar 
tycker Winther. Enligt honom, som inte varit anställd mer än ett halvår, var det svårt att 
komma ihåg detaljer i systemet till en början. Samma handlingar sker inte riktigt på samma 
sätt i olika moduler och delar. Ibland måste man fylla i vissa egenskaper för att kunna utföra 
en viss handling, vilket inte heller framgår tydligt. Winther berättar även att han i början 
tyckte att det var mycket att komma ihåg, vilket gjorde att systemet blev svåranvänt. Han är 
ganska självlärd och tycker att det som resultat av detta är svårt att se informationsflödet och i 
vilken ordning handlingarna skall utföras. Men han fyller i att det blir lättare när man har 
arbetat med det ett tag. Det är mycket arbete som utförs på rutin. När man är insatt i 
terminologin som används och vet var allting ligger och vad olika handlingar leder till så 
upplevs systemet som mycket mer lättanvänt. Oavsett om man är ny eller erfaren användare är 
samtliga överens om att systemet är handlingstransparent och det är tydligt vilken effekt en 
genomförd handling får. 
 
Systemet kan också upplevas som tråkigt. Granath poängterar att det känns ganska grått och 
livlöst samt att designen känns gammal, eller enkel. Enligt honom vore det trevligare med en 
design som var fräschare och lite roligare. Winther tycker att systemet har en neutral 
framtoning och att designen är enkel vilket gör att han kan sitta länge framför systemet utan 
att han känner sig trött eller virrig. 
 
Funktioner 
Affärssystemet ger en bra överblick över produktflödet. Det upplevs som enkelt att se när 
artiklar kommer och om de är beställda. Lagerkvantiteter däremot, kommenterar Winther, är 
svårare att hantera. Sensistor är tämligen beroende av affärssystemet och ser det som 
kärnprocess för verksamheten, enligt Astemark. Skulle affärssystemet gå ner en längre tid 
skulle stora delar av verksamheten bli lidande. Winther tillägger att den delen av 
lagerprocessen som innefattar plockning av en aktuell lista i lagret skulle fungera, men bara 
tills listan är färdigplockad och den ordern är klar i väntan på leverans. Några nya plocklistor 
skulle inte gå att skriva ut. 
 
Granath kommenterar att datumrapporteringen i affärssystemet inte fungerar tillfredställande, 
detta beror på att det slarvas eller inte finns tid för att rapportera in rätt datum i systemet. 
Enligt Granath är detta inget som de för tillfället arbetar med att förbättra i någon större 
utsträckning. Konsekvenserna av detta blir att kunden inte kan få exakta leveransdatum och 
man får ringa till leverantören eller inköparen för att få en bekräftad leveransdag. Ett annat 
problem med systemet, säger Granath, är att tidsplaneringen för en produktion inte fungerar. 
När en produktion startas så sätts slutdatumet två månader fram i tiden när det i verkligheten 
bara tar tre veckor. Detta är ett problem som har funnits sedan starten med affärssystemet och 
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är en följd av att inte rätt ledtider sattes i systemet från början säger Granath. Det finns i 
dagsläget ingen integrering eller kommunikation mellan Sensistors leverantörer eller 
tillverkare i affärssystemet. Granath tycker att en integration mellan leverantörer och 
tillverkare skulle vara den bästa lösningen, då skulle datumhanteringen kunna fungera bättre 
och det blir enklare att övervaka tillverkningsprocessen. 
 
 

4.2 Processer 
På Sensistor har man ett uttalat processtänkande och att effektivisera de befintliga processerna 
är centralt för Sensistors målstyrning. Sensistor har framställt ett kvalitetssystem där 
processerna har en central roll, för att kunna säkerställa kvalitén är det viktigt för dem att 
samtliga processer fungerar tillfredställande. Nedan är en övergripande processkarta. 

 

Figur 11 – Sensistors processkarta115 

4.2.1 Processägaren 
Sensistors ledning bestämde 2003 att man skulle dela in verksamheten i nio stycken olika 
processer. Alla processer har en processägare som har skyldighet att följa upp hur väl 
processen fungerar under daglig drift och att föreslå nödvändiga förbättringar. Processägaren 
svarar för att styra och koordinera sådana förbättringar som tillhör processen. Han/hon har 
                                                 
115 Adixen Sensistor(2007), Verksamhetsbeskrivning, Sensistors kvalitetssystem – presentation, dok.nr:160 
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också skyldighet att utifrån verksamhetsplaneringen framställa mål och strategier för 
processen. Verksamhetsplaneringen och de övergripande kritiska framgångsfaktorerna 
behandlas i ledningsgruppen, där har processägaren skyldighet att presentera graden av 
måluppfyllnad efter fastställd plan. Processägaren svarar även för bemanningen av processen 
och att tillse att personalen har den kompetens som krävs. Medel som processägaren har att 
tillgå är de som enligt budget föreskrivits och att använda sådana medel som för processen i 
riktning mot dess mål.   

4.2.2 Verksamhetsledningsprocessen 
Verksamhetsledningsprocessen är en övergripande stödprocess som har till uppgift att förse 
underliggande processer med adekvata resurser. Verksamhetsledningen ska informera 
organisationen om betydelsen av att kundkrav och författningskrav uppfylls samt att upprätta 
en kvalitetspolicy som ligger till grund för att fatta bra beslut. I den kvalitetspolicy som 
framställs ska det finnas tydliga mål för kvalitetsarbetet. Verksamhetsledningen ska 
genomföra protokollförda ledningsgenomgångar och säkerställa att rätt resurser finns 
tillgängliga för övriga processer.  

4.2.3 Orderprocessen 
Orderprocessen hanterar kontraktsgenomgång och orderregistrering mot produktions- eller 
projektprocesserna. Offerterna ska upprättas i affärssystemet, kontakt eller enligt en offertmall 
och ordrar lämnas till slutkunder. Återförsäljarna för Sensistors produkter använder prislistan 
och har rabatt enligt överenskommet avtal. Orderprocessen är en följdprocess efter 
återförsäljar- och säljprocessen som genererar inputen till orderprocessen. I orderingången 
registreras ordern i affärssystemet, ordern som skapas ligger öppen tills den är bekräftad i 
kontraktsgenomgången. Granath säger att detta steg inte alltid är nödvändigt då kundordern är 
tydligt specificerad och kunden är väl införstådd med vad han/hon vill beställa, i dessa fall är 
det oftast gamla kunder som vet vad de behöver. När ordern är bekräftad så meddelas kunden 
genom en orderbekräftelse där det framgår vilka produkter som beställts och vilket datum 
leveransen kommer. Orderbekräftelsen kan mailas direkt från affärssystemet eller skrivas ut 
och faxas. När ordern bekräftas skrivs även en plocksedel ut, denna plocksedel är till för att 
användas som plockdokument när ordern packas. Plocklistan är en kopia av orderlistan och 
sparas inte elektroniskt, de hanteras istället manuellt i ett pärmsystem. Kundernas behov har 
stor variation och ibland kan det därför vara nödvändigt att starta ett unikt kundprojekt. Ett 
sådant projekt innebär att man startar en kundbeställd projektprocess, vilket medför att man 
bygger en kundunik produkt.  

Anders Astemark påpekar att Sensistor tillverkar många produkter själva och för att kunna 
bedriva en effektiv lagerhållning måste de föra statistik över orderingången. Statistiken 
hjälper dem att fastställa prognoser för vilka produkter som ska finnas i lager och vilka 
kvantiteter, dessa prognoser utgör grunden för när en produktionsprocess ska starta. 
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Figur 11 - Adixen Sensistors orderprocess116 

 

Oderprocesskartan är ganska övergripande och för att förtydliga den har vi tagit fram en 
handlingsgraf. Grafen ger en mer detaljrik bild över de olika handlingar som utförs i 
orderprocessen. Grafen är framtagen med hjälp av Winther och Granath. Se nästa sida. 

                                                 
116 Adixen Sensistor(2007), Verksamhetsbeskrivning, Sensistors kvalitetssystem – presentation, dok.nr:160 



47 
 

 

Figur 12 - Handlingar i orderprocessen 

 

4.2.4 Leverans och Ta betalt processen 
Denna process är till för att beskriva hur produkter tas ur lager enligt plocklista från ordern. 
Processen beskriver även de moment som ordern genomgår tills det att den når kunden. I 
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denna process finns det två processägare, en för leveransprocessen och en för ta betalt 
processen.  

Ta betalt processen beskriver även Sensistors relation till externa kunder med avseende på att 
få betalt. Bevakning av kundreskontra ska ske löpande av reskontraansvarig, denne ska 
kontrollera förfallodatum på fakturan och kräva betalt av kunden. Bevakningen skall även 
innefatta sådana faktorer som hindrar betalning, så som leveransförseningar eller 
reklamationer. Processen behandlar även relationen mellan de olika avdelningarna transport & 
logistik, lager och ekonomi.  

 

Figur 13 - Leverans och ta betalt processen117 

 

                                                 
117 Adixen Sensistor(2007), Verksamhetsbeskrivning, Sensistors kvalitetssystem – presentation, dok.nr:160 
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5 Analys 
I vår analys behandlar vi hur Sensistor använder sitt affärssystem under orderprocessen samt 
intilliggande processer. Vi behandlar även de andra system som används för olika 
specialiserade uppgifter och handlingar som förekommer utanför affärssystemet. Vi tittar 
även på den problematik de upplever som följd av detta samt hur de själva skulle vilja att 
följden av handlingar inom affärssystemet och orderprocessen skulle se ut. På processidan 
behandlar vi hur orderprocessen följs i nuläget samt vilket teknikstöd Sensistor idag 
tillämpar. 

5.1 Affärssystemet 
Sensistor har sedan 2006 använt affärssystemet Microsoft Axapta 3.0. De var noggranna med 
implementationsfasen och några stora förändringar har varken förekommit i affärssystemet 
eller användandet av det sedan dess. Alla på företaget har tillgång till samtliga de 
implementerade modulerna, även om inte alla används. Sinsemellan litar de på att de som inte 
skall arbeta i en särskild modul låter bli den. För att uppå maximal verksamhetsnytta är det 
viktigt att integrera hela organisationen.118 Innebörden är inte bara att alla ska ha tillgång till 
systemet, det ska även innefatta samtliga organisatoriska aktiviteter. Affärssystemet innefattar 
nästan hela orderprocessen. Det tar vid när en order är lagd och ska behandlas utifrån kundens 
krav och följer med genom hela orderprocessen då varan antingen beställs från leverantör 
eller packas direkt.  

 
Sensistor använder inte samtliga moduler som implementerades i samband med 
affärssystemet. Det gör också att de går miste om ett antal av de möjligheter som systemet har 
att erbjuda. Istället väljer de att använda stödsystem för några av de funktionerna vilket också 
medför att syftet med affärssystem, att sprida information på ett standardiserat vis, går 
förlorat.119 Några av stödsystemen skulle rakt av kunna ersättas eller åtminstone stödjas i 
affärssystemet. Även det manuella pärmsystemet som brukas för plocklistor, borde kunna 
stödjas då affärssystem inte skiljer på hur någonting utförs, både manuella och ickemanuella 
handlingar stöds av affärssystem.120 Genom att öppna upp för nya vägar att sprida information 
på kan kunskap skapas. Affärssystemet skulle vara värdelöst ifall det inte bidrog till att 
kunskapandet inom Sensistor var bättre än innan införandet.121 Genom att använda flera olika 
system hämmas möjligheterna till kommunikation mellan dessa och informationsspridningen 
är inte så bra som den skulle ha varit om alla dessa funktioner var samlade under samma 
system. I och med att inte affärssystemet utnyttjas fullt ut kan det heller inte anses betala av 
sin kostnad på ett effektivt sätt.122 På detta vis kommer man att få lägre måluppfyllnad men 

                                                 
118 Magnusson, J. Olsson, B(2005), Affärssystem, Studentlitteratur, Lund 
119 Davenport, T.H(2000), Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
120 Andersen, E.S(1994), Systemutveckling, Lund 
121 Davenport, T.H(2000), Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
122 Ibid 
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utan att kostnaden för det minskar genom att utnyttja systemet effektivt. Snarare riskerar man 
det omvända då riskerna ökar för att organisationen och dess verksamhet utvecklas i fel 
riktning.123 Kunskap som skapas i samband med nyttjandet av de alternativa systemen går 
också förlorad, då den varken är omsatt i processer eller dokumenterad.124  
 
Men genom att inte använda affärssystemet fullt skapas inte heller så starka band mellan 
Sensistor och leverantören av affärssystemet. På det viset undviker man den monopolism som 
annars så enkelt uppstår vid leverans och förvaltning av dessa system.125 Genom att inte binda 
sig för mycket vid affärssystemet binder man inte heller upp sig mot leverantören och står 
med flera valmöjligheter. Vid ett eventuellt byte av affärssystem är det mindre som måste 
avvecklas.  
 

5.1.1 Stödsystem 
Sensistor har sedan länge brukat samtliga stödsystem och de har inte alltid haft den roll de 
idag besitter. Innan deras nuvarande affärssystem togs i bruk, användes de i större 
utsträckning tillsammans med det tidigare affärssystem som då brukades. Stödsystemen har 
sedan dess att Sensistor implementerade det nuvarande affärssystemet behållit mycket av sin 
användningsgrad. Det leder till att affärssystemet inte utnyttjas fullt ut och hämmar till viss 
grad det omfång ett affärssystem erbjuder.126 Många moduler som nu finns implementerade 
används inte av Sensistor. 

För att upprätta god och koncis information ska inte data lagras på mer än ett ställe. När data 
lagras på flera ställen finns det risk för att fel information sprids i organisationen.127 På grund 
av att Sensistor nyttjar och använder flera olika system uppstår en viss duplicering för den 
data systemen hanterar. Särskilt när innehållet i de kompletterande systemen jämförs med 
affärssystemet. De kompletterande systemen kan i vissa fall kommunicera internt. SoS kan 
t.ex. användas tillsammans med både Centuri och Kontakt. Det finns dessutom väldigt mycket 
data i de kompletterande systemen som inte lagras i affärssystemet. Kontakt lagrar data 
motsvarande ca 300 offerter per säljare.  

Granath påpekar att datumrapporteringen för leverans dels från Sensistor till kunder, men 
också från Sensistors leverantörer, fungerar dåligt. Det slarvas även en hel del med 
datumrapporteringen. Genom att integrera systemen skulle en bättre informationskonsistens 
uppstå. På det viset skulle även informationen kunna tillgängliggöras på ett helt annat sätt.128 
Det nuvarande tillvägagångssättet för datumrapportering är helt manuellt och sker genom 
telefonkontakt med transportbolag och leverantörer. Informationen matas sen in manuellt i 
affärssystemet, från vilket ordersedeln som följer med leveransen skrivs ut. Genom att vara 
uppbyggda kring en modulbaserad plattform kan affärssystem lätt anpassas för både intern 

                                                 
123 Davenport, T.H(2000), Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
124 Ibid 
125 Ibid 
126 Ibid 
127 Magnusson, J. Olsson, B(2005), Affärssystem, Studentlitteratur, Lund 
128 Davenport, T.H(2000), Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
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och extern kommunikation.129 Använder man inte affärssystemet under hela förloppet av en 
hel process bryts informationsflödet, och syftet med affärssystemet bestrids. För att kunna 
uppnå full nytta med affärssystem måste man vara medveten om och beredd på att göra det till 
en del av organiseringsprocessen.130 Affärssystem är till sin natur utformade så att de är 
väldigt kontrollerande system.131 Det gör att de inte samarbetar väl med andra system på 
samma nivå och man bör vara aktsam när det gäller användandet av andra system vid sidan av 
affärssystemet.132 

5.2 Processer 
Kärnprocessmodellen utgör enligt Rentzhog en viktig ledningsstruktur för att göra 
organisationen kundfokuserad och processorienterad.133 En förutsättning för att uppnå 
önskade resultat är att modellen följs och används för att leda och utveckla organisationen. 
Sensistor har en modell ”övergripande processer” som används och liknar 
kärnprocessmodellen. Skillnaden mellan dem är att Sensistors övergripande processkarta inte 
innefattar externa leverantörer. Eftersom att det inte finns någon process som innefattar 
externa leverantörer så förlorar man möjligheter att påverka inobjekten till processen.134 
Likheten mellan kärnprocessmodellen och ”övergripande processer” är att det är stort fokus 
på kunden. 

Att sensistor har upprättat en processorganisation är väldigt bra för att kunna få en effektiv 
organisation med tydlig målfokusering och god kvalité. En annan viktig aspekt är att man 
genom processerna gör mycket kunskap explicit. Man ser till olika processer och vad den 
enskilda processen gör och hur den samarbetar med övriga processer. Att göra kunskapen 
explicit är enligt Davenport viktigt för att inte en enskild person ska besitta all kunskap.135 
Givetvis kan det innebära stora förluster om en erfaren anställd slutar, men genom att 
manifestera kunskapen så kan den enklare föras vidare till övrig personal. Fördelen är också 
att explicit kunskap kan ifrågasättas och kan leda till bättre kunskap.136 

Den enda rollen som finns tydligt definierad för processerna är processägaren. Övriga roller i 
processen finns inte dokumenterade utan det är processägaren uppgift att svara för 
bemanningen i processen. Eftersom att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika 
processerna riskerar man inte att den funktionella organisationen blir det dominerande 
ramverket.137 Infrastrukturen möjliggör en effektiv processledning med tydligt 
dokumenterade skyldigheter samt vilka resurser som finns att tillgå. Rentzhog har en lista 

                                                 
129 Magnusson, J. Olsson, B(2005), Affärssystem, Studentlitteratur, Lund 
130 Askenäs, L(2000), Affärsystemet, Linköping Studies of Science and Technology, UniTryck, Linköping 
131 Magnusson, J. Olsson, B(2005), Affärssystem, Studentlitteratur, Lund 
132 Davenport, T.H(2000), Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
133 Rentzhog, O(1998), Processorientering en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur Lund 
134 Ibid 
135 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
136 Ibid 
137 Rentzhog, O(1998), Processorientering en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur Lund 
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över olika roller som bör finnas i en bra infrastruktur för processledning.138 Vi har valt att 
sammanföra dessa med de roller som identifierats på Sensistor i tabellen nedan. 

Tabell 5.1 – Olika roller vi processledning 

Rentzhogs roller: 
 

Motsvarande roll på Sensistor: 

Processägare Processägare 
Processledningsteam Ledningsgruppen 
Samordnade roller och forum Ledningsgruppen och ledningsmöten 
Stödjande roller och forum Tillsätts vid behov av processägaren 
Problemlösningsteam Saknas 

På Sensistor är det ledningsgruppen som agerar processledningsteam, det är där huvudmålen 
för processerna utformas. Ledningsmöten är det enda dokumenterade forumet för att diskutera 
processerna. Enligt Rentzhog så måste alla roller vara tydligt definierade för att uppnå en 
effektiv processledning.139 På sensistor lämnas mycket ansvar på processägaren, han/hon får 
själv tillsätta och utforma processens roller i enighet med målen. Processägarens skyldigheter, 
rättigheter och befogenheter som är definierade är helt i linje med det som Rentzhog anser 
tillhöra en processägares roll.140  

5.2.1 Affärssystemet och processer 

När företag investerar i IT-lösningar är det viktigt att man ifrågasätter grunden till detta. För 
att investeringen ska generera affärsnytta i verksamheten kräver det enligt Rentzhog att man 
förändrar det fundamentala sättet att tänka.141 Sensistors dokumentation över utformningen av 
huvudprocesserna gjordes 2003 och företaget har sedan dess investerat i ett nytt affärssystem 
2006. Det faktum att processerna utformades ganska lång tid innan införandet av 
affärssystemet kan vara en anledning till att man inte utnyttjar systemet fullt ut. Införandet av 
ny teknik skapar enligt Davenport också möjligheter till att förändra, effektivisera och skapa 
nya processer.142 Den möjligheten har inte sensistor åtnjutit. När processerna skapades fanns 
inga tankar på att byta affärssystem. Och man visste inte då vilka möjligheter som skulle 
uppkomma med det nya systemet. Idag registreras offerter i Kontakt även att det finns stöd för 
denna funktion i affärssystemet. I de fall då en offert leder till order så måste ordern 
registreras på nytt i affärssystemet. Detta kan vara en synergieffekt av att man inte tagit 
tillvara på de möjligheter som den nya tekniken möjliggör. För att kunna realisera de verkliga 
IT-vinsterna kräver det djup förståelse för både tekniken och organisationen.143  

                                                 
138 Rentzhog, O(1998), Processorientering en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur Lund 
139 Ibid 
140 Ibid 
141 Ibid 
142 Davenport, T.H(2000) Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
143 Rentzhog, O(1998), Processorientering en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur Lund 
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5.2.2 Orderprocessen 

Synen på orderprocessen skiljer sig i hur den är dokumenterad och hur den uppfattas. I 
handlingsgrafen identifieras handlingar som inte tillhör Sensistors orderprocessgraf, de 
återfinns istället i andra processer, då främst ”Leverans och ta betalt processen”. Granath och 
Winter har i handlingsgrafen beskrivit orderprocessen från det att det kommer en input till 
affärssystem tills det att ordern är klar för leverans. Enlig Rentzhog är det viktigt att alla är 
delaktiga och känner till processens mål.144 Så är inte fallet på Sensistor, även om det inte gör 
någon skillnad för hur de utför sina arbetsuppgifter, så kan det ha betydelse för hur målen för 
processen utformas.  

5.2.3 Diskussion 
Sensistor har ett uttalat processtänkande. De har tagit sig tid att definiera och strukturera alla 
processer. Detta är en stor fördel när man ser till informationsspridning och bildande av 
kunskap i organisationen.145 Genom att implementera processer kan kunskap som annars bara 
finns hos de anställda manifesteras och hållas kvar i organisationen.146 
 
Affärssystemet utnyttjas i stora drag som de redan befintliga systemen, inte som en 
heltäckande systemlösning eller kärnprocess. Den största orsaken till detta verkar vara 
Sensistor själva, där de i orderprocessens fall anser att hanteringen av offerter skulle bli för 
rörig om den skedde med affärssystemet. Vi ser istället en möjlighet här att kunna 
effektivisera orderprocessen. Genom att upprätta alla offerter direkt i affärssystemet så skulle 
man slippa att registrera ordern på nytt, om offerten skulle leda till beställning. Förutom 
dubbelarbetet så skulle det ge bättre information i affärssystemet, det skulle då vara möjligt 
att se hur många offerter som faktiskt blir en order. 
 
Genom att låta affärssystemet ta över en allt större del av orderprocessen skulle flera fördelar 
uppnås. Sensistor skulle få en mycket högre informationsintegration. Systemen som används i 
dagsläget är inte fullt integrerade med varandra och det är bara tre av dessa, Kontakt, SoS och 
Centuri som kan kommunicera. Ifall affärssystemet tilläts skulle det kunna kommunicera med 
både kunder och leverantörer till Sensistor. På så vis skulle Sensistor och dess intressenter 
kunna utbyta rätt information om rätt saker vid rätt tid. Genom denna möjlighet skulle man 
kunna åtgärda problemet med datumrapporteringen som bl.a. Granath påpekar. 
 
Den kommande generationens systemstöd erbjuder ett bättre alternativ för Sensistor än det 
högt integrerade och standardiserade sättet på vilket ERP – system arbetar. Genom att 
använda Client/Server teknologi och applicera SOA skulle bryggor mellan Sensistors 
nuvarande applikationer kunna byggas. SOA är inte lika krävande av organisationen som 
ERP, utan syftar till att ta vara på de system som redan finns.147 På så vis skulle Sensistor 

                                                 
144 Rentzhog, O(1998), Processorientering en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur Lund 
145 Jacobsen, D.I & Thorsvik,J (2002), Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur, Pozkal, Polen 
146 Davenport, T.H(2000), Mission Critical, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 
147 Magnusson, J. Olsson, B(2005), Affärssystem, Studentlitteratur, Lund 
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kunna tillförskansa sig alla de fördelar med affärssystem de nu missar, främst på grund av 
användandet av flera olika system. 
 
Som arbetet fortlöper idag fungerar det bra, enligt respondenterna. Men om orderingången 
skulle öka så kommer också kraven på orderprocessen att öka och då får en bra processtruktur 
större effekt. Genom att revidera orderprocessen till hur den upplevs, skulle det bli en enklare 
målstruktur. Som det är idag har personalen i orderprocessen mål från två olika processer att 
ta hänsyn till. Om det istället hade varit en process så skulle målen varit tydligare och lättare 
att förankra hos personalen. Processägarens arbete skulle förenklas och risken för 
målkonflikter minskar. 
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6 Slutsats 
Sensistor har ett brett stöd för orderprocessen i sitt affärssystem. I och med att alla processer 
och delprocesser är väldefinierade på organisatorisk nivå har det varit relativt enkelt att se 
gränserna för affärssystemets omfattning.  
 
Affärssystemet täcker in nästan hela orderprocessen och har kapacitet för ännu större 
täckningsgrad än vad som utnyttjas idag. Kundkontakt, dokumentation och kundservice är de 
delar som i dagsläget ligger utanför affärssystemet och omfattas av alternativa systemstöd. 
Det enda som hindrar affärssystemet från att stödja ett större omfång av orderprocessen verkar 
vara Sensistor själva. Enligt Granath skulle det t.ex. bli för rörigt ifall affärssystemet fick 
hantera alla de offerter som finns i stödsystemet Kontakt.  
 
Sammantaget verkar Sensistor använda affärssystemet på samma sätt som sina stödsystem. 
Det betraktas som ett systemstöd som ska ge stöd åt processer snarare än att betraktas som en 
kärnprocess i sig själv. Men för att få ut det mesta av affärssystem måste dessa ses som en del 
av själva organiseringen.148  

Mål och riktlinjer för orderprocessen är väl dokumenterade och definierade men uppfattas inte 
i enlighet med dokumentationen. Orderprocessen beskrivs istället av Winther och Granath 
efter affärssystemets handlingar, vilka de istället ser som den verkliga processen. Den 
orderprocessen är i dokumentationen ”orderprocessen” och delar av ”Ta betalt och 
leveransprocessen”. Detta är ett tecken på att processtänkandet inte finns på alla nivåer i 
organisationen. Om Sensistor reviderat processerna och anpassat dem efter affärssystemet så 
skulle orderprocessen enklare kunnat styras och effektiviserats. Som orderprocessen är 
dokumenterad idag så har man inte tagit någon större hänsyn till affärssystemet. Man har 
utformat orderprocessen som enskild entitet, som sedan får stöd av affärssystemet. De mest 
elementära bristerna är att processtänkandet inte är förankrat på alla nivåer i organisationen, 
samt att liten eller ingen hänsyn tagits till affärssystemet vid utformningen av orderprocessen. 
149 
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7 Avslutande reflektioner 
Som avslutning vill vi skriva lite friare om våra erfarenheter från uppsatsarbetet. Det har varit 
en både spännande och intressant, för att inte säga utvecklande, resa. Ämnesvalet visste vi var 
intressant redan från början. Vi har båda ett stort intresse för affärssystem samt användandet 
av dessa i organisationer och verksamheter. Utvecklingen inom området är något som vi båda 
har följt och kommer att fortsätta följa med spänning. Den uppfattning vi delar är att 
affärssystem kommer att omforma det sätt på vilket organisationer bedriver verksamheter.  

7.1 Arbetet med uppsatsen 
Vi hade en idé om att vi ville undersöka hur affärssystem användes applicerade i en 
verksamhetskontext. En av de målsättningar som genomsyrat vår tankeställning var 
uppfattningen om att det råder en viss skillnad mellan hur litteraturen föreskriver att 
affärssystem bör användas, jämfört med hur det används i praktiken. Denna inställning har 
haft stort inflytande över vårt sökande. En stor utmaning innan och under arbetet har varit att 
ständigt återkoppla och fundera över den frågeställning vi utgick från. Vi hade en förhoppning 
om att hinna med att ställa Sensistors användande av affärssystemet Axapata mot hur Qurious 
hade anpassat implementationslösningen. Vi fick dock omvärdera den grunden en bit in i 
arbetet, främst på grund av att tiden var knapp. Dels skulle vi inte hinna värdera all den empiri 
dessa intervjuer skulle innebära, dels skulle kvalitén på svaren kanske inte bli helt objektiv. 
Qurious har trots allt mycket god kontakt med Sensistor då de båda ingått i partneravtal över 
förvaltningen av Axapta. Vi beslutade att istället koncentrera oss på de källor, bestående av 
både empiri och teori, vi redan hade tillgång till och bredda vår fallstudie på djupet. De 
resultat vi erhållit och kommit fram till i den här undersökningen skulle säkert ha kunnat se 
annorlunda ut ifall en annan verksamhet, eller ett annat affärssystem, hade studerats. Redan i 
vår metodansats, där vi beslutar oss för att göra en kvalitativ fallstudie, begränsar vi oss till en 
viss typ av svar. Dessa skulle med allra största sannolikhet ha sett annorlunda ut ifall 
undersökningsarbetet bedrivits med mer kvantitativ karaktär. 

7.2 Områden att studera vidare 
Gränslandet mellan affärssystem och processer är ett väldigt intressant område och det finns 
mycket att studera vidare. Vi har bildat oss en uppfattning om att det är viktigt att alla inom 
en och samma organisation förstår meningen med dess processer. Det är också minst lika 
viktigt att alla inom samma organisation förstår meningen och syftet med affärssystemet, samt 
vilka organisatoriska krav som måste uppfyllas. Ett intressant uppslag vore att betrakta 
Sensistors orderprocess genom Rentzhogs ”kund och leverantörsmodellen” för att bilda sig en 
uppfattning om dess kundorientering i processarbetet. Genom att eventuellt optimera 
processflödet skulle man kunna klargöra processens mål, syfte, innehåll och roller. Det skulle 
också innebära att det vore lättare att finna stöd för processer i affärssystemet. Ytterligare ett 
område att undersöka vore huruvida Sensistor anpassat sina processer efter affärssystemet och 
jämföra med liknande verksamheter med samma affärssystem. I ett optimalt fall är 
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processerna anpassade efter affärssystemets utseende och krav. Genom att anpassa 
processflödet efter affärssystemet skulle stödet för processerna infalla mer naturligt. Ett 
alternativ till detta uppslag skulle vara att utreda passformen organisationen har idag mot en 
annan typ av systemstöd, t.ex. EAI eller SOA. I framförallt fallet med SOA framhävs nyttan 
av att använda flera olika program och system från olika leverantörer som kompletterar 
varandra. Kommunikationen sköts via gemensamma informationsdatabaser baserade på 
XML-standard formatet. Sensistors organisation använder idag redan flera olika system som 
på flera sätt kompletterar varandra, men saknar möjlighet att kommunicera i någon större 
utsträckning. Det skulle kunna vara så att den typ av standardisering som affärssystem leder 
till är på väg in i en återvändsgränd. Det som man bör satsa vidare på kanske är olika 
systemkomponenter från olika leverantörer där delarna drar nytt av varandra. Fokus borde 
kanske skiftas till kommunikationen mellan dessa systemkomponenter, för att stödja hela 
organisationen och dess verksamhet. 
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