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Till sist vill jag tacka alla de systemanvändare som jag kommit i kontakt med 
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Sammanfattning

FDT AB är ett företag som utvecklar och säljer affärs- och butikssystem till små 
och medelstora företag i Sverige. Syftet med rapporten var att kartlägga och 
utvärdera huruvida inköpshanteringen i FDTs affärssystem Avance och dess 
befintliga funktioner uppfyller kundernas krav. I fall att brister upptäcktes skulle 
funktionella specifikationer tas fram som löser dessa. Vidare ingick även att 
värdera förbättringsförslagens potentiella nytta via en så kallad PENG-analys. 

Kartläggningen av användarnas behov och önskemål har genomförts med hjälp 
av två olika metoder. Den ena gick ut på att användarna via intervjuer fick 
möjlighet att säga vilka funktioner som var mindre bra och vilka de saknade 
helt. Den andra baserades på goal-directed design, eller närmare bestämt 
personas-teorin. 

Kartläggningen resulterade i ett tjugotal olika förbättringsförslag. Några av 
dessa presenteras kortfattat nedan:

 Rutiner för uppdatering av manualen bör upprättas och ansvarsområden, 
för efterlevnad och uppföljning av dessa, bör tilldelas.

 Skapa en fakturahistoriksfunktion som samlar alla slutlevererade ordrar på 
ett ställe. Det skulle innebära att kolumnen antal låses vid slutleverans.

 Lägg till en extra flik i leverantörsreskontrabilden som skulle kunna heta 
exempelvis fakturaavstämning.

 Skapa en egen kolumn för etiketter i inköpsbilden för att förenkla 
etiketthanteringen.

PENG-analysens resultat visar att den potentiella nyttan av förbättringsförslagen 
värderades av Aeris Hund & Häst AB till 10 000 SEK, detta är således 
förslagens bruttonytta. Kostnaden för att uppnå nyttan beräknades till 1 600 
SEK, vilket ger en nettonytta på 8 400 SEK. Nettonyttan från år två uppgår dock 
till 10 000 SEK då kostnaden för nyttan, det vill säga utbildningen, är en 
engångskostnad. Nettonyttan för första året kan, för att få perspektiv på 
summan, jämföras med de totala systemkostnader på 30 000 SEK för licenser, 
drift och support som Aeris Hund & Häst AB årligen betalar. Jämförelsen visar 
att förbättringsförslagens nettonytta uppgår till drygt en fjärdedel av deras totala 
systemkostnader. Ett annat viktigt begrepp är PENG-analysens nyttofaktor, den 
beräknades till 6,25. Detta kan tolkas som att den potentiella nyttan är drygt sex 
gånger större än kostnaden för densamma. 

Författarens rekommendation till FDT är, med utgångspunkt från PENG-
analysens resultat, att alla föreslagna förbättringsförslag bör implementeras.   
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Abstract 

FDT AB is a company whose business concept is to develop and sell ERP-
systems to small and medium sized companies in Sweden. The purpose with the 
report was to map out and evaluate whether FDT´s ERP-system, Avance, and its 
existing functions are built to meet the customers’ requirements. The work is 
restrained to only investigate the purchase management. In case that flaws were 
detected, functional specifications must be prepared to solve these. The report 
should also include an evaluation of the potential benefits of the proposed 
improvements. To accomplish this, a PENG-analysis will be carried out. 

The mapping of needs and desires of the users has been carried out applying two 
different methods. The first was more direct and involved interviews with the 
users. The interviewed got the opportunity to tell what functions that work 
inadequately and which ones they missed completely. The other method was 
based on goal-directed design or, more exactly, the theory of personas. 

The mapping resulted in a number of proposals that will improve the system. 
Some of them are briefly presented below:

 Routines for updating the manual should be drawn up and suitable 
candidates should be given the responsibility to follow these up.

 Create a function with invoice history that accumulate all orders that are 
delivered. This would mean that the column for quantity is locked when 
an article is delivered. 

 Add an extra folder in the image of accounts payable ledger that for 
example could be named fakturaavstämning.

 Create a column for labels in the purchase image.

The results of the PENG-analysis shows that the potential benefit of the 
proposed improvements were valued by Aeris Hund & Häst AB to 10 000 SEK. 
This is the gross gain of the proposals. The cost of reaching the benefit is 
estimated to 1 600 SEK, which make the net gain 8 400 SEK. The net gain is 
though 10 000 SEK from year two and forward because the cost of the benefit is 
a single cost. This net gain can be compared to the 30 000 SEK that Aeris Hund 
& Häst AB pays on annual basis for licenses and operating costs. The 
comparison shows that the net gain of the proposed improvements sums up to 
over one fourth of their total cost for the system. Another important ratio is the 
factor of gain, calculated to 6.25. This means that the potential benefit is over 
six times bigger than its cost. 

The author recommends FDT to implement all proposed improvements.
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1 Inledning

Kapitlet avser att ge läsaren en kort introduktion till ämnet affärssystem. 
Därefter följer den problemdiskussion som utgör fundamentet i det därpå 
följande syftet. Slutligen redovisas avgränsningar, företagspresentation samt en 
redogörelse av rapportens disposition.

1.1 Introduktion

Det nya informationssamhället speglas av en närmast explosionsartad teknisk 
utveckling, stegrande konkurrens och ett stort informationsflöde. Ur ett 
företagsperspektiv innebär detta att företagen måste förbättra sin förmåga att 
snabbt anpassa sig till nya förhållanden. Detta gäller inte minst inom 
affärssystemsbranschen. (Samuelson, 2001)

Marknadstillväxten för affärssystem har sedan slutet av 90-talet pekat spikrakt 
uppåt med årliga tillväxttal på 30-40 procent. Detta kan dock delvis förklaras av 
millennieskiftet som skapade ett stort behov av att byta ut föråldrade system men 
det visar ändå på en bransch i stark medvind. Starkast är tillväxten inom 
segmentet små och medelstora företag. Dessa företag efterfrågar system som är 
enkla, logiska, billiga att införskaffa och underhålla samt flexibla. (Affärssystem 
– upp till bevis, http://computersweden.idg.se/special/affarssystem/) 

Ett affärssystem idag är en samordnad mängd av program som ger stöd åt alla 
kärnprocesser som ingår i verksamheten (Aladwani, 2001). Kundvårdssystem, 
CRM, är ett bra exempel på detta. Det är ett program som används för att stötta 
säljfunktionen på många företag och som har gjort sitt intåg på allvar hos 
svenska företag. 

”På andra sidan av ett kundvårdssystem sitter en inköpare. Detta signalerar att 
dagens inköpsfunktion inte kan skötas via de vanliga bastusamtalen eller efter 
veckans rotarymöten” (Gud finns på inköpsavdelningen, 
http://www.handelsvanner.nu/hannafalk.html). 

http://computersweden.idg.se/special/affarssystem
http://www.handelsvanner.nu/hannafalk.html
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Inköpsfunktionen har till uppgift att förse företaget med rätt material, i rätt 
kvantitet och kvalitet, till rätt pris och att det levereras på rätt plats i rätt tid. Den 
räknas som en stödfunktion som avser att ge stöd åt företagets primär- samt 
stödfunktioner (Van Weele, 2002). En viktig beståndsdel i ett affärssystem är 
således ett väl fungerande inköpssystem som kan stötta företagets 
inköpshantering. En affärssystemsleverantör som lyckas med detta har goda 
förutsättningar att göra bra affärer. Det räcker dock inte att enbart ha en stark 
inköpshantering. Leverantörerna måste kunna erbjuda system som innehåller 
mellan 90 till 95 procent av alla de funktioner som ett företag behöver 
(Kalderén, 1995). Deras system bör dessutom hjälpa kunderna att uppnå deras 
affärsmål.

”Each year companies invest huge amounts of money in Information 
Technology. The rationale behind these, like all other investments, is that they 
will help the company to achieve certain business goals, e.g. gain competitive 
advantages, increased market share, etc” (Balic, Berndtsson, Ottersten & 
Aldman, 2002). 

Det är många företag som upplever att pengar försvunnit in i det stora IT-hålet 
när investeringar på stora belopp gjorts i IT-projekt. Detta är dock kopplat till 
hur IT-investeringarna behandlas, finns det kalkyler på vilken nytta som 
systemen ska skapa? Detta är en vanligt förekommande frågeställning när det 
gäller IT-investeringar. En grundläggande del i lyckosamma 
affärssystemsprojekt ligger just i förståelsen av den affärsnytta som hela 
systemet ska leverera. (Affärssystemet - det svarta IT-hålet, 
http://computersweden.idg.se)

Det faktum att det i många fall saknas en tydlig beskrivning av den förväntade 
nyttan för beställaren och de framtida användarna är sannolikt en av de största 
anledningarna till förseningar och dålig träffsäkerhet i IT-projekt (Effektkarta, 
http://inuse.se/tjanster/malkort.html). 

1.2 Problemdiskussion

FDTs mål är, enligt deras marknadsföring, att förenkla företagens tillvaro genom 
att tillhandahålla enkla, logiska och användarvänliga system. För att även 
fortsättningsvis kunna vara med och konkurrera på den tuffa och snabbt 
utvecklande marknaden jobbas det ständigt med förbättringar och att ligga i fas 

http://computersweden.idg.se
http://inuse.se/tjanster/malkort.html
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med den tekniska utvecklingen. Detta ställer stora krav på programutveckling 
och marknadskännedom. Risken är annars stor att andra företag skaffar sig 
konkurrensfördelar som kan resultera i förlorade kunder och minskad lönsamhet.
God marknadskännedom är sålunda viktigt för att lyckas. I FDTs fall innebär 
detta att kartlägga kundernas behov och önskemål för att kunna överföra dessa 
till affärs- och butiksdatasystemet. Kunderna av FDTs affärssystem Avance 
består huvudsakligen av handelsföretag, det vill säga företag som enbart köper 
och säljer utan att förädla produkterna. Detta medför att inköpsfunktionen i 
dessa företag är av avgörande betydelse för lönsamheten. En sparad krona i 
inköpskostnad ger en krona i ökad vinst, allt annat lika. Med detta i åtanke är det 
självklart att inköpshanteringen i ett affärssystem, och då särskilt i 
marknadssegmentet handelsföretag, är av central betydelse och ett starkt 
konkurrensmedel. Därav vikten av att ständigt jobba med förbättringar av 
inköpshanteringen och till detta effektiva rutiner så att användningen kan 
optimeras efter de förutsättningar som gäller.

Tidigare diskuterades även vanliga orsaker till framgångsrika IT-projekt, och en 
väldigt viktig del var att tydligt beskriva den potentiella nyttan med projektet, 
eller med förbättringarna som i detta fall. Därav betydelsen av att göra en 
nyttovärdering av de förbättringsförslag som tas fram.  

1.3 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga och utvärdera om de befintliga 
funktionerna och rutinerna för inköpshanteringen i FDTs affärssystem Avance är 
rätt anpassade för att uppnå och helst överträffa kundernas önskemål. Om brister 
i inköpssystemet identifieras ska funktioner tas fram som löser dessa. Vidare ska 
den potentiella nyttan av förbättringsförslagen värderas med hjälp av en PENG-
analys på ett av FDTs kundföretag.

1.4 Avgränsningar

Detta arbete är avgränsat till att enbart omfatta inköpshanteringen i 
affärssystemet FDT Avance, således kommer enbart programmodulerna 
Fakturering och Leverantör att ingå i arbetet. Med inköpshantering avses all 
hantering från och med att inköpsbehov uppstår till det att en faktura inkommer 
och registreras. FDT vill inte ändra systemkraven i dagsläget, detta innebär att 
förbättringsförslag med sådana konsekvenser inte kommer att föreslås.
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1.5 Företagspresentation

FDT AB har sedan 1979 utvecklat affärssystem till små och medelstora företag i 
Sverige och idag använder drygt 4 000 företag deras affärssystem. FDTs 
kärnverksamhet består i att utveckla och sälja affärs- och butiksdatasystem och 
ge support till deras kunder. Dessutom utförs konsulttjänster såsom 
kundanpassade företagsutbildningar om affärssystem, rapportanpassningar samt 
generella utbildningar om företagets produkter. FDT Avance är ett komplett 
affärssystem som bygger på en öppen databas och tillhörande programmoduler 
för fakturering, lagerhantering, inköp, leveransplanering, kundvård, bokföring 
med mera (http://www.fdt.se). Under det föregående året har även funktioner för 
elektronisk handel med stöd för EDI och XML tillkommit och grunden för en ny 
teknisk plattform med SQL-server är lagd.

1.5.1 Organisation

FDT AB är helägt dotterbolag till IPSwedencom AB och har en omsättning som 
sedan år 2000, då den låg på ca 2,7 miljoner SEK, ökat till nästan 12 miljoner 
SEK år 2003 (FDT ABs årsredovisning år 2003, http://www.fdt.se). Bolaget har 
15 anställda, 13 av dessa är placerade i Luleå och två stycken på 
försäljningskontoret i Stockholm. Företaget har en styrelse bestående av Kent 
Forss, Ingvar Svanberg, Roland Nilsson och Ulf Lundborg, vilka även utgör 
FDTs ägare. Kent Forss är vd och under honom finns tre avdelningar; 
Utveckling, Försäljning och Support. De strategiska besluten fattas av styrelsen 
och vd:n för att därefter förmedlas till berörda. Den operativa verksamheten 
sköts av respektive avdelning. Alla avdelningarna har regelbundna möten med 
vd:n där planering med mera görs.  

1.6 Disposition

För att tydliggöra rapportens innehåll redogörs nedan för dess fortsatta 
disposition.

Kapitel 2 – Metod: Detta kapitel avser att redogöra för författarens val av 
undersökningsansats och metod. En beskrivning av författarens tillvägagångssätt 
under arbetet och de datainsamlingsmetoder som använts för att uppnå 
rapportens syfte redovisas också i kapitlet.

http://www.fdt.se
http://www.fdt.se
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Kapitel 3 – Nulägesbeskrivning: Kapitlet ger en beskrivning av hur 
inköpshanteringen i FDT Avance ser ut i nuläget.

Kapitel 4 – Referensram: Den referensram av teorier och begrepp som är 
relevant för problemområdet presenteras i detta kapitel. Kapitlet bygger på 
teorier rörande bland annat goal-directed design, systemförvaltning och PENG-
modellen. Referensramen ligger till grund för analysen av empirin.

Kapitel 5 – Kartläggning och analys av brister och behov i 
inköpshanteringen: Kapitlet innehåller resultatet av den utförda kartläggningen 
av brister och behov i inköpshanteringen. Direkt efter varje avsnitt följer en 
analys av de upptäckta bristerna och behoven. Analysen utgår från de teorier 
som presenterades i referensramen och dessa används som analysverktyg.

Kapitel 6 – Förbättringsförslag: Detta kapitel innehåller de förbättringsförslag 
som undersökningen har resulterat i. 

Kapitel 7 – PENG-analys: Kapitlet redogör för genomförandet och resultatet av 
den utförda PENG-analysen. Analysen utgår från det befintliga systemet och 
mäter den nytta som en eventuell implementering, av de förbättringsförslag som 
föreslagits, skulle medföra.

Kapitel 8 – Slutsatser och rekommendationer: I detta avsnitt dras arbetets 
slutsatser. Dessa baseras i huvudsak på resultatet av den utförda PENG-analysen 
men även andra faktorer tas i beaktning. Kapitlet består vidare av de slutliga 
rekommendationerna till uppdragsgivaren FDT AB. 

Kapitel 9 – Diskussion: I detta kapitel diskuteras arbetets genomförande och 
den analys som genomförts. Avsnittet avslutas med ett slutord.

Kapitel 10 – Källförteckning: I detta avsnitt redovisas alla referenser som 
används i rapporten. Källorna är indelade i fyra kategorier; böcker, artiklar, 
elektroniska källor samt intervjuer.
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2 Metod

I detta kapitel redovisas vilka metoder som använts för att uppnå syftet med 
examensarbetet på FDT AB. Inledningsvis beskrivs valet av 
undersökningsansats och därefter det tillvägagångssätt som använts. Slutligen 
redovisas de datainsamlingsmetoder som nyttjats för att inhämta nödvändig 
information om FDT Avance, dess användare och deras bruk av systemet.

2.1 Undersökningsansats

Valet av metod beror helt och hållet på undersökningens syfte (Lekvall & 
Wahlbin, 1993). Undersökningar med förändringsarbete, som i detta fall, och då 
processer studeras är en fallstudie att föredra (Patel & Davidson, 2003). 
Författaren har därför valt att genomföra en fallstudie för att uppfylla syftet med 
denna rapport. Inledningsvis handlar en fallstudie mer om att förstå något än att 
förklara något. Detta gäller även denna studie, då arbetet till en början mest 
kommer att bestå i att förstå och studera inköpshanteringen i FDT Avance. Detta 
innebär att problemformuleringen kommer att senareläggas till ett senare 
stadium i arbetet, vilket kan anses som en fördel (Ejvegård, 2003).

2.2 Tillvägagångssätt

Grunden för detta examensarbete är ett tydligt preciserat syfte. Utifrån detta 
kommer författaren sedan att göra nödvändiga avgränsningar. Arbetet kommer 
inledningsvis att syfta till att kartlägga systemets nuläge, det vill säga FDT 
Avances inköpshantering. För att göra detta kommer litteraturstudier, praktisk 
systemgenomgång och intervjuer att genomföras. När systemets 
nulägesbeskrivning är klar inleds nästa fas i arbetet. Denna består bland annat 
utav en undersökning där inköpshanteringen och systemanvändningen för ett 
antal av Avances användare kartläggs. En annan undersökning som kommer att 
genomföras i denna fas syftar till att kartlägga ett antal användares mål och 
beteenden. Den sistnämnda kommer att genomföras via intervjuer med 15 
utvalda användare av Avance. Med utgångspunkt i intervjuerna skapas därefter 
två fiktiva användare, så kallade personas, som presenterar två arketyper av 
användare. Detta verktyg kallas personas och ingår i den metod som bland annat 
går under benämningen goal-directed design. Utifrån dessa två personas 
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kommer sedan förslag på förbättringar av systemet framarbetas. Tillsammans 
med de behov och önskemål som framkommer direkt från verkliga användare 
utgör de basen för de förbättringsförslag och rekommendationer som senare 
kommer att ges. Den kartläggning och analys som föregår dessa 
undersökningars resultat kommer att genomföras med hjälp av litteraturstudier, 
intervjuer, företagsbesök, systemtestning och kontinuerlig kommunikation med 
programutvecklarna på FDT. För att påvisa vilken nytta förbättringsförslagen 
kommer att medföra vid ett eventuellt implementerande kommer en PENG-
analys att genomföras på ett av FDT utvalt företag. Valet kommer att falla på ett 
företag som anammat hela systemets koncept och som därigenom använder 
merparten av de funktioner som finns i inköpshanteringen.

2.3 Datainsamlingsmetod

Insamlingen av data kommer att ske på två sätt. Det första går ut på att samla in 
ny data och det andra på att utnyttja redan insamlat material. Informationen som 
inhämtas via dessa metoder kallas primärdata respektive sekundärdata (Arbnor 
& Bjerke, 1994). Intervjuer, facklitteratur, företagsbesök och två affärssystem; 
Avance och Scandinavian PC Systems motsvarighet Administration 1000, 
kommer att användas som informationskällor under arbetet. 

2.3.1 Litteraturstudier

För att skapa den teoretiska referensramen för examensarbetet kommer 
sökningar på Internet och universitetsbibliotekets sökmotorer Bibdia, Libris och 
Artikelsök att genomföras. Målet med sökningarna är att finna böcker, rapporter, 
artiklar, elektroniska källor och andra tillgängliga källor som behandlar, för 
examensarbetet, relevanta teorier. Affärssystem, inköp, goal-directed design, 
personas samt PENG-modellen är ett urval av de sökord som kommer att 
användas vid sökningarna. Orden kommer att användas var för sig men även i 
kombination med andra sökord. Sökordens engelska motsvarigheter nyttjas 
också. 

2.3.2 Intervjuer

När en fallstudie utförs är öppna frågor nödvändigt, detta för att kunna ta reda på 
så mycket som möjligt men även för att ha möjlighet att ställa följdfrågor (Yin, 
1994). De intervjuer som avses genomföras i detta examensarbete består således 
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av öppna frågor och är av halvstrukturerad karaktär. Halvstrukturerade 
intervjuer, som i detta fall, är ett mellanting av helstrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer (Patel & Davidson, 2003). Frågemallar kommer att 
upprättas innan intervjuerna genomförs. Dessa kommer att utformas utifrån 
arbetets problemformulering och de litteraturstudier som genomförs. Mallarna, 
se bilagorna 5.2-5.4., genomgår därefter granskning av sakkunnig personal på 
FDT AB för att inga viktiga frågeställningar ska förbises. Respondenterna 
kommer i god tid före att få möjlighet att granska frågemallen för att kunna 
förbereda sig. Under intervjuerna kommer noggranna anteckningar att föras och 
en kontinuerlig återkoppling av svaren att hållas för att säkerställa korrekta 
svarstolkningar.

2.3.3 Företagsbesök

Företagsbesök kommer att genomföras på fyra företag. Dessa företag är Aeris 
Hund & Häst AB, Viltpoolen AB, Data & Consulttjänst AB samt Electrotech 
Kalix AB. Besöken genomförs för att studera inköpshanteringen i allmänhet, och 
användningen av Avance i synnerhet. Dessutom kontrolleras huruvida befintliga 
rutiner efterlevs. I samband med besöken kommer även de ovan nämnda 
intervjuerna och datainsamling av företagsmaterial att genomföras. 

2.3.4 Affärssystem

Genom hela arbetet kommer affärssystemet FDT Avance, version 8.0 och 8.1, 
att nyttjas som informationskälla. Anledningen till att just dessa versioner 
kommer att användas är att det är de senaste versionerna. Vid kartläggningen av 
inköpshanteringen kommer systemet att undersökas och testköras parallellt med 
studier i dess användarmanual. I arbetet med att bredda kunskaperna inom 
affärssystem kommer även det marknadsledande Scandinavian PC Systems 
motsvarighet Administration 1000 att testköras. 

2.4 Metodkritik

Den metod som kommer att användas i detta examensarbete är vald för att 
uppfylla syftet med arbetet. Oberoende av vilken metod som används så 
existerar alltid en viss risk för att det resultat som framkommer i arbetet inte är 
helt pålitligt. Kritisk granskning av allt insamlat material är mycket viktigt vid 
författande av vetenskapliga rapporter (Zikmund, 2000). 
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När den valda metoden ska granskas är reliabilitet och validitet två centrala 
begrepp som måste tas i beaktning. Reliabilitet anger ett mätinstruments 
tillförlitlighet och användbarhet samt måttenheten (Ejvegård, 2003). Detta 
innebär att metoden ska vara oberoende av undersökare och tidpunkt för att 
mätningen ska ha hög reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Med 
validitet menas att verkligen mäta det som ska mätas. Det primära i mätningen är 
således att veta vad måttet står för och att använda det konsekvent (Ejvegård, 
2003).

För att uppnå hög validitet kommer kontinuerliga avstämningar att göras under 
arbetets gång med handledare och sakkunnig personal på FDT. Vidare kommer 
rapportens innehåll att diskuteras med handledare på Luleå tekniska universitet. 
Användande av intervjumallar torde rimligtvis öka validiteten då frågorna är 
förberedda i förhand och risken minskar därmed att viktiga frågeställningar 
förbises. 

Hög reliabilitet kommer att uppnås genom att bland annat utforma intervjumallar 
som skickas ut till respondenterna innan intervjutillfällena. Detta för att 
respondenterna ska ges goda möjligheter att vara väl förberedd. Intervjuerna 
kommer även att sammanställas med frågor och tillhörande svar och skickas 
tillbaka till respondenten för kontroll. Detta för att försäkra sig om att svaren 
tolkas korrekt och att ingen information av värde gås förlorad kommer. Detta 
borde säkerställa en hög reliabilitet, men det finns trots allt en risk att 
information förloras då inga bandspelare kommer att användas. Det faktum att 
intervjuerna ämnar vara halvstrukturerade med öppna frågor möjliggör 
följdfrågor för att reda ut oklarheter, vilket sannolikt resulterar i högre 
reliabilitet. Ledande frågor kommer att undvikas i största möjliga mån.
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3 Nulägesbeskrivning

Detta kapitel avser att ge läsaren en beskrivning av hur inköpshanteringen i 
FDT Avance ser ut i dagsläget. Inledningsvis redovisas hur ordrar hanteras i 
systemet och därefter beskrivs bland annat tre olika sätt att göra inköp i Avance. 

3.1 Systembeskrivning – Inköpshanteringen i FDT Avance

Nedan presenteras hur FDT Avance ska användas när de vanligaste 
basfunktionerna gällande företagens inköpshantering ska skötas.

3.1.1 Inregistrering av order

Orderunderlag kan inregistreras i orderbilden och kan sedan skrivas ut som 
offert, orderbekräftelse, plocklista, följesedel, faktura eller kontantnota. Detta 
medför att ett och samma underlag utgör grunden till alla dokument. 
Arbetsgången vid inregistrering av en order kommer att beskrivas nedan. En 
förutsättning är dock att basinformationsbilden, kundbilden samt artikelbilden i 
faktureringsmodulen är korrekt ifyllda med nödvändig information. 
Basinformationsbilden, som visas i figur 2.1 nedan, innehåller grundläggande 
information och måste fyllas i för att det ska vara möjligt att fakturera och sköta 
inbetalning av fakturor. (FDT Avances användarhandbok, 2002)
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Figur 2.1. Basinformationsbilden i faktureringsmodulen. Bilden är hämtad från 
fliken Faktura och innehåller uppgifter tagna ur ett övningsregister. (FDT 
Avance v8.0)

Basinformationsbilden är uppbyggd i ett fliksystem där följande flikar ingår; 
Ekonomi, Faktura, Texter, Utland, Extra, Lager, Export samt Diverse. Under 
flikarna finns följande information:

Ekonomi; innehåller uppgifter om konton, påläggsavgifter och momssatser.
Faktura; här finns uppgifter som används vid utskrift av exempelvis fakturor, 
orderbekräftelser samt betalningspåminnelser. Företagsnamn och 
adressuppgifter är några av de uppgifter som kan utläsas här.
Texter; består av enheter, leveransvillkor, leveranssätt samt översättningstabeller 
för dessa.
Utland; under denna flik namnges de språk som används. I kundregistret väljs 
sedan vilket språk kunden ska kopplas mot.
Extra; här namnges de tio extrafält som finns till förfogande för extra 
information per kund och artikel.
Lager; innehåller möjlighet att skapa/ändra lagerställen samt att ange vilka 
avstämningskonton som ska användas för att följa transaktioner.
Export; under denna flik registreras vilka olika exportformat som ska finnas.
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Diverse; under denna flik anges bland annat nästa order- och fakturanummer 
som ska föreslås vid registrering. I tabellen Förfallodagar anges hur många dagar 
det ska vara mellan varje påminnelseutskrift. (FDT Avances användarhandbok, 
2002)

Kundbilden i faktureringsmodulen, som visas i figur 2.2 nedan, innehåller 
kundregistret. Figuren visar vilka uppgifter som fliken Information innehåller.

Figur 2.2. Kundbilden i faktureringsmodulen. Bilden visar hur det kan se ut när 
en kund har blivit upplagd. Informationen är hämtad ur ett övningsregister. 
(FDT Avance v8.0)

I kundregistret läggs nya kunder in och vad som ska gälla för dem vid 
registrering av underlag. De uppgifter som är inlagda i kundregistret föreslås när 
exempelvis en order registreras, men de går att ändra om så önskas. Flikarna i 
kundbilden innehåller följande information:

Information; innehåller bland annat kundnummer, företagsnamn, 
adressuppgifter, fakturamottagare, godsmottagare samt kundfordringskonto.
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Villkor; här anges företagets organisationsnummer, leveranssätt samt 
leveransvillkor. Vidare anges här kundfordringar och kreditgräns. Orderspärren 
slås av och på i denna flik.  
Prissättning; här väljs vilken prislista som ska kopplas mot kunden. Det finns 
även möjlighet att sätta specialpris på vissa bestämda artiklar här.
Extra; Innehåller tio rader som finns till förfogande för extra information per 
kund.
Export; Här anges vilket format som ska gälla för offerter, ordrar, plocklistor 
med mera.
Statistik; innehåller diagram över försäljningsstatistik och fordringar. Utifall en 
kund finns framme kommer statistiken hämtas från just den kunden. Om ingen 
kund är framtagen kommer statistiken gälla alla kunder. (FDT Avances 
användarhandbok)

Ett annat register som måste vara ifyllt innan en order kan registreras är, förutom 
kund- och basinformationsregistret, artikelregistret. Det ser ut enligt figur 2.3 
nedan.

Figur 2.3. Artikelbilden i faktureringsmodulen. Bilden visar vilka uppgifter som 
ligger under fliken Information. (FDT Avance v8.0)
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Artikelregistrets flikar innehåller följande information:
Information; innehåller bland annat artikelnummer, benämning, momssats, 
anskaffningskostnad samt tabell för gruppering i artikel- och varugrupp.
Specialpris; under denna flik kan upp till tio olika prislistor läggas upp. 
Språk; artikelns namn kan fyllas i på upp till tio språk i denna flik.
Ekonomi; omfattar konton som ska användas när en order registreras.
Leverantör; innehåller leverantörsnumret tillhörande den som du vanligtvis 
köper in artikeln av. Här anges även leverantörens beställningsnummer för 
artikeln, leveranstid, förpackningsstorlek samt inpris.
Lager; innehåller uppgifter om lagerställen och disponibelt lager.
Paket; här anges vilka artiklar som ingår i en huvudartikel.
Extra; innehåller tio rader för extra information för varje artikel.
Statistik; visar försäljningsstatistik grafiskt. (FDT Avances användarhandbok)

När en order registreras används fakturabilden i faktureringsmodulen. Denna 
åskådliggörs i figur 2.4 nedan.

Figur 2.4. En vy av fakturabilden som används vid inregistrering och 
fakturering av ordrar. (FDT Avance v8.0)
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När fakturabilden öppnas står markören i fältet Ordernr. Ett tryck på knappen 
[Enter] hämtar automatiskt nästa lediga ordernummer. Ordernumret är en 
löpande nummerserie som automatiskt räknas upp för varje underlag. Sedan 
anges vilken kund som har lämnat ordern. Endera kan kundnumret skrivas i eller 
så kan sökfunktionen användas för att finna önskad kund. När detta är genomfört 
hämtas automatiskt kundens uppgifter ur kundregistret. Netto dagar, Er/Vår 
referens, Leveransvillkor samt Leveranssätt är sådana uppgifter som hämtas, 
men de kan alltid ändras på beställningsunderlaget vid behov. Ange eventuell 
Godsmottagare. I fältet Orderdatum föreslås dagens datum. Underlaget i 
figuren ovan befinner sig i status Order. När det är dags att registrera orderns 
innehåll så ska markören befinna sig på den första artikelraden. I detta skede ska 
ett artikelnummer anges, då hämtas automatiskt bland annat pris. Därefter anges 
beställt antal av artikeln i fältet Antal. När ordern sparas reserveras artiklarna i 
lagret. Orderbekräftelsen kan sedan skrivas ut genom att klicka på skrivarikonen 
eller via rapportbilden. (FDT Avances användarhandbok)

3.1.2 Leverans av order 

Underlaget är enbart en order så länge inget är levererat. Så snart en artikel på 
ordern är levererad är det dock möjligt att skriva ut en följesedel eller faktura. 
Om hela ordern ska levereras så används menyn genom Redigera och Leverera 
allt.  Status blir då leverans och en följesedel kan då skrivas ut. Det fungerar på 
liknande sätt även om inte hela ordern levereras, enda skillnaden är att det 
korrekta antalet som inlevereras fylls i under kolumnen för Levererat (FDT 
Avances användarhandbok)

3.1.3 Inregistrering av faktura

Tillvägagångssättet vid inregistrering av en faktura är densamma som vid 
inregistrering av en order. Den enda skillnaden är att status ska vara Faktura. 
För att fakturan ska kunna skrivas ut måste även Faktureras vara ikryssad. När 
fakturautskriften godkänns hamnar den i kundreskontran för bevakning och 
försäljningsstatistik och bokföringsorder uppdateras.

3.1.4 Rapporter i faktureringsmodulen

I faktureringsmodulens rapportbild skapas alla rapporter som rör ordrar, offerter, 
kundstatistik, artikelstatistik med mera I figur 2.5 nedan visas en vy från fliken 
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Faktura i rapportbilden. Alla rapporter som handlar om fakturering finns i fliken 
Faktura, alla kundreskontralistor finns under fliken Kundres. och så vidare. 

Figur 2.5. En bild hämtad ur rapportbilden under fliken faktura i 
leverantörsmodulen. Här skrivs bland annat ordrar och offerter ut. (FDT 
Avance v8.0)

3.1.5 Inköp

Inköp i FDT Avance kan genomföras på tre olika sätt, dessa är:
 Manuell beställning i inköpsbilden i leverantörsmodulen.
 Direktbeställning (av varor som inte lagerhålls) i orderbilden i 

faktureringsmodulen.
 Skapa inköpsunderlag enligt beställningsförslag. Detta görs i 

faktureringsmodulen. (FDT Avances användarhandbok)

Arbetsgången vid inregistrering, skapande av beställningsunderlag samt 
inleverans till lager kommer att beskrivas nedan. En förutsättning för att kunna 
genomföra dessa moment är dock att basinformationsbilden och 
leverantörsbilden i leverantörsmodulen är korrekt ifyllda med nödvändig 
information. I basinformationsbilden, som visas i figur 2.6 nedan, tillhörande 
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leverantörsmodulen registreras grundläggande information för inregistrering och 
betalning av leverantörsfakturor. (FDT Avances användarhandbok)

Figur 2.6. Basinformationsbilden i leverantörsmodulen. Bilden är hämtad från 
fliken Grund och innehåller uppgifter tagna ur ett övningsregister. (FDT Avance 
v8.0)

Basinformationsbilden är uppbyggd i ett fliksystem och som figur 2.6 visar är 
dessa flikar; Ekonomi, Grund, Texter, Utland, Extra, Export samt Diverse. 
Informationen som finns under dessa flikar är uppbyggd på samma sätt som 
basinformationsbilden i faktureringsmodulen. Dessa uppgifter finns att utläsa i 
kapitel 3.1.1. 

Leverantörsbilden, som visas i figur 2.7 nedan, innehåller leverantörsregistret. 
Figuren visar hur det kan se ut i fliken Information innan en leverantör har blivit 
upplagd.
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Figur 2.7. Leverantörssbilden i leverantörsmodulen. De mörka fälten visar vilka 
uppgifter som måste fyllas i för att systemet ska fungera korrekt(FDT Avance 
v8.0)

All hantering i detta register styrs av leverantörsnummer. De uppgifter som 
registreras här går att ändra vid registrering av inköpsorder. Flikarna i 
leverantörsbilden innehåller följande information:

Information; innehåller bland annat leverantörsnummer, företagsnamn, 
adressuppgifter, momssats, språk, leveransvillkor samt leveranssätt.
Utbetalning; här anges företagets kundnummer hos leverantören. Vidare 
registreras även prioritet, postgiro- eller bankgironummer samt val av 
betalningstyp. Om betalningsmottagaren är någon annan än leverantören kan 
detta anges.
Extra; texter för extra information per leverantör kan registreras här, rubrikerna 
ändras dock i basinformationsbilden under fliken med samma namn. 
Export; här anges vilket format som ska gälla för offerter och beställningar.
Statistik; innehåller diagram över betalningar och skulder. Utifall en leverantör 
finns framme kommer statistiken hämtas från just den leverantören. Om ingen 
leverantör är framtagen kommer statistiken gälla alla leverantörer. (FDT 
Avances användarhandbok, 2002)
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3.1.6 Manuella beställningar

När en beställning ska genomföras manuellt sker detta i inköpsbilden i
leverantörsmodulen. Inköpsbilden åskådliggörs i figur 2.8 nedan.

Figur 2.8. En vy från inköpsbilden som används vid manuella beställningar. 
(FDT Avance v8.0)

När inköpsbilden öppnas står markören i fältet Inköpsnr. Ett tryck på knappen 
[Enter] hämtar automatiskt nästa lediga inköpsnummer. Inköpsnumret är en 
löpande nummerserie som automatiskt räknas upp för varje underlag. Därefter 
anges vilken leverantör som ska leverera beställningen. Antingen kan 
leverantörsnumret skrivas i eller så nyttjas sökfunktionen för att finna önskad 
leverantör. När detta är genomfört hämtas automatiskt leverantörens uppgifter ur 
leverantörsregistret. Netto dagar, Er referens, Leveransvillkor samt
Leveranssätt är sådana uppgifter som hämtas, men de kan alltid ändras på 
beställningsunderlaget vid behov. Ange eventuell Godsmottagare. I fältet 
Orderdatum föreslås dagens datum. (FDT Avances användarhandbok, 2002)
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När ett inköpsunderlag registreras föreslås status till Att beställa. Detta visar 
även figur 2.8 ovan där Att beställa är ikryssat. För att gå vidare måste dock 
fältet Beställs markeras. Annars går det inte att skriva ut beställningsunderlaget. 
Utskriften av beställningen kan göras på två ställen, antingen direkt i 
inregistreringsbilden (Figur 2.8) när underlaget finns framme på skärmen eller 
från rapportbilden i fliken inköp. Om kompletteringar med ytterligare artiklar är 
nödvändiga kan inköpsordern sparas genom att trycka på diskettikonen eller 
[Ctrl]+[S], fältet Beställs ska då inte markeras. (FDT Avances 
användarhandbok, 2002)

3.1.7 Direktbeställning

Direktbeställning är bland annat ett alternativ för varor som inte lagerföres, utan 
som beställs först när en order finns på varan. Det kan också användas för att 
säkra en konstant lagernivå. Direktbeställningar verkställs från 
faktureringsmodulen. För att direktbeställning ska vara möjligt måste fältet 
Direktbeställning i artikelbilden, under fliken leverantör, vara ikryssat. Figur 
2.9 nedan åskådliggör detta. (FDT Avances användarhandbok)

Figur 2.9. Bild av artikelbilden, fliken leverantör, i faktureringsmodulen. Fältet 
Direktbeställning är ikryssat uppe i högra hörnet. (FDT Avance v8.1)
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Direkt en order registreras så skapas det, i och med att Direktbeställning är 
markerat, ett inköpsunderlag för artikeln. Det är dock möjligt att redigera antalet 
att beställa på orderraden innan den sparas. Artiklar som beställs på detta sätt 
markeras med ordernummer. Detta för att kunna se vem artiklarna tillhör när de 
levereras. Samtliga listor i inköp innehåller ordernummer. (FDT Avances 
användarhandbok, 2002)

3.1.8 Inköpsunderlag enligt beställningsförslag

I artikelbilden under fliken Leverantör i faktureringsmodulen fastställs hur varje 
enskild artikel ska lagerhållas. För att ett beställningsförslag ska kunna skapas 
måste Leverantör anges, vilket förutsätter att leverantören är upplagd i 
leverantörsregistret. Beroende på om leverantören använder ett annat 
artikelnummer så måste även Beställningsnummer anges. Figur 2.10 nedan 
visar hur det kan se ut, siffrorna i figuren är tagna ur ett övningsregister. 
Beställningar enligt beställningsförslag och direktbeställningar skapas alltså på 
samma ställe. 

Figur 2.10. Bild av artikelbilden, fliken leverantör, i faktureringsmodulen. 
Siffrorna under grafen visar beställningspunkt och maxlager månad för månad. 
(FDT Avance v8.1)
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Beställningsförslagen som skapas baseras på uppgifterna Beställningspunkt och 
Maxlager. Ett nyckelbegrepp i detta sammanhang är disponibelt lager. Systemet 
skapar nämligen beställningsförslag för de artiklar där disponibelt lager är 
mindre än sin beställningspunkt. Artikelns maxlager bestämmer hur många som 
ska beställas. Antag att disponibelt lager är 25, beställningspunkten är 30 och 
maxlager 100. Systemet kommer då att föreslå att 75 st. ska beställas av artikeln. 
För detta sätt att beställa kan även förpackningsstorlek anges, och då tar 
programmet hänsyn till detta när den föreslår beställningen. Detta kan 
exemplifieras på följande vis. Antag att disponibelt lager är 27, 
beställningspunkten är 35, maxlager 100 och artikeln köps i förpackning om 25 
st. Maxlager minus disponibelt lager är 73 stycken, men eftersom artikeln köps 
in i förpackningar om 25 stycken kommer programmet att föreslå att 75 artiklar 
ska beställas. (FDT Avances användarhandbok, 2002)

Utskrift av beställningsförslaget görs i rapportbilden under fliken Artikel. I 
samband med utskriften öppnas en ny ruta innehållande en fråga om huruvida 
beställningsunderlag från listan ska skapas. Om svaret är ja, så skapas ett 
beställningsunderlag per leverantör i inköpsrutinen. Deras status är Att beställa 
men Beställs är inte markerat. För att fullfölja beställningen och kunna göra en 
utskrift av den krävs att detta fält markeras. Systemet uppdaterar då antalet 
beställda i lagerregistret. Om svaret är nej så skapas inga beställningar. (FDT 
Avances användarhandbok, 2002)

3.1.9 Inleverans av beställda artiklar

Inleverans av beställda artiklar kan ske på två olika sätt:

1. Inleverans via fliken Registrering i inköpsbilden. Ange levererat antal 
artikelrad för artikelrad. Genom att spara inköpet så uppdateras lagret. 

2. Inleverans via fliken Inleverans i inköpsbilden. Utifall att inleveranserna 
kommer i omgångar, till exempel när leveranstiderna varierar på olika 
artiklar från samma leverantör, kan inleveranserna inregistreras artikelvis. 
Figur 2.11 nedan visar hur denna bild ser ut.
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Figur 2.11. Bild ur inköpsbilden i leverantörsmodulen. Artikelvis inleverans av 
beställda artiklar görs här. (FDT Avance v8.1)

Precis som det kan utläsas ur figur 2.11 så finns två kolumner, en för Bestnr 
(Beställningsnummer) och en för Artikelnr (Artikelnummer). Ange en av dessa 
och programmet hämtar fram uppgifter om vad som är beställt på artikeln. 
Klicka därefter på pilen i kolumnen Inköp/Order/Rad för att välja önskat 
inköpsunderlag som ska inlevereras. Siffrorna i kolumnen visar i tur och 
ordning; beställningsunderlagets inköpsnummer, ordernummer och slutligen 
visas vilken rad artikeln är registrerad på underlaget. Tryck [Enter] om allt ska 
levereras eller ändra antalet om enbart en del inkommit. När alla artiklar är 
registrerade så utförs inleveransen genom att klicka på diskettikonen. 
Inköpsunderlagen tilldelas då statusen Dellevererad, men kan märkas om till 
Slutlevererad i fliken Registrering om hela underlaget är inlevererat. Om 
rapport önskas så kan denna skrivas ut i rapportbilden under fliken Inköp. 
Rapporten heter Inlevererat beställt. (FDT Avances användarhandbok, 2002)
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3.1.10 Rapporter i leverantörsmodulen

I rapportbilden kan beställningar och listor skrivas ut. Vidare kan även 
beställningskopior och påminnelser till leverantörer hämtas ut härifrån. 
Inköpsunderlag som befinner sig i status Beställt och Dellevererat i 
inköpsbilden finns tillgängliga för utskrift under fältet Väntelista. Förutom 
information om hur mycket som är beställt av varje artikel innehåller listan även 
data över hur mycket som är kvar att leverera. Inneliggande beställningar 
visar, som namnet antyder, alla inneliggande underlag. Slutlevererade underlag 
visas således inte i listan. Gjorda inleveranser visas i Inlevererat beställt. Listan 
töms efter varje utskrift. Nedan, i figur 2.12, visas rapportbilden i 
leverantörsmodulen, det vill säga platsen där de ovan beskrivna listorna finns för 
utskrift. (FDT Avances användarhandbok, 2002)

Figur 2.12. Rapportbilden under fliken inköp i leverantörsmodulen. Här skrivs 
beställningar och listor ut. (FDT Avance v8.0)
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4 Referensram

I detta kapitel presenteras den referensram av teorier och begrepp som är 
relevanta för problemområdet. Avsnittet behandlar bland annat teorier om 
systemförvaltning, goal-directed design samt PENG-analys.  

4.1 Generell beskrivning av ett inköp – från behov till fakturabetalning 

Nedan presenteras ett antal moment som vanligtvis gås igenom när en 
beställning skapas, vidare redovisas även vilka värdeskapande aktiviteter som en 
inköpare kan ägna sig åt.

4.1.1 Tillvägagångssätt

Dessa 13 steg redovisar vilka moment som kan identifieras vid en beställning. 
De enskilda stegen utförs på olika sätt och i olika stor utsträckning beroende på 
företag och bransch men dessa ger likväl en god översiktsbild över hur en 
beställning görs. (Van Weele, 2002)

1.  Inköpsbehov av vara eller tjänst uppstår.
2.  Kontroll av budget, avtal och produkt-/priskatalog.
3.  Beställning skapas och godkänns.
4.  Beställningen sänds till leverantören.
5.  Orderbekräftelse eller korrigering av order.
6.  Leverans av vara eller tjänst och leveransgodkännande.
7.  Fakturan anländer till beställaren.
8.  Fakturan skickas internt till berörd avdelning.
9.  Fakturan ankomstregistreras.
10. Kontering.
11. Attest, det vill säga skriftligt godkännande från behörig person.
12. Definitiv registrering och bokföring.
13. Utbetalning görs till leverantören.
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4.1.2 Inköparens värdeskapande aktiviteter

Nedan redovisas i punktform inköparens värdeskapande aktiviteter under order-
och expedieringsfasen (Van Weele, 2002).

 Utvecklar effektiva orderrutiner gentemot leverantörerna.
 Kontrollerar att alla inköpsordrar blir bekräftade av leverantören.
 Utvecklar och använder en datorstödd metod för expediering och 

leveransinspektion.
 Underhåller databasen med relevant inköps- och leverantörsinformation.
 Utvecklar en effektiv orderhantering.
 Genomför effektiv problemsökning/-lösning när det är nödvändigt.

4.2 Systemförvaltning

Systemförvaltning är ett gammalt begrepp som sträcker sig drygt 30 år tillbaka i 
tiden. Begreppet har utvecklats under åren men den definition som, enligt 
författaren, beskriver begreppet bäst och som används i detta arbete lyder enligt 
följande:

”Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att förbereda, styra, 
administrera och verkställa förändringsarbetet av existerande objekt och stödja 
användandet” (Brandt, 2000)

Förvaltningen ska bidra till att uppfylla verksamhetens mål och består bland 
annat av underhåll för att trimma systemet, att rätta felaktigheter och förändra 
systemet så att det motsvarar de krav som ställs från användarna. Tydliga mål 
och ett gemensamt synsätt är nödvändigt för att kunna styra 
förvaltningsprocessen. De vanligaste förvaltningsaktiviteterna är 
förvaltningsstyrning, användarstöd samt ändringshantering. Den sistnämnda är 
den mest frekvent förekommande förvaltningsåtgärden. Förvaltningsstyrning går 
ut på att administrera och styra förvaltningsarbetet, och användarstöd handlar 
om att stödja slutanvändaren. Ändringshanteringen är som bekant den 
dominerande aktiviteten och den är i sin tur uppdelad i fyra kategorier; rättning 
av felen, anpassningar, förbättringar samt sanering. (Nordström & Welander, 
2002)
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4.3 Goal-directed design

I en tid där datorer tar alltmer plats i tillvaron så ökar behovet av att utveckla och 
förbättra samspelet mellan dator och människa. En metod som syftar till att 
förbättra denna interaktion är goal-directed design. Den består av några vanliga 
sätt att se på problemen, ett par grundläggande riktlinjer samt några effektiva 
mentala verktyg. Några av de starkaste verktygen för denna interaction design är 
användning av scenarios och personas. (Cooper, 1999)

Nyttjande av abstrakta presentationer av användare kommer ursprungligen från 
marknadsföringsområdet (Moore, 1991). Personas-teorin visar dock att detta 
även kan nyttjas i designprocesser. Skapande av user archetypes är en liknande 
teknik som också nyttjas (Mikkelson & Lee, 2000). Dessa fiktiva användare har 
dock inte något värde i sig utan ses först och främst som en startpunkt (Grudin & 
Pruitt, 2002). Utifrån den kan sedan scenarios konstrueras och köras.

4.3.1 Personas

Det mest uppenbara tillvägagångssättet när exempelvis en programvara ska 
utvecklas eller förbättras är att finna användaren och fråga denne vad som är 
problemet. Att definiera marknaden ger värdefull information och kan bland 
annat göras genom kvantitativ kundsegmentering (Weinstein, 1998). Denna bör 
sedan kompletteras med användning av personas. Att skapa denna plattform av 
riktig användarinformation anses vara berikande och förbättra urvalet av 
personas (Grudin & Pruitt, 2002). 

Personas är ett verktyg som går ut på att utveckla en detaljerad beskrivning av 
användarna och vad de vill kunna åstadkomma/utföra, det vill säga målet med 
deras användande. Därefter utformas programmet för dessa användare, eller som 
de kallas hädanefter; personas. Personas är inga riktiga människor/användare, 
men de representerar dem genom hela designprocessen. De är user archetypes
av riktiga användare. Trots att de är imaginära så är de definierade med hög 
noggrannhet och precision. Deras beteende baseras på data från verkliga 
användare. De definieras av deras mål och vice versa. Processen att finna 
relevanta personas och deras mål påbörjas under den initiala utredningen av 
problemområdet och genomgår därefter successiva justeringar. Det vanliga är att 
starta med en rimlig approximation och sedan fortsätta tills en trovärdig 
population av personas skapats. (Cooper, 1999)
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4.3.2 Designa för enbart en person

För att tillverka en produkt som tilltalar en bred skara människor är nyckeln till 
framgång, tvärt emot logiska resonemang, att designa produkten till en endaste 
person. Det mest logiska vore annars att bredda produktens funktionalitet i 
största möjliga mån för att passa så många som möjligt, men detta är således inte 
rekommendabelt. För att exemplifiera detta resonemang kan utformandet av en 
bil, som passar en bred publik, tjäna som exempel. Tre typiska undergrupper av 
användare kan lätt urskiljas: fotbollsmamman, målaren samt aktiemäklaren.

 Fotbollsmamman vill ha ett säkert och stabilt fordon med massor av 
utrymme och stora dörrar. Detta för att kunna hantera barnen, hundar, 
matvaror etc. 

 Målaren vill ha ett robust fordon med fyrhjulsdrift och tillräckligt med 
utrymme för stegar, cementpåsar och verktyg. 

 Den unga aktiemäklaren vill ha en sportigare bil med rejäl motor, hård 
fjädring, cabriolet och tvåsitsig. (Cooper, 1999)

För att följa det logiska tankesättet så borde bilen således vara en kombination 
av dessa tre undergruppers behov och önskemål. Det skulle i sådana fall 
innebära en van med nedfällbart tak och med utrymme för barn och prylar. Även 
om den kunde tillverkas skulle nog ingen vilja ha den. En bättre lösning är 
istället att bygga en minivan till mamman, en pickup till målaren och en sportbil 
till aktiemäklaren. (Cooper, 1999)

Varje gång du utökar funktionaliteten för att passa ytterligare en kundgrupp så 
försämrar du läget för de redan befintliga användarna. Detta kan lätt förstöra en 
annars bra produkt. Kontentan av ovanstående resonemang är således att det 
mest effektiva sättet att tillfredsställa en bred population är att designa för en 
användare. (Cooper, 1999)

4.3.3 Den elastiska användaren

Målet för denna designprocess är att tillfredsställa användaren, men termen 
användarna ställer till en del problem. Den är oanvändbar på grund av dess 
dåliga precision. Det som behövs är ett mer exakt designverktyg. Termen 
användarna låter mer som de elastiska användarna. De elastiska användarna 
måste vrida och vända för att anpassa sig till situationen. Det motsatta 
förhållandet är dock det som eftersträvas, det vill säga att designa en mjukvara 
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som anpassar sig till användarnas behov. Programmerare har skrivit otaliga 
program till dessa elastiska användare, men dessa användare existerar således 
inte. Riktiga användare är inte elastiska. En duktig programmerare slänger inte 
omkring med kraftiga generaliseringar om datorer och system. De skulle till 
exempel aldrig säga att deras system kommer att fungera bra på en dator. Vilken 
dator? Vilken modell? Vilket operativsystem? Detsamma gäller 
systemutvecklare som aldrig får vara så vaga att säga att deras system är 
designat för användaren eller att systemet kommer att bli användarvänligt. I 
designprocessen talas det således inte om användaren. Det hänvisas istället till 
en väldigt specifik individ, en persona. (Cooper, 1999)

4.3.4 Detaljerna avgör

Ju mer specifik våra personas blir, desto mer effektiva blir de som 
designverktyg. Det beror på att de blir mer oelastiska ju mer specifika de blir. 
Det räcker således inte att säga att till exempel Lisa använder en programvara 
när hon ska beskrivas, utan beskrivningen måste gå djupare och istället säga att 
hon använder WordPerfect version 5.1. Lisa åker inte bara till jobbet, utan hon 
kör en röd Volvo 850 till hennes jobb på Volvo som affärsutvecklare. Det är 
viktigt med tydliga specificeringar och alla personas beskrivs sålunda med hög 
noggrannhet och precision. Detta medför att våra personas framstår som riktiga 
personer i utvecklarnas ögon. I takt med att elasticiteten hos personerna 
försvinner kan vi identifiera deras färdigheter, vad som motiverar dem och vad 
de vill åstadkomma. Denna kunskap bidrar sedan till att se om personen ifråga 
verkligen är en archetypal user sett ur programmerarnas synvinkel. (Cooper, 
1999)

Att ge ett namn till persona är en av de viktigaste delarna för att kunna lyckas 
med att definiera denne. En persona utan namn är inte användbar, detta av den 
enkla anledningen att den då inte upplevs som konkret och verklig. Stereotypa 
personas är mer effektiva om de ger mer trovärdighet till denne. Målet är inte att 
vara politiskt korrekt, det viktigaste är istället att alla tror att persona är verklig. 
Om vår persona är en sjukvårdare bör en kvinna användas, inte för att det inte 
finns manliga vårdare utan för att det är en överväldigande majoritet av vårdarna 
som är kvinnor. Trovärdighet går före mångfald. Det kan även vara bra att ge 
varje persona ett ansikte, även detta för att stärka trovärdigheten. En 
väldefinierad persona utgör ett kraftfullt verktyg för interaction design. (Cooper, 
1999)



Referensram

Markus Olsson 30

4.3.5 Precision går före korrekthet

Det är viktigare för en persona, som designverktyg, att vara precis än korrekt. 
Det innebär således att det är viktigare att definiera persona på ett noggrant och 
detaljerat sätt än att det är precis rätt persona. Paralleller kan dras till en kolv 
som skall röra sig i en cylinder, passform är viktigare än längd. Är passformen 
dålig förstörs cylinder, men längden av kolven påverkar inte rörelsen eller 
cylindern. Detsamma gäller två personas som kan ha väldigt olika egenskaper, 
vilket skulle motsvara kolvens längd, men deras behov och mål med 
användandet är densamma, det vill säga kolvens passform. För att kunna vara 
precis i definitionen av persona måste genomsnittsanvändare uteslutas. (Cooper, 
1999)

” The great power of personas is their precision and specificity” (Cooper, 1999)

Personas tillåter oss att se problemets omfattning och karaktär. De synliggör 
exakt vad användarnas mål är så att det går att se vad produkten måste kunna 
göra. De avslöjar också på vilken kunskapsnivå användarna är på. (Cooper, 
1999)

4.3.6 Styrkan med personas

Personas skapar en stark fokus på användarna och arbetet som de skall utföra. 
Det ökar även medvetenheten om användarna och utnyttjar hjärnans kapacitet att 
skapa hela sammanhängande bilder av personer utifrån delvis ofullständiga 
beskrivningar av dessa. Dessa personer tillåts sedan framträda i nya miljöer och 
situationer och kan därigenom ge viktig information för den fortsatta 
designprocessen. (Grudin & Pruitt, 2002)

Personas är en kanal för information om användarna och arbetsvillkoren. Dessa 
är i sin tur härledda från användarstudier, marknadsundersökningar, intervjuer, 
observationer etc. Personas utnyttjar styrkan i berättelser och diverse skildringar 
för att öka uppmärksamheten, minnet och organisationen av detaljerad 
användardata. De klargör även vilka produkten utformas för och vilka de inte 
utformas för. (Grudin & Pruitt, 2002)
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4.4 PENG-modellen

När en PENG-analys ska genomföras är PENGs basmodell den mall som 
används. Den är uppdelad i tre faser och tio steg:

Förberedelsefas Steg 1.   Fastställ syftet med nyttovärderingen.
Steg 2.   Skapa insikt.
Steg 3.   Definiera och avgränsa objektet.
Steg 4.   Beskriv objektet (till exempel process/system)

Genomförandefas Steg 5.   Identifiera nyttoeffekterna.
Steg 6.   Strukturera nyttoeffekterna.
Steg 7.   Värdera nyttoeffekterna.
Steg 8.   Beräkna kostnaden för nyttan.

Kvalitetssäkringsfas Steg 9.   Klassificera och bedöm hinder för nyttan.
Steg 10. Beräkna nettonytta.

(Dahlgren, Lundgren & Stigberg, 2003)    

4.4.1 Förberedelsefasen

Innan nyttovärderingen inleds måste vissa förberedelser göras. Detta sköts 
vanligtvis av uppdragsgivaren och personen som ska leda nyttovärderingen, det 
vill säga processledaren.

Steg 1. Fastställ syftet

Först av allt måste frågan varför vi ska genomföra en nyttovärdering besvaras. 
Beroende på vad resultatet av nyttovärderingen ska användas till så ändras 
syftet. De vanligaste situationerna är värdering av framtida nytta eller värdering 
av uppnådd nytta. Huvudanledningarna till att genomföra en värdering av 
framtida nytta är dels att få ett bättre beslutsunderlag, dels att förbättra 
verksamheten genom att beskriva nyttan som en eventuell investering skulle 
resultera i. Värdering av uppnådd nytta genomförs framförallt för att visa nyttan 
av en gjord investering, men även för att kunna ta lärdom inför framtida 
investeringar. När syftet formuleras är det också av yttersta vikt att det framgår 
vilket objekt som ska nyttovärderas. Vanligtvis handlar det om ett system eller 
en process. Nyttovärderingen utgår ifrån två tillstånd för respektive nyttoeffekt, 
nolläget och börläget. Det är skillnaden som utgör nyttan. (Dahlgren et al, 2003)
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Steg 2. Skapa insikt

Under ledning av processledaren genomförs nyttovärderingen vanligtvis av 4-8 
personer. Det kan vara svårt att hitta rätt deltagare men det är viktigt att 
åtminstone ett par har en beslutsmässig ställning och att samtliga kan avsätta 
tillräckligt med tid. Nyttovärdering är ett bra sätt att utveckla verksamheten och 
det bör därför genomföras varje gång. En IT-investering innehåller i allmänhet 
följande moment; förstudie, analys, lösning, implementering samt slutligen 
uppföljning. Vid alla dessa beslutpunkter bör en nyttovärdering genomföras för 
att optimera nyttan av denna. Beroende på i vilken fas analysen genomförs så 
värderas antingen den potentiella nyttan eller den uppnådda nyttan. Om 
värderingen görs i förstudie-, analys- eller lösningsfasen värderas den 
förstnämnda nyttan och om den görs i implementerings- eller uppföljningsfasen 
mäts den sistnämnda. (Dahlgren et al, 2003)

Steg 3. Definiera och avgränsa objektet

Det är principiellt möjligt att nyttovärdera alla investeringar, men det måste 
handla om en konkret investering. PENG används främst för att värdera 
investeringar där IT spelar en central roll. (Dahlgren et al, 2003)

Steg 4. Beskriv objektet

Nyttoanalysens kvalitet kan till viss del bero på förmågan att på ett pedagogiskt 
sätt beskriva de nya systemen/processerna. Fokus bör framförallt ligga på 
skillnaden mellan det gamla och det nya, för det är där nyttan uppstår. (Dahlgren 
et al, 2003)



Referensram

Markus Olsson 33

4.4.2 Genomförandefasen

Deltagarna i nyttovärderingen identifierar under denna fas nyttoeffekterna och 
strukturerar och värderar dessa. Därefter beräknas kostnaden för nyttan. 
(Dahlgren et al, 2003)

Steg 5. Identifiera nyttoeffekterna 

En introduktion till nyttovärderingen inleder analysgruppens första möte. 
Systemformuleringen ska diskuteras och fastställas inom analysgruppen för att 
därefter, när en gemensam utgångspunkt finns, ägna sig åt individuell 
brainstorming. Var och en för sig skriver ner vilka nyttoeffekter investeringen 
tros medföra på exempelvis små post-it lappar. Nyttoeffekterna ska inte 
diskuteras i detta skede, det görs senare. (Dahlgren et al, 2003)

Steg 6. Strukturera nyttoeffekterna

När brainstormingen är genomförd och effekterna skrivits på post-it lapparna är 
det dags att strukturera effekterna. Lappar som hör ihop grupperas tillsammans, 
det vill säga effekter som är närbesläktade och/eller som berör samma område. 
Vissa effekter kan finnas på flera ställen i strukturen. När strukturen börjar bli 
klar ska den kunna läsas från vänster till höger med ordet kräver, till exempel 
ökad kundservice kräver minskade kötider till support. Om strukturen istället 
läsas från höger till vänster ska ordet ger användas, till exempel minskade 
kötider till support ger ökad kundservice. (Dahlgren et al, 2003)

Steg 7. Värdera nyttoeffekterna

I första hand gäller det att mäta det som kan mätas och därefter gäller att värdera 
storleksordningen av övriga nyttoeffekter. Det viktiga är inte att få fram exakta 
siffror utan att få fram en värdering som ger en uppfattning om
storleksordningen och som känns rimlig. Det är viktigt att alla i analysgruppen 
är eniga i denna värdering. Även resonemangen bakom värderingen är i sig en 
viktig del i nyttovärderingen. (Dahlgren et al, 2003)
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Steg 8. Beräkna kostnaden för nyttan

Uppgiften att beräkna kostnaden för nyttan görs enbart undantagsvis av 
analysgruppen utan ofta sköts detta av någon utomstående, till exempel  
projektledaren för investeringsobjektet eller någon annan lämplig person. Hela 
den totala investeringen ska värderas och tas upp som kostnad i form av 
avskrivning och ränta enligt företagets gällande normer. Till denna kostnad 
räknas exempelvis alla löpande kostnader för driftpersonal, licenser samt 
förvaltning. Kostnadskalkylen kommer sedan att utökas med eventuella 
kostnader för eliminering av hinder. Detta sker dock först i steg nio. (Dahlgren 
et al, 2003)

4.4.3 Kvalitetssäkringsfas

Steg 9. Klassificera och bedöm hinder för nyttan

I detta skede är det dags att kritiskt granska värderingen. Frågor som bör ställas 
är huruvida den är realistisk och om alla kan stå för de värderingar som gjorts. 
För att kunna bedöma karaktären av nyttoeffekterna delas nyttorna in i tre 
klasser: 

 Direkt resultatpåverkande nytta (grön nytta)
När nyttoeffekter tillhörande denna klass realiseras så uppstår nyttan 
direkt och den är relativt säker till sin karaktär. 

 Indirekt resultatpåverkande nytta (gul nytta)
För att den gula nyttan ska kunna realiseras krävs ofta någon form av 
förbättring först och även om detta sker så tar det ett tag innan det märks. 
Värderingens säkerhet är något mindre än för till exempel grön nytta. 
Tidsbesparingar som leder till högre kvalitet är exempel på en nyttoeffekt 
som ligger under denna klass. Det krävs ofta speciella analyser för att 
identifiera dessa nyttoeffekter.

 Svårvärderad nytta (röd nytta)
Värderingar i denna klass har lägst säkerhet men kan likafullt vara viktiga 
mål för investeringen. Förbättrad image och bättre följsamhet efter lagar 
kan vara två exempel som visar på svårigheten att värdera nyttan men som 
samtidigt kan vara viktiga mål för projektet/investeringen. (Dahlgren et al, 
2003)
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Fokus har hittills i PENG-modellen legat på den nytta som analysen beskrivit, 
medan relativt lite har fokuserats på eventuella hinder för att uppnå dessa 
nyttoeffekter. Vilka hinder finns för att nyttan inte kommer att uppnås? Vad är 
kostnaden för att eliminera dessa hinder? Denna analys av hinder avslutar steg 
nio. (Dahlgren et al, 2003)

Steg 10. Beräkna nettonyttan och fastställ hemtagningsansvar

När det är dags att redovisa slutresultatet för nyttoanalysen är stapeldiagram ett 
bra alternativ. Viktiga nyckeltal i denna resultatfas är nettonytta och nyttofaktor. 
Nettonyttan är summan av röd, gul och grön nytta (bruttonyttan) minus 
kostnaden för nyttan. Nyttofaktorn är bruttonyttan dividerad med kostnaden för 
nyttan. Det förstnämnda nyckeltalet är i synnerhet viktigt för prioritering av 
knappa resurser. Men även nyttofaktorn kan nyttjas för detta ändamål. (Dahlgren 
et al, 2003)

Tidigare erfarenheter av analyser gällande en redan gjord investering visar att 
den möjliga nyttan sällan uppnås. Detta beror i huvudsak på två saker. Det första 
är att ingen i verksamheten känt ansvaret för nyttans realiserande, och det andra 
är att användarna inte utbildats tillräckligt för att uppnå önskvärd nytta. En 
genomförd nyttoanalys är således ingen garanti för att nyttan verkligen uppnås. 
En viktig framgångsfaktor är sålunda att dela ut ansvarsområden och att utforma 
en plan för hemtagandet av nyttan. Åtgärder som framkommit under 
hinderanalysen måste även knytas till ansvariga personer. En ansvarig person för 
varje central nyttoeffekt är ett bra riktmärke för att uppfylla större del av den 
möjliga nyttan. (Dahlgren et al, 2003)

4.5 Riktlinjer för att uppnå ett bra flöde och genomskinlighet i 
användarnas interaktion med systemet

Nedan redovisas några riktlinjer som kan vara till stor nytta vid arbetet med att 
förbättra interaktionen mellan ett system och dess användare. (Cooper & 
Reimann, 2003)

 Följ mentala modeller.
Varje användare har en egen mental bild av hur systemet borde fungera, 
till exempel informationssystem på sjukhus där patienterna sorteras i 
alfabetisk ordning alternativt under deras respektive läkare.
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 Direkt respons och ingen diskussion.
Om vi kör bil och trycker ner gaspedalen så vill vi att bilen accelererar, 
inte få en fråga om vi vill öka farten. Detsamma gäller användande av 
datasystem.

 Håll verktygen nära till hands.
Det ska gå fort och vara enkelt att byta verktyg vid systemanvändning.

 Lätthanterlig feedback.
Feedback från systemet får inte kräva arbete för att återgå till normal-läge.

 Använd inte dialogrutor för att rapportera normaliteter.
Fyller ingen egentlig funktion utan leder enbart bort uppmärksamheten 
från det som är väsentligt för användaren.

 Erbjud genvägar från hjälpmenyn.
Genvägar till de vanligaste basfunktionerna kan underlätta användningen 
och bidra till ökad effektivitet.

 Erbjud användarna ett galleri av bra-att-ha-mallar. (Cooper & Reimann, 
2003)
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5 Kartläggning och analys av brister och behov i 

inköpshanteringen

I avsnittet redovisas en sammanställning av det som framkommit under 
kartläggningen av brister och behov. Inledningsvis redovisas användarnas 
synpunkter och direkt under respektive avsnitt följer den tillhörande analysen. 
Därefter presenteras två fiktiva användare, personas, och deras behov. 

5.1 Synpunkter och önskemål från kunder på funktioner och utbildning

Synpunkterna och önskemålen som beskrivs nedan härrör från intervjuer med ett 
tiotal företag, förutom kunder så har även återförsäljare av Avance blivit 
intervjuade. Fullständig förteckning över intervjuade företag/personer kan 
utläsas i bilaga 5.1. Frågemallen som användes till intervjuerna med 
återförsäljarna och kunderna kan ses i bilaga 5.2 respektive 5.3

5.1.1 Utbildning

Gemensamt för alla undersökta företag är att samtliga lärt sig systemet mer eller 
mindre på egen hand, inga omfattande utbildningar har genomförts. Denna 
bristande grundutbildning resulterar i vissa fall i att vissa funktioner inte nyttjas 
på ett optimalt sätt eller överhuvudtaget används. För att lära sig systemet 
används i regel användarmanualen och kurshandboken. Kurshandboken upplevs 
mer pedagogiskt upplagd och föredras av den anledningen. Övningar som ingår i 
Avances kurshandböcker har dock inte nyttjats i någon större omfattning. 
Finesser och avancerade funktioner anses ofta mindre viktiga i inlärningsskedet. 
Önskemål gällande utbildningsmaterial är att minska mängden text och öka 
antalet bilder. Visa ikonerna och därtill en kort beskrivande text. En röd tråd i 
utbildningsmaterialet anses viktigt. Det primära anses dock vara att snabbt 
komma igång med basfunktionerna såsom orderregistrering, beställning, 
inleverans med mera. Då anses det fullt acceptabelt att ta ut kärnan i manualen 
och göra en kort sammanställning i början trots att helhetsbilden kan gå förlorad. 
Uppdateringen av användarmanualen anses inte tillfredsställande i nuläget. 
Något som anses extra bra är den direkthjälp som finns i systemet. Hjälpen avser 
det fält som pekaren för tillfället vistas i. Står pekaren i rutan för inköpsnummer 
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så öppnas hjälpfunktionen och en förklaring till det fältets innehåll kommer 
fram.

Den allmänna uppfattningen om utbildning i affärssystem är att det primära är 
att övertyga användarna om att de har vinning i att lära sig systemet. Upplever 
användarna att de inte har någon vinning i att använda programmet kommer de 
inte att lära sig det heller. Viktigt anses det också vara att återförsäljaren besitter 
god kundkännedom. Det innebär att det ställs stora krav på den som säljer in 
systemet att ta reda på var kunden befinner sig avseende relevanta 
grundkunskaper såsom datavana, tidigare erfarenheter av systemet med mera. 
Detta för att veta vilka resurser som är nödvändiga att sätta in och därigenom 
optimera förutsättningarna för en lyckad utbildning. 
Analys:
Enligt det som framkommit under företagsbesöken är det viktigaste inte att 
tillhandahålla användarmanualer och kurshandböcker med övningsuppgifter, 
utan snarare att anpassa utbildningen efter kunden. Det är även viktigt att 
utnyttja utbildningsperioden till att övertyga användarna om att de har vinning i 
att lära sig systemet. Detta leder till att en större andel av systemets funktioner 
nyttjas vilket i sin tur sannolikt skulle spara en del onödiga arbetsmoment och 
därmed öka systemets nytta. En kund som upplever ökad nytta med ett system är 
sannolikt en mer nöjd kund än en som inte gör det. 

Att uppdateringen av användarmanualen upplevs som dålig vägs till viss del upp 
av den direkthjälp som finns i systemet, men inte tillräckligt. Rutiner för 
uppdatering av manualen och ansvarsområden, för efterlevnad och uppföljning 
av dessa, bör tilldelas. Vad gäller utformandet av själva manualen är en röd tråd, 
omfattande grafiska illustrationer samt trattuppbyggnad ofta återkommande 
önskemål. Med trattuppbyggnad menas att inleda brett med det viktigaste och 
efter hand smalna av och bli mer exakt.

5.1.2 Kopplingen leverantörsregistret – artikelregistret

Informationsutbytet och kopplingen mellan leverantörsregistret och 
artikelregistret fungerar bra, med några undantag. När en prisändring genomförs 
i artikelregistret samtidigt som leverantörsbilden är öppen så syns inte ändringen 
där och eventuella utskrifter av beställningar innehåller därmed inkorrekta 
uppgifter. Ett annat störmoment är det faktum att det inte går att öppna artikeln 
och titta på den i artikelraden vid skapande av inköpsunderlag. För att kolla 
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exempelvis maxlager och beställningspunkter eller för att kontrollera vilken 
leverantör artikeln är kopplad mot så är det i nuläget nödvändigt att hoppa 
mellan leverantörs- och faktureringsmodulen. 
Analys: 
För att den ovan beskrivna prisändringen i artikelregistret ska synas i 
leverantörsregistret måste användaren ställa markören i kolumnen för 
artikelnummer och uppdatera rad för rad där priset ändrats. Detta kan lätt 
upplevas tidskrävande, onödigt och besvärligt (Cooper et al, 2003). Av den 
anledningen borde kopplingen åtgärdas och lösas smidigare. Det bör dock 
påpekas att detta inte är något utbrett problem. Ett alternativ skulle likväl kunna 
vara att programmera in en ökad koppling mellan systemen som automatiskt och 
omedelbart känner av ändringen och uppdaterar ändringen i berörda 
programdelar. Den mest realiserbara lösningen på problemet ligger dock 
sannolikt i att öka medvetenheten hos användarna att denna koppling saknas och 
att arbetsmetoderna bör förändras. Det finns egentligen inga skäl att göra 
prisändringar i artikelbilden samtidigt som du skapar inköpsunderlag i 
leverantörsbilden. Priset på artiklarna är inte låst till det värde som står när 
inköpsunderlaget skapas utan kan ändras fram till det tillfälle då inleverans till 
lager sker. För att få ett korrekt lagervärde och utpris är dock ett riktigt inpris 
nödvändigt att redovisa vid inleveranstillfället. 
  
Vad gäller det andra störmomentet, det vill säga att det är besvärligt att behöva 
hoppa mellan bilderna för att se information om en viss artikel, så ställer det 
högre krav på sammankopplingen mellan registrena. En lösning skulle kunna 
vara att genom att dubbelklicka i artikelnummerfältet i inköpsbilden få fram 
nödvändig information såsom exempelvis; artikelns leverantör, maxlager samt 
beställningspunkt (Cooper et al, 2003). Detta är dock en lösning på relativt hög 
detaljnivå. Sett ur ett större perspektiv och inte lika detaljstyrt skulle det nog 
vara bättre att försöka integrera de olika registrena i större omfattning. Mindre 
hoppande mellan bilderna och bättre överblick skulle sannolikt bidra till en ökad 
förståelse för systemet och förenklad användning av densamma.

5.1.3 Inköpsunderlag via beställningsförslag

Det anses vara enkelt att ta bort artiklar från beställningsförslagen som inte ska 
beställas, detta upplevs positivt. Det faktum att beställningsförslagen alltid måste 
skrivas ut är dock något som anses negativt. Det finns även en uppfattning att 
valmöjligheterna initialt är för många när ett beställningsförslag ska skapas. 
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Urvalsfälten borde kunna göras enklare utan att nämnvärt reducera 
valmöjligheterna.   

Mera valmöjligheter för utskrift, exempelvis mer/mindre marginaler mellan 
raderna vore önskvärt. Önskemål finns även om att kunna se när artiklarna på 
beställningsförslagen behövs.
Analys:
Urvalsfälten som används för att bestämma vilka rapporter som ska skrivas ut 
ger goda valmöjligheter men kan vara aningen svåra att förstå för användare som 
inte är bekanta med vissa matematiska tecken såsom; >, <, <= samt >=. Det är 
visserligen så att direkthjälpen förklarar dessa tecken men det hade nog varit 
enklare om det framgick direkt på ett tydligare sätt hur urvalet går till. 

När det gäller beställningsunderlag via beställningsförslag skulle det bli 
tydligare om det gick att bryta ner kolumnen Att beställa till mindre 
beståndsdelar. Med det menas att kunna utläsa ur beställningsförslaget vilka 
kvantiteter som behövs när, det vill säga att lägga till datum för alla artiklar som 
ska beställas. I dagsläget är inga datum utskrivna. Denna extra information 
skulle inte ta stort utrymme på beställningsförslagen samtidigt som den kan ge 
värdefull information för dem som önskar detta. Huruvida det ska vara en 
valmöjlighet eller standardfunktion tål att tänkas på men författaren ser inga 
problem varför det inte skulle kunna vara en standardfunktion. Många skulle se 
det som något positivt och resten skulle sannolikt inte ha något emot det. Det 
finns dock en risk med att införa ytterligare valmöjligheter i systemet, och det är 
att systemet till slut upplevs krångligt. Problemet med att föra in datum på 
beställningarna är att ett materialplaneringssystem (MPS) eller 
detaljplaneringssystem (DPS) måste skapas, vilket sannolikt kommer att föra 
med sig ännu fler krav på programmet och som därigenom ligger utanför 
arbetets ramar.
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5.1.4 Inleverans av beställning

Vid inleverans av beställningar anses det viktigt att kolumnen för antal låses vid 
slutleverans, det vill säga när en inleverans är gjord och befinner sig i status 
slutleverans ska den inte kunna ändras. Risken att göra fel anses vara alltför 
överhängande i dagsläget.
Analys:
Trots att ett inköp är i status slutleverans så är det idag möjligt att därefter gå in 
och göra ändringar. Syftet med detta är att kunna göra en kopia av hela inköpet. 
Detta kan dock lätt leda till missförstånd och skapar enbart osäkerhet och 
oordning. Precis som för en faktura ska den kunna plockas fram men inte ändras. 
Detta skulle kunna lösas genom att skapa en fakturahistoriksfunktion som samlar 
alla slutlevererade ordrar på ett ställe. Därigenom underlättas uppföljning och 
spårning av ordrar bakåt i tiden och risken för fel kan reduceras. 

5.1.5 Orderhantering

Det saknas en skarp orderspärr. Med det menas att det inte borde vara möjligt att 
lägga in en order från en spärrad kund förutsatt att de inte ska betala kontant.  
Analys: 
När en order läggs in från en spärrad kund kommer det fram ett meddelande att 
kunden är spärrad, det enda som krävs för att gå vidare är en knapptryckning på 
meddelanderutan. Anledningen till att det är på detta sätt är att kundens 
betalningssätt inte är känt. Kunden kanske betalar kontant och då tappar spärren 
sin betydelse. Detta då spärrens uppgift är att varna för kunder som till exempel 
misskött sina betalningar och därigenom inte anses lämpliga att ges kredit. 
Det räcker dock att uppmärksamheten brister ett ögonblick eller att användaren 
av ren vana klickar bort rutan utan att ta till sig innehållet i den för att en spärrad 
kund ska ges nya kreditmöjligheter. Detta skulle kunna åtgärdas genom att 
införa en skarp orderspärr som helt eliminerar möjligheten att lägga in ordrar 
från spärrade kunder. En annan åtgärd skulle kunna vara att införa en kreditspärr 
som förhindrar en spärrad kund enbart från att ges kredit. Detta eftersom en 
spärrad kund fortfarande bör ges möjlighet till kontantnotor. 
Varningsmeddelandet som används idag kan behållas, men för en kund som är 
totalspärrad ska det vara omöjligt att lägga in en order på. För en kreditspärrad 
kund ska ett meddelande komma upp som säger just att han är kreditspärrad men 
att kontantköp accepteras. Det ska då vara möjligt att lägga in en order med 
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kontantnota. Båda dessa föreslagna spärrar skulle lösa problemet och är fullt 
möjliga att implementera samt göras valbara. 

Spärrsystemet är i dagsläget enkelt att använda då inställningarna ligger nära till 
hands att justera (Cooper et al, 2003). För att aktivera orderspärren bockas en 
ruta i under fliken villkor i kundbilden (faktureringsmodulen). Huvudparten av 
de intervjuade användarna anser att placeringen av rutan är god och utformad så 
att spärren kan aktiveras och inaktiveras på ett tillfredsställande sätt. Genom att 
införa de två olika spärrarna som beskrivits ovan så tillförs önskad flexibilitet 
samtidigt som funktionskraven uppfylls. Med önskad flexibilitet menas här att 
kunna välja mellan möjligheten att totalspärra kunder och att enbart kreditspärra 
kunder. Åtgärden är enkel att genomföra och ger samtidigt ökad säkerhet. 
Dessutom flyttar den över ansvar från användaren till systemet och sannolikt 
minskar dennes risk att göra fel.  

5.1.6 Rapporter

Vad det gäller rapportfunktionen så är det främst bristande valmöjligheter som 
drar ner omdömet. Det vore önskvärt att kunna gå in på en viss leverantör, för en 
viss period och se hur mycket av de olika artiklarna som köpts in från denne. 
Rapportbilden i leverantörsmodulen under fliken Statistik ger således ingen eller 
lite värdefull information i dagsläget. Möjlighet att söka historik på artikelbasis 
saknas. I rapportbilden går det inte att söka på ordernummer och godsmottagare. 
Analys:
Rapportvalen bör ses över. I dagsläget saknas viktiga rapporter, i synnerhet 
artikelstatistik i leverantörsmodulen. Artikelstatistik är ett bra verktyg för 
utvärdering av inköpsarbetet under den gångna perioden, men kan även vara 
nyttigt vid strategiskt arbete samt vid förhandlingar om framtida avtal. Detta då 
statistiken kan visa på huruvida det kan bli aktuellt att köpa in mindre eller 
ingenting alls från en viss leverantör för att istället köpa allt av en viss artikel 
från en annan leverantör och därigenom uppnå en bättre affärsuppgörelse. 

I urvalsfälten i rapportbilden går det inte att välja ordernummer och 
godsmottagare. Kontentan av detta är att det inte går att få fram vilka 
beställningar som är kopplade till en viss kundorder. Om detta hade varit möjligt 
skulle det sannolikt medföra att inköparen gavs större kontroll- och 
spårningsmöjligheter. Det skulle exempelvis vara möjligt att följa en order från 
det att den tas emot tills det att den levereras till kund. En kund som undrar 



Kartläggning och analys av brister och behov i inköpshanteringen

Markus Olsson 43

huruvida deras order bearbetats skulle genom enkel sökning kunna få besked om 
när artiklarna, som utgör deras order, beställts från leverantör. Förutsatt att 
artiklarna inte fanns disponibla på lager det vill säga. I den nästkommande 
uppdateringen kommer det att vara möjligt att söka på ordernummer bland de 
inlevererade ordrarna, godsmottagare kommer dock inte att vara åtgärdat. En ny 
flik som kallas Spåra kommer också att finnas på nästkommande uppdatering. I 
den fliken kan man göra urval på ett flertal fält för att hitta artiklar och ordrar.

5.1.7 Spårning

Spårningsfunktionen anses vara i behov av förändring. Avstämning av 
leverantörsfakturor gentemot inköpsordern i fråga bedöms vara väsentligt i 
uppföljningsarbetet på företaget och en bra kontrollpunkt. Därav önskas ett 
enkelt sätt att göra denna avstämning. Bland annat vore det välkommet att 
koppla det egna företagets löpnummer på fakturan med leverantörens 
fakturanummer. Vidare bör det bli enklare att hitta inköpsnummer, det vill säga 
gjorda inköp mot en viss leverantör ska vara enkla att finna. 
Analys:
När en leverantörsfaktura anländer är det viktigt att fakturanumret enkelt kan 
kopplas till företagets interna löpnummer för fakturan. Detta för att förenkla 
avstämningen av denna. Möjligheterna att spåra inköpsnummer till en viss 
leverantör är ett annat problem. En lösning på dessa problem skulle kunna vara 
att lägga till en extra flik i leverantörsreskontrabilden som kan heta exempelvis 
Spårning. Under den fliken kan dessa, ovan nämnda, funktioner läggas. Ett extra 
statusfält för huruvida avstämning är gjort kan också vara en tänkbar 
förbättringsåtgärd. Det skulle ge den ansvarige en god möjlighet att kontrollera 
och spåra om det finns fakturor som inte blivit avstämda. Det finns i dagsläget 
redan möjlighet att spåra fakturor efter deras status, och då skulle ett extra 
statusfält inte kräva någon omfattande bearbetning för att få spårningen att 
fungera.

5.1.8 Lagerhantering

Lagerhanteringen i versioner före 8.1 av Avance är otillfredsställande på vissa 
punkter. Bland annat visar lagersaldot bara nivån på huvudlagret och inte på 
totallagret, vilket kan vara ett problem då flera lagerställen nyttjas. Svårigheter 
att koppla information från Excel till lagerhanteringen i Avance stör också 
användandet.
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Analys:
Saldorutan i inköpsbilden redovisar förutom lagersaldot även reserverat antal 
samt inneliggande beställningar. Lagersaldot visar dock enbart saldot för 
huvudlagret. Användare med flera lagerställen kan uppleva detta som 
problematiskt då värdefull information från andra lagerställen går förlorad och 
inte tas med i beräkningarna. För att komma åt information från alla lagerställen 
måste användaren skifta till faktureringsprogrammet och dess artikelbild. Under 
fliken Lager finns önskad information. Problemet med att inte kunna se nivån på 
totallagret direkt är åtgärdat i den senaste versionen av Avance 8.1.18. I 
faktureringen finns funktionen Lagerstatus och där går det att se lagerstatus på 
alla lagerställen. 

Det existerar svårigheter att koppla information mellan Excel och Avance vid 
exempelvis inventering. Förklaringen till detta är att systemet inte är avsett att 
användas så och det är inget som FDT rekommenderar sina användare att göra 
heller. Önskemål om förbättringar på denna punkt är sällsynta och inget problem 
för merparten av användarna. Om användarna verkligen önskar denna funktion 
finns det en Excelexport som tillval/anpassning där det är möjligt att exportera ut 
artikelregister till en fil och redigera i Excel för att därefter importera tillbaka. 
Användarna kan kontakta supportavdelningen för hjälp med detta.

5.1.9 Användargränssnittet

Synpunkterna på användargränssnittet rör bland annat urvalsfältet i 
rapportbilden under fliken Artikel samt fliken paket i artikelbilden. Båda dessa 
bilder återfinns i faktureringsmodulen. Urvalsfältet anses innehålla otydliga och 
knepiga namnval, exempel på detta är Artpaket BestårAv. Avseende fliken Paket
i artikelbilden så vore bättre överblick önskvärt, detsamma gäller även 
lagerfliken under samma bild. Produkter med stora och komplexa 
artikelstrukturer blir svårhanterliga i denna bild och det blir svårt att greppa 
helheten. En annan detalj som upplevs störande är ordningen i artikelbildens 
fliksystem. Det finns slutligen önskemål om att lägga till en kolumn för etiketter 
i inköpsbilden så att det går att välja hur många som ska skrivas ut där. 
Analys:
Namnet Artpaket BestårAv känns inte helt logiskt, enligt författaren, och mer 
passande vore istället att byta ut paket mot struktur, det vill säga nytt namn 
kunde förslagsvis vara Artstruktur BestårAv. Vad gäller ordningen i 
artikelbildens fliksystem så anses flikarna Specialpris och Ekonomi kunna flyttas 



Kartläggning och analys av brister och behov i inköpshanteringen

Markus Olsson 45

längst ut till höger. Detta då de inte används i någon stor utsträckning. Genom 
att realisera denna förändring så kan de mest använda flikarna ligga samlade till 
vänster i fliksystemet, vilket kan underlätta användandet.

Godsmottagare är ett fält som används vid skapande av inköpsunderlag. I 
nuläget måste fältet skrivas i manuellt, men om direktbeställningar görs direkt 
till kund så blir det jobbigt i längden att skriva in detta manuellt. Godsmottagare 
går dock att få med sig från faktureringen till inköp om direktbeställning med 
direktleverans till kund markeras, men detta verkar inte vara känt för alla 
användare. Önskemål finns även på att från fältet godsmottagare kunna hämta 
upp en kund via exempelvis en rullflik. Problemet med godsmottagare skulle 
dock sannolikt lösas, och därigenom fungera på ett tillfredsställande sätt, om 
befintliga funktioner nyttjades. 

Byten av lagerställen sker i lagerfliken under artikelbilden 
(faktureringsmodulen), denna borde dock vara större. I dagsläget är översikten 
dålig och det upplevs svårt att få ett helhetsgrepp om bilden. Detsamma gäller 
paketfliken under samma bild.

Införandet av en extra kolumn för etiketter i inköpsbilden skulle underlätta 
arbetet med att göra etikettutskrifter och bör därmed genomföras. Etiketterna 
som skrivs ut är av två slag, streckkods- samt hyllkantsetiketter.

5.1.10 Statistik

Önskemål finns även på statistikdelen. I nuläget är det möjligt att under fliken 
Statistik i artikelbilden se i en graf hur försäljningen av varje artikel ser ut. Det 
är önskvärt att detta även fungerar för inköpen, det vill säga att det finns 
möjlighet att se artikelstatistik över gjorda inköp i exempelvis ett stapeldiagram. 
Analys:
Statistik över inköpta artiklar per leverantör är värdefullt för en inköpare. Detta 
för att möjliggöra uppföljning och utvärdering av leverantörerna och se vilka 
artiklar som ska behållas i produktsortimentet eller ej (Van Weele, 2002). 
Statistiken visar bland annat vilka artiklar som utgör stor del av företagets totala 
inköpsvärde och som därigenom bör hanteras extra noggrant. Det kan också vara 
så att statistiken visar att en viss artikel köps in från flera olika leverantörer och 
att det kunde vara fördelaktigt att minska antalet leverantörer i syfte att uppnå 
exempelvis minskade fraktkostnader och volymrabatter. Av den anledningen 
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borde detta införas och dessutom skulle det sannolikt inte innebära några större 
problem att realisera denna förändring.

5.1.11 Hantering av textrader vid skapande av beställningsunderlag

Ett annat moment som upplevs störande är utformningen av själva 
beställningsunderlaget. Särskilt hanteringen av textrader upplevs besvärlig, 
bland annat uppfattas det svårt att infoga tomrader men det finns även önskemål 
om att kunna ha interna textrader. Med det menas att kunna skriva textrader som 
enbart syns på plocklistan, det vill säga internt, men som inte syns på ordern. 
Det skulle vidare vara bra att kunna se vilken position en viss artikel har på en 
order, detta för att på ett smidigt sätt kunna kommunicera med leverantören om 
detaljer i enskilda ordrar. 
Analys:
Att hanteringen av textrader upplevs som knepig beror sannolikt på att många 
användare saknar tillräcklig grundutbildning på systemet. Detta då dessa 
funktioner redan finns i systemet. Det som i första hand är nödvändigt är 
antagligen inte en förändring av systemet utan snarare mera utbildning till 
användarna. Hjälper inte detta bör en alternativ lösning på problemet tas fram. 
För att infoga en tomrad i dagsläget används kommandot [Ctrl]+[T], egna 
textrader kan därefter skrivas in där om så önskas. Artikelrader och textrader 
levereras till inköpsunderlaget genom att nyttja kommandot [Ctrl]+[L]. Utifall 
någon textrad enbart är avsedd att synas på plocklistan så måste kolumnen 
levererat vara tom eller ifylld med siffran noll. 

Möjligheten att se vilken position en artikel har på en order, det vill säga någon 
form av radnummer, finns inte idag. Varje artikelrad har ett radnummer i 
systemet, men av utrymmesskäl så följer inte dessa med vid utskrift av 
inköpsunderlaget. Detta skulle enkelt kunna införas men då på bekostnad av 
någon annan information, och det är därmed inte aktuellt att genomföra en 
förändring av detta slag i dagsläget.

5.2 Synpunkter och önskemål på funktioner och utbildning baserade på 
fiktiva användare – Personas

För att ha en god grund att utgå ifrån vid skapandet av personas så genomfördes 
intervjuer med personer som med hjälp av Avance sköter inköpshanteringen på 
de företag som blivit utvalda i undersökningen. Antalet intervjuer uppgick till 15 
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stycken och företagen valdes ut från FDTs kunddatabas. Vid valet av företag var 
det primära bland annat att försöka fånga in flera olika branscher, 
företagsstorlekar samt erfarenhetsnivåer. Frågemallen som användes under 
intervjuerna och en fullständig förteckning över de intervjuade personerna kan 
ses i bilaga 5.4 respektive bilaga 5.5. Arbetet med att kartlägga systemets 
användare resulterade i konstruktionen av två personas; Anja och Lars. 

Nedan följer en beskrivning av dessa båda och deras önskemål på funktioner och 
förändringar. 

5.2.1 Personas 1 – Anja, 29 år. Inköpsansvarig/butiksanställd

Kort personbeskrivning:
Anja är 29 år och jobbar sedan ett år tillbaka på klädaffären MK i Borås. Anja 
har under sin korta tid i butiken utmärkt sig som en positiv, ambitiös och duktig 
säljare. Detta resulterade i att Anja snabbt blev tilldelad ansvaret som 
inköpsansvarig. Anja är mån om sitt anseende och vill vara bra på det hon gör. 
När hon inte jobbar lever hon ett aktivt liv med sambo och hund. Hon är inte 
direkt karriärinriktad utan prioriterar sin egen och familjens välbefinnande först.

Nedan följer listor i punktform som vidare beskriver bland annat Anjas 
kunskaper, arbetsuppgifter och mål.

Livsmål

 Att hon och familjen mår bra och är lyckliga.
 Att hon utvecklas på ett personligt plan.

Upplevelsemål vid användande av affärssystemet

 Att inte känna sig dum.
 Att inte göra misstag.
 Att känna sig säker och kompetent.
 Att ha kul, eller åtminstone inte känna sig alltför uttråkad.

Slutmål med användandet av affärssystemet

 Att göra ett bra jobb.
 Att tillfredsställa kunderna.
 Att alltid ha hemma de kläder som efterfrågas.
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Kortfattad beskrivning av Anjas arbetsdag

 Dagliga butikssysslor, till exempel att hålla snyggt i affären, packa upp 
nya kläder och hjälpa kunder samt att stå i kassan.

 Inköpsrelaterade uppgifter, detta inkluderar bland annat att registrera 
inleveranser i affärssystemet, skapa beställningsförslag via de uppsatta 
beställningspunkterna samt göra manuella inköp. Vidare ingår även att 
stämma av följesedlar mot de varor som inkommit samt att sköta 
leverantörskontakter.

 Anja avbryts ofta i sitt inköpsarbete för att hjälpa exempelvis kunder eller 
kollegor. Hon utför således ofta flera uppgifter parallellt.

Informationsbehov

 Tre eftermiddagar i veckan skapar hon beställningsförslag som grundar 
sig på hur lagersaldot ligger i förhållande till maxlagret och 
beställningspunkten på respektive artikel.

 Behöver inköpsunderlaget som hör till de inkommande inleveranserna. 
Detta för att kunna stämma av mot följesedeln att allt är korrekt. Hon 
behöver således även följesedlarna som hör till inleveranserna för att 
kunna göra avstämningarna. Vidare behövs de för att kunna uppdatera 
inpriserna och för att inregistrera beställningen i systemet.

 Behöver lagerinfo/artikelstatistik för att kunna göra beställningar på 
artiklar som inte beställs via beställningsförslag utan beställs via manuella 
inköp.

Datakunskaper

 Knapphändiga datakunskaper.
 Nästintill lite teknikrädd, hon är ganska rädd för att göra fel och därmed 

förstöra något i systemet.
 Hennes supportärenden rör oftast det dagliga systemanvändandet, vid fel 

försöker hon inte gärna själv utan ringer support ganska omgående.

Viktiga egenskaper för ett affärssystem  

 Tidssparande, vilket ger mer tid över till andra sysslor.
 Pålitligt.
 Lättanvänt.

Saker som gör Anja frustrerad vid inköpsrelaterade uppgifter

 Tidskrävande utskrifter av beställningsunderlag.
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 Avsaknad av radnummer på beställningsunderlaget, vilket försvårar 
hennes leverantörskontakter som rör just beställningsunderlaget.

Saker som gör Anja nöjd på arbetet

 När allting fungerar utan problem, inköpen blir rätt och varorna finns inne 
i butiken då de efterfrågas.

 Nöjda kunder.
 Nöjd chef.

5.2.2 Anjas behov och önskemål på funktioner

Anjas behov rör i huvudsak den operativa delen av inköpshanteringen, det vill 
säga skapande av inköpsunderlag, registrering av inleveranser samt avstämning 
av leverantörsfakturor mot inköpsunderlag. Nya funktioner till affärssystemet 
ska således inrikta sig på att spara tid åt henne, vara enkelt att använda samt 
förhindra att hon gör fel.

En funktion som skulle tilltala Anja vore genvägar till funktioner som är viktiga 
och ofta förekommande. Vilka funktioner som det skulle finnas genvägar till är 
anpassningsbart efter individuella behov men förslagsvis skulle det åtminstone 
finnas genvägar till de allra vanligaste basfunktionerna (Cooper et al, 2003). 
Anpassningarna skulle kunna utföras i inställningarna. Denna genvägsfunktion 
skulle lösas genom att skapa en egen genväg-bild längst till vänster bredvid 
basinformationsbilderna i leverantörs- och faktureringsmodulen. Ett klick på den 
skulle öppna en ny dialogruta där det klart och tydligt går att välja vad som vill 
göras. 

Anja tycker vidare att en egen kolumn för etiketter i inköpsbilden skulle vara 
tidsbesparande. Mer utförligt om denna förändring går att läsa i avsnittet 
Användargränssnittet ovan i samma kapitel. 

En annan detalj som skulle förenkla Anjas användande vore en förändring i 
fliksystemet i artikelregistret. Oavsett vilken flik hon befinner sig i borde det 
vara möjligt att byta artikelnummer utan att först behöva gå till 
informationsfliken. Idealfallet vore att tillåta input överallt där output finns, men 
så långt är det sannolikt svårt att nå (Cooper et al, 2003). En bit på väg är i alla 
fall att tillåta inmatning av nytt artikelnummer från alla flikar.
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När inköpsunderlag skapas och artikelnumret som matats in inte 
överrensstämmer med den leverantör som valts så kommer ett felmeddelande 
upp. Detta varnar att det valda artikelnumret inte är märkt att beställas hos den 
leverantören, ingenting görs dock för att lösa situationen. Användaren vet 
således att något är fel men erbjuds ingen lösning. Detta är ett typiskt exempel 
där systemet kan bli effektivare. Direkt respons och mindre diskussion är en 
värdefull riktlinje att jobba efter (Cooper et al, 2003). Då felmeddelandet enbart 
upplyser om ett fel och inte löser det så fyller det ingen funktion och borde 
slopas. Istället kunde en dialogruta komma upp innehållande exempelvis 
följande fråga: Artikelnr xxxx är märkt att beställas hos leverantör Y, vill du 
beställa av Y? Följande svarsalternativ kunde då ges:  Ja eller Nej, acceptera 
mitt ursprungliga val. Ett annat sätt att lösa detta problem är att fältet med 
leverantör lämnas tomt och sedan när artikelnumret matas in så fyller systemet 
automatiskt i fältet med den leverantör som är kopplad till just det artikelnumret. 
Accepteras detta val är det bara att gå vidare och slutföra inköpsunderlaget, 
annars är det bara att ändra leverantörsfältet manuellt med den leverantör som 
önskas. Är inte leverantörsnumret känt så kan sökfunktionen nyttjas i vanlig 
ordning.

5.2.3 Personas 2 – Lars, 43 år. Inköpschef 

Kort personbeskrivning:
Lars är 43 år och jobbar sedan tio år tillbaka som inköpschef på Fredrikssons 
El&Mek AB i Trelleborg. Han tog en magisterexamen i företagsekonomi 1984 
på Handelshögskolan i Göteborg, därefter har han haft en stadigt uppåtgående 
karriärskurva. Lars är en tävlingsmänniska som vill vara bäst på det han gör och 
ständigt är nyfiken på att lära sig något nytt. När han inte jobbar umgås han 
gärna med sin sambo Pernilla. Resor, konst och trevliga hemmakvällar tillhör 
Lars och Pernillas favoritintressen. Karriären är och har dock alltid varit viktig 
och han sticker inte heller under stolen med att pengar är en stark drivkraft för 
honom.

Nedan följer listor i punktform som vidare beskriver bland annat Lars 
kunskaper, arbetsuppgifter och mål.

Livsmål

 Tjäna så mycket att pengar aldrig behöver vara ett problem.
 Göra en bra karriär och bli ett aktat namn inom branschen.
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 Leva lyckligt med nära och kära. 

Upplevelsemål

 Att inte känna sig dum när han använder affärssystemet.
 Att inte göra misstag.
 Att känna sig säker och kompetent.
 Att ha kul, eller åtminstone inte känna sig alltför uttråkad.

Slutmål med användandet av affärssystemet

 Att minska inköpskostnaderna.
 Att se till att verksamheten flyter på bra och att det aldrig blir materialbrist 

i produktionen.
 Att tillfredsställa de interna och externa kunderna.
 Att uppnå synergieffekter till följd av de framarbetade strategierna.

Kortfattad beskrivning av Lars arbetsdag

 Administrativa sysslor.
 Inköpsrelaterade uppgifter, detta inkluderar bland annat att registrera 

inleveranser i affärssystemet, skapa beställningsförslag via de uppsatta 
beställningspunkterna samt göra manuella inköp. På vissa artiklar nyttjas 
direktbeställning, det vill säga ett inköpsunderlag skapas och läggs i status 
Att beställa direkt en order lagts på artikeln. 

 Sköta dagliga leverantörskontakter och förhandla med leverantörer då nya 
avtal ska slutas. Urval av leverantörer ingår således också.

 Framarbeta och implementera nya inköpsstrategier.
 Har det övergripande ansvaret för inköpsavdelningen.
 Lars avbryts ofta i sitt inköpsarbete för att samtala med exempelvis 

kunder, kollegor samt leverantörer. Han utför således ofta flera uppgifter 
parallellt.

Informationsbehov

 Fyra eftermiddagar i veckan skapar han beställningsförslag som grundar 
sig på hur lagersaldot ligger i förhållande till maxlagret och 
beställningspunkten på respektive artikel.

 Han behöver följesedlarna för de inkommande leveranserna för att kunna 
uppdatera inpriserna och för att inregistrera beställningen i systemet. De 
behövs även för att stämma av mot fakturan.

 Behöver lagerinfo/artikelstatistik nästan dagligen för att kunna göra 
beställningar på artiklar som inte beställs via beställningsförslag utan 
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beställs via manuella inköp. Vidare behöver han även artikelstatistik över 
längre perioder och per leverantör för att kunna se, ur ett större perspektiv, 
vilka volymer som köps in från varje leverantör. Detta görs bland annat 
för att kunna upptäcka potentiella strategiförändringar, se om 
produktsortimentet behöver förändras samt följa upp leverantörernas 
prestationer.

 Information om artiklar och leverantörer som är nya och ska läggas in i 
systemet för första gången. Detta sker inte dagligen men åtminstone 
någon gång per månad. 

Datakunskaper

 Goda datakunskaper.
 Lars besitter relativt lång erfarenhet utav affärssystem. Han är väl 

förtrogen med systemet och vet ganska väl vilka begränsningar som finns.
 Hans supportärenden rör oftast önskemål om egna anpassningar eller 

licensfrågor, men även Lars behöver hjälp ibland med saker han inte 
förstår. Han är dock inte den som ringer i onödan, utan brukar försöka 
lösa det själv först.

Viktiga egenskaper för ett affärssystem  

 Tidssparande, vilket ger mer tid över till andra, mer övergripande, sysslor.
 Dynamiskt.
 Integrerat.
 Flexibelt, följer med i tiden och kan lätt anpassas efter nya förutsättningar.

Saker som gör Lars frustrerad vid inköpsrelaterade uppgifter

 Bristfällig koppling mellan inköp och fakturering.
 Otillräcklig artikelstatistik.
 Skilda moduler, gör det svårt att greppa helhetsbilden.
 Problem vid uppdateringar.

Saker som gör Lars nöjd på arbetet

 När företaget gör bra affärer.
 När synergieffekter uppnås på grund av de uppsatta strategierna.
 När verksamheten flyter på bra och kunderna är nöjda.
 När han ser att hans kontinuerliga avstämnings- och uppföljningsarbete 

ger resultat i form av ökad lönsamhet och kvalitetsförbättringar. 
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5.2.4 Lars behov och önskemål på funktioner

Lars behov rör i huvudsak den taktiska och strategiska delen av 
inköpshanteringen, det vill säga mer övergripande sysslor såsom uppföljning, 
avstämning, leverantörsval samt optimering av produktsortimentet. Nya 
funktioner till affärssystemet bör således fokusera på att förbättra Lars 
möjligheter att se helhetsbilden och göra uppföljnings- och avstämningsarbetet 
enklare. Statistikhanteringen är också av stor vikt att förbättra för att 
tillfredsställa Lars.

Lars har behov av att kunna dela upp inköpspriset i mindre beståndsdelar såsom 
exempelvis nettopris, speditionsavgift, frakt utrikes samt frakt inrikes. I 
dagsläget finns inga möjligheter att se detta, utan enbart ett inköpspris redovisas. 
Det ska vidare fungera så att om en ändring görs på en av beståndsdelarna ovan 
så uppdateras automatiskt totalsumman för inköpspriset. Detta kan Lars ha nytta 
av då hans företag importerar och exporterar varor. 

När ett beställningsunderlag är på väg att skapas vore det önskvärt för Lars att 
kunna se helheten över vilka leverantörer som han avser att beställa från och 
beställningsvärdet för respektive leverantör. Genom att lägga till denna 
möjlighet så kan beställningarna omfördelas på ett optimalt sätt för att uppnå 
eventuella gränser för fraktfritt hos leverantörerna och därigenom reducera 
inköpskostnaderna.

Avstämningsarbetet är centralt för Lars, och då särskilt avstämning av 
leverantörsfakturorna gentemot tillhörande inköpsunderlag. Det går att läsa mer 
utförlig information om denna funktion i avsnittet Spårning ovan i samma 
kapitel. Viktigt för Lars är också kopplingen mellan leverantörsregistret och 
artikelregistret, han anser att modulerna bör integreras mera för att göra systemet 
ännu effektivare och leva upp till de krav han ställer på systemet. Mer om denna 
koppling går att läsa under avsnittet Kopplingen leverantörsregistret –
artikelregistret i detta kapitel.

Offerter lämnas på vissa uppdrag. Lars är den som skapar dessa och han har 
vissa önskemål på förbättringar av denna funktion. Offerter innehåller i många 
fall relativt knepig och omfattande juridik, vilket inte hanteras på ett bra sätt i 
dagsläget och nya funktioner önskas därför inom detta område. Det vore 
önskvärt att kunna välja på ett par stycken standardmallar som är 
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anpassningsbara efter situationen. Standardmallarna varierar från företag till 
företag och är dessutom branschberoende. Detta gör att användarna först måste 
skapa dessa mallar för att sedan lägga in de i systemet där de sedan kan anpassas 
och ändras från fall till fall. Lars använder idag ett Word-dokument för att lösa 
detta och detta borde inte vara nödvändigt om denna förändring genomförs. För 
att underlätta uppföljning och utvärdering av offerter så skulle ytterligare en 
valmöjlighet kunna läggas till under rapportbilden så att även offerthistorik kan 
skrivas ut. Idag går det enbart att skriva ut offerter som befinner sig i status 1, 
det vill säga inneliggande offerter. För att kunna genomföra uppföljning av alla 
offerter så måste det gå att lägga in i systemet vilka offerter som gick vidare och 
blev till ordrar. Detta skulle innebära att när rapporten med offerthistorik skrivs 
ut så ger den nyttig information som redovisar resultatet av den gångna 
periodens offertarbete. 

Önskemålen på statistik härrör främst från den bristfälliga artikelstatistik som 
idag existerar. Mer utförlig läsning om potentiella förbättringar på detta område 
finns att läsa under avsnittet Statistik i detta kapitel.    
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6 Förbättringsförslag

Detta kapitel innehåller en sammanställning av de förbättringsförslag som 
föreslås för att eliminera bristerna och tillfredsställa de behov som upptäckts vid 
kartläggning och analys av inköpshanteringen i FDT Avance.

6.1 Förslag på funktioner och interaktion till dessa

 För att förbättra utbildningen av nya/befintliga användare föreslås att den, 
i större utsträckning än tidigare, anpassas efter kunden. Det är också av 
yttersta vikt att utbildningsperioden nyttjas till att övertyga användarna 
om att de har vinning i att lära sig systemet. Annars är risken stor att 
systemet inte används korrekt. 

 Rutiner för uppdatering av manualen och ansvarsområden, för efterlevnad 
och uppföljning av dessa, bör tilldelas. Med avseende på utformandet av 
manualen är ofta återkommande önskemål en röd tråd, omfattande 
grafiska illustrationer samt trattuppbyggnad. Därför föreslås att framtida 
uppdateringar av manualen tar hänsyn till dessa önskemål. Vidare borde 
manualen ta upp kedjor av aktiviteter och undantag snarare än att räkna 
upp funktionerna separat, vilket inte är tillräckligt. Med undantag avses 
exempelvis hur en order avslutas i förväg, innan en komplett leverans till 
kunden har skett. Hjälpen behövs sannolikt som mest när saker inte går 
enligt normalfallet.

 Kopplingen mellan artikelregistret och leverantörsregistret har varit 
föremål för en hel del synpunkter och önskemål. Att integrera registrena i 
större utsträckning ställer högre krav på både system och databaser så det 
är inte är aktuellt i dagsläget. Lösningen på problemet ligger således i att 
öka medvetenheten hos användarna att denna koppling saknas och att 
arbetsmetoderna bör förändras. 

Ett annat närbesläktat problem är att det upplevs besvärligt att behöva 
hoppa mellan modulerna (leverantör och fakturering) för att se 
information om en viss artikel då exempelvis ett inköpsunderlag håller på 
att skapas. En lösning skulle kunna vara att skapa en länk på artikelnumret 
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så att en dubbelklickning där resulterade i att artikelregistret öppnades. 
Därefter behöver användaren bara fylla i artikelnumret i fråga och erhålla 
önskad information såsom artikelns leverantör, maxlager samt 
beställningspunkt. Detta är dock en lösning på relativt hög detaljnivå. Sett 
ur ett större perspektiv skulle det vara bättre att försöka integrera de olika 
registrena i större omfattning för att ge användarna en bättre helhetsbild. 
Detta är dock, som tidigare nämnt, en omfattande förändring vilken ställer 
krav som i dagsläget inte kan tillgodoses. 

 Urvalsfälten som används för att bestämma vilka rapporter som ska 
skrivas ut ger goda valmöjligheter men borde vara enklare och tydligare. 
Tre rader finns idag; fält, som och värde. De två första har en 
rullgardinsknapp där urval kan göras. Föreslagsvis bör den första raden 
fält döpas om till välj. Det blir enklare för en nybörjare att förstå hur 
urvalet går till. Exempel; välj ordernr som börjar med värde 5000. 
Urvalsfälten bildar en mening som ger användaren direkt förståelse för 
rapportens innehåll. Vidare föreslås att toppen av rullgardinsfliken avdelas 
för favoritval, det vill säga några slags snabbval/favoritval liknande det 
som används på webbläsare för favorithemsidor. Detta skulle kunna 
förenkla utskrifter av vanligt förekommande rapporter (Cooper et al 
2003). 

 Skapa en fakturahistoriksfunktion som samlar alla slutlevererade ordrar på 
ett ställe. Det skulle innebära att kolumnen för antal låses vid slutleverans, 
det vill säga när en inleverans är gjord och befinner sig i status 
slutleverans skulle den vara fast. Därigenom underlättas uppföljning och 
spårning av ordrar bakåt i tiden och risken för fel reduceras. 

 Inför en kreditspärr som enbart förhindrar en spärrad kund från att ges 
kredit. Detta då denne fortfarande bör ges möjlighet till kontantnotor. För 
en kreditspärrad kund ska ett meddelande komma upp som säger just att 
han är kreditspärrad men att kontantköp accepteras. Det ska då vara 
möjligt att lägga in en order med kontantnota. Vidare föreslås också att 
det införs en möjlighet att totalspärra en kund. Då tillåts varken 
kontantköp eller kreditköp. När en totalspärrad kund försöker lägga en 
order ska ett meddelande komma upp som säger att det inte är möjligt. För 
att kunna lägga en order på en totalspärrad kund måste inställningarna 
ändras.



Förbättringsförslag

Markus Olsson 57

 Lägg till en extra flik i leverantörsreskontrabilden som skulle kunna heta 
exempelvis fakturaavstämning. Under den fliken ska det gå att koppla 
fakturanumret till företagets interna löpnummer. Ett extra statusfält för 
huruvida avstämning är gjort föreslås också införas.

 Flikarna Specialpris och Ekonomi borde flyttas längst ut till höger i
artikelbildens fliksystem. De mest använda flikarna ligger då samlade till 
vänster vilket reducerar förflyttningarna med musen över skärmen.

 Lagerfliken under artikelbilden i faktureringsmodulen borde göras större. 
Översikten är för dålig och genom att öka storleken blir flikens innehåll 
mer övergripligt och användbart.

 Under fliken Statistik i leverantörsbilden ska det gå att utläsa i en graf hur 
inköpen av varje artikel ser ut. Därför föreslås att det ska finnas möjlighet 
att se artikelstatistik där över gjorda inköp, i exempelvis ett stapeldiagram, 
för varje leverantör under en viss period. 

 Skapa en genvägsfunktion som länkar till viktiga och ofta förekommande 
arbetsuppgifter. Vilka funktioner som det skulle finnas genvägar till är 
anpassningsbart efter individuella behov men förslagsvis skulle det vara 
de vanligaste basfunktionerna (Cooper et al, 2003). Till dessa hör 
exempelvis orderregistreringar, lagerändringar, konteringar, hantering av 
beställningspunkter samt utskrift av rapporter. Anpassningarna skulle 
kunna utföras i inställningarna. Denna genvägsfunktion skulle placeras 
mellan arkiv- och redigeramenyn högst upp till vänster i systembilden. Ett 
klick på den skulle öppna en ny dialogruta där det klart och tydligt går att 
välja vad som vill göras. Menyn skulle kunna heta Genväg till. 

 Förändra fliksystemet i artikelregistret. Oavsett vilken flik som 
användaren befinner sig i borde det vara möjligt att byta artikelnummer 
utan att först behöva gå till informationsfliken. Idealfallet vore att tillåta 
input överallt där output finns (Cooper et al, 2003). En bit på väg är att 
tillåta inmatning av nytt artikelnummer från alla flikar.

 När ett inköpsunderlag skapas och artikelnumret som matats in inte 
överrensstämmer med den leverantör som valts så borde en dialogruta 
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komma upp istället för det felmeddelande som i dagsläget kommer upp. 
Dialogrutan skulle kunna innehålla följande fråga: Artikelnr xxxx är märkt 
att beställas hos leverantör Y, vill du beställa av Y? Följande 
svarsalternativ kunde då ges:  Ja eller Nej, acceptera mitt ursprungliga 
val. Ett annat sätt att lösa detta problem är att fältet med leverantör lämnas 
tomt och sedan när artikelnumret matas in så fyller systemet automatiskt i 
fältet med den leverantör som är kopplad till just det artikelnumret. På 
detta sätt erbjuder systemet en lösning istället för att enbart konstatera att 
ett problem uppstått (Cooper et al, 2003). Accepteras detta val är det bara 
att gå vidare och slutföra inköpsunderlaget, annars är det bara att ändra 
leverantörsfältet manuellt till den leverantör som önskas. Är inte 
leverantörsnumret känt så kan sökfunktionen nyttjas i vanlig ordning. 

 Dela upp inköpspriset i mindre beståndsdelar såsom nettopris, 
speditionsavgift, frakt utrikes samt frakt inrikes etc. Då en ändring görs på 
en av beståndsdelarna ovan så ska totalsumman inköpspris uppdateras 
automatiskt.

 När inköpsunderlag skapas ska det vara möjligt att kunna se helheten över 
vilka leverantörer som inköp avses genomföras från och det totala 
beställningsvärdet för respektive leverantör. Genom att lägga till denna 
möjlighet så kan beställningarna omfördelas på ett optimalt sätt för att 
uppnå eventuella mängdrabatter från leverantörerna och därigenom 
reducera inköpskostnaderna. Denna funktion skulle kunna läggas i samma 
ruta som inköpsunderlagets nettosumma. På så sätt kan användaren inte 
enbart se nettosumman för det aktuella inköpsunderlaget utan även 
summan för de övriga inköpsunderlagen hos andra leverantörer. När 
underlagen har gått från status Att beställa till Beställt har funktionen 
spelat ut sin roll och beställningsvärdena för respektive leverantör 
nollställs åter.

 Skapa förutsättningar för att användarna ska kunna lägga in 
standardmallar för offerter. Standardmallarna varierar mycket och är 
dessutom branschberoende. Detta gör att användarna måste skapa dessa 
mallar för att sedan lägga in de i systemet där de kan anpassas och ändras 
från fall till fall. För att underlätta uppföljning och utvärdering av offerter 
så skulle ytterligare en valmöjlighet läggas till under rapportbilden så att 
även offerthistorik kan skrivas ut. Offerthistorik ger nyttig information 
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som tydligt redovisar resultatet av den gångna periodens arbete med 
offerter.

 Skapa en egen kolumn för etiketter i inköpsbilden. När ett inköpsunderlag 
skapas skulle då automatiskt samma antal fyllas i under etikettkolumnen. 
När sedan inleverans sker behöver inte användaren fylla i antal etiketter 
under inleveransfliken utan detta regleras automatiskt i samband med 
inleverans av inköpet och rätt mängd etiketter skrivs därmed ut.
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7 PENG-analys

Inledningsvis i detta kapitel redovisas var PENG-analysen kommer att utföras 
och vilka som kommer att ingå i den projektgrupp som genomför 
nyttovärderingen. Kapitlet redogör även för författarens roll i analysen och hur 
denna kan ha påverkat resultatet. Därefter beskrivs steg för steg hur 
nyttoanalysen har gått tillväga och nyttovärderingens resultat presenteras.  

7.1 Genomförande och resultat

PENG-analysen kommer att utföras på, ett lokalt kundföretag till FDT, Aeris 
Hund & Häst AB. Uppdragsgivaren, FDT AB, anser att detta kundföretag är en 
bra representant för företag som anammat systemets koncept i hög utsträckning 
och att det därigenom skulle vara värdefullt att de får möjlighet att utföra 
nyttovärderingen.  Rollen som processledare kommer författaren att ikläda sig, 
detta då det bland annat är viktigt att personen är väl införstådd i PENG-
modellen. Det faktum att processledaren är personligt involverad i det som ska 
nyttovärderas gör att det finns en liten risk att egna intressen styr värderingen. 
Författaren bedömer dock att sannolikheten att detta ska ske är nästintill 
obefintlig. Detta då författaren inte kommer att delta aktivt i själva analysfasen 
när nyttoeffekterna identifieras och värderas, vilket eliminerar risken för 
övervärdering till följd av egna intressen. Denna fas kommer att utföras av 
projektgruppen bestående av ägaren Roger Larsson och butikschef Ida Engman 
på företaget i fråga, vilket torde säkerställa god tillförlitlighet på resultaten. 

PENG-analysen består som tidigare nämnts av tre faser; förberedelsefasen, 
analysfasen och den avslutande kvalitetssäkringsfasen. (Dahlgren et al, 2003)

Steg 1. Bestäm syftet

Syftet med denna nyttoanalys är att utreda den potentiella nyttan med att 
implementera de förbättringsförslag som redogörs i kapitlet Förbättringsförslag 
i den befintliga versionen av FDT Avance. Analysens resultat är därefter tänkt 
att fungera som ett beslutsunderlag för huruvida förbättringsförslagen ska 
implementeras eller ej. 
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Objektet som ska analyseras är inköpshanteringen i FDTs affärssystem Avance, 
eller närmare bestämt modulerna Fakturering och Leverantör som sköter denna 
hantering. Huvudmål för objektet har definierats enligt följande:

 Mer nöjda butikskunder till följd av att inköpshanteringen tar mindre tid i 
anspråk vilket frigör mera resurser till kundvård.

 Bättre helhetsgrepp om verksamheten till följd av förbättrad 
statistikhantering i systemet.

 Nöjdare systemanvändare till följd av att inköpshanteringen förenklas och 
att nya funktioner tillkommer som reducerar möjligheterna att göra fel.

 Minskade inköpskostnader på grund av bättre överblick av inköpen 

En nyttovärdering förutsätter att ett, sett ur ett tidsperspektiv, noll- respektive 
nyttoläge definieras. I den här analysen är noll-läget när analysen utförs. Den 
potentiella nyttan som ska värderas uppstår sannolikt ganska omgående efter 
implementering av de föreslagna funktionerna. Det är dock sannolikt att det 
behövs en viss inkörningsperiod innan användarna lärt sig de nya funktionerna 
och att deras fulla potential nyttjas. Nyttan efter implementeringen torde dock 
uppstå inom ett par månader. Nyttoläget definieras alltså som 
implementeringstillfället plus en inkörningsperiod på tre månader.

Steg 2. Skapa insikt

Nyttoanalysens resultat beror till stor del på vilka personer som deltar i analysen. 
Gruppsammansättningen ska dels innehålla personer som kan objektet, det vill 
säga inköpshanteringen i Avance i det här fallet, dels någon eller några som kan 
ta ansvar för de värderingar som ska göras i analysen (Dahlgren, Lundgren & 
Stigberg, 2000). Med detta i åtanke kommer följande personer, förutom 
författaren, att ingå i den projektgrupp som ska genomföra analysen;
Butiksägaren Roger Larsson samt butikschefen Ida Engman. Systemutvecklaren 
Leif Fredby på FDT kommer också att finnas tillgänglig och därigenom ställa 
sina omfattande systemkunskaper till analysgruppens förfogande. 
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Steg 3. Bestäm och avgränsa objektet

Objektet i den här undersökningen är, som tidigare nämnts i steg 1, 
inköpshanteringen i FDT Avance. Inköpshantering omfattar all nödvändig 
systemanvändning och övriga aktiviteter som är kopplade till denna. 
Inköpshanteringen definieras, som tidigare nämnts, från det att ett inköpsbehov 
har uppstått tills det att fakturan har registrerats i systemet. Detta innefattar steg 
1-9 i Van Weeles generella beskrivning av inköp. Objektet börjar således när en 
order registreras i systemet och slutar när de beställda artiklarna har blivit 
levererade och den tillhörande fakturan har stämts av gentemot följesedeln och 
blivit inregistrerad i systemet. Det är alltså enbart modulerna Fakturering och 
Leverantör och huvudparten av deras ingående funktioner som ingår i objektet.

Steg 4. Beskriv objektet

Det är differensen mellan bruttonyttan och kostnaden för densamma som ger 
nettonyttan (Dahlgren et al, 2000). Bruttonyttan är skillnaden mellan nyttan före 
och efter den förändring som avses analyseras. För att ha något att jämföra 
definieras således ett noll- respektive nyttoläge, med andra ord ett är- och ett 
bör-läge. Nolläget, det vill säga är-läget, innebär i det här fallet Aeris Hund & 
Häst ABs inköpshantering med den befintliga versionen av Avance. I dagsläget 
är det version 7.2. Nyttoläget, eller bör-läget som det också kan kallas, definieras 
i denna analys som nolläget plus de förbättringsförslag som ges i kapitlet 
Förbättringsförslag. 

Steg 5-6. Identifiera och strukturera nyttoeffekterna

I detta skede av nyttovärderingen deltog enbart ägaren Roger Larsson samt 
butikschefen Ida Engman. Inledningsvis läste de in sig på förbättringsförslagen, 
det vill säga nyttoläget, var och en för sig. Därefter inleddes identifikationen och 
struktureringen av nyttoeffekter. De nyttoeffekter som förbättringsförslagen tros 
medföra presenteras nedan:

 Minskat behov av support och tidsbesparingar till följd av en ökad 
kundanpassning av systemutbildningen samt en användarmanual som 
innehåller problemlösning.  

 Tidsbesparingar och en förenklad systemhantering på grund av en ökad 
integration mellan leverantörs- och faktureringsmodulen.
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 Tidsbesparingar och enklare systemhantering till följd av förenklad 
etiketthantering samt förbättrad inköpsstatistik.

 Förenklad systemhantering, särskilt bra för nybörjare, genom att införa 
genvägar till de funktioner som vanligtvis används. Gör det enkelt att 
komma åt de mest väsentliga funktionerna.

 Snabbare respons gentemot potentiella kunder, och därigenom ökad 
kundservice, till följd av bland annat den förbättrade offerthanteringen.

Nyttoeffekterna som projektgruppen fann kan sammanfattas enligt följande: 
tidsbesparingar, enklare och effektivare systemhantering, kortare 
inlärningsperiod för nya användare samt minskat behov av support. Detta är 
dock de initiala nyttoeffekterna, därefter fick gruppen i uppgift att tänka ett steg 
längre, det vill säga hur kan den insparade tiden användas? Resultatet av detta 
resonemang gav följande samband:

Tidsbesparing  Mer tid till övriga butikssysslor  Möjlighet att ge bättre 
kundservice samt att hålla bättre ordning i butiken  Nöjdare kunder  Ökad 
försäljning  Högre lönsamhet.

Tidsbesparing  Mer tid till andra mer övergripande sysslor  Möjligheter att 
planera verksamheten bättre, tänka igenom inköpsstrategier, vårda 
leverantörsrelationer etc.  Bättre helhetsgrepp, nöjdare leverantörer, lägre 
inköpskostnader  Högre lönsamhet. 

Förenklad och effektiviserad systemhantering  Kortare inlärningsperiod för 
nya användare samt nöjdare användare  Lägre utbildningskostnader ifall ny 
personal anställs samt lägre supportkostnader till följd av ett minskat behov av 
detta  Lägre kostnader i verksamheten  Högre lönsamhet.

Steg 7. Värdera nyttoeffekterna

Vid värderingen ansågs det relativt svårt att bedöma tidsbesparingen av varje 
enskild förbättring eller hur mycket enklare systemhanteringen blev till följd av 
varje individuell förbättring. Av den anledningen beslutade analysgruppen att 
göra en samlad bedömning där samtliga förbättringar vägdes in. Detta 
resulterade i att gruppen värderade den totala nyttan av de föreslagna 
förbättringarna till ungefär 10 000 SEK årligen. För att komma fram till den 
siffran uppskattades bland annat hur mycket supportsamtalen skulle minska och 
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vad varje samtal kostar enligt den prislista FDT har. Vidare gjordes en 
uppskattning av hur mycket kortare inskolningsperiod som ny personal skulle 
behöva för att lära sig systemet och vad den tidsbesparingen är värd i minskade 
lönekostnader. Tidsbesparingen till följd av förenklad systemhantering ger mer 
tid till bland annat leveranskontroller. Konsekvensen av detta är, enligt Larsson 
och Engman, att svinnet kan reduceras då skillnader i vad som står på 
följesedlarna och vad som verkligen levereras kan upptäckas. Utifrån deras 
tidigare uppskattningar av storleksordningen på svinnet har en bedömning gjorts 
på hur mycket svinnet kan reduceras och vad detta skulle innebära i pengar.

Steg 8. Beräkna kostnaden för nyttan

För att åstadkomma den nytta som beskrivits ovan gjorde projektgruppen 
bedömningen att det skulle kosta Aeris Hund & Häst AB 1 600 SEK det första 
året. Kostnaden för nyttan skulle emellertid kunna vara företagets kostnader för 
licenser, drift och support etc., vilken uppgår till ca 30 000 SEK årligen. Denna 
summa är inte densamma som kostnaden för att uppnå nyttoeffekterna. Detta 
beroende på att denna kostnad sannolikt inte påverkas av huruvida 
nyttoeffekterna uppnås eller ej. Med andra ord, FDT kommer sannolikt inte höja 
priserna för licens och support ifall förbättringsförslagen implementeras. Detta 
är anledningen till att kostnaden för nyttan är 1 600 SEK. Nedan redovisas hur 
denna summa räknats fram.

Steg 9. Klassificera och bedöm hinder för nyttan

I detta skede granskades värderingen och gruppen bedömde karaktären av de 
nyttoeffekter som identifierats. Klassindelningen i grön, gul och röd nytta 
resulterade i att samtliga nyttoeffekter bedömdes vara av grön och gul karaktär. 
Tidsbesparing är en nyttoeffekt som tillhör gul nytta. Förenklad systemhantering 
och minskat behov av support till följd av införandet av genvägar till 
favoritfunktioner respektive en mer kundanpassad systemutbildning är två 
nyttoeffekter som bedömdes vara av grön karaktär. Detta innebär således att 
nyttan bedömdes vara direkt resultatpåverkande. De gröna och gula nyttorna 
bedömdes stå för lika stor del av bruttonyttan, det vill säga 50 procent var, vilket 
motsvarar 5 000 SEK vardera.

För att uppnå nyttoeffekterna, som beskrivits ovan, finns ett möjligt hinder enligt 
gruppen. Det är den kundanpassade utbildningen. Systemanvändarna på Aeris 
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Hund & Häst AB är relativt vana användare och skulle således enbart behöva en 
mindre utbildning. Utbildningen kostar likväl pengar och för att eliminera detta 
hinder skulle företaget vara tvungna att betala konsultarvode på 800 SEK/timme 
för att ges denna kompletterande utbildning. Det skulle uppskattningsvis krävas 
2 timmars utbildning, vilket motsvarar en kostnad på 2x800 SEK, det vill säga   
1 600 SEK totalt. Det bör dock påpekas att detta är en engångskostnad, efter 
första året kommer nyttan, förutsatt att systemet inte förändras, att vara lika stor 
medan kostnaden försvinner. Utbildningen är då redan betalad och sannolikt 
behövs ingen ny för att underhålla kunskaperna som inhämtats under 
utbildningen.

Steg 10. Beräkna nettonyttan och fastställ hemtagningsansvar. 

Nettonyttan är skillnaden mellan bruttonyttan och kostnaden för nyttan. 
Bruttonyttan är, i vårt fall:
5 000 (grön) + 5000 (gul) = 10 000 (SEK)
Kostnaden är, i vårt fall:
1 600 (SEK)
Nettonyttan blir då:
10 000 – 1 600 = 8 400 (SEK)
Nyttofaktorn blir då:
10 000 / 1 600 = 6,25

Figur 7.1 nedan tydliggör delar av resultaten som presenteras ovan.

Stapeldiagram över nyttoanalysens resultat
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Figur 7.1 Stapeldiagram som redovisar resultatet över den utförda 
nyttoanalysen. Stapel 1, är 10 000 SEK och stapel 2, är 1 600 SEK.
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8 Slutsatser och rekommendationer

I detta kapitel redovisas vilka slutsatser som dragits gällande 
förbättringsförslagen. Dessa slutsatser baseras i huvudsak på den 
nyttovärdering som redovisades i föregående kapitel. Avslutningsvis presenteras 
de rekommendationer som kommer att ges till arbetets uppdragsgivare, FDT 
AB. Rekommendationerna inkluderar bland annat förslag till fortsatt arbete.

8.1 Slutsatser

PENG-analysens resultat sammanställdes i två begrepp; nettonyttan och 
nyttofaktorn. Nettonyttan är framförallt viktig för prioritering av knappa resurser 
men kan även i detta fall ge värdefull information. För att få lite perspektiv på 
nettonyttans storlek kan den jämföras med företagets totala kostnader på 30 000 
SEK för licenser, drift support etc. Nettonyttan (8 400) dividerat med företagets 
totala kostnader (30 000) ger värdet 0,28. Detta innebär att nettonyttan 
motsvarar 28 procent av deras totala kostnad. Med andra ord skulle Aeris Hund 
& Häst AB spara in/tjäna pengar motsvarande lite drygt en fjärdedel av deras 
totala systemkostnader årligen om förbättringsförslagen implementerades och 
nyttoeffekterna uppnåddes. För att förbättringarna ska vara värda att genomföra 
är det viktigt att nyttofaktorn uppnår en viss nivå. Det finns dock inga allmänt 
vedertagna gränsvärden att jämföra med (Dahlgren et al, 2000). Nyttofaktorn 
blev i detta fall 6,25. Den potentiella nyttan är således över sex gånger större än 
kostnaden för densamma. Detta är ett bra resultat och talar, liksom nettonyttan, 
för en implementering av förbättringsförslagen.

PENG-analysen har genomförts på ett, av uppdragsgivaren, utvalt kundföretag. 
Detta kan tolkas på två sätt. Det ena är att förbättringsförslagen sannolikt skulle 
resultera i ännu fler nyttoeffekter om även andra företag och branscher 
genomförde en liknande nyttovärdering som denna. Det andra ger det motsatta 
förhållandet, det vill säga att färre nyttoeffekter identifieras då andra företag 
kanske jobbar på ett sätt som inte gagnas i samma utsträckning av 
förbättringsförslagen. Det sistnämnda hålls dock inte som alltför troligt, utan det 
förstnämnda alternativet ses som mer sannolikt. Efter kartläggningen av 
användarnas behov och önskemål har det märkts att samtliga förbättringsförslag 
efterfrågas av ett flertal eller åtminstone någon användare. Inget av förslagen 
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ligger i direkt konflikt med andra, detta talar för en implementering av samtliga 
förbättringsförslag. Med direkt konflikt menas att inget av förslagen gör det 
märkbart sämre för någon annan användare.

Det som möjligtvis kan tala emot en omedelbar implementering av alla 
förbättringsförslag är det faktum att FDTs resurser är begränsade. Detta i 
kombination med att företaget har god tillväxt och en stadigt ökande kundbas 
gör att den befintliga utvecklingsavdelningen kan få svårigheter att få tiden att 
räcka till. Arbetet med att rätta inrapporterade buggar upptar mycket tid från 
arbetet med att utveckla nya funktioner. Till detta kan det också läggas att även 
FDTs butikssystem Butik PE och bokföringsmodulen i Avance upptar en del 
resurser. Inköpshanteringen i Avance måste prioriteras högre under den 
närmaste framtiden. Den har släpat efter lite i utvecklingen och den kommer att 
behöva mer resurser framöver. Under förutsättning att denna omprioritering 
sker, vilket verkar vara FDTs ambition, så kommer sannolikt inte FDTs 
begränsade resurser att utgöra något hot mot en eventuell implementering av 
förbättringsförslagen. 

Den slutsats som dragits, med utgångspunkt från resonemangen ovan, är att 
argumenten för överväger, vilket innebär att alla förbättringsförslag som 
presenterats i kapitlet Förbättringsförslag bör implementeras i FDTs 
affärssystem Avance. Detta grundas således dels på den framräknade 
nettonyttan, dels på grund av att sannolikt ännu fler nyttoeffekter existerar som 
ännu inte kartlagts. 

8.2 Rekommendationer

Författarens rekommendation till FDT är att implementera samtliga 
förbättringsförslag som presenterats i kapitlet Förbättringsförslag. 

När det gäller förslaget på en, i högre utsträckning, kundanpassad utbildning så 
är författarens rekommendation att ansvaret för utformningen av utbildningen 
tilldelas säljaren i det aktuella fallet. Detta innebär att säljaren har en viktig 
uppgift att, liksom tidigare, kartlägga kundens behov och kunskapsnivå men i 
ännu högre grad anpassa utbildningen direkt efter kundens verksamhet. Viktiga 
frågeställningar är exempelvis, vilka arbetsrutiner har kunden? Vilken 
kunskapsnivå befinner sig användarna på? Vilka potentiella problem kan uppstå 
för kunden? Vilka mål har kunden med utbildningen? Besvaras dessa 
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frågeställningar har säljaren kommit en bra bit på väg och det finns goda 
förutsättningar att tillfredsställa kunden. 

Ett annat förslag gäller användarmanualen. Rutiner för uppdatering av manualen 
bör upprättas och ansvarsområden, för efterlevnad och uppföljning av dessa, bör 
tilldelas. Författarens rekommendation är att rutinerna upprättas under ett 
personalmöte med alla på kontoret i Luleå närvarande, detta för att verkligen 
förankra rutinerna hos alla anställda. Det är viktigt att en känsla av delaktighet 
och medbestämmande genomsyrar processen att upprätta rutinerna, det ökar 
sannolikt chanserna att dessa rutiner efterlevs (Rovik, 2000). Ansvaret för 
efterlevnad och uppföljning av dessa rutiner läggs förslagsvis på 
supportansvarige Gerd Yngvarsson, en av systemarkitekterna på 
utvecklingsavdelningen samt FDTs vd Kent Forss. Denna grupp av ansvariga 
har tillsammans god insikt i verksamheten och kan i ett tidigt skede upptäcka 
brister i efterlevnad och uppföljning av uppsatta rutiner.

Vad det gäller övriga förbättringsförslag ser författaren inga hinder för att inte 
implementera förbättringarna snarast möjligt och rekommenderar därför att detta 
görs.    

8.3 Uppnås rapportens syfte?

Frågan om syftet uppnås kan delas upp i mindre beståndsdelar. Syftet har 
följaktligen delats upp i delmoment och det diskuteras moment för moment 
huruvida syftet har uppnåtts. 

 Har författaren kartlagt och utvärderat huruvida inköpshanteringen i 
FDTs affärssystem Avance är rätt anpassad för att uppnå och helst 
överträffa kundernas önskemål?

En kartläggning har genomförts inom ramarna för arbetets avgränsningar och 
denna redovisas i kapitlet Kartläggning och analys av brister och behov i 
inköpshanteringen. Kartläggningen är av sådan omfattning att den insamlade 
informationen anses vara av god kvalitet och att den utgjorde ett bra underlag 
vid framtagandet av förbättringsförslag.



Slutsatser och rekommendationer

Markus Olsson 69

 Har brister i inköpssystemet identifierats och har funktioner tagits fram 
som löser dessa?

Brister i inköpshanteringen i Avance har identifierats , och för att eliminera 
dessa, har ett tjugotal förbättringsförslag arbetats fram. Dessa presenteras i 
kapitlet Förbättringsförslag. 

 Har den potentiella nyttan av förbättringsförslagen värderats med hjälp 
av en PENG-analys på ett av FDTs kundföretag?

En PENG-analys har genomförts på Aeris Hund & Häst AB. Företaget är en 
av FDTs lokala kunder. Analysen redovisas steg för steg i kapitlet PENG-
analys.  
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9 Diskussion

I detta kapitel diskuteras problem och begränsningar som författaren stött på 
under arbetets gång. Avsnittet behandlar även arbetet med att ta fram 
förbättringsförslag samt PENG-analysens resultat. Kapitlet avslutas med ett 
kort slutord.

9.1 Diskussion

Detta examensarbete har bestått av en konkret och tydligt avgränsad uppgift. För 
att lösa denna har författaren bland annat genomfört ett flertal företagsbesök och 
intervjuer. Detta har krävt noggranna förberedelser och därigenom varit relativt 
tidskrävande. Det är dock väl investerad tid anser författaren då kartläggningens 
resultat i stor utsträckning beror på utkomsten av besöken och intervjuerna. I 
efterhand kan det diskuteras huruvida valen av intervjuobjekt kan ha påverkat 
kartläggningen. Författaren är av den uppfattningen att antalet genomförda 
företagsbesök och intervjuer är tillfredsställande. Ett större antal hade sannolikt 
tagit för mycket tid i anspråk och därmed medfört en alltför stor risk att projektet 
inte kunnat genomföras inom de uppsatta tidsramarna. När det gäller valet av 
intervjuobjekt så styrdes detta i hög utsträckning av tillgängligheten, det vill 
säga företagens möjlighet att avsätta tid till intervjuerna. Det kan inte uteslutas 
att ett annorlunda urval av intervjuobjekt hade kunnat ge ett annat utfall, då 
systemets delar nyttjas olika mycket beroende på bransch och företag. 
Funktionerna används dock på samma sätt hos alla användare. Detta resulterar 
sannolikt i att ett liknande utfall som i denna kartläggning uppnås, även om 
andra intervjuobjekt används. Det som möjligtvis kan variera är hur de 
uppkomna bristerna värderas av intervjuobjektet. Beroende på företagets 
utformning och inriktning kan vissa funktioner ses som extra viktiga och därmed 
ges större utrymme under intervjuerna. 

En annan metod som användes vid kartläggningen av brister och behov var 
skapandet av personas. Dessa är fiktiva användare som baseras utifrån verklig 
användardata, såsom användarnas beteenden och mål med systemanvändningen. 
Användaruppgifterna som användes i detta arbete som underlag till personas-
framtagandet baserades på intervjuer med 15 användare. Ju fler användare som 
utgör underlaget desto mer precis blir såklart de framtagna persona-figurerna. En 
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bedömning måste dock göras där tiden det tar i anspråk och den extra precision 
det resulterar i vägs mot varandra. Författaren gjorde bedömningen att 15 
användare skulle räcka för att uppnå önskat resultat och jobbade sedan utifrån 
det. Resultatet blev två personas som författaren tycker återspeglar FDT 
Avances användare på ett tillfredsställande sätt. Författaren anser vidare att 
dessa personas kan återanvändas i FDTs fortsatta utveckling av 
inköpshanteringen i Avance. Det kan dock finnas en risk med detta och det är att 
de lätt stretchas ut och används en gång för mycket. Detta bör således beaktas 
noggrant från fall till fall. Det kan även verka frestande att överanvända 
personas, men de är inget universalmedel som löser alla problem. Tanken är 
snarare att utöka den befintliga designprocessen och öka användarfokusen. Den 
stora fokusen på användarna anses vara största styrkan med denna metod 
(Grudin et al, 2002). 

När kartläggningen av brister och behov var slutförd inleddes arbetet med att ta 
fram förbättringsförslag. I detta skede togs många potentiella förbättringsförslag 
fram, och många av dem kvarstår fortfarande men inte alla. Förklaringarna till 
varför vissa förslag förkastades varierade men i huvudsak gick de ut på att 
förslagen var av sådan karaktär att systemkraven skulle påverkas vid en 
eventuell implementering. Enligt de avgränsningar som gjorts var detta utanför 
arbetets ramar och därmed inte aktuellt att jobba vidare på. Att ställa ökade 
systemkrav på sina kunder är nämligen inget som FDT är beredda att göra i 
dagsläget. En förbättring som exempelvis har förkastats är förslaget om att öka 
integreringen av leverantörs- och faktureringsmodulerna. Ett annat exempel på 
förslag som har förkastats är det om att införa datum på beställningsförslagen. 
Detta skulle kräva att något slags MPS- eller DPS-system infördes, vilket i sin 
tur skulle ställa högre krav på systemen.  

Det avslutande momentet i detta arbete var att genomföra en PENG-analys. 
Författarens uppdragsgivare valde ut ett lokalt företag som analysen 
genomfördes på. Det faktum att uppdragsgivaren styrt valet av analysobjekt 
påverkade sannolikt inte utfallet av analysen. FDT har nämligen inget att vinna 
på att välja ett mer lämpligt företag som objekt för att påverka analysens utfall. 
Deras ambition är att få en så bra utvärdering av förbättringsförslagen som 
möjligt, och därmed få ett bra beslutsunderlag för huruvida de ska införas i 
systemet. Analysens resultat blir bättre ju mer resurser som satsas. Det faktum 
att Aeris Hund & Häst AB är en butik som nyligen expanderat och har en hög 
arbetsbelastning resulterade i att de enbart kunde avsätta begränsade resurser för 
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analysen. Den tid som lades ner i analysen är dock tillräcklig för att kunna ge en 
god fingervisning om förslagens nyttoeffekt. För att ta nästa steg och fördjupa 
analysen ytterligare hade det krävts resurser som det inte fanns möjlighet att 
avsätta hos Aeris Hund & Häst AB i dagsläget. Nyttoeffekterna som framkom i 
analysen låg i linje med de förväntade nyttoeffekterna och värderingens resultat 
avspeglar sannolikt hela analysens noggrannhet. Mer resurser hade kunnat 
möjliggöra en ökad kvantifiering av nyttoeffekterna vilket hade kunnat öka 
precisionen i värderingen. Om analysen exempelvis kommit fram till att 
felleveranserna kommer att minska, då är nästa steg att kvantifiera denna 
minskning. Detta gäller även värderingen av författarens förbättringsförslag. I 
analysen av dessa konstateras bland annat att tidsbesparingar kan göras till följd 
av förbättringarna. Nästa steg hade då varit att försöka kvantifiera hur mycket tid 
som sparas och därefter värdera vad den tiden kan vara värd, i form av till 
exempel ökad kundvård och bättre leverans- och ankomstkontroller. Den 
precision som PENG-analysen innehar i detta arbete känns dock 
tillfredsställande med avseende på analysens syfte som var att utvärdera 
förbättringsförslagens potentiella nytta. Kontentan är att det alltid är bättre att 
göra en liten nyttovärdering än ingen. Förutom att den ger en fingervisning om 
nyttans storleksordning är den även ett utmärkt verktyg för utveckling av 
verksamheten i fråga. Deltagarna i analysen tvingas nämligen resonera kring 
vilken intern- och kundnytta som förändringen/investeringen verkligen 
åstadkommer, vilket kan vara nog lärorikt i sig. Nyttovärderingen ger dessutom 
bättre underlag för uppföljning.       

9.2 Slutord

Jag är ytterst tacksam för den insyn som jag har fått i affärssystemsbranschen 
och jag är övertygad om att jag kommer att ha stor nytta av denna i framtiden. 
Arbetet har också varit ett bra tillfälle för mig att skapa nya kontakter. Det har 
även varit viktigt för mig att testa huruvida jag klarar av att genomföra ett stort 
projekt på egen hand och det tycker jag med detta arbete att jag har visat. 
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10 Källförteckning

Detta kapitel innehåller en förteckning över de källor som använts i arbetet. 
Källorna är uppdelade i böcker, artiklar, elektroniska källor samt intervjuer.
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Se bilaga 5.1 och 5.5
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Bilaga 5.1 Förteckning över intervjuade företag/personer

Intervjuförteckning vid direkt kartläggning av användarnas behov och önskemål 
avseende inköpshanteringen i FDT Avance

Roger Larsson, inköpsansvarig, Viltpoolen AB, Piteå
Intervju - oktober 2004

Stefan Nordmark, procurement manager/delägare, Electrotech AB, Kalix
Intervju samt telefonintervjuer - okt-dec 2004

Ida Engman, butikschef, Aeris Hund & Häst AB, Luleå
Intervju -  september 2004

Roger Larsson, ägare, Aeris Hund & Häst AB, Luleå
Intervju -  september 2004

Magnus Jacobsson, kvalitets- och miljöansvarig, Yrkesprodukter AB, Sollentuna
Telefonintervju – oktober 2004

Håkan Jönsson, vd, Håkma AB, Täby
Intervju – januari 2005

Åke Samuelsson, inköpare, Håkma AB, Täby
Intervju – januari 2005

Urban Svahn, vd, Höganäshuset
Telefonintervju – december 2004

Per Wallin, inköpare, Reklamtryck AB
Telefonintervju – december 2004

Dan Hedberg, inköpare, Zookompaniet
Telefonintervju – december 2004

Lars Bergehall, inköpare, Automedia
Telefonintervju – november 2004
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Bilaga 5.2 Frågemall för återförsäljare av FDTs affärssystem Avance

Frågemall för återförsäljare av FDTs affärssystem Avance – fokus på 
inköpshanteringen

Allmänt

1. Företagsnamn?

2. Hur går försäljningen av Avance? Hur står sig systemet gentemot sina 
konkurrenter? 

3. Vilka funktioner i inköpshanteringen lyfter ni gärna fram till era kunder som 
något bra? Alltså, vilka konkurrensfördelar upplever ni att Avances 
inköpshantering har gentemot sina konkurrenter?

4. Vilka svagheter har ni upptäckt eller fått höra från era kunder? (vanligaste 
supportärendet)

 I orderhanteringen?
 I lagerhanteringen?
 Vid beställningar? (Direkt/beställningspunkt/manuellt)
 I artikelregistret?
 I leverantörsregistret?
 Informationsöverföringen mellan modulerna? (leverantör – fakturering)

Rangordna, vilken eller vilka svagheter som är viktigast att åtgärda först?

5. Saknas några funktioner helt som många kunder anser viktiga? Om ja, vilka?

6. Upplever ni att era kunder utbildas tillräckligt för att kunna maximera nyttan 
av systemet?  Vad tror du är anledningen till huvudparten av supportsamtalen; 
felaktig systemkonstruktion? (på vilket sätt i såfall?), bristfällig utbildning av 
systemet? eller bristande rutiner ute på kundföretagen? (vem har ansvaret för det 
i såfall?) Övrig anledning?
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Bilaga 5.3 Frågemall för kartläggning av inköpsprocessen

Frågemall för kartläggning av inköpsprocessen hos ett urval av FDTs 
kundföretag

Allmänt
1. Företagsnamn?

2. Vem eller vilka sköter inköpshanteringen på ert företag?

3. Vad tycker du om FDT Avance i allmänhet? Fungerar systemet 
tillfredsställande? Är det enkelt att lära sig? Fungerar supporten på ett 
tillfredsställande sätt? Kötider?

4. Vad tycker du om inköpshanteringen i FDT Avance, det vill säga modulerna 
fakturering och leverantör? Vad tycker du om användargränssnittet? Vad är det 
vanligaste förekommande felet som du har upplevt? Vad är det bästa med 
inköpshanteringen i FDT Avance?

Orderhantering
5.1. En kund vill ha era produkter/tjänster. Hur går de tillväga för att lägga en 
order? Om flera alternativ finns, vilket eller vilka är vanligast? Fungerar 
ordermottagningen tillfredsställande? 

5.2 Ordern anländer hos er. Hur hanterar ni ordern? till exempel hur registrerar 
ni den? Var skriver ni ut orderbekräftelsen, direkt i orderbilden eller i 
rapportbilden?

Har ni några fastslagna rutiner som ni följer vid orderregistreringen?

Om JA: när uppkom rutinerna? Av vem? Anser ni att rutinerna är 
effektiva och underlättar arbetet? Följs rutinerna alltid? Om inte, i 
vilken omfattning följs de? Varför följs de inte i full utsträckning?

Om NEJ: varför inte? Är det något ni saknar och skulle vilja upprätta 
eller tycker ni att det inte behövs?
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Är det ngt du tycker är särskilt bra med orderregistreringsfunktionen i FDT 
Avance?

Är det ngt du tycker är dåligt/mindre bra med orderregistreringsfunktionen i 
FDT Avance? Vad? Har du några förslag på hur det felet kan avhjälpas?  

5.3 Ordern levereras. Vad gör ni när ni har levererat en order?

Har ni några fastslagna rutiner som ni följer vid leverans av en 
order?

Om JA: när uppkom rutinerna? Av vem? Anser ni att rutinerna är 
effektiva och underlättar arbetet? Följs rutinerna alltid? Om inte, i 
vilken omfattning följs de? Varför följs de inte i full utsträckning?

Om NEJ: varför inte? Är det något ni saknar och skulle vilja upprätta 
eller tycker ni att det inte behövs?

Är det ngt du tycker är särskilt bra med orderleveransfunktionen i FDT Avance?

Är det ngt du tycker är dåligt/mindre bra med orderleveransfunktionen i FDT 
Avance? Vad? Har du några förslag på hur det felet kan avhjälpas?

Levererar ni alltid hela ordrar åt gången eller gör ni även delleveranser? Hur gör 
ni isåfall dessa? Delleverans av paketartiklar? Hur?

5.4 Fakturan registreras. Hur registrerar ni fakturan? Var skriver ni ut den?

Har ni några fastslagna rutiner som ni följer vid registrering av en 
faktura?

Om JA: när uppkom rutinerna? Av vem? Anser ni att rutinerna är 
effektiva och underlättar arbetet? Följs rutinerna alltid? Om inte, i 
vilken omfattning följs de? Varför följs de inte i full utsträckning?

Om NEJ: varför inte? Är det något ni saknar och skulle vilja upprätta 
eller tycker ni att det inte behövs?
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Är det ngt du tycker är särskilt bra med fakturaregistreringsfunktionen i FDT 
Avance?

Är det ngt du tycker är dåligt/mindre bra med fakturaregistreringsfunktionen i 
FDT Avance? Vad? Har du några förslag på hur det felet kan avhjälpas?

Lagerändring/Inventering
6.1 Brukar ni göra lagerändringar i FDT Avance? Om JA, när och hur? Om inte, 
varför?

Har ni några fastslagna rutiner som ni följer vid lagerändringar?

Om JA: när uppkom rutinerna? Av vem? Anser ni att rutinerna är 
effektiva och underlättar arbetet? Följs rutinerna alltid? Om inte, i 
vilken omfattning följs de? Varför följs de inte i full utsträckning?

Om NEJ: varför inte? Är det något ni saknar och skulle vilja upprätta 
eller tycker ni att det inte behövs?

Är det ngt du tycker är särskilt bra med lagerändringsfunktionen i FDT Avance?

Är det ngt du tycker är dåligt/mindre bra med lagerändringsfunktionen i FDT 
Avance? Vad? Har du några förslag på hur det felet kan avhjälpas?

6.2 Använder ni systemet vid inventering? Om JA, på vilket sätt? (inventering 
med inventeringsförslag eller manuell inventering)

Har ni några fastslagna rutiner som ni följer vid inventeringar?

Om JA: när uppkom rutinerna? Av vem? Anser ni att rutinerna är 
effektiva och underlättar arbetet? Följs rutinerna alltid? Om inte, i 
vilken omfattning följs de? Varför följs de inte i full utsträckning?

Om NEJ: varför inte? Är det något ni saknar och skulle vilja upprätta 
eller tycker ni att det inte behövs?

Är det ngt du tycker är särskilt bra med inventeringsfunktionen i FDT Avance?
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Är det ngt du tycker är dåligt/mindre bra med inventeringsfunktionen i FDT 
Avance? Vad? Har du några förslag på hur det felet kan avhjälpas?

Inköpshantering
7.1 Hur sköter ni era inköp? Beskriv tillvägagångssättet.

Hur och var skapar ni era inköpsunderlag? 
¤ Manuell registrering direkt i inköpsrutinen
¤ Beställningsförslag (skapas och skrivs ut i Fakturering)
¤ Direktbeställning av varor som inte lagerföres (skapas i samband med 
orderregistrering i fakturering)
¤ Annat sätt

Skapar ni era inköpsunderlag på olika sätt beroende på vilken produkt det gäller? 
Om JA, vilka produkter skapas var?

Hur går ni tillväga för att genomföra själva beställningen? Vilka dokument 
skrivs ut från systemet? Var skrivs de ut ifrån? Vilka funktioner nyttjas i 
rapportbilden.

Har ni några fastslagna rutiner som ni följer vid inköp?

Om JA: när uppkom rutinerna? Av vem? Anser ni att rutinerna är 
effektiva och underlättar arbetet? Följs rutinerna alltid? Om inte, i 
vilken omfattning följs de? Varför följs de inte i full utsträckning?

Om NEJ: varför inte? Är det något ni saknar och skulle vilja upprätta 
eller tycker ni att det inte behövs?

Är det ngt du tycker är särskilt bra med inköpsfunktionen i FDT Avance?

Är det ngt du tycker är dåligt/mindre bra med inköpsfunktionen i FDT Avance?
Vad? Har du några förslag på hur det felet kan avhjälpas?

7.2 Inleverans av beställda artiklar. Hur sker inleveransen? (inleveransfliken 
under inköp?)

Har ni några fastslagna rutiner som ni följer vid inleverans av beställda artiklar?
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Om JA: när uppkom rutinerna? Av vem? Anser ni att rutinerna är 
effektiva och underlättar arbetet? Följs rutinerna alltid? Om inte, i 
vilken omfattning följs de? Varför följs de inte i full utsträckning?

Om NEJ: varför inte? Är det något ni saknar och skulle vilja upprätta 
eller tycker ni att det inte behövs?

Är det ngt du tycker är särskilt bra med inleveransfunktionen i FDT Avance?

Är det ngt du tycker är dåligt/mindre bra med inleveransfunktionen i FDT 
Avance? Vad? Har du några förslag på hur det felet kan avhjälpas?

Övrigt
8.1 Finns det någon kontroll av hur eventuella rutiner efterlevs? (inköp, 
orderhantering, lagerhantering osv) Om JA, vem gör det och hur görs detta?

8.2 Hur har ni utbildats i inköpshanteringen i Avance? Vad var svårast att lära 
sig/att förstå? Har ni någon manual för hur ni ska använda systemet på bästa och 
enklast möjliga sätt? (för att maximera nyttan av systemanvändandet) Om inte, 
vore det något som ni skulle vara intresserad av? Har ni gjort de 
övningsuppgifter som finns att tillgå i Avances kurshandböcker? Om JA, vad 
tyckte ni om de övningar som var relaterade till inköpshanteringen? Hur tycker 
du en bra övning ska utformas för att du ska optimera inlärningen?

8.3 Saknar du några funktioner i leverantörs- eller faktureringsmodulen? Om JA, 
vilken eller vilka funktioner? 

8.4 Finns det någon eller några funktioner i inköpshanteringen som är bra men 
som du tycker kunde lösas på ett annat sätt? Om JA, hur ska funktionen se ut i 
systemet?

8.5 Hur upplever du möjligheten att leta fram gamla ordrar eller beställningar för 
granskning? Om missnöjd, hur kan detta förbättras?

8.6 Har ni erfarenhet av något annat affärssystem? Om JA, vilket? Vilka är de 
största skillnaderna som du upplever mellan Avance och det system du tidigare 
använt?
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Bilaga 5.4  Frågemall – Användarnas mål och beteende

Frågemall – Användarnas mål och beteende

Intro: Frågorna rör inköpshanteringen i FDT Avance, det omfattar bland annat 
orderhantering, beställning, leveransbevakning samt inleverans av beställning. 

1. Namn, befattning, arbetsuppgifter och företag?

2. Vilka personliga mål har du med ditt nuvarande jobb?

3. Hur skulle du vilja beskriva din arbetsdag på ett relativt kortfattat sätt, med 
tyngdpunkt på dina inköpsrelaterade uppgifter? 

4. Vilka egenskaper i ett affärssystem (inköpsdelen specifikt) anser du är viktiga 
för att det ska tillfredsställa dina mål med användandet?

5. Är det något som får dig att känna frustration och/eller otillfredsställelse när 
du utför dina  arbetsuppgifter? (Framförallt när du använder Avance)

6. Vad gör dig tillfredsställd…a) på jobbet?…b) när du utför inköpsrelaterade 
uppgifter? (Motivera)

7. Vilka är dina personliga respektive yrkesmässiga mål när du utför 
inköpsrelaterade uppgifter?

8. Hur skulle du beskriva dina datorkunskaper? (grundläggande kunskaper –
mittemellan - avancerade kunskaper)

9. Vilken typ av information behöver du under arbetsdagen för att klara av att 
utföra dina inköp?…vid vilken tidpunkt ungefärligen? (morgon, förmiddag eller 
eftermiddag)

10. Fokuserar du på en arbetsuppgift i taget eller avbryts du ofta med andra 
uppgifter som kommer emellan?

11. Varför använder du FDT Avance för att sköta inköpshanteringen?
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12. Hur vill du känna dig inombords när du använder Avance för 
inköpshantering? Hur vill du inte känna dig?
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Bilaga 5.5 Förteckning över intervjuade personer/företag angående 
personas-kartläggningen

Företagsförteckning

Scandistrip door AB, Åhus -  Ros-Marie Pettersson
Telefonintervju – december 2004

Integralteknik Sweden AB, Smålandsstenar - Stefan Blom
Telefonintervju – december 2004

Hyllcenter i Umeå AB, Umeå - Stefan Larsson
Telefonintervju – december 2004

Örnalp Titan AB, Örnsköldsvik - Eva Karlsson
Telefonintervju – december 2004

Möbeloutlet i Göteborg AB, Göteborg - Patrik Wallberg
Telefonintervju – december 2004

Electrotech AB, Kalix - Stefan Nordmark
Telefonintervju – november 2004

Aeris Hund & Häst AB - Ida Engman
Telefonintervju – november 2004

Aeris Hund & Häst AB - Roger Larsson
Telefonintervju – december 2004

Viltpoolen AB, Öjebyn - Roger Larsson
Telefonintervju – oktober 2004

Wessmans Musikförlag, Slite - Örjan Klintberg
Telefonintervju – december 2004

Granec Maskin AB, Luleå - Fredrik Erlandsson
Telefonintervju – november 2004



Markus Olsson

North Trade i Stockholm AB, Johanneshov - Johan Hållbus
Telefonintervju – december 2004

Innotec Rolander AB, Järfälla - Albert Rolander
Telefonintervju – december 2004

Tyresö Rackethall AB, Tyresö – Stefan Midenstrand
Telefonintervju – december 2004

AB Österlövsta Ind.Emb, Skärplinge – Roine Ahlander
Telefonintervju – december 2004




