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Sammanfattning  
 
De senaste åren har det blivit allt viktigare att kunna ta kontroll över det informationsflöde 
som skapas idag. För att företag ska kunna klara av detta på effektivt sätt har ett specifikt 
informationssystem skapats till detta ändamål. Tidigare har företagen själva skapat dessa 
system med det egna flödet som mall. Detta har nu ändrats då detta behov har ständigt ökat 
och kompetensen att skapa detta system inte har funnits hos företagen. Istället har externa 
företag börjat erbjuda företagen ett färdigbyggt system som går att anpassa till verksamheten. 
Dessa system kallas affärssystem. 
 
Problemet som föreligger är att dessa affärssystem är relativt dyra att införskaffa och 
underhålla. Dessutom kan de vara komplexa att förstå för användaren som då inte kan lära sig 
systemet. Denna studie syftar till att identifiera och förklara vilka konsekvenser ett stort 
tillverkande företag kan erhålla vid användandet av ett affärssystem. Detta har gjorts genom 
en fallstudie på ett stort tillverkande företag i Norrland. 
 
Fallstudien har genomförts av en ekonomisk analys kring företaget samt omfattande 
djupintervjuer. Den ekonomiska analysen har främst genomförts för att kunna urskilja om det 
skett någon större skillnad på kostnadsstrukturen i företaget sedan de införde affärssystemet. 
Intervjuerna gjordes med åtta olika avdelningar på företaget för att kunna nå en så djup 
förståelse som möjligt. På detta sätt har vi även kunnat jämföra de valda teorierna mot 
verkligheten och sedan genomföra en återkoppling. Detta resulterade i att vi lyckades nå fram 
till konsekvenser som kan anses vara avgörande för att indikera om ett företag kan använda 
sitt affärssystem på ett effektivt sätt. De främsta konsekvenserna som framkommit under 
rapporten är att det dagliga arbetet har blivit effektivare. Främst genom att information har 
blivit lättare att tillgå då alla delar samma databaser och att det är en större förståelse mellan 
de olika enheterna.  
 
Affärssystemet har även gjort att det på vissa håll har blivit besvärligare att sköta sina 
arbetsuppgifter. Speciellt för de som inte använder systemet i så stor utsträckning. Det 
uppkommer då lätt fel som kan få stora följder, eftersom de påverkar hela systemet. I det 
undersökta företaget har stora problem uppstått i produktionen, där inrapportering av 
bearbetning inte har fungerat till systemet. Detta har gjort att den information som ligger i den 
gemensamma databasen är felaktig. Vilket i sin tur har lett till att personalen inte riktigt litar 
på att affärssystemet uppvisar korrekta värden. Det föraranligger då en stor risk för 
dubbelarbete eftersom användaren hela tiden vill kontrollera att informationen stämmer.  
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Abstract 
 
In recent years there has been a growing importance in the ability to take control over the 
information that continuously is being created today. To meet this demand effectively, 
companies have developed certain information systems. Since the work of producing these 
systems is rather complex, specialists have constructed a standard system that will fit most 
companies. These systems are called Enterprise Resource Planning (ERP).  
 
The problem is that ERP-systems are relatively expensive to acquire and maintain. They can 
also be very complex for the user to understand and motivation to learn how to use them 
decreases. This study aims to identify and explain which consequences a large producing 
enterprise can get from the use of an ERP-system. This has been carried out through a case 
study of a large producing enterprise in the northern part of Sweden. 
 
The case study was carried out by making a financial analysis of the company and through 
focused interviews. The financial analysis has mostly focused on whether there has been a 
change in the cost structure after the ERP-system was implemented. To get a deeper and 
wider view of the consequences interviews were made with eight different departments. This 
has also made it possible for us to compare different theories with reality. The result is that we 
managed to see different consequences that can be crucial for the company’s efficiency when 
they are using the ERP-system. The most important consequence that has been discovered is 
that the daily work has been more effective. Mostly because it has been easier to obtain the 
information, since the databases are shared, and that the understanding between the different 
units within the company has increased.  
 
The ERP-system has had as a result that it in some parts of the company the work has been 
more complicated. Especially for the people who do not use the system that often. Then errors 
occur that can have big effects since they affect the whole system. At the studied enterprise 
large problems have been identified at the production unit, where the data entry has caused 
big troubles. This has led to the fact that the employees do not trust the figures that appear in 
the system and the system loses much of its importance. 
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Förord 
 
Affärssystem är ett hjälpmedel som har kommit att bli mycket populärt under de senaste åren. 
Lovorden har kommit från alla håll, inte minst från dem som levererar det. Samtidigt har vi 
från egna håll hört att det många gånger inte innebär alla dessa förbättringar som påpekas. Är 
det verkligen så bra som det sägs införa ett affärssystem i sin verksamhet? Det är denna 
nyfikenhet som sådde det första fröet till detta arbete. Tillsammans har vi läst litteratur om 
ämnet, genomfört en mängd intervjuer och analyserat oss fram till en slutsats. Arbetets gång 
har inte alltid var enkel och utstakad och det hade aldrig kommit att bli verklighet om vi inte 
fått den hjälp vi har fått under vägens gång. Främst vill vi rikta vårt tack till var handledare 
Mats Westerberg på avdelningen för ekonomistyrning vid Luleå tekniska universitet. Hans 
idéer och rutin har gjort att vi hela tiden lyckats hålla glöden vid liv i detta arbete. Utan denna 
hjälp hade arbetet inte kunnat fortgå på det vis som det har gjort.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår kontaktperson på det undersökta företaget. Framför allt 
för den assistans med att nå fram till och boka de nyckelpersoner som vi önskade intervjua. 
Utan denna hjälp hade det kanske varit omöjligt att nå dessa personer och dessutom blivit 
väldigt tungt för att oss att kunna koordinera dessa möten.  
 
Givetvis riktar vi även ett stort tack till alla de personer som vi har intervjuat under arbetets 
gång. Tack för att ni delade med er av er erfarenhet. Denna erfarenhet är värd mycket för oss 
som lever i en värld av teorier. Utan detta bidrag hade detta arbete inte kommit till. 
 
 
 
 
Luleå 2003-05-25 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
Henrik Björk 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
Magnus Konradsson 
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1. Problemområde 
Här kommer en inledande diskussion av problemet att presenteras, där det redogörs kring 
varför problemet har uppstått. Problemet diskuteras vidare och mynnar slutligen ut i det syfte 
som kommit att gälla för detta arbete.  

1.1 Inledning 
Under den senaste tiden har informationsflödet i världen ökat i en allt större skala. Att ta del 
av den information som sprids och på ett så effektivt sätt som möjligt behandla det egna flödet 
av transaktionshändelser beskrivs många gånger som en väsentlighet för att överleva på den 
konkurrensutsatta marknaden (Kalderén, 1995). För att kunna få den kontroll över 
informationsflödet så har det utvecklats olika system som har till syfte att underlätta denna 
hantering. Det har kommit att handla mycket om att katalogisera och strukturera register så att 
man ska kunna hitta den lagrade informationen på ett enkelt sätt då man söker den. Denna har 
tidigare i stor utsträckning sköts manuellt genom användandet av stora arkiv ute hos 
företagen. Den snabba datorutvecklingen har dock gjort att man numera kan lagra stora 
mängder data på datorernas hårdvara. (Ptak & Schragenheim, 2000) Utvecklingen har även 
medfört att en stor del av det administrativa arbete som idag utförs tar hjälp av datorer. Dessa 
två faktorer har enligt Ptak och Schragenheim (2000) medfört att företagen nu ser en naturlig 
väg i att lagra informationen på datorer istället för i stora arkiveringsrum.  
 
Företag har då enligt ovanstående stycke skapat egna system för hur och var information ska 
sparas och på vilka sätt man kommer åt den (Kalderén, 1995). Vikten av att kunna integrera 
olika delar och avdelningars informationsflöde i företaget har den senaste tiden ökat 
(Krajewski & Ritzman, 1999). Det är därför viktigt att beslutsfattarna kan få en korrekt och 
aktuell information på ett snabbt sätt för att kunna ta rätt beslut i olika situationer. Det kan ha 
handlat om att produktionsavdelningen har haft en vilja om att ta reda på hur försäljningen för 
närvarande går och vilka prognoser de gjort för på ett effektivt vis kunna lägga upp 
produktionen. Denna typ av samordning har blivit allt mer värdefull då kravet på att 
organisationen ska fungera smidigt och flexibelt ökar.  

1.2 Bakgrund 
Komplexiteten i det arbete som krävs för att upprätta denna typ av system har visat sig vara 
hög och specialistkunskap har efterfrågats. Utvecklingen har styrts på ett sådant vis att det har 
uppkommit en ny branschsektor, nämligen de som levererar en helhetslösning för hur företag 
ska kunna hantera sitt informationsflöde. Dessa leverantörer har enligt Gäre (1999) skapat en 
generell programvara som på ett systematiskt sätt samordnar och lagrar informationen om de 
olika delarna i ett företag i databaser. Denna typ av programvara har tillsammans med de 
olika applikationer den erbjuder kommit att kallas affärssystem. 
 
Affärssystemen är uppbyggda på ett sådant vis att man har en fundamental grundcentral där 
information sorteras och lagras. Utifrån denna central utgår det ett antal moduler som 
behandlar olika typer av uppgiftsområden vilket oftast motsvaras av någon specifik avdelning 
i företaget såsom inköp, försäljning och produktion (Segerstedt, 1999). Detta gör att varje 
avdelning arbetar mot samma gränssnitt och kan enkelt hämta och dela med sig av 
information till någon annan avdelning inom företaget. På detta vis kan även företaget dela sin 
information med sina leverantörer och samarbetspartner på ett enklare vis genom att använda 
elektronisk data överföring. De främsta skälen till att använda sig av ett dessa system paket är 
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enligt Segerstedt att man får en effektivare informationshantering inom företaget och en lägre 
kostnad för administration. Ptak och Schragenheim (2000) däremot lyfter fram nyttan av att 
värdefull information kan användas av flera personer på olika hierarkiska nivåer för att ta 
beslut med en högre kvalitet, som största fördel med användandet av ett system.  

1.3 Problemdiskussion  
Grundtanken med affärssystem är att underlätta informationshanteringen för slutanvändaren. 
Detta gör att denne på ett enklare och snabbare sätt ska kunna sortera och ta fram relevant 
information. Frågan är då om den informationen som beslutsfattaren får tag i med hjälp av 
affärssystem ger några fördelar för användaren. Även om informationshanteringen har blivit 
mer omfattande och alla kan dela på den, så betyder inte det att den har blivit effektivare. Om 
användaren inte vet hur systemet är uppbyggt och inte hittar i databasen spelar det ingen roll 
hur omfattande det är. Systemet skall tillhandahålla ett stöd för slutanvändaren och ska inte 
innebära att arbetsuppgifterna blir mer komplicerade (Ptak & Schragenheim, 2000). Att arbeta 
enligt ett affärssystems uppsatta normer ger en möjlighet för ökad effektivitet då systemet 
systematiserar och standardiserar rutiner. Gemensamma rutiner inom företaget gör att det är 
enklare att kartlägga och effektivisera enskilda processer. Problem kan dock uppstå om dessa 
uppfästa rutiner inte lämpar sig för företaget som anskaffat affärssystemet. I många fall kräver 
systemet att medarbetarna behöver ställa om sina rutiner helt från grunden, vilket skapar ett 
missnöje och dåligt förtroende för systemet (Kalderén, 1995).  
 
Det finns även många faktorer som pekar på att komplexiteten vid användandet av ett 
affärssystem gör att det inte vinner medarbetarnas förtroende (Kalderén, 1995). 
Engagemanget att lära sig att använda det skiljer sig mellan olika avdelningarna och de 
samordningsfördelar som systemet skulle innebära går förlorade. Istället får man en splittrad 
organisation som får ännu svårare att kommunicera internt mellan varandra. Risken är då även 
överhängande att man fortfarande förlitar sig på det administrativa systemet och möjligheten 
att minska denna kostnad försvinner. Det är främst stora1 företag som berörs av dessa 
faktorer, då det handlar om olika separata avdelningar. Små företag har inte samma behov av 
samordning.    
 
Affärssystemet bidrar med stora möjligheter till att minska ledtiderna inom företaget 
(Segerstedt, 1999). Detta leder då till klara effektivitetsförbättringar både internt, genom 
kortare tillverkningstid per produkt, och externt, genom kortare tid från beställning till 
levererad vara (Krajewski & Ritzman, 1999). Har leverantör och kund dessutom en 
elektronisk orderhantering finns det stora möjligheter till att sammanlänka dessa och skapa en 
integrering av den yttre värdekedjan. Denna förbättring genererar stor fördel för företaget på 
marknaden.    
 
Lönsamhet kan enligt Ax, Johansson och Kullvens (2001) ses som ett övergripande bevis på 
om företaget är effektivt eller inte. Även om ett affärssystem ger de fördelar som diskuterats 
tidigare så betyder inte det att företaget med all säkerhet uppnår en högre lönsamhet i och med 
ett användande. De flesta indikatorerna pekar på att om man lyckas införa ett system som ger 
dessa olika fördelar bör man uppnå en attraktivare situation på marknaden jämfört med sina 
konkurrenter. En besparing av kostnaden för verksamhetens administration innebär en direkt 
koppling med ett förbättrat resultat, som i sin tur ger en högre räntabilitet. Redan här tycks ett 
samband vara identifierat, men det finns dock faktorer som motverkar detta. Affärssystem ger  
 
stora1 = Enligt Europeiska Unionen definieras företag som stora om de har 250 anställda eller fler 
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en möjlighet till att man på ett enklare sätt genom datorer kan hantera information i företaget. 
Personalen som tidigare varit anställd för att samla och sammanställa denna information blir 
då överflödig. Problemet här ligger i att samtidigt som man minskar ner på administrativ 
personal skapar man en personalstyrka som är ansvarig för datordriften och att underhålla 
systemet. Enligt Kalderén (1995) utgår runt 20 procent av kostnaderna för ett införande av 
affärssystem till licenser och programvara, medan 75 procent går till kringtjänster. Denna typ 
av arbetsuppgift är oftast väldigt komplex och kräver kompetens hos den personal som ska 
hantera den. Denna kompetens är inte bara svår att hitta utan den medför även oftast en högre 
ersättning. Samtidigt med detta krävs det i de flesta fall att företaget hyr in konsulter från 
leverantören av affärssystemet som hjälper till vid implementering och kontinuerlig drift. De 
arvoden som krävs för dessa typer av tjänster är i de flesta fall väldigt kapitalintensiva.  
 
Om all information finns lagrad på samma ställe fås en möjlighet att se en helhet över företag 
samtidigt som det finns en risk att det blir för mycket information att hantera. Det kan även bli 
så att informationen utgör en form av kontrollverktyg hos ledning för att se om de anställda 
arbetar enligt direktiv. Frågeställningar om vem i företaget som äger tillträdet till 
informationen är även relevanta i detta fall. Själva grundtanken är att information har samlats 
till ledningen där de skall kunna basera beslut på fakta. Med ett väldefinierat 
informationssystem finns det kanske istället en möjlighet att decentralisera beslutsfattandet då 
alla delar samma databaser (Ptak & Schragenheim, 2000).  

1.4 Syfte 
Arbetets syfte är att identifiera och förklara vilka konsekvenser ett stort tillverkande företag 
kan erhålla vid användandet av ett affärssystem.  

1.5 Avgränsningar 
Detta arbete har valt att sikta mot de övergripande konsekvenser som skett och försöka 
urskilja skillnaden mellan tiden före och efter en implementering. Processen att införa denna 
typ av informationssystem är väldigt komplex och många fler faktorer än de som detta arbete 
önskar beröra. Därmed kommer inte de konsekvenser som uppkommit på grund av 
implementeringsarbetet att beaktas i denna studie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vilka konsekvenser innebär användandet av affärssystem?                                   Henrik Björk                         
  Magnus Konradsson 

  
Avdelningen för företagsekonomi 

Institutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap 
                                                                    Luleå tekniska universitet                                                                 4    

1.6 Disposition 

 
Figur 1.1 Uppsatsens disposition

Kapitel 1 Problemområde 
Inledning 
Bakgrund 

Problemdiskussion 
Syfte 

Avgränsningar 

Kapitel 2 Teori 
Affärssystem, Effektivitet, 
Lönsamhet, Organisering 

Integrering av yttre värdekedjan 
Informationshantering 

Modelluppbyggnad 

Kapitel 3 Metod 
Forskningsansats, Litteraturstudier 

Val av företag , Datainsamling 
Metodproblem 

Kapitel 4 Empiri 
Företaget 

Ekonomisk sammanställning 
Intervjuer 

Sammanfattning av intervjuerna 

Kapitel 5 Analys 
Ekonomisk analys, Agentteorin 

Målöverensstämmelse 
Decentralisering 

Informationshantering 
Integrering av den yttre värdekedjan

Kapitel 6 Slutsats 

Återkopplar och styr mot 
svaret på syftet 

Leder vidare mot 

Inleder och ger upphov till 

Styr och vägleder vår  undersökning 

Används som verktyg och 
underlag för analysen  

Styr vår analys 

Vägleder hur vi har 
gått tillväga 
 

Skapar underlag för analysen 

Påverkar hur vi ska gå tillväga 

Kapitel 7  
Diskussion och förslag på 

fortsatta studier

Mynnar ut i 

Kapitel 8  
Förslag till företaget 

Ger uppslag till 



Vilka konsekvenser innebär användandet av affärssystem?                                   Henrik Björk                         
  Magnus Konradsson 

  
Avdelningen för företagsekonomi 

Institutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap 
                                                                    Luleå tekniska universitet                                                                 5    

2. Teori 
Med utgångspunkt ifrån teorin har vissa områden valts att studeras särskilt och bilda den 
referensram som skall ligga som grund för undersökningen. I detta kapitel kommer denna 
referensram att presenteras och på ett överskådligt sätt knytas samman med den aktuella 
frågeställningen. Avslutningsvis presenteras en modell som sammanställer de olika teorierna 
till faktorer och framhäver deras påverkan av effektiviteten.    

2.1 Affärssystem 
Ett informationssystem har ingen mening i sig, utan det existerar för att tjäna och stödja en 
verksamhet (Andersen, 1994). Affärssystem är en form av informationssystem som säljs som 
en mer eller mindre färdig programvara av en leverantör för att tjäna detta syfte (Gäre, 2003). 
Denna programvara tillhandahåller ett system som ett företag kan använda sig av för att på ett 
systematiskt sätt behandla intern och extern information. De mest centrala funktionerna som 
affärssystemet berör är ekonomi, konstruktion, marknadsföring, försäljning, inköp, 
lagerhållning, underhåll, distribution och beslutsstöd (Nilsson, 1991). 
 
Affärssystem är enligt Ptak och Schragenheim (2000) i de flesta fall uppbyggda i analogi med 
en klient/server struktur enligt Figur 2.1. På detta sätt ser man hur alla datorer (klienter) 
kommunicerar med huvuddatorn (servern), där även all information finns lagrad. Klienten kan 
ses som en användare på en specifik avdelning.  

 
 
Figur 2.1 Klient/Server lösning (Ptak & Schragenheim, 2000) 
 
Affärssystem kan vara konstruerade på olika sätt exempelvis som stora integrerade system 
eller som standardmoduler som kombineras på valfritt sätt. En modul är ett system som är 
gjort för ett specifikt applikationsområde, då den ofta har en klar avgränsning för sitt 
användningsområde och ett generellt gränssnitt. Fördelen med detta är att företaget kan bygga 
sitt affärssystem av moduler och på så sätt plocka russinen ur kakan. De olika modulerna kan 
sedan kommunicera fritt med varandra och de delar samma databas av information. 
Affärssystemet har även en typ av skal som ligger ovanpå modulerna vilket gör att alla delar 
för användaren ser ut som ett sammanhållet program. Tanken med detta är att användaren ska 
känna igen sig oavsett vilken miljö den än befinner sig i. 

2.2 Effektivitet 
Det finns en rad olika definitioner av begreppet effektivitet, men oftast betecknas det som 
någonting som är verkningsfullt och sker smidigt utan några störande moment. En del anser 
enligt Ax, Johansson och Kullvens (2001) att det enda rätta angående effektivitetsbegreppet  
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gällande företag är “Om ett företag överlever då kan det anses som effektivt”. På ett enkelt  
och överskådligt sätt kan man dock beräkna effektiviteten enligt nedan. 
 
 
 
 
 
I detta arbete kommer definitionen som Ewing och Samuelsson (1998) föreslår att användas, 
nämligen att det är graden av måluppfyllelse i relation till resursinsatserna. Detta visar hur väl 
ett företag sköter sin verksamhet i termen vad som åstadkommits i förhållande till den 
resursförbrukning som skett. Lyckas ett företag uppfylla sina mål kan det ses som företaget 
har hög effektivitet och vice versa. Förespråkarna för affärssystem menar att effektiviteten 
ökar efter införandet av ett affärssystem i verksamheten. Andra menar enligt Gäre (2003) att 
det kan vara svårt att se några skillnader eller till och med minska effektiviteten. 
 
Ax, Johansson och Kullvens (2001) delar upp effektiviteten på två olika plan, den inre och 
yttre effektiviteten. Den inre effektiviteten handlar om produktivitet, stabila processer och 
kostnads effektivitet. Detta i sin tur innebär hur effektiv företaget är i sin produktion. Den inre 
effektiviteten går ut på att hushålla med sina resurser i ett internt perspektiv. Ewing och 
Samuelsson (1998) benämner även den inre effektiviteten för produktivitet. Det är oftast dessa 
processer som ett affärssystem påverkar mest. Detta beror på att affärssystem främst verkar 
inom företaget.  
 
Den yttre effektiviteten kopplas till sådana saker som rör företagets relationer till omvärlden 
och där har inte systemet lika stor effekt. Det kan vara företeelser som till exempel kvalitet, 
service, nöjda kunder med mera. Begreppet har på senare tid kopplas samman med 
kundvärde. Ewing och Samuelsson (1998) framhåller dock för att för få en hög yttre 
effektivitet är det en given omständighet att företaget lyckas ha en hög inre effektivitet som 
även benämns produktivitet. Emellertid gäller inte det omvända förhållandet. Vilket innebär 
att ett företag kan producera saker på rätt sätt men det är ingenting som marknaden 
efterfrågar. Här har affärssystemet en gyllene chans att vara länken mellan den inre och yttre 
effektiviteten. Sammanfattningsvis anser både Ax, Johansson och Kullvens (2001) och Ewing 
och Samuelsson (1998) att inre effektiviteten är att göra saker rätt och den yttre effektiviteten 
är att göra rätt saker. 
 
Fortsättningsvis enligt Ax, Johansson och Kullvens (2001) är effektivitet ett svårtolkat 
begrepp där problemen kan delas upp i fyra områden. Första problemet handlar om 
effektiviteten som bedöms utefter målen som är subjektiva enheter som företaget själva har 
satt och kan påverka därefter. Detta leder till att effektivitet inte är något objektivt sätt att 
fastställa hur bra ett företag utövar sin verksamhet. Sedan handlar det om det är företaget i sig 
eller andra omständigheter som har gjort företaget mer eller mindre effektivt. Detta är en 
faktor som företaget i sig inte kan påverka utan det är yttre faktorer som påverkar utfallet. Ett 
exempel på detta kan vara om elpriset stiger chockartat kommer ett företag inom 
processindustrin att uppleva att deras produktion blir mindre effektiv, detta trots att de inte 
kunnat påverka. Ett annat problemområde enligt författarna är att en del problem kan uppstå 
då mål och strävanden kan vara helt eller delvis motsträviga. Detta berör kanske främst 
samspelet mellan inte och yttre effektivitet och den balans som existerar mellan dem. Att ha 
en hög inre effektivitet kan i många fall försämra förutsättningarna för en stark yttre 
effektivitet. Exempelvis genom att effektivisering av de inre processerna har försvagat 

Värdet av utflödet 
          = Effektivitet 
Värdet av inflöde 
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kvaliteten på produkten och man får svårt att sälja den på marknaden. Att uppnå en balans 
mellan inre och yttre effektivitet är enligt Ewing och Samuelsson (1998) avgörande för 
företagets framtid. Tanken är att affärssystemet ska vara ett verktyg för att minska hindren 
och i sin tur öka effektiviteten.  
 
I mitten av 80-talet framkom det, ur PIMS (Profit Impact of Market Strategy) databas, att den 
yttre effektiviteten var en avgörande faktor och i vissa fall svarar ända upp till 80 % av 
företagets totala effektivitet (Buzzell & Gale, 1987). Senare under 90-talet menade Ögård och 
Gallestad (1999) att den inre effektiviteten var det viktiga. De motiverade det med att jämföra 
de senaste industrikriserna 1976-82 och 1990-94. De ansåg att det är konsekvenserna av att 
expandera innan en höjning av den inre effektiviteten. Detta föranledde till kortsiktighet, 
ryckighet och stålbad som i sin tur yttrade sig i panikartade åtgärder med kostnadsjakt och 
bantning av balansräkningen i fokus.  

2.3 Lönsamhet 
Grundtanken med en affärsverksamhet är att den ska generera en eller flera fördelar för 
ägaren. Oftast genom en ekonomisk ersättning för det kapital man har satsat i företaget. 
Därmed har det ansetts åtråvärt att få en indikator på hur bra ett företag går och vilka framtida 
möjligheter som finns inom det. Att bara använda resultatet som indikator, ger inte tillräckligt 
med information på detta Ax, Johansson och Kullvens (2001). Inte heller hur försäljningen 
ökar eller minskar kan ses som ett bra mått, även om det ger klara indikationer på hur den 
yttre effektiviteten utvecklas i företaget. Istället bör man se lönsamhet som en sorts inre 
effektivitetsmått där företagets resultat sätts i förhållande till det satsande kapitalet enligt 
nedan. 
 
 
 
 

2.3.1 Räntabilitet 
Denna typ av mått på lönsamhet kallas med ett gemensamt namn för räntabilitetsmått 
(Johansson, 1995). Det finns olika typer av räntabilitetsmått och de vanligaste är, räntabilitet 
på totalt kapital (Rt), räntabilitet på sysselsatt kapital (Rsyss) samt räntabilitet på eget kapital 
(Re). Dessa mått kan användas både för planerade och konstaterade värden. Vi anser att det 
lämpligaste sättet att mäta lönsamheten i vår undersökning är att använda räntabilitet på 
sysselsatt kapital (Rsyss). Främst av den anledningen att vi vill kunna se om hur förräntningen 
har skett på det kapital som kräver avkastning, vilket (Rsyss) gör. I annat fall mäter man med 
hela tillgångsmassan som kapitalbas.   
 
 
 
 
 
 
I täljaren finns det resultat som rörelsen har genererat inklusive de intäkter som skapats 
genom rörelserelaterade finansiella placeringar. Kostnader för räntor med mera fråntas därför 
de inte anses tillhöra själva rörelsen utan mer hur företaget finansieras. Därtill ska inte heller 
extra ordinära poster medräknas då de ska ses som en följd av extraordinära omständigheter. 

Resultat 
      = Effektivitet som lönsamhet 
Totalt kapital 

 Resultat efter finansiella poster + räntekostnader 
                   = Effektivitet som lönsamhet 
 Syselsatt kapital 
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När det gäller bokslutsdispositioner ska inte de heller medräknas då det endast handlar 
skattemässiga justeringar. I nämnaren finns det kapital som benämns för sysselsatt kapital. 
Det är sådan kapital där det ställs krav på räntabiliteten tillskillnad från exempelvis 
leverantörsskulder som kan ses som ett räntefritt lån.  Allt detta säger hur väl företaget har 
lyckats i ett rörelseperspektiv och visar hur bra företaget har lyckas med att förränta sitt 
sysselsatta kapital. På ett enkelt sätt kan man definiera sysselsatt kapital som det totala 
kapitalet efter man har tagit bort de räntefria skulderna.  

2.4 Ekonomistyrning 
Tanken med ekonomistyrning är enligt Anthony och Govindarajan (2001) att kunna påverka 
ett mänskligt beteende inom en organisation. Om ekonomistyrningssystem fungerar bra kan 
det leda till att en hög målöverensstämmelse uppnås i företaget. Sammanfattningsvis menar 
författarna att ekonomistyrning kan sammanfattas som den process där företaget sporrar 
medarbetarna att sträva mot företagets övergripande mål. Grunden för all ekonomistyrning är 
kommunikation, koordinering, beslutsfattande, planering och trovärdighet. Tanken med detta 
är företaget ska kunna garantera och fullfölja sina visioner, strategier mot företagets 
målsättning. Erwing och Samuelsson (1998) menar att det går att skildra ledning och styrning 
på ett flertal tillvägagångssätt och perspektiv. En viktig sak är att avväga beslut mellan olika 
aspekteter för att på så vis bli optimalt på lång sikt. De anser att styrning är ett medvetet sätt 
att medverka till långsiktig högre måluppfyllelse.   

2.4.1 Agentteorin 
Agentteorin utgår enligt Macintosh (1998) från nationalekonomin och den bygger på att alla 
handlar rationellt och maximerar sitt självintresse. Principalen, ägaren, delegerar befogenheter 
och ansvar till agenten, den anställde. Problemet som uppstår är att agenten och principalen 
inte alltid har samma självintresse. För att minska eller undvika detta måste principalen ta stöd 
av granskning och övervakning av agenten, vilket leder till ökade kostnader. För att undvika 
detta kan principalen försöka stimulera agenten och få den att agera med principalens 
intressen. Byggstenarna till problematiken grundar sig på bland annat på moraliska vågspel, 
egenintressen, felaktiga val och oregelbunden information. Agentproblematiken skapas 
således av informationsasymmetri och kan då kanske minskas vid användandet av ett 
affärssystem. Det finns dock de som motsäger sig vissa delar av denna teori, exempelvis 
Hayes (1983), som menar på att man inte kan utgå ifrån att alla mål på alla nivåer inom 
företaget är klara och tydligt definierade. Man undviker att diskutera maktens roll i 
sammanhanget och vilken roll hierarkin har på människans beteende. Dessutom undviker man 
enligt Hayes att ta upp hur man skall motivera personalen i dessa situationer.  
 
Då ett företag inför ett affärssystem i sin verksamhet och användandet av information ökar 
blir diskussionen kring agentteorin blir mer aktuell. Detta medför nämligen i sin tur att det 
kan bli lättare för alla delar av organisationen att ta del av en större massa av information än 
tidigare. Specialistinformation som en speciell avdelning var ensam om ha tillträde till finns 
då öppen för alla inom organisationen. Detta kan då leda till att det kan råda en beskyddande 
verksamhet av den egna interna informationen bland avdelningarna. Det gemensamma 
informationsutbytet förstörs då på grund av att en avdelning kan vara rädd att förlora sin 
position som kunnig inom ett specifikt område.  
 
Ett gemensamt informationssystem kan även bidra till att ledningen väljer att endast ge ett 
fåtal personer tillträde till den information som finns att tillgå. De kan då istället använda all 
information som underlag för den kontroll man önskar uppnå enligt agentteorin. Man kan då 
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på detta vis skapa en auktoritet genom att ensam äga rätten till den interna informationen. Det 
kan då i sin förlängning leda till att informationsinnehavaren använder informationen på ett 
felaktigt sätt och missbrukar sin auktoritet (Mellemvik, Monsen & Olson 1988). Detta kan ske 
för att de ska kunna legitimera sina beslutstaganden i efterhand om det är så att de ifrågasätts. 
Informationen kan även användas som ett vapen i känsliga konflikter där informationen kan 
ha varit dold för den andra parten (Mellemvik et al).     

2.4.2 Målöverensstämmelse 
För att nå en hög effektivitet är det viktigt att medarbetarna har en hög målöverenstämmelse. 
Detta begrepp innebär att de motiv som medarbetarna tar hänsyn till i sitt eget intresse även 
stämmer överens med företagets. Enligt Anthony och Govindarajan (2001) arbetar 
företagsledningen åt att medarbetarna skall sträva mot företagets övergripande mål. Vilket 
kan vara väldigt svårt ibland då medarbetarna har egna mål och värderingar. Detta gör att det 
aldrig råder en perfekt målöverensstämmelse mellan medarbetarna och företaget. Med ett 
datoriserat informationssystem har ledningen en större möjlighet att sprida de mål som 
organisationen strävar efter. På så vis kan företagets anställda på ett enhetligt sätt arbeta mot 
samma mål. Det råder dock en risk i att om man gör de olika enheterna för autonoma så att 
deras mål blir för egeninriktade och då även kortsiktiga (Steers & Black, 1994). Detta i sin tur 
leder då till enligt Steers och Black (1994) att de inte ser till de långsiktiga och strategiska 
målen som organisationen har satt upp gemensamt.   

2.5 Organisering 
En av de stora fördelarna med användandet av affärssystem anses vara möjligheten att 
decentralisera beslutsfattandet inom organisationen (Ptak & Schragenheim, 2000). Detta 
möjliggörs genom att organisationen gemensamt delar företagets databaser. Begreppet 
decentralisering syftar till att beskriva till vilken utsträckning olika typer av makt och 
auktoritet är delegerade ner i den organisatoriska hierarkin (Steers & Black, 1994). Denna 
uppfattning delas av Robbins (1990), med tillägget att det är beslutsfattandet som utgör den 
centrala rollen i den här diskussionen. En organisation som till hög utsträckning har delegerat 
makt och beslutsfattande neråt i hierarkin kan således sägas vara decentraliserade.  
 
Vad innebär då en ökad decentralisering inom ett företag? Birgitta Södergren (1992) beskriver 
olika konsekvenser som kan uppstå. En ökad decentralisering ger en sorts kraftsamling och 
fokusering på lokal, operativ nivå. Detta gör att resurserna, inflytande, aktiviteter och 
handlingsfrihet flyttas neråt på bekostnad av hierarkins övre nivåer.  

2.5.1 Varför bör en organisation decentralisera? 
Södergren (1992) menar att erfarenheterna ur hennes undersökning visar att den 
decentraliserade organisationen gav en närmare koppling mellan verksamhetsnivån och 
kunderna. Detta gav flera positiva effekter. De som arbetar på verksamhetsnivån har fått 
större möjligheter att tillsammans med kunden lösa olika problem. Detta gör att 
beslutsprocessen blir snabbare och att kundanpassningen ökar. Den hierarkiska styrningen 
minskas till förmån åt kundens relativa inflyttande över organisationen. Ett ökat service och 
kundkunnande upplevdes på verksamhetsnivån tack vare bättre kundkontakter och ökat 
kundansvar (Steers & Black, 1994).  
 
Vid decentralisering förklarar Södergren (1992) att det uppfattades att den processen gav ett 
ökat kostnadsmedvetande och lönsamhetstänkande på verksamhetsnivån. Genom en bättre 
och mer komplett information om vad som styr lönsamheten samt hur kostnaderna påverkade 
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verksamheten gjorde att de som opererar på verksamhetsnivån fick möjligheter att genomföra 
besparingar. Detta tillsammans med eget budgetansvar, möjligheter till att göra ekonomiska 
prioriteringar ger en ökad handlingsfrihet som anses gynna hela verksamheten. Även att 
eventuella mängdrabatter och stordriftsfördelar uteblev ansåg de studerade företagen mer än 
väl att det kompenserades av det lokala verksamhetstänkandet. Det finns även möjligheter att 
avveckla vissa stabs- eller mellannivåer vilka kan skapa ekonomiska fördelar. Denna 
reformering av verksamheten sker inte som följd av användandet av affärssystem, men kan 
förenklas då informationsspridningen förenklas i och med systemet.   
 
Genom ökad befogenhet att lösa många problem på plats har lett till att innovationsförmågan 
har ökat (Steers & Black, 1994).  Detta tillsammans med ökad handlingsfrihet och egen 
budget anses av Södergren (1992) ha skapat praktiska förutsättningar för experimenterande 
och nytänkande. Produkt- eller marknadsutvecklingen ökades på den lägsta hierarkiska nivån, 
liksom intresset för produktutveckling, rationaliseringar i arbetsorganisationen med mera.  
 
Genom den här processen anser Södergren (1992) att det också har skapats klarare 
beslutsbefogenheter med en god koppling mellan ansvar, befogenheter och utvärdering vilket 
lett till att förutsättningar för att styra och överblicka organisationen har ökat. Enligt Ptak och 
Schragenheim (2000) så underlättas detta genom att man har stöd utav ett affärssystem. En 
VD som medverkade i Södergrens (1992) undersökning säger ”Jag har färre kontrollpunkter 
att bevaka nu, men de kontrollpunkter jag har är desto mer strategiska”. För att uppnå detta 
krävs dock att den tidigare beslutsfattaren vågar delegera ansvaret fullt ut och inte försöka 
styra över det efter att det formellt delegerats neråt i hierarkin.   

2.5.2 Negativa konsekvenser med att decentralisera 
En av de negativa effekterna enligt Söderberg (1992) med en ökad decentralisering är att 
risken för att medarbetarna lämnar företaget för att gå till andra arbetsgivare eller starta eget 
blir större. Detta för att ökade kunskaper och ansvartagande på verksamhetsnivån kan 
motsägelsefullt nog i förlängningen leda till förluster av kvalificerad personal och eller 
uppkomst av nya lokala konkurrenter. Detta sett ur ägare och ledningsperspektiv som inte vill 
bli en utbildningsinstitution för personal som sedan kommer konkurrenterna tillgodo. 
 
Andra negativa effekter som Söderberg (1992) beskriver är att den långsiktiga utvecklingen 
kan hämmas på grund av att fokuseringen på centrala förmågan minskas. Detta kan leda till 
att utveckling och innovationer av nya affärsidéer minskar på längre sikt. De decentraliserade 
enheterna har svårt att se bortom sina egna projekt och de funktionella områden de arbetar 
inom (Steers & Black, 1994). Den långsiktiga och strategiska utvecklingen blir då på detta vis 
hämmad.   
 
Även samordningen och överblicken över helheten inom företaget försvåras vid en 
decentralisering. Att få hela organisationen att arbeta mot samma mål och nå en hög 
målöverensstämmelse blir i detta fall svårare. Enligt Robbins (1990) så har personer i ledande 
positioner svårt att lämna ifrån sig ett tidigare ansvarsområde och de tenderar att behålla 
kontrollen trots att det formellt delegerat den. Detta leder då till dubbelarbete inom företaget 
samt att förtroendet mellan aktörerna inom organisationen försämras.  

2.6 Integrering av yttre värdekedjan 
Med den nya tekniken och utveckling av datakommunikation föds även en stor möjlighet för 
användaren av ett affärssystem att koppla sitt system mot andra aktörer i den yttre 
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värdekedjan. På så vis kan ett aktivt informationsutbyte mellan leverantör/producent och 
producent/återförsäljare genomföras. Detta sker främst genom en EDI2 sammankoppling 
mellan de olika aktörerna enligt Figur 2.2 (Ptak & Schragenheim, 2000).  

 
Figur 2.2 Integrering av yttre värdekedjan (Krajewski & Ritzman, 1999) 
 
På detta vis argumenterar Ptak & Schragenheim att samarbetet kommer att nå en högre 
förståelse från båda parter och utbytet dem mellan kommer att underlättas. Istället för att ringa 
in beställningar kan producenten på detta vis skriva in dessa direkt i systemet så att 
leverantören får detta i samma ögonblick. Denna typ av kommunikation kommer därmed 
också leda till att parterna på ett effektivare sätt kan prognostisera den kommande efterfrågan 
(Segerstedt, 1999). Det kan dock finnas ett motstånd mot detta, främst av anledningen till att 
företag inte är villiga att dela med sig av sin egen interna information (Krajewski & Ritzman, 
1999). Det krävs en öppen relation mellan aktörerna där det ställs stora krav på förtroende för 
varandra.   

2.7 Informationshantering 
Information är idag många gånger ett kritiskt verktyg. Används det på rätt sätt kan det bidra 
till en stor konkurrensfördel gentemot konkurrenterna genom att man hela tiden kan ligga 
steget före (Vinas, 2003). Vidare diskuterar Vinas i sin artikel att det är lätt hänt att hamna i 
en fälla där för mycket information samlas in och den blir svårhanterlig. Slutligen vet 
beslutsfattaren inte vilket information som är relevant för sammanhanget och en förvirring 
uppstår då ett beslut skall baseras på fakta. Detta tillstånd har kommit att kallas ”information 
overload”.  
 
Ett liknande syndrom beskrivs av Lewis (2000) och benämns IFS – Information Fatigue 
Syndrom. Detta tillstånd fokuserar mer på individen än organisationen i fråga. Det är en 
kronisk matthet som grundar sig i att individen blivit överöst med för mycket information. 
Enligt Lewis påvisas detta genom att individen får en ökande oförmåga i att koncentrera sig 
och prioritera. Detta leder då till att individen får svårare att skilja mellan relevant och 
irrelevant information. Dessutom får personen svårt att klara av intellektuella utmaningar i sin 
omgivning och förstå sig på okänt material. Detta leder då enligt Lewis i sin förlängning till 
att individen får det svårare att bestämma sig när det gäller komplicerade frågor och fatta 
beslut samt att lösa utmanande problem. Denna problematik skapar då ledare inom 
organisationen som inte på ett övertygande sätt kan upprätthålla förtroende och vidhålla den 
motivation som krävs hos en ledargestalt. Frågan är om affärssystemet sorterar och filtrerar 
informationen åt användaren så att dennes arbete underlättas eller blir det så att denne blir 
överöst med information och genomlider dessa negativa konsekvenser.   
 
EDI2 = Elecronic Data Interchange  
 

        leverantör        producent        återförsäljare 

Utan EDI 

       producent         leverantör        återförsäljare 

Med EDI 
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Trots alla investeringar i informationsteknologi de senaste åren så finns inga tecken på en 
generellt högre produktivitetsförbättring bland företagen (Lewis, 2000). Även om företag har 
en större förmåga att ta till sig information på ett effektivare sätt betyder inte det att de ökar 
sin effektivitet i kärnverksamheten. Lewis sträcker sig så långt att han menar att det inte råder 
någon tvekan om att samarbetet mellan människor och datorer inte är så fördelaktigt som 
många tror. Det är främst interaktionen dem mellan genom datorns gränssnitt som felar.          

2.8 Modelluppbyggnad 
De teorier som beskrivits tidigare i detta kapitel knyts nu samman med problemet som belysts 
och bildar en modell enligt figur 2.3. Där återfinnes en rad olika faktorer som diskuterats i 
teorin och dess fördelar och nackdelar. Det är dessa följder som har kommit att bilda de 
tänkbara konsekvenser som har uppkommit vid användandet av ett affärssystem. Inom 
parenteser efter de tänkbara konsekvenserna indikeras om konsekvensen primärt påverkar den 
yttre eller inre effektiviteten. Enligt modellen kan det utläsas att det främst är den inre 
effektiviteten som påverkas av affärssystemet. Modellen kommer att ligga till grund för 
arbetets fortskridande och kommer att följas upp i uppsatsens analys.  
 
 
 

Faktorer Fördelar         Nackdelar 
Agentteorin Starkare kontrollinstrument för ledningen då 

det är lättare att se all information (ie) 
De anställda maximerar sitt 

självintresse genom att inte dela 
med sig av information (ie) 

Målöverensstämmelse  Företagets mål överensstämmer med de 
anställdas bättre när alla kan få samma 

information (ie) 

Företaget och den anställde strävar 
mot olika mål, trots möjligheten 

med gemensam databas (ie) 
Ökad ansvarskänsla för den egna enheten (ie) Minskad samordning för företaget 

som helhet (ie) 
Ökat service och kundkunnande på 

verksamhetsnivån 
- kunden får vad den önskar (ye) 

- det går enklare att producera rätt saker (ie) 

Ledning får mindre kontroll  
- på vad som skall göras (ye) 

-  över hur det görs (ie) 

Ökad innovationsförmåga på egna enheten (ye) Sätter avdelningen i fokus istället 
för företaget och ser inte företagets 

bästa (ie) 

Decentralisering 

Enklare att delegera beslut när alla får samma 
information (ie) 

Långsiktigheten blir sämre 
- hur saker borde göras internt 

effektivare (ie) 
- vad som efterfrågas i framtiden 

(ye) 
Integrering av yttre 

värdekedjan 
Förmåga att engagera personal att se till kunder 

och leverantörers behov och inleda nära 
samarbete med dem (ye) 

Företag är inte villiga att dela med 
sig av intern information (ye) 

Företaget delar all information och 
avdelningarna kan lättare snabbt få tag på 

aktuell information om alla delar inom 
företaget (ie) 

De anställda kan känna att det blir 
för mycket information och har 

svårt att ta till sig den (ie) 

Informationshantering 

Bra användargränssnitt (ie) Systemets komplexitet för 
användaren (ie) 

 
Teckenförklaring: (ie) = inre effektivitet, (ye) = yttre effektivitet 

 
Figur 2.3 Modell över tänkbara fördelar och nackdelar som påverkar effektiviteten vid införandet av ett 
affärssystem.  
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3. Metod 
I detta kapitel kommer en presentation av hur vi har gått tillväga för att nå fram till resultatet. 
Detta görs på ett sådant sätt att vi motiverar våra val av olika ansatser för att nå fram till en 
lösning. Slutligen beskrivs även de metodproblem som vi stött på eller befarar har skett under 
arbetets gång.    

3.1 Forskningsansats 
Undersökningen har avsett att ta reda på om det har skett någon förändring efter det att ett 
affärssystem har införts i verksamheten. För att nå fram till detta har vi valt att angripa 
problemet dels deduktivt, då vi inom ramen för befintliga teorier undersökt situationen i ett 
företag som införskaffat ett system. Vi har även angripit problemet induktivt då vi har samlat 
data på ett explorativt vis och försökt att nå fram till slutsatser av detta.  Undersökningen har 
centreras kring diskussionerna i teorikapitlet. Utefter detta har sedan en logisk slutledning 
med en förklarande relation att presenteras i resultatet av de konsekvenser vi funnit.   
 
För att kunna nå fram till det syfte som angivits så har vi resonerat kring vilken typ av 
undersökningsansats vi skulle välja. Beroende på vilken information som undersöks används 
oftast två vägar för att nå fram till resultat, kvantitativ eller kvalitativ metod (Lekvall & 
Wahlbin, 1987). Det kvantitativa tillvägagångssättet önskar att generalisera ett problem 
genom att undersöka många enheter. Den kvalitativa metoden strävar inte efter att 
generalisera problemet, istället är syftet att nå en djupare förståelse av problemet. I vårt arbete 
har en blandning genomförts av dessa metoder för att få det bästa av två världar. Fokus 
kommer dock att fästas vid den kvalitativa ansatsen och den kvantitativa studien kommer 
mest att fungera som ett stöd för den kvalitativa studien. Då det är just djupet och insikten i 
uppgiften som denna rapport har som grundavsikt att uppnå och så lämpar sig en kvalitativ 
ansats bättre. Dessutom är syftet att identifiera konsekvenser av inträffad händelse och då 
passar en kvalitativ studie bäst, då vi på förhand inte har vetskap om vilka konsekvenser som 
uppkommit. En svaghet med det kvalitativa förfarandet är dock att det kan vara svårt att 
jämföra information från olika studieområden (Holme & Solvang, 1997). Detta strider dock 
inte mot denna utrednings syfte, då syftet inte bara är att identifiera utan även förklara de 
konsekvenser som kan uppkomma vid användandet av ett affärssystem.   
 
Vetenskapliga undersökningar utförs på olika vis oftast beroende på antalet respondenter. 
Fallstudier är ett sätt att gå tillväga och då undersöks en eller ett fåtal enheter på djupet 
(Lekvall & Wahlbin, 1987). Vidare fortsätter Lekvall & Wahlbin med att det är karaktäristiskt 
för många fallstudier att intresset är riktat mot detaljerade och mångsidiga beskrivningar av de 
enskilda företagen. Detta gör att det är mer lämpat att genomföra en fallstudie om tanken är 
att en kvalitativ studie ska genomföras. Med tanke på det komplexa problemet har denna 
rapport sin grund på en fallstudie utav ett företag. Detta genomförande gör att en större 
möjlighet att nå en djupare insikt för helheten i frågan. På detta vis finns det även större 
potential att kunna utröna vilka faktorer som är kritiska och kan ligga till grund för fortsatt 
forskning inom området.   
 
För att få en så klar bild som möjligt över de konsekvenser som uppenbarats har vi valt att 
arbeta utefter ett ”före-efter” perspektiv. Med detta syftas att vi försökt se hur situationen har 
sett ut före det att man använde systemet och sedan försöka jämföra det med hur det ser då det 
arbetar stödda av affärssystemet. Denna studie riskerar att bli något subjektiv då man inte kan 
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förutse hur situationen skulle se ut om man inte hade systemet. Man kan inte heller jämföra 
det aktuella företaget med något annat företag som inte valt att implementera ett system då 
alla företag är unika. Vi anser därför att detta sätt är det som ger bäst bild över de 
konsekvenser som uppkommit utav användandet av affärssystemet.  

3.2 Litteraturstudier 
För att kunna få en djupare förståelse för problemet har en djupgående litteraturstudie 
genomförts. Denna har gjorts både på affärssystemets funktioner som helhet och även kring 
de skäl som har stått till grund för den växande populariteten för användandet av dessa 
system. Utifrån detta har en referensram bildats med grund i denna akademiska forskning som 
har bedrivits inom de områden som konsekvenserna av användandet berör. Denna 
efterforskning har gjorts främst genom böcker, vetenskapliga avhandlingar och 
tidskriftsartiklar som behandlar området. Denna information har till stor del sökts genom att 
använda databaserna LIBRIS och LUCIA, samt via sökningsmotorer för artiklar såsom 
Academic Search Elite och Helecon.    

3.3 Val av företag 
För att kunna få en rättvisande bild av hur situationen kan arta sig då ett företag väljer att 
arbeta med ett affärssystem har vi med omsorg valt ut det aktuella företaget. Inbegripet i detta 
blir då även att vi har övervägt valet av olika systemleverantörer.  

3.3.1 Systemleverantör 
Vi har i detta arbete utgått ifrån systemleverantören Intentia och deras systempaket som heter 
Movex. Skälet till detta är att det är en leverantör som har funnits på marknaden en längre tid 
och har haft en stabil utveckling under en längre period. Genom detta val hoppas vi eliminera 
den risk som annars kan finnas att systemleverantörens trovärdighet som samarbetspartner 
spelar in på resultatet. Även systempakets kvalitet anses vara stabil och ska inte ha någon 
avgörande påverkan på resultatet.  

3.3.2 Systemanvändare 
I vår undersökning har vi valt att basera på ett stort tillverkande företag i Norrland som i 
denna rapport kommer att vara konfidentiellt. Vi har med omsorg valt företaget då vi önskade 
att det skulle uppnå vissa speciella kriterier. Då vi valt att genomföra vår studie genom en 
form av ”före-efter” perspektiv skulle företaget börjat använda affärssystemet ungefär två år 
innan undersökningen genomförs. Affärssystemet skulle då även vara det paket som Intentia 
levererar. Storleken skulle även spela en viktig roll, då vi önskade att undersöka olika 
hierarkiska nivåer inom företaget och få fram om åsikter skiljer sig där mellan. På detta vis 
kan även de organisatoriska faktorerna som angetts i teorikapitlet undersökas. Företaget har 
tidigare använt en rad andra system, men vid detta införande får de för första gången ett 
heltäckande system. Därmed kan företagets anställda ha en viss datorvana, men kanske inte 
någon erfarenhet av hela datasystem.         

3.4 Datainsamling 
I vår datainsamling har vi valt att arbeta på två fronter och sedan kombinera dessa för att 
kunna dra säkra slutsatser av det som observerats. Först genomfördes en genomgående 
ekonomisk analys av företaget och på detta vis fick vi kvantitativ data som gick att jämföra 
med branschen. Sedan genomförde vi intervjuer, där det fanns möjlighet för oss att få svar på 
eventuella frågetecken eller verifieringar som uppkommit vid den ekonomiska analysen.  
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3.4.1 Intervjuförfarandet 
För att nå en djup förståelse och låta respondenten ge en så tydlig bild av ämnet som möjligt 
har en semistrukturerad intervjumodell valts till denna uppgift. Detta medför att inga 
strukturerade frågor kommer att ställas, utan istället har intervjun som uppgift att behandla 
vissa tidigare bestämda områden. Intervjuaren kommer här att inta en roll som moderator och 
driver diskussionen till de olika punkter som önskas beröras. Det ges på detta sätt även stor 
möjlighet att ställa följdfrågor. Hade en strukturerad intervju valts så anser vi att det inte ger 
den dialog som leder fram till en djupare förståelse för vilka erfarenheter som respondenten 
har. På detta vis anses även intervjuarens subjektiva inställningar minimerar påverkan på 
respondenten. Se bilaga 1 för en komplett intervjuguide. Framtagandet av den har skett med 
utgångspunkt från teorikapitlet samt med diskussioner tillsammans med vår handledare och 
medlemmar i vår seminariegrupp. Sedan har guiden skickats ut till respondenterna. Detta för 
att man vill underlätta och förbereda intervjuerna, vilket i sin tur oftast leder till en djupare 
diskussion. De nackdelar som detta kan innebära är att man missar den spontanitet som kan 
uppstå samt att det kan bli en förbered fråga-svar situation. Under intervjuförfarandet förde 
båda anteckningar och växelvis förde fram frågorna kring diskussionspunkterna. Därefter 
sammanfattades intervjuerna av oss och lade grunden till vår empiri. 
 
Vid valet av vilka som vi önskade att intervjua för att kunna identifiera några konsekvenser 
valde vi att försöka få så många olika perspektiv som möjligt på frågan. Därmed genomfördes 
intervjuer med personer från följande områden: Administrationen, Förråd/Inköp, 
Ekonomi/Redovisning, Controller, Underhåll, Produktion, Personal/Löner samt IT. På detta 
vis antar vi även uppnå målet att nå synen på olika konsekvenser hos personer vid olika 
hierarkiska nivåer.  

3.4.2 Ekonomiska observationer 
För att kunna urskilja hur den ekonomiska effektiviteten har varit under de år som kommit 
efter det att systemet började användas valde vi att undersöka ekonomiska rapporter från 
företaget. Då vi inte bara sökte att få svar på hur den förändrats över åren utan även vilka 
faktorer som påverkat detta valde vi att utgå utifrån ett du-Pont schema. På detta vis kunde vi 
se de olika beståndsdelarna i den ekonomiska informationen tillsammans påverkar 
räntabiliteten. Rätt använd kan du Pont-modellen visa var förbättringar har skett och var det 
finns potential till förbättringar. På detta vis kan man även på ett enklare vis spåra var 
förändringar som påverkat lönsamhet har ägt rum. Dessa faktorer har sedan jämförts mot 
nyckeltal i Statistiska centralbyrån branschindex. Detta har gjort att vi har kunnat dra viktiga 
slutsatser om företagets ekonomiska situation.   

3.4.3 du Pont-schema 
Hur räntabiliteten på sysselsatt kapital utvecklas beror enligt Ax et al (2001) på en rad interna 
faktorer. För att klargöra hur dessa faktorer påverkas delas beräkningen upp i två kvoter. Den 
första kvoten visar vinstmarginalen och den demonstrerar hur stor del av varje 
omsättningskrona som blir kvar i vinst. Den andra anger vilken kapitalomsättningshastigheten 
som företaget har och påvisar hur stor omsättning var investerad krona ger.  
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Ovanstående formel med de två kvoterna kan brytas ner i två i flera bestämningsfaktorer i 
enlighet med det så kallade du Pont-schemat, återfinnes i bilaga 2. Det härstammar från 
företaget du Pont som introducerade det i början av 1900-talet trots sin ålder är det fortfarande 
mycket gångbart för att på ett överskådligt sätt se företagets kapitalstruktur 
 
Modellen bygger på två delar från den externa redovisningen. Dels den övre delen som 
härstammar från resultaträkningen och mynnar ut i vinstmarginalen. Sedan den nedre delen 
som kommer från balansräkningen och förklarar kapitalets omsättningshastighet. Det 
sysselsatta kapitalet går att bryta ner i både omsättnings och anläggningstillgångar, där även 
omsättningstillgångarna kan brytas ner ytterligare. Samma sak gäller för vinstmarginalen där 
det bara är att följa schemat och bryta ner på liknade sätt som kapitalets omsättningshastighet.  

3.5 Metodproblem  
När vi har jämfört vårt företag mot övriga i samma bransch har vi använt oss av SCB 
branschindex. För att kunna jämföra mellan olika år har vi varit tvungna att använda oss av 
olika företagsstorlekar. De som har används är mer än 200 anställda, 200-499 anställda samt 
över 500 anställda. Trots detta ser vi ingen nämndvärd skillnad mellan de olika 
företagsstorlekarna branschindex när det gäller jämförelse mellan storleksoberoende 
nyckeltal.  En annan sak som kan vara svår att utläsa är om branschindex är tillräckligt 
finmaskigt eller om det kan vara stora skillnader mellan branschens företag främst avseende i 
verksamhet. Det tror vi inte men vi kan inte heller säga att det inte är någon skillnad. 
 
När det gäller val av företag går det att fundera om det är rätt eller fel. I och med att företaget 
blev ett självständigt aktiebolag först år 2000 så finns det inga årsredovisningar innan dess 
samt inga andra nyckeltal att jämföra med.  Innan var bolaget en produktionsenhet till ett 
större svenskt industriföretag. De konsekvenser som kan ha uppkommit på grund av att det 
blev ett självständigt aktiebolag kan ha påverkat undersökningen. Vi har försökt att ha det i 
åtanke under hela arbetets gång, speciellt under intervjuerna.  
 
I och med att vi inte hade så god kännedom om vilka personer vi borde intervjua så hjälpte 
vår kontaktperson, tillsammans med oss, ut vilka områden och personer vi borde komma i 
kontakt med. Det kan betraktas som ett metodproblem att någon inom ledningen på företaget 
väljer ut intervjupersonerna men vi anser inte att det kan ha haft någon större inverkan på 
undersökningen. Något som kan vara missvisande är de anställdas åsikter om affärssystemet. 
Då de kanske inte vill kritisera det egna företaget av olika skäl. Det intrycket vi fick vid 
intervjuerna gav inga tecken på något sådant.  
 

Resultat efter finansiella poster + räntekostnader  

Omsättning (Rörelsens intäkter)
x

Omsättning

Sysselsatt kapital
=Rsyss 
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3.6 Validitet och reliabilitet 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) menar att validiteten är hur väl mätinstrumentet mäter 
det som den är avsedd att mäta och reliabiliteten innebär hur väl den mäter det som den 
faktiskt mäter. Dessa två begrepp måste bedömas på ett annat sätt vid forskning med 
kvalitativ innebörd tillskillnad mot kvantitativ. Vid kvalitativ forskning är det svårt att 
bedöma noggrannheten med siffror. Detta gör att man vid kvalitativ forskning systematiskt 
verkar med validiteten och reliabiliteten under hela arbetets gång. Vid sådan forskning rör 
dessa begrepp både datainsamlingen som analysen av den. Detta innebär att man kan beskriva 
att man arbetat på ett just och metodiskt sätt. (Gunnarsson, 2002) 
 
Validiteten innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) enligt tidigare hur väl 
mätinstrumentet mäter det som den är avsedd att mäta. Detta kan i vårt fall betecknas det hur 
bra arbetet svarar upp mot vårt syfte, ett exempel kan vara intervjuguidens utformning. Om 
den är bra utformad och svarar mot arbetes syfte kan den höja validiteten. Därför har vi lagt 
ner mycket möda på att utforma den och vi har även fått råd och tips om den på den vid våra 
seminarier och av vår handledare. Vid våra intervjuer har vi båda medverkat och efteråt har vi 
jämfört våra anteckningar för att det inte ska vara tveksamheter om resultatet. Om det skulle 
dyka upp något frågetecken hade vi möjlighet att återkomma till respondenten. 
 
Gunnarsson (2002) menar att reliabilitet innebär att den kunskap som förs fram är grundad på 
ett pålitligt sätt. Även också att inte finns okontrollerade fel som kan hämma utvecklingen.  
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) menar att för få en hög reliabilitet bör undersökningen 
vara oberoende från undersökaren. I vårt fall har vi försökt att få en så hög reliabilitet som 
möjligt dock är det svårt att nå hela vägen och det ligger i sakens natur.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras vad vi har kommit fram till under våra intervjuer och vår 
ekonomiska sammanställning. Detta kommer att presenteras på ett sådant sätt att det 
överskådligt ska kunna gå att följa var informationen har kommit ifrån. Kapitlet delas upp i 
tre delar, där den första sammanfattar hur företagets relation till affärssystemet har 
förändrats under åren. Den andra delen redogör kring den ekonomiska utvärderingen och 
den sista går in mer på enskilda åsikter om systemet som uppkommit under intervjuerna.  

4.1 Företaget 
Det undersökta företaget är sedan den 1 januari 2000 en avknoppning av en större koncern 
inom samma bransch. Detta får till sin följd att deras kunder till stor del utgörs av det gamla 
moderbolaget. Det har dock skett en hel del förändringar i verksamheten efter det att det blev 
självständigt och en av de största strukturella förändringarna var att företaget införskaffade ett 
affärssystem. Tidigare har verksamheten haft ett större antal olika system som stöd för de 
olika delarna inom organisationen. Dessa system har inte varit sammankopplade och har på så 
vis inte kunnat interagera med varandra.  Detta ville företaget ändra då de bröt sig loss och 
skaffade därför ett system som enhetligt täckte hela verksamhetens behov.  
 
Företaget hade gjort upp en kravspecificering av vad affärssystemet skulle klara av rent 
tekniskt och lotten gick till slut till Intentia, som började implementera sitt system Movex 
omgående. Implementeringsarbetet visade sig vara omfattande och det åtgick mer tid än vad 
som från början var beräknat. Då företaget även ville ta till sig hela systemet på en gång blev 
det dagliga rutinarbetet lite rubbat och det fanns en stor osäkerhet i början. Tilliten till 
systemet var inte så hög och medarbetarna föll lätt tillbaka på de gamla metoderna och 
arbetssätten istället.    
 
När ett affärssystem väl är implementerat behöver företaget i de flesta fall ytterligare hjälp av 
leverantören i efterhand. Det handlar oftast om uppdateringar eller någonting som gått fel på 
systemnivå och behöver rättas till. Denna extrahjälp debiteras utöver den licensavgift som 
företaget betalar till leverantören och blev därför väldigt kostsam för den undersökta 
verksamheten. Ett systemfel innebär inte bara en extra kostnad i form av konsultarvoden utan 
även ibland tidsförlust i form av driftsstopp eller att det engagerat flera personer innan en 
lösning hittats. För att undgå detta anställde företaget en konsult från leverantören på heltid 
som systemansvarig på företaget. På detta vis tycker företaget att de har skapat en stabilare 
situation med den dagliga hanteringen av system. Dessutom känner de flesta en större 
säkerhet då de arbetar med systemet, då de känner att de från denna person kan få support om 
någonting går fel. För att undvika att det kommer felaktig information in i systemet har 
företaget begränsat användarnas möjlighet att lägga in information. På vissa avdelningar får 
endast vissa personer äga tillträde till speciella databaser, detta gäller främst löneavdelningen. 

4.2 Ekonomisk sammanställning 
Då företaget endast varit ett eget aktiebolag sedan 2000 gör att det bara finns tre 
årsredovisningar att tillgå. Detta tillsammans med att företaget tidigare var en 
produktionsenhet i en större koncern medför att det inte finns några allmänna nyckeltal att 
jämföra med före år 2000. Detta gör att analysen endast kommer att sträcka sig bak till år 
2000.  
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Figur 4.1 Jämförelse med det undersökta företagets 
vinstmarginal mellan åren 2000 & 2001 i 
förhållande till Branschindex. 

Figur 4.2 Jämförelse med det undersökta företagets 
kapitalomsättningshastighet mellan åren 2000 & 
2001 i förhållande till Branschindex. 
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I det aktuella företaget minskade omsättningen mellan 2000 och 2002 med 12,3 % och en 
ytterligare lägre notering under mellanåret 2001. Detta beror främst på att marknaden har varit 
tuff under dessa år. Denna nedgång i omsättningen har lett till att företaget inte har kunnat 
täcka upp sina kostnader och rörelseresultatet har blivit negativt. Den negativa 
vinstmarginalen har varit lika stor under år 2001 och 2002 och har på så vis påverkat 
räntabiliteten på det sysselsatta kapitalet med lika stor kraft. Mellan åren 2000 och 2002 har 
vinstmarginalen minskat från 6,34 % till -7,7 %. Jämför man detta med branschindex, se 
bilaga 3, figur 4.1 och 4.2, ser man att även att det har minskat inom branschen dock inte lika 
mycket som det aktuella företaget.  Siffran bakom branschindex anger hur många anställda 
företagen har som ingår i just den gruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Lägger man till siffrorna från företagets årsredovisning i ett du-Pont schema, se bilaga 2 går 
det att utläsa hur företaget påverkas av olika utfall. Det som går att urskilja från den undre 
delen av du-Pont schemat är att det har påverkat räntabiliteten i en betydligt större 
utsträckning.  Kapitalomsättningshastigheten har de senaste tre åren minskat med 34,2 %, 
vilket innebär en stor minskning. Skälet till denna minskning är dels en minskad omsättning, 
men också en rejäl ökning av det sysselsatta kapitalet. Det sysselsatta kapitalet är i detta 
arbete framtagit genom att vi har summerat de totala tillgångarna och sedan subtraherat de 
kortfristiga skulder som inte kräver någon avkastning. Dessa skulder redovisas i 
balansräkningen som leverantörsskulder, skatteskulder, övriga skulder och upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter. 
 
Vinstmarginalen bildar tillsammans med kapitalomsättningshastigheten enligt du-Pont 
schemat i bilaga 2 räntabiliteten för sysselsatt kapital. Om vinstmarginalen är negativ kommer 
en hög kapitalomsättningshastighet bara att leda till en ännu högre negativ räntabilitet på det 
sysselsatta kapitalet. Det är därför ytterst viktigt att företaget får en positiv vinstmarginal. De 
senaste tre åren har räntabiliteten på sysselsatt kapital sjunkit från 12,8 % till -10,2 %. 
 
Det främsta skälet till att det sysselsatta kapitalet har ökat så mycket under de senaste åren 
beror till stor del av de ökade anläggningstillgångarna. Värdet på anläggningstillgångarna har 
ökat med 57 % på tre år, vilket är ovanligt stort om en jämförelse görs med branschen. 
Förklaringen till denna ökning ligger i inköpet av en ny påkostad maskin som ska komma att 
förbättra produktionen inom företaget. Denna ökning av nyanläggningar har skett samtidigt 
som värdet av de övriga långsiktiga tillgångarna stadigt har minskat. Denna observation tyder 

2001 2001 2000 2000 

Vinstmarginal 
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på att företaget vågar satsa framåt, men det kan inte spåras till att företaget använder ett 
affärssystem. Detta har även påverkat att kapitalets omsättningshastighet har minskat.    
 
Vad gäller omsättningstillgångarna i företaget kan det urskiljas att de har ökat under åren, 
med ett extra högt värde under 2001. Råvarulagret har ökat med 51 % och lagret av färdiga 
varor har stigit med 80,2 % under två år. Företagets kortfristiga fordringar har även de ökat 
marginellt under åren, men det har varit en topp vid år 2001. Vid detta tillfälle var de 
kortfristiga fordringarna nästan dubbelt så stora som de kortfristiga skulderna Det som klart 
kan konstateras utifrån du-Pont schemat är att försäljningskostnaderna har minskat mellan 
2000 och 2002. Även de administrativa kostnaderna har minskat under de senaste åren och 
sjunkit med 14,2 % Även en jämförelse mellan försäljnings och administrativa kostnader i 
relation till omsättningen enligt figur 4.1 visar att till fördel för ovanstående. 
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Figur 4.3 Jämförelse mellan försäljnings och administrativa kostnader mellan åren 2000-2002 i relation till 
omsättningen 

4.3 Intervjuer 
Då studien syftar till att få en djupare insikt i problemet i denna fallstudie, valde vi att försöka 
intervjua så många personer som möjligt från olika ställen av organisationen. Detta har 
resulterat i att vi har fått många meningar om vilka konsekvenser som kan uppkomma då man 
använder ett affärssystem i sin verksamhet. I de följande kapitlen följer en sammanställning 
av vad som kom fram under intervjuerna.    

4.3.1 Controllerenheten 
Enligt en av företagets controller så har det nya systemet lett till stora förbättringar av hans 
arbetsrutiner. Det dagliga arbetet har effektiviserats avsevärt, främst genom att informationen 
ligger på ett och samma ställe. Tidigare har olika typer av information hämtats från många 
olika ställen och i åtskilliga fall var man tvungen att beställa information i förväg. Det har 
också gjort att det varit lättare att ”mörka” vissa värden för att det ska se bättre ut på pappret. 
Han tycker även att det är enklare att skapa det material som skickas upp till ledningen som de 
ska ha till beslutsunderlag. Det är lättare att koppla detta material och konkret förankra det, då 
man nu fått en större helhetsbild. Ledningen har nu också själva möjligheten att göra detta 
arbete själv, men de förlitar sig på att controllern gör det. Affärssystemet gör också att det har 
blivit lättare att se andra värden och nyckeltal än de som tidigare efterfrågats och detta kan 
påpekas för ledningen att ta hänsyn till. Detta har medfört att controllerenheten känner att 
innovationsförmågan har ökat. Vidare påpekas det att olika moduler av affärssystemet 
fungerar olika bra inom företaget, där ekonomi och produktionsmodulerna känns som mest 
användbara. De delar som controllern uppfattar som har lite brister är främst de moduler som 
hjälper underhåll och löner. 
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På controllerenheten uppfattas affärssystemet som en lönsam investering då företagets gamla 
datasystem var så gammalt. Det nya systemet gjorde att företaget fick ett enhetligt system som 
alla använder istället för att arbeta med en mängd olika system som fallet var tidigare. Det var 
inte bara komplext utan även kostsamt då det resulterade i en mängd olika licensavgifter till 
de olika systemen. En uppfräschning gjordes också av hårdvaran, men då den var i ett så 
dåligt skick så kostade det mer att underhålla den, än att skaffa ny. Investeringen ansågs 
därmed kunna betala tillbaka sig själv inom ett år.  
 
Det som oftast uppfattas som ett stort problem med affärssystemet på företaget är att det 
brister vid den fasen då informationen läggs in i databaserna. Det blir en situation som inom 
företaget brukar kallas ”skit in – skit ut”. Denna situation uppstår genom att någon inom 
organisationen gör en felaktig avrapportering i systemet, exempelvis att personen skriver in en 
felaktig kvantitet. Detta kan sedan få stora följdfel, då kvantiteten som rapporterats är felaktig 
och upptäcks först vid inventering. Då detta har blivit relativt vanligt förekommande inom 
företaget har det medfört att de som använder systemet inte alltid litar på det, utan gör oftast 
en dubbelkoll. Frikopplingen från de gamla arbetsrutinerna har således inte ännu skett fullt ut 
i företaget. Avrapporteringsrutinen kan även ge andra negativa konsekvenser, exempelvis 
misstaget att någon byter plats på artikelnummer och kvantitet då detta skall registreras i 
databasen. Vid dessa typer av fel är det dock relativt lätt att avhjälpa fel då kvantiteten blir så 
kraftigt avvikande att det är lätt att finna felet.  
 
Denna problematik uppkommer främst då det är sällananvändare som kommer i kontakt med 
systemet. De tycker att systemet är komplicerat och förstår inte dess funktion, dessutom har 
de svårt att se varför de skall behöva använda det. Detta gör att de får en negativ inställning 
till systemet och vill inte lära sig det. Lösningen som controllerenheten ser det är att företaget 
måste utbilda vissa delar av de anställda och inte alla, så att vissa personer inom en grupp kan 
använda systemet. Det borde leda till att tvånget försvinner, samtidigt som de som väljer att 
vilja lära sig system kan få en form av stolthet att kunna det. 

4.3.2 Inköp/Förråd 
Förrådet tillhandahåller mer än 8000 olika artiklar och en stor del av arbetet görs i Movex. 
Innan Movex implementerades fanns det flera olika system som inköparna använde. Enligt en 
av inköparna har system förenklat arbetet och gjort det lättare. En av de största förbättringarna 
är att en av leverantörerna använder EDI och flera är på väg. Nyttan av detta är att både 
leverantören och kunden får en minskad administration som gör att inköpspriset minskar. 
Andra förbättringar jämfört med tidigare system är enkelheten att styra och få statistik som 
leder till en bättre översikt. Han menar också att systemet har bidragit till att flera har fått en 
större förståelse och en bättre helhetssyn. Andra företeelser är att insynen i en del 
leverantörers lager har ökat. Det stora problemet med systemet fortsätter han är att 
implementering har gått för snabbt speciellt med tanke på den utbildningsståndpunkt och 
förståelse som fanns. Det finns väldigt många sällanvändare som aldrig lär sig systemet. En 
av de troligaste förklaringarna till det snabba införande av systemet menar han var 
avknoppningen från moderbolaget till ett eget bolag samt osäkerheten om de gamla systemen 
var millenniumsäkra. Detta har gjort att man inte kan lita på systemet och är fortfarande 
tvungen att till vis del göra en del dubbelarbete. Förhoppningsvis kommer systemet att funka 
fullt ut vid årsskiftet.  
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Inom den egna avdelningen har Movex lett till att kapa beslutsvägarna och bland annat har en 
förskjutning av arbetsuppgifterna skett. Förrådet har tagit över en del av inköpsfunktionen och 
istället ägnar sig inköparna nu mer åt strategiskt arbete som förhandla avtal och försöka få en 
framförhållning gentemot marknadsavdelningen. Det innebär bland annat arbete med olika 
scenarion och handlingsplaner. Införandet av affärssystemet har medfört att det är lättare att ta 
till sig den specifika informationen som önskas. Detta sug gör att det inte uppfattas som att det 
skapats för mycket information inom organisationen. 

4.3.3 Redovisning 
På redovisningsenheten används Movex dagligen och det varierar hur mycket beroende på 
vilken tid i månaden det är. Företaget avlägger ett bokslut varje månad (förutom januari och 
juli) och vid dessa tillfällen används system nästan genomgående. Skiftet från det gamla 
systemet till det nya var inte så särdeles svårt för redovisningsenheten, då de anser att det i 
princip fungerar på samma sätt. De specifikationer som de hade satt upp vid valet av 
systemleverantör hade uppfyllts och Movex har kunnat svara på alla förväntningar. Den 
främsta fördelen som redovisarna ser är att spårbarheten har ökat kraftigt i med att företaget 
använder Movex. Det främsta skälet till det är att systemet är helt integrerat och det är enkelt 
att nå information om alla företagets olika delar. Det ökar även då möjligheten till större 
kontroll. Tidigare var de tvungna att stänga ner och avsluta ett program för att komma åt ett 
annat, medan det nu går att snabbt växla mellan olika fönster.  
 
Den främsta nackdelen med systemet är enligt redovisarna att uppgifterna som laddas in i 
systemets databaser ibland är felaktiga. Detta medför att data som ligger i databaserna ibland 
inte känns trovärdig. Detta gäller främst det data som behandlar lagernivåer och 
materialplanering. Andra data som behandlar uppgifter som är mer kopplad till reda pengar, 
exempelvis löner och kundfordringar finner man större tilltro till. Problemet att lagernivåerna 
inte alltid stämmer i produktionen tror redovisarna beror på att de som utför denna 
avrapportering inte kan systemets rutiner fullt ut. Oftast blir följden att de inte anmäler 
någonting alls till systemet utan bara slussar vidare den bearbetade enheten. För att kunna 
råda bukt med detta tycker redovisarna att den nya utbildningsplanen som konstruerats verkar 
vara ett bra alternativ. Detta förslag bygger på att det fokuseras på att inte utbilda Movex hos 
alla inomproduktionen, utan endast vissa nyckelpersoner inom varje skiftlag. På detta vis 
försvinner känslan av tvång att alla måste lära sig, de som inte vill behöver inte. Behövs 
systemkunskaper frågar de bara nyckelpersonen inom laget.  
 
På redovisningsenheten anses det även att företaget till viss del har fått styra hur processerna 
ska utformas. Vid implementering bestämdes det att istället för att anpassa systemet helt efter 
verksamheten så valde man att installera ett standardsystem. Detta gjordes för att underlätta 
kommande uppdateringar av systemet. Man ser även paralleller mellan affärssystemet och 
andra händelser inom företaget, att implementerandet ledde till att fler saker har satts i 
rullningen. Det nya ”kom och Gå” systemet är ett exempel, att ge ut veckomål till golvet på 
produktionsenheterna en annan. Företaget har även börjat arbeta med det nya styrkortet, som 
är konstruerat på ett sådant vis att det mäter nyckeltal kontinuerligt genom hela verksamheten 
och indikerar sedan om den utvecklingen är positiv eller negativ.  
 
För organisationen som helhet har affärssystemet påverkat på ett sådant vis att beslut nu kan 
tas på en lägre nivå inom företaget. Istället för att få en direkt order på vad som ska sparas in 
så får nu enheterna en större möjlighet att påverka genom att de får ett en summa som ska 
sparas in. På så vis kan de själva bestämma vad som ska stramas åt och hur detta skall gå till. 
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Detta har då även spridits en ökad kostnadsmedvetenhet hos de anställda vilket har förhöjt 
känslan av delaktighet. Att avdelningar sinsemellan skulle dölja information för varandra 
känns därmed inte troligt även om det skulle kunna förekomma.  

4.3.4 Produktionen 
I produktionen används Movex flitigt, men de flesta där är sällananvändare och har inte så 
stor erfarenhet av systemet.  Emellertid finns det några som använder det för jämnan som till 
exempel kvalitetskoordinatorerna och de använder främst tidsystemet ”Kom & Gå”. I 
samband med införandet av Movex ändrades även tidsystemet från stämpelklockor och 
stämpelkort till ett databaserat system. Den stora fördelen med detta, berättar en av 
kvalitetskoordinatorerna, är att systemet gör stora delar av jobbet som tidigare gjordes 
manuellt, även attesteringen sker elektroniskt. En stor skillnad som han har iakttagit efter 
införande av Movex är att kommunikationen mellan avdelningarna har ökat En annan sak är 
att produktionsuppföljningen har ökat. När det gäller det ökade informationsflödet som 
systemet leder till att en del försöker få ut så mycket som möjligt av den medan andra inte 
tycks bry sig lika mycket. Det beror enligt honom på att systemet för många inte är det 
centrala i verksamheten utan mer något för de som vill ta del av det.  
 
Det finns fortfarande stora problem med systemet som används för avrapportering inom 
produktionen. Det är främst själva användandet av systemet som anses krångligt. Detta leder 
till att vissa delar av det är tvungna att även göras manuellt som i sin tur innebär dubbelt 
arbete. Enligt koordinatorn är den troliga orsaken till detta att företaget har komplicerade 
flöden med många avrapporteringspunkter. En lösning menar han är att antalet punkter 
reduceras till ett fåtal. Andra saker är att det som matas in i systemet påverkar alla andra som 
använder det och ovanstående kan få konsekvenser i hela företaget eller som han säger ”Skit 
in - skit ut”. Ett av de problem som kan uppstå är att lagervärderingen blir felaktig eftersom 
systemet ger felaktig indata. 
 
Andra nackdelar med Movex är att användargränssnittet är för komplicerat för dem som inte 
har så stor vana av det. För att minska detta provar företaget att göra systemet mer 
användarvänligt. Detta ska ske genom att relevant informationen tas från Movex och sedan 
presenteras den på ett lättöverskådligt sätt av ett Excel program. Koordinatorn tror att detta 
snart kommer att vara infört och löser sig även problemen med avrapporteringen kommer 
systemet att vara ett stort stöd åt produktionspersonalen. Detta kommer troligen att leda till att 
besluten kommer att flyttas ännu närmare de som de berör. De stora problemen som systemet 
har generat tror han beror på implementering har skett för snabbt och inte blivit förankrat i 
hela organisationen.  

4.3.5 Underhållsavdelningen 
Underhållsenheten på det undersökta företaget innefattas av en stor arbetsstyrka, nästan 10 % 
av de anställda arbetar här. Den huvudsakliga uppgiften är att underhålla alla maskiner inne i 
fabriken. Då denna styrka är så stor bestämde företaget att denna enhet skulle få ett 
kostnadsansvar och utsätta den för konkurrens vid skiftet till år 2001. Enligt detta så skulle 
företaget kunna beställa underhållstjänster från någon annan extern reparatör istället. Detta 
arbetssätt är möjligt då företaget nu använder Movex, eftersom det ger större möjligheter för 
internfakturering. När ett underhåll beställs eller utförs så rapporterar beställaren detta i 
Movex. På så vis debiteras den avdelningen för underhållet och underhållsavdelningen får in 
ett uträknat basbelopp för det utförda arbetet. Detta arbete fungerar bra och alla är införstådda 
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med det. Enda gången det brister är när det handlar om ett arbete som måste utföras akut, då 
tenderar både underhållsmekanikern och beställaren att glömma avrapporteringen till Movex.  
 
Den största fördelen enligt underhållschefen är den nya kopplingen mot ekonomin. Tidigare 
var alla system funktionella var för sig och det var svårt att få tag på den ekonomiska 
information som önskades. Nu är det betydligt enklare och snabbare, vilket har medfört att 
underhållschefens arbete har underlättats avsevärt. De ekonomiska rapporter som används är 
mycket enklare att ta fram och detta underlättar arbetet i hög grad, då ekonomin har kommit 
mer i fokus nu när avdelningen är konkurrensutsatt. Underhållschefen medger att det är mer 
information i omlopp nu, men att det inte har stört arbetet vad han har märkt. Vidare anser han 
att det har lett till en ökad kontroll i arbetet då det hela tiden går att följa upp vilka arbeten 
som utförts och även se de större omfattande jobb som ska ske. Genom system har det också 
blivit lättare att delegera ansvaret neråt inom enheten. Den enskilda reparatören kan nu se vad 
som behöver göras och arbetet behöver inte drivas av chefen. De negativa sidor som 
uppkommit är att det varit svårt för personalen att bryta de rutiner som funnits tidigare och 
helt övergå till Movex. Ett underhållssystem har funnits tidigare, men det var inte utformat på 
samma vis och sällananvändarna tycker att gränssnittet är krångligt att förstå sig på.          

4.3.6 Den administrativa enheten 
För att förstå helheten över hur administrationen fungerar efter att affärssystemet har börjat 
användas så intervjuades ekonomichefen på företaget. Han säger sig själv inte använda 
Movex så mycket, fast han använder dess gemensamma databaser dagligen via ett Excel-
program. Han anser ändå att arbetet går smidigare nu och att informationsflödet känns mer 
sammansvetsat. Dels på grund av att det är lättare att komma åt informationen, men också då 
det har ökat förståelsen mellan olika enheter. På detta vis går det också enklare att söka upp 
eventuella fel som har uppkommit på något ställe i systemet, vilket är den största fördelen. 
Vidare påpekas det även att det blivit lättare att delegera ansvar, då alla sitter med samma 
information på sin dator. När det gäller skillnaden på de administrativa och 
försäljningskostnader mellan 2000 och 2002, tror han beror på att de extra kostnader som 
uppkom vid bolagiseringen. 
 
Som främsta negativa faktor som uppkommit nämner ekonomichefen det som tidigare 
benämnts kring ”Skit in – skit ut” och att det är viktigt att detta åtgärdas. Han anser att 
implementering skedde lite för fort och att man kanske inte borde tvinga alla inom 
organisationen till att lära sig systemet. Istället borde ett fåtal inom varje skiftlag utbildas och 
på så sätt ge dessa personer ansvaret för att rapporteringen går rätt till. För sin egen del tycker 
han att informationen skulle i många avseenden kunna vara bättre presenterad än vad den är. 
Främst syftar han till att det ska vara enkelt att hämta ut färdiga format som överskådligt 
presenterar för ledningen vad som behöver göras. Annars kan det bli för mycket information 
och det är lätt att lägga saker åt sidan. Han ser heller inga teorietiska hinder i detta och anser 
att det borde kompletteras till systemet.            

4.3.7 Personal 
I samband men införandet av Movex introducerades även ett nytt tidssystem, ”Kom och Gå”. 
Detta ledde till att arbetsuppgifterna sakta men säkert började förändras för 
personalavdelningen. Innan var det mycket inmatning och rutinarbete och de hade ofta fullt 
upp, som i sin tur gjorde att de bara kunde ägna sig åt det som var akut. Efterhand vid 
införandet av ”Kom och Gå” kunde personalen på avdelningen börja ägna sig åt andra 
uppgifter. En av de stora skillnaderna var att övertidsuttaget sjönk drastiskt och de fick även 
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tid att göra mer kvalificerat arbete. Fördelarna med det nya tidsystemet, menar den 
systemansvariga på personalavdelningen, är att alla rapporterar in sin egen tid genom att dra 
sitt passerkort vid en terminal, mer strukturerade rutiner och att det blir lättare med 
attestförfarandet. Han fortsätter med att allt finns i gemensamma databaser, det blir lättare 
med statistik/uppföljning samt att det endast vid avvikelse mot schema som det behövs 
rapportera till personalavdelningen. Nackdelarna med det gamla systemet var att det innebar 
en omfattade administration med kontroller, justeringar och beräkningar. Han menar även att 
systemet ökar vidderna till skillnad mot förr då alla system var för sig. Det är enklare att få en 
helhetsbild och se andra saker än bara den egna enheten.  När det gäller informationsdelen så 
ser han inga problem att få för mycket information då man själv väljer vad man vill ha. En 
stor fördel som han har sett är att mycket av ansvaret vid löneadministration har flyttats ut 
från personalavdelningen till personalen och då främst produktionsledarna. När det gäller 
Movex anser han att det stora misstaget med det var att alla skulle kunna det. Det gjorde att 
många litade på att andra skulle ta ansvaret och resulterade att ingen tog det. 

4.3.8 IT-avdelningen 
På IT-avdelningen intervjuade vi den person som anställdes från Intentia för att kunna sköta 
systemet och dess underhåll. Givetvis har han en stor kunskap om affärssystemet och dess 
applikationer och kan inte räknas som en normal användare. Fast då han sitter på den position 
som han gör så har han fått en stor inblick i vilka problem som organisationen upplever vid 
användandet av systemet. Främsta nackdelen är att de anställda inte tagit till sig programmet 
fullt ut ännu och detta beror som han ser det på tre specifika faktorer. De faktorerna är den 
korta implementeringstiden, inte tillräckligt engagemang från ledningen och att arbetet 
underskattades. Hade företaget arbetat hårdare med dessa faktorer vid tiden för 
implementering så hade affärssystemet kunnat bli vida mer accepterat. Vidare menar han att 
det finns ytterligare utvecklingspotential som inte har utnyttjats ännu och därmed har 
organisationen inte fått smaka på de effektiviseringar som kan bli en följd. Affärssystemet i 
sig ger inga förbättringar, det är på det vis som det används som skapar möjligheter. Han 
menar på att företaget inte har utnyttjat systemets möjlighet att hjälpa företaget att minimera 
sitt lager och öka leveransprecisionen. Även möjligheten till EDI sammankopplingar med 
andra aktörer i värdekedjan har företaget inte nyttjat fullt ut. Det som saknas anser han vara en 
låg datamognad på de flesta ställen i organisationen, främst i toppen och botten i hierarkin. 
Många har aldrig tidigare brukat datorer i sitt dagliga arbete och omställningen är därför stor 
för dessa.  
 
De främsta positiva konsekvenserna som han anser har uppkommit då företaget börjat 
använda Movex är att det ökat den interna kommunikationen. Det har även öppnat vägen till 
att ha en EDI-koppling till sina leverantörer och kunder och på så vis knyta dem närmare. 
Problemet är dock bara att de mindre kunderna kanske inte har möjligheten att själva 
kommunicera via EDI, då detta kräver att de har en väl fungerande datastruktur inom 
företaget och detta kostar oftast mycket pengar. Han tycker även att systemet har gjort att 
besluten kan tas närmare kärnprocessen nu och att de därmed har kunnat decentralisera. 
Främst nämner han personal- och underhållsavdelningen som exempel på där detta har hänt. 
Ytterligare en viktig faktor är att systemet har lyft upp problem som tidigare inte har kunnat 
synliggöras. De har funnits tidigare, men har dolts av respektive avdelningen. Han menar att 
detta rör sig om kvalitetsbristkostnader och relaterar till en term som kallas den japanska sjön. 
Ingen botten syns i sjön förrän vattennivån sänks, då dyker flera små öar upp.     
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4.4 Sammanfattning av intervjuerna 
För att på ett överskådligt sätt presentera vad som uppkommit under intervjuerna så har detta 
sammanställts i en modell enligt figur 4.1.  

 
Faktorer Controller-

enheten 
Inköp & Förråd Redovisning Produktion 

Agentteorin Möjlighet till att öka 
kontrollen finns, men 
ledningen utnyttjar 
den inte. Det är 
lättare att upptäcka 
fusk nu. Svårare att 
dölja brister. 

 Tror inte att 
avdelningar döljer 
information för 
varandra för egen 
vinnings skull. Större 
överblick och 
kontroll över 
spårbarheten 

Ökad 
produktionsuppföljning 
med Movex. 

Målöverens-
stämmelse 

Större enighet bland 
avdelningarna nu när 
alla delar samma 
information 

Större förståelse och 
helhetssyn för 
varandras 
arbetsområden.  

Mer överblick och 
förståelse nu, även 
om de tidigare ansett 
sig ha god överblick.  

Ökar i och med den 
förbättrade 
kommunikationen 
mellan avdelningarna 

Decentra-
lisering 

Det ges större 
möjligheter att se till 
att se andra faktorer 
och nyckeltal nu. 
Innovationsförmågan 
har ökat.  

Förrådet tagit över 
delar av 
inköpsförfarandet 
och inköparna kan 
fokusera på ett mer 
strategiskt arbete  

Större kostnadsansvar 
ute på de olika 
enheterna. Ökad 
känsla av delaktighet. 

Inom en snar framtid 
kan affärssystemet leda 
till att beslutsfattandet 
flyttas närmare till de 
berörda.  

Integrering 
av yttre 

värdekedjan 

 Stora förbättringar. 
Nya EDI-avtal. 
Större insyn i 
leverantörers lager.  

  

Information
-hantering 

Upplever inte att det 
är för mycket 
information. Suger ut 
det man vill ha. 
Andra avdelningar 
kan nog ha det så. 
Systemet svårt för 
sällananvändare och 
det ställer till 
problem. 

Upplever inte att det 
är för mycket 
information. Suger 
ut det man vill ha. 
Det finns många 
sällananvändare som 
inte klarar av 
systemet, vilket kan 
skapa svårigheter. 
Ibland dålig tillit till 
de siffror som finns.  

Tycker att det är lika 
mycket information 
som tidigare, det är 
lättare att komma åt 
den nu. Svårigheten 
finns hos dem som 
inte är vana vid 
datorer.  

En stor förbättring 
mellan avdelningarna.  I 
produktionen finns det 
personal som inte vill ta 
del av informationen på 
grund av att 
affärssystemet inte 
ingår i deras huvud 
verksamhet 

Största 
fördelen 

med 
användande 

Ett enhetligt system, 
tillgången till all 
information lätt 

Möjligheten till 
elektronisk handel 
med inköpare. 

Den ökade 
spårbarheten 

Tidssystemet ”Kom och 
Gå” som har förenklat 
arbetet västentligt. 

Största 
nackdelen 

med 
användande 

”Skit in – skit ut” För snabb 
implementering som 
har lett till dålig 
förståelse 

Felaktiga uppgifter 
laddas in i 
databaserna 

Avrapporteringen är för 
krånglig för 
sällananvändarna.  
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Faktorer Underhåll Administrativ 

enhet 
Personal IT-avdelning 

Agentteorin Ökad kontroll över 
vilka arbeten som 
har utförts.  

Lättare att upptäcka 
fel som har 
uppkommit. 

Effektivare kontroll 
av tidsrapporteringen. 

Systemet medför ökad 
kontroll som gör att 
tidigare osynliga 
problem syns. 

Målöverens-
stämmelse 

Alla reparatörer ser 
vad som behöver 
göras via Movex.  

Alla kommer åt 
samma information 
och det ökar 
förståelsen mellan 
enheterna.  

Enklare att få en 
helhetsbild och se 
andra saker än bara 
den egna enheten. 

Ökad intern 
kommunikation med 
affärssystemet.  

Decentra-
lisering 

Lättare att delegera 
nu när systemet 
används. 
Reparatören ser vad 
som ska göras och 
får mer ansvar. 

Enklare att delegera 
när alla har samma 
information. 
Smidigare arbete 
med ett gemensamt 
informationsflöde 

Övriga personalen 
tillsammans med 
system har tagit över 
delar av rutinarbetet. 
Detta gör att 
inköparna kan 
fokusera på ett mer 
kvalificerat arbete. 

Beslut närmare 
kärnprocessen. Främst 
personal och 
underhållsavdelningen. 

Integrering 
av yttre 

värdekedjan 

   Ökad extern 
kommunikation via 
EDI nu när Movex 
finns 

Information
-hantering 

Det är mer 
information nu, men 
det är inget som stör. 
Movex har ett 
krångligt  gränssnitt 
som är svårt att 
förstå för 
sällananvändare  

Informationen skulle 
vara bättre 
presenterad. Många 
siffror kan bli 
irrelevanta och inte 
användas 

Enklare att få fram 
statistik och 
uppföljning. ”Ökar 
vidderna” 
Väljer själv vilken 
information som man 
vill ta del av.  

Tycker att bristerna i 
användandet av Movex 
finns i botten och 
toppen av hierarkin. 
Här används inte 
systemet lika aktivt som 
på en mellannivå.  

Största 
fördelen 

med 
användande 

Den nya enkla och 
snabba kopplingen 
mot ekonomisystem 

Lättare att söka upp 
var det uppkommer 
fel. 

Tidssystemet ”Kom 
och Gå” som har 
förenklat arbetet 
västentligt. 

Den ökade interna 
kommunikationen 

Största 
nackdelen 

med 
användande 

Svårt att bryta gamla 
rutiner. 

”Skit in – skit ut.” 
Alla borde inte 
tvingas att lära sig 
systemet 

Att ingen har tagit sitt 
ansvar för lära sig 
systemet. 

De anställda har inte 
tagit systemet till sig 
fullt ut.  

Figur 4.1 Sammanfattande modell över intervjuerna
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera den ekonomiska utvärdering som genomförts. Därefter 
jämförs vår analysmodell som tagits fram i referensramen med den empiri som har insamlats 
under arbetets gång. Vi sammanställer detta under rubriker som motsvarar de faktorer som 
ingår i vår analysmodell. Därefter presenteras de viktigaste konsekvenser som 
uppmärksammats av företaget, men som inte föll inom vår teoriram.    

5.1 Ekonomisk analys 
Då vi genomförde vår ekonomiska analys kom vi fram till att den till stor del beror på det 
aktuella läget på marknaden. Det kan röra sig om stora konjunktursvängningar som drar ner 
företagets försäljning och då i förlängningen företagets resultat. Under de senaste tre åren har 
räntabiliteten för totalt kapital, sjunkit från 12,8  till -10,2% och en slutsats att affärssystemet 
direkt bidragit till lönsamhet stämmer således inte detta fall.      
 
Du-Pont schemat visar att företaget har en kostnadseffektivare försäljningsenhet under 2002 
än 2000. Även de administrativa kostnaderna har minskat under de senaste åren. Denna faktor 
bekräftar det som tas upp i problemet som en av fördelarna med affärssystemet, nämligen att 
det öppnar en möjlighet att trimma ner de administrativa kostnaderna.  Dock menar företagets 
ekonomichef att skillnaden mellan kostnaderna mellan 2000 och 2002 troligtvis beror på att 
de extra kostnader som uppkom vid bolagiseringen som skedde i och med millenniumskiftet. 
Det känns som en naturlig följd att de administrativa kostnaderna ökade då företaget blev 
bolagiserat, eftersom de då var tvungna att ta hand om all redovisning och styrning själva. 
Faktum kvarstår dock fortfarande att företaget lyckats minska både försäljningskostnader och 
administrativa kostnader efter det att affärssystemet var implementerat. Vi vet att det 
administrativa arbetet upplevs som smidigare nu när ett affärssystem används och att bland 
annat personal avdelningen inte behöver ta ut övertid tack vare affärssystemets hjälp. Dessa 
korrelerande faktorer tyder på att det administrativa maskineriet fungerar effektivare nu när 
ett affärssystem används.        
 
När det gäller omsättningstillgångarna har de ökat vilket inte tyder på att organisationen har 
blivit mera effektiv i sitt dagliga arbete och i sina processer. Både Råvarulagret och lagret av 
färdiga varor har ökat rejält vilket förklarar på att de inte har kunnat prognostisera efterfrågan 
på ett effektivt sätt. Företaget har enligt IT-avdelningen inte heller kunnat utnyttja de 
möjligheter som affärssystemet kan erbjuda avseende att effektivisera lagerhanteringen. Hade 
de gjort detta skulle det vara möjligt att minska det kapital som binds upp i lager (Segerstedt, 
1999). Problemet blir att företaget bundit upp mer kapital som ligger vilande i lagret, där de 
inte kan ge någon förräntning. En starkt bidragande orsak till de ökade lagernivåerna inom 
företaget är den sviktande marknaden och den sjunkande försäljningen. Företaget har då de 
inte kunnat behålla en hög försäljning producerat mot lager istället. När det gäller företagets 
kortfristiga skulder finns det en viss ojämnhet mellan åren.  
 
Vid problemet angående balansen mellan kortfristiga skulder och fordringar så beskriver 
redovisningsavdelningen problemet som en missvisande bild över året. Balansräkningen visar 
hur situationen ser ut för företaget den 1 januari och då har det inkommit väldigt många 
beställningar från kunder från året tidigare som inte betalats ännu. Detta medför att de 
kortfristiga fordringarna är väldigt höga under december och januari månad för att sedan 
stabiliseras under den resterande delen av året. Enligt detta resonemang är alltså balansen 
missvisande för företaget, då den endast mäts vid ett tillfälle. Det beror därför inte på att ett 
försvårat orderarbetet i och med att de börjat använda ett affärssystem.  
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Enligt företagets controller har dock effektiviseringen av det gamla datasystemet medfört att 
de har lyckats spara in på driftskostnaderna av datasystemet samt att licensavgifterna på det 
stora hela har blivit mindre. Detta tyder på att det var en lönsam investering att införskaffa ett 
affärssystem. Fast samtidigt bidrar affärssystemet i sig inte till några effektiviseringar, det är 
först när man använder det som det kan skapas förbättringar. Används det sedan på ett 
felaktigt sätt så kan det snarare ge negativa konsekvenser för företaget.    

5.2 Intervjuerna 

5.2.1 Agentteorin 
Företaget har ett begränsat tillträde till vissa databaser och endast ett fåtal personer kommer åt 
all information. Det är även limiterat vilka som kan lägga in information i databaserna. På 
detta vis kan affärssystemet anses vara ett kontrollverktyg som bara får användas av en del. 
Det är dock främst av säkerhetsskäl och sekretesskäl som dessa begränsningar finns. De 
anställdas löner är inte till allmän beskådan och om någon matar in fel värden i systemet så får 
de direkt följdfel på något annat ställe.  
 
Affärssystemet verkar ha ökat möjligheten till kontroll hos företaget och det är lättare att 
upptäcka fusk, vilket kan skapa en högre inre effektivitet. Tidigare har det varit lättare att sopa 
lite problem under mattan för att öka sitt eget självintresse, för det var ändå ingen som kom på 
detta. Resultatet av detta blir att företaget kan bygga upp information för att rättfärdiga sina 
beslut i efterhand, istället för att beslut baseras på fakta. Företaget verkar dock inte ha 
uppfattningen att avdelningarna döljer information för varandra för att på så sätt själv vinna 
på det och det är även svårare nu när insynen har ökat. Även om kontrollen i många fall har 
ökat som i fallen med produktionsuppföljning och tidsrapportering så verkar det som om 
ledningen borde kunna utnyttja denna möjlighet mer.     

5.2.2 Målöverensstämmelse 
Detta begrepp innebär att de motiv som medarbetarna tar hänsyn till i sitt eget intresse även 
stämmer överens med företagets. Enligt Anthony och Govindarajan (2001) arbetar 
företagsledningen åt att medarbetarna skall sträva mot företagets övergripande mål. Vilket 
kan vara väldigt svårt ibland då medarbetarna har egna mål och värderingar. Detta gör att det 
aldrig råder en perfekt målöverensstämmelse mellan medarbetarna och företaget. 
 
En tanke med affärssystemet är att se om det har underlättat möjligheterna att sprida de mål 
som organisationen strävar mot. På så vis kan företagets anställda på ett enhetligt sätt arbeta 
mot samma mål. Samtliga undersökta enheter tycker att affärssystemet har bidragit till ett ökat 
informationsflöde mellan enheterna. Detta bör ha gjort att även fler har fått en ökad 
målöverenstämmelse. Orsaken till detta är främst att många har fått förståelse för varandras 
uppgifter och funktioner. Detta gör att en ökad inre effektivitet kan uppnås, då det är lättare 
att samarbeta mellan enheterna. Troligtvis leder detta även till att fler strävar mot företagets 
övergripande mål. Inom de administrativa enheterna där controller, inköp och förråd, 
redovisning och personal ingår, tycker de att de har fått en större förståelse.  Här går det att se 
en stor skillnad mellan de andra enheterna. Troligen beror detta på att de jobbar med systemet 
dagligen och deras jobb har förenklats avsevärt för många i och med Movex. Detta till 
skillnad från produktionen där det har gott trögt på individnivå dock har kommunikation 
mellan avdelningarna ökat avsevärt. Troligtvis kommer det att öka när system snart blir mer 
användarevänligt. 



Vilka konsekvenser innebär användandet av affärssystem?                                   Henrik Björk                         
  Magnus Konradsson 

  
Avdelningen för företagsekonomi 

Institutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap 
                                                                    Luleå tekniska universitet                                                                 30    

5.2.3 Decentralisering 
Affärssystemet har gjort informationen mer lättillgänglig och att mycket av det dagliga arbetet 
har gör nu med hjälp av datorer. I förlängningen har detta gjort att många uppgifter inom 
företaget har effektiviserats och förenklats. Det har också medfört att personer på en lägre 
nivå i hierarkin kan ta hand om detta arbete. Exempelvis sköter underhållsavdelningens 
reparatörer själva hur arbetet ska genomföras och rapporterar detta själva när det är klart. En 
nackdel som har förekommit här är att om en reparatör är stressad så glömmer denne att 
avrapportera att en reparation är utförd och detta registreras inte i databasen. Det är dock 
troligare att arbetet utförs på ett bättre sätt då alla medlemmar till enheten känner större ansvar 
för den egna enheten, vilket ger en förbättrad inre effektivitet.  
 
På detta vis kan underhållschefen även inrikta sig mer på frågor med en mer strategisk 
karaktär och som sträcker sig på längre sikt. Det kan vara i vilken ordning större renoveringar 
och reparationer ska utföras för att inte avbryta produktionen i ett kritiskt läge. Nackdelen blir 
då enligt Söderberg (1992) att underhållschefen förlorar den samordning mellan olika arbeten 
som fanns tidigare. På det undersökta företaget var så inte fallet utan underhållschefen kunde 
fortfarande gå genom och kontrollera vad som lagts in i databaserna av reparatörerna. Nu 
känner underhållschefen inte att han behöver göra detta, men möjligheten finns. Detta medför 
att affärssystemet har gjort så att företaget kan åtnjuta en fördel med decentralisering utan att 
behöva ta någon nackdel för det.  
 
Det har visat sig att företaget har kunnat flytta ansvaret så att beslut kan tas närmare andra 
aktörer i värdekedjan. Detta arbete har främst skett i inköpsavdelningen där ansvaret i många 
fall har flyttats till dem som arbetar på förrådet. Inköpsavdelningen borde i detta fall känna att 
de får en minskad kontroll över flödet enligt teorin. Detta har de dock inte känt, vilket tyder 
på att företaget kan genomföra decentraliseringar och nå fördelar även på den yttre 
effektiviteten utan att få nackdelar på den inre effektiviteten. Detta har blivit möjligt tack vare 
att de använder ett affärssystem som nu kan hjälpa till att sköta denna samordning.  
 
Inköparna tycker snarare att decentraliseringen har öppnat möjligheter till för dem att utföra 
andra uppgifter istället. Detta har gjort att avdelningen har kunnat arbeta mer kreativt och 
försöka sig på uppgifter de inte uträttat tidigare, såsom att knyta upp starkare band med 
leverantörerna. Detta får då en förbättrad yttre effektivitet som följd för företaget.  Risken 
med denna typ av arbete är enligt Söderberg (1992) att avdelning endast ser till sitt bästa och 
fokuseringen på den centrala förmågan minskas. Inköparna försöker kanske knyta upp 
leverantörer som kan ge ett lågt pris vid stora kvantiteter. Produktionen får då stora lager som 
följd och kapital binds upp i dessa utan att få någon förräntning, vilket kan ses som en 
försämring av den inre effektiviteten.  
 
De flesta avdelningarna ansåg att, i enlighet med Ptak och Schragenheim (2000) att det blivit 
enklare att delegera beslut neråt i organisationen nu när företaget använder ett affärssystem.  
Det främsta skälet är att det är lättare att ta del av den gemensamma informationen. Detta kan 
påverka den inre effektiviteten på ett positivt vis, som exempelvis när reparatören på 
underhållsavdelningen kan snabbt rycka ut och avhjälpa fel på en maskin utan att rådfråga 
någon chef om vad som skall göras. Reparatören rapporterar sedan in detta via Movex och 
underhållsavdelningen kan debitera det utförda arbetet utan att chefen har varit nära 
problemet. Underhållschefens arbetsuppgifter är dock oersättliga då de innefattar att sköta 
prioriteringsordningar för när underhåll ska utföras. Detta arbete kan inte utföras av vare sig 
systemet eller någon reparatör då det kräver stor erfarenhet och god analytisk kompetens. Kan 
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underhållschefen inrikta sig på detta i större utsträckning så kommer det även att förbättra 
långsiktigheten i detta arbete. På detta vis har affärssystemet hjälpt verksamheten att dels 
delegera beslut neråt samtidigt som det ger en större långsiktighet.         

5.2.4 Integrering av den yttre värdekedjan 
När Movex införskaffades så uppkom elektronisk handel som en ny strategisk möjlighet för 
företaget. Enligt företagets IT-avdelning hade denna koppling inte varit möjlig om 
affärssystemet inte hade införskaffats. De kan nu sköta sin orderhantering elektroniskt och på 
så vis lämna över arbetet till aktörerna på båda sidor om sig i värdekedjan. Detta har, i 
enlighet med Ptak och Schragenheim (2000), medfört att värdekedjan har blivit mera 
integrerad nu när företaget använder sig av ett affärssystem. Det kan hållas en tätare kontakt 
och man kan tillsammans dela information om lagersaldo och prognoser.  Detta skapar så 
kallade ”vinna – vinna” lösningar, som syftar till att en överenskommelse gynnar båda parter i 
avtalet. Företagets inköpsavdelning ser väldigt positivt på denna utveckling och anser att 
deras arbete når en högre yttre effektivitet nu.    
 
Dessa typer av elektroniska samarbeten kräver oftast att företagen måste vara villiga att dela 
med sig av sin interna information, vilket det oftast förekommer motstånd emot (Krajewski & 
Ritzman, 1999). Det undersökta företaget har dock inte detta krav på sig då det endast handlar 
om orderhantering av olika slag. Därmed behövs inte något egentligt datautbyte. Fast 
möjligheten finns att i framtiden skapa webbaserade portaler där man gemensamt möts och 
utbyter information.   

5.2.5 Informationshantering 
I en artikel diskuterar Vinas (2003) att det är lätt hänt att hamna i en fälla där för mycket 
information samlas in och den blir svårhanterlig. Slutligen vet beslutsfattaren inte vilket 
information som är relevant för sammanhanget och en förvirring uppstår då ett beslut skall 
baseras på fakta. Detta tillstånd har kommit att kallas ”information overload”. Denna 
utveckling finns till viss del på företaget, men de flesta enheter anser sig välja ut det som de 
själva tror sig behöva. Det är främst de administrativa enheterna som tycker så. Det är även i 
det skiktet som enligt IT-avdelningen, systemet används mest och där de är mest positiva till 
det. De som upplever att är mer information nu, är underhåll och främst produktionen. För 
underhållets del så är det inget som stör, till skillnad från produktionen. De upplever att 
systemet är svårt för sällananvändare vilket gör att en stor del av personalen är skeptiska till 
Movex. Även det att systemet inte är en del av huvudarbetsuppgifterna spelar stor roll. Det 
positiva för produktionen är det att kommunikationen mellan avdelningarna har ökat på grund 
av systemet. Den troligaste orsaken till detta är nog att den kommunikation sköts av sådana 
som använder systemet dagligen och ser det som ett nyttigt verktyg.  
 
Det främsta och kanske allvarligaste problemet med affärssystemet på företaget är att många 
personer känner att de inte kan lita på informationen de får ut från systemet. Om de anställda 
inte tror på de siffror som finns inlagda i databaserna så tappar systemet mycket av sin 
funktion vilket ger en försämrad inre effektivitet. Det är inte meningen att vid värdering av 
lager behöva gå ut i lagret och göra en manuell inventering, denna information ska kunna gå 
att hämtas ut från Movex. Det ska heller inte vara nödvändigt att behöva utföra ett 
dubbelarbete genom att dubbelkolla så att lagersaldot stämmer mellan systemet och det 
verkliga lagret.      
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De som inte använder systemet dagligen menar att systemet har ett svårt användargränssnitt. 
Detta får även stöd av dem som använder systemet ofta, vilka har en förståelse om att 
systemet kan verka krångligt för sällananvändarna. De flesta förutom sällananvändarna i 
produktionen anser att det är lättare att få tag i informationen nu.   

5.4 Sammanfattande analysmodell 
För att på ett överskådligt sätt kunna presentera om teorierna vi valde att undersökte fann 
något stöd i empirin sker en sammanfattning i modell 5.1. I modellen har vissa av de 
undersökta konsekvenserna fått ett fetare typsnitt, med det menas att det har funnits stöd för 
detta i empirin. De som har markerats med kursiv text har undersökts i empirin, men inte fått 
något stöd.  
 
Genom denna modell der vi även att balansen mellan inre och yttre effektiviteten inte är total. 
Det verkar som att affärssystemet ger fler inre än yttre effektivitetsfördelar. Den främsta yttre 
fördel som uppkommit vid användandet av systemet var möjligheten till elekronisk 
orderhantering. Det var dock endast två avdelningar som kom i kontakt med detta och därmed 
endast de som såg denna möjlighet. Det är farligt att bara fokusera på den inre effektiviteten 
då det i slutändan måste finnas någon som efterfrågar det som produceras.   
 

Faktorer Fördelar         Nackdelar 
Agentteorin Starkare kontrollinstrument för ledningen då 

det är lättare att se all information (ie) 
De anställda maximerar sitt 

självintresse genom att inte dela med 
sig av information (ie) 

Målöverens-
stämmelse  

Företagets mål överensstämmer med de 
anställdas bättre när alla kan få samma 

information (ie) 

Företaget och den anställde strävar 
mot olika mål, trots möjligheten med 

gemensam databas (ie) 
Ökad ansvarskänsla för den egna enheten (ie) Minskad samordning för företaget 

som helhet (ie) 
(Ökat service och kundkunnande på 

verksamhetsnivån) 
- kunden/leverantören får vad den önskar (ye) 

- det går enklare att göra rätt saker (ie) 

(Ledning får mindre kontroll)  
- på vad som skall göras (ye) 

-  över hur det görs (ie) 

Ökad innovationsförmåga på egna enheten (ye) Sätter avdelningen i fokus istället 
för företaget (ie) 

Decentralisering 

Enklare att delegera beslut när alla får samma 
information (ie) 

(Långsiktigheten blir sämre) 
- hur saker borde göras internt 

effektivare (ie) 
- vad som efterfrågas i framtiden (ye) 

Integrering av 
yttre 

värdekedjan 

Förmåga att engagera personal att se till 
kunder och leverantörers behov och inleda 

nära samarbete med dem (ye) 

Företag är inte villiga att dela med 
sig av intern information (ye) 

Företaget delar all information och 
avdelningarna kan lättare snabbt få tag på 

aktuell information om alla delar inom 
företaget (ie) 

De anställda kan känna att det blir 
för mycket information och har 

svårt att ta till sig den (ie) 

Informations-
hantering 

Bra användargränssnitt (ie) Systemets är komplext för 
användaren (ie) 

Teckenförklaring: (ie) = inre effektivitet, (ye) = yttre effektivitet 
 
Figur 5.1  Modell över olika konsekvenser som har testats empirsikt. 
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5.4 Övriga konsekvenser 
Under insamlandet av vår empiri har vi fokuserat kring de teorier som tagits upp i 
referensramen. Kring dessa punkter har sedan diskussionen tagit en annan vändning och vi 
har fått inblick i andra erfarenheter som upplevts i samband med att företaget använder ett 
affärssystem. Dessa erfarenheter har ingen koppling i teorin, men vi anser dem ändå vara 
viktiga då de uttrycker de anställdas upplevelser av systemet.   
 
Det har uppstått stora problem just vid gränsen mellan människan och systemet. Där 
sällananvändare har svårt att förstå sig på systemet och dess funktioner och de vill då heller 
inte lära sig mer om det. Det är oftast gränssnittet som upplevs som svårt att ta till sig och 
förstå. Följden blir att de inte vill använda det och förstår inte vikten av exempelvis 
avrapportering. Följden blir att det skapas ett fel i form av en differens som följer med fram 
till dess att någon rättar till det. Det är detta som intern går under benämningen ”skit in – skit 
ut”. För att bli av med detta problem bör företaget genomföra den utbildning som diskuterats, 
där endast ett fåtal nyckelpersoner i varje skiftlag sätts som ansvariga för att sköta 
rapporteringen till Movex. På detta vis knyts ansvaret till dem och de känner att de blir, med 
sin kunskap, viktiga för gruppen.     
 
Det som pekats ut som anledning till att företagets anställda inte riktigt tagit till sig systemet 
är att implementeringen varit lite kort och detta arbete underskattades lite, alla skulle lära sig 
systemet samt att det kunde ha varit mer engagemang från ledningens håll. Enligt IT- 
avdelning så har ledningen stor del i organisationen ska acceptera systemet. Dels fungerar de 
som förebilder för organisationen, men också som yttersta ansvariga för att verksamheten 
fungerar på ett tillfredsställande vis. Vidare går det peka ut att det är främst den operativa och 
strategiska nivån som brister i förståelse av systemet, då de inte använder systemet lika 
mycket som de som befinner sig på mellannivån.   
 
Det som både Segerstedt (1999) och Krajewski & Ritzman (1999) tar upp som en stor fördel 
med affärssystemet är att det bidrar till stora möjligheter att förkorta ledtiderna inom 
företaget. Detta har företaget inte kunnat ta del av ännu och har således inte lyckats fånga alla 
de potentiella möjligheter till förbättring som framkommit på grund av affärssystemet. 
Lagerhanteringen är ytterligare ett sådant exempel. Förklaringen till att detta inte har kunnat 
genomföras ännu ligger till stor del i att systemet trots allt är relativt nyligen implementerat 
och dessa förbättringar har inte varit i fokus. De utgör dock en framtida möjlighet till att 
ytterligare kunna förbättra sin verksamhet.   
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6. Slutsats 
Vid problemformuleringen diskuterades det kring olika fördelar och nackdelar med att 
använda ett affärssystem. Detta ledde fram till rapportens syfte som är att identifiera och 
förklara vilka konsekvenser ett stort tillverkande företag kan erhålla vid användandet av ett 
affärssystem. I detta kapitel kommer dessa konsekvenser att redovisas och klarläggs.  
 
Att affärssystem direkt bidrar till lönsamhet för ett företag kan denna studie inte styrka efter 
att ha studerat räntabiliteten hos företaget. Däremot har det kommit från intervjuerna att 
företaget har gjort en lönsam investering, då de införde affärssystemet. Detta motsägelsefulla 
argument styrks med att de tidigare haft väldigt höga kostnader för de många olika 
informationssystem som de har haft tidigare. Dessa system kunde inte kommunicera med 
varandra på ett effektivt sätt och insynen var begränsad till just den specifika avdelningen. Nu 
kan alla enheter kommunicera med varandra mycket enklare då alla har samma system. 
Informationen är dessutom densamma på alla avdelningar och det är på så sätt enklare att få 
en inblick i hur andra enheter arbetar. Detta resonemang kring en samordnad datadrift bör 
kunna gälla för andra förtag som befinner sig i en liknande situation 
 
Enligt den ekonomiska analysen har vi sett att affärssystemet har gjort den administrativa 
enheten effektivare och minskat kostnaden för den i enlighet med Ptak och Schragenheim 
(2000). Detta betyder en klar förbättring av den inre effektiviteten för företaget. Det är inte 
bara kostnader som har sparats utan arbetet har blivit effektivare sedan de började använda 
systemet. det har även öppnat upp nya möjligheter till andra typer av effektiviseringar. Ett 
exempel på detta är att personalavdelningen har börjat arbeta med ”Kom och gå” systemet 
som möjliggjorts i och med införandet av affärssystemet. Även inköpsavdelning har fått nya 
möjligheter att arbeta med elektronisk orderhantering gentemot leverantörerna. Dessa 
konsekvenser är indirekta följder av att ett affärssystem används och i andra organisationer 
kan detta visa sig på andra sätt. Man bör dock fokusera på att öka systemets möjligheter att 
balansera företagets inre och yttre effektivitet. Ökas bara den ena faktorn, medan den andra 
står still så kan detta ge svåra följder på lång sikt.   
 
Den främsta nackdelen som framkommit under arbetet är att det är svårt att nyttja stödet av 
affärssystemet fullt ut. Detta beror främst på två kritiska faktorer som är beroende av 
varandra. Dels att systemet inte används på ett korrekt sätt i alla lägen samt att dess 
tillförlitlighet är liten. Sköts inte rutinerna kring inmatning av information till databaserna på 
ett korrekt sätt så kan systemet inte ge en korrekt bild av verkligheten. Har en anställd tidigare 
märkt att systemets lagersaldo inte stämmer överens med det som finns på hyllan, så vågar 
denne inte lita på systemet nästa gång heller. Detta medför att det i stor utsträckning finns en 
överhängande risk för att det utförs en hög grad av dubbelarbete.  
 
Skälet till att systemet inte används på ett korrekt sätt beror på att man vid implementeringen 
bestämde att alla skulle lära sig systemet, även om de inte ville lära sig eller att det ingick i 
deras rutiner. Detta gjorde att de anställda på den operativa nivån inte tog systemet till sig och 
det är ofta där som felen uppkommer vid inrapportering. Problem av denna karaktär har 
uppkommit främst på grund av att implementeringstiden har varit för kort, vilket nog kan vara 
en faktor som gör sig gällande hos många som använder affärssystem. Det upplevs även som 
att det är en sämre förståelse av systemet hos ledningen och att deras engagemang vid 
införandet kunde ha varit större. Detta beror främst på att de inte använder systemet i samma 
utsträckning som de som arbetar på en mellannivå i företaget. 
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7. Diskussion och förslag på fortsatta studier 
I detta kapitel kommer de slutsatser vi kunnat dra i rapporten att diskuteras och om de svarar 
på det syfte som sattes upp. Diskussionen kommer även att sträcka sig ut över vilken fortsatta 
studier som kan följa på denna rapport.   
 
Denna rapport har identifierat de konsekvenser som har uppkommit för det undersökta 
företaget. Det har även förklarats hur dessa konsekvenser har uppstått i det undersökta 
företaget. På detta vis har flera orsak – verkan samband kunnat klarläggas och det är 
onekligen klart att rapportens syfte har uppnåtts. Det kan förekomma andra typer av 
konsekvenser än de som vi lyckades kartlägga och enligt samma resonemang så behöver inte 
de konsekvenser som redogjorts här förekomma på andra företag. Vi anser att de 
grundläggande konsekvenserna har infångats i denna rapport. Det som går direkt går att utläsa 
och som borde kunna hänföras till andra företag i liknande situation är fördelen med ett 
enhetligt datasystem. Affärssystemet öppnar dörrar till att samordna all information och 
förena olika system till ett och skapar ett gemensamt informationsflöde. Det öppnar även 
dörrar till att företaget ska kunna genomföra ytterligare förbättringar av effektiviteten. Dessa 
förbättringar kommer dock inte av sig själv utav systemet utan det är något som företaget 
själva får genomföra. Det som går att urskilja är att det är enklare att utföra dessa förbättringar 
då verksamheten styrs av ett affärssystem.  
 
De negativa konsekvenser som uppkommit härrör oftast från att det är svårt att bryta gamla 
rutiner och mönster. Att börja använda ett affärssystem innebär en stor omställning och det tar 
lång tid, längre tid än vad de flesta tror. Implementeringsarbetet är därför oftast för kort för att 
organisationen ska hinna vänja sig vid de nya rutinerna. Vilket då kan leda till en misstro för 
systemet som kan vara svår att bli av med. Det är därför viktigt att implementeringen utförs på 
ett bra vis och att det hela tiden ges ett stöd från ledningen.            
 
Det valda företaget kan inte anses stå som typexempel för alla stora tillverkande företag och 
därmed kan dessa konsekvenser inte sägas vara representativa nog för att genomföra en 
omfattande generalisering. Det skulle vara intressant att se resultatet av en kvantitativ studie 
på en större mängd företag, exempelvis via en enkätundersökning. Det borde då gå att kunna 
generalisera vilka konsekvenser som kan räknas som de viktigaste att ta hänsyn till då ett 
affärssystem används. Det vore även intressant att se en studie om vilken tyngd dessa 
konsekvenser får och därmed kunna söka svar på vilken av alla enskilda konsekvenser som 
har spelat störst roll för användaren.   
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8. Förslag till företaget 
För det undersökta företagets del anser vi att det borde läggas ner ytterligare krafter i att 
implementera systemet, främst hos dem som använder systemet sällan. Det känns som 
organisationen på många delar inte har kunnat ta till sig systemet och vill därför helst slippa 
använda sig av det. En struktur där inte alla tvingas lära sig systemet utan där endast ett fåtal 
nyckelpersoner inom varje grupp får bära ansvaret för att arbetet sköts i enlighet med 
systemet. Därefter bör ett utbildningsprogram utformas till dessa personer så att de känner att 
de i lugn och ro kan lära sig systemet.  
 
Systemet har redan bidragit till effektiviseringar hos företaget, men det betyder inte att det 
behöver sluta där. Systemet kommer inte att på egen hand förbättra arbetsrutinerna, utan det 
kan endast ge en möjlighet till detta. Det finns många möjligheter kvar för företaget att 
försöka utnyttja och det är inte systemet som sätter gränserna. Bland annat borde de gå att 
förbättra lagerhanteringen och på detta vis minska kapitalbindningen. Det finns speciella 
moduler för detta i systemet som kan hjälpa företaget att uppnå detta mål. 
 
Företaget skulle även ytterligare kunna se över om systemet på något vis kan förbättra den 
yttre effektiviteten och på så vis ge en bättre balans mellan inre och yttre effektivitet. Som 
denna rapport visar så är det främst konsekvenser som påverkat den inre effektiviteten som 
kunnat påvisas. Den yttre effektiviteten har främst påverkats hos de delar som sedan tidtagare 
har mycket kundkontakt. Systemet borde kunna bidra till att det blir lättare innanför företagets 
väggar kunna se och förstå vad som eftersöks på marknaden.  
 
Sammanfattningsvis så skulle vi vilja ge rådet till företaget att se till vad som inte har skett. 
Affärssystemet har kommit att ge en rad positiva konsekvenser, men också en del negativa. 
Det betyder inte att det är slut för det och det går hela tiden att vidareutveckla systemet i 
enlighet med de arbetsrutiner som finns. Arbeta med att få bort de negativa konsekvenserna 
samtidigt som fokus kan ligga på att se vad som inte har skett och om detta kan ske med hjälp 
av systemet. Vi har hört flera intressanta alternativ om vad som vidare skulle kunna utvecklas 
med systemets hjälp som framkommit under våra intervjuer. Det kan vara specifika detaljer 
som endast påverkar ett fåtal personer, men som kan till stora fördelar i deras arbete. Dessa 
detaljer är svåra att se om man inte arbetar med dem på en kontinuerlig basis. Därmed bör 
denna kreativitet förvaltas på ett så bra sätt som möjligt. Exempelvis genom att premiera 
förbättringsförslagen med ett erkännande och någon form av ersättning om de träder i kraft i 
framtiden.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
Diskussionen kommer att centreras kring fem olika punkter. Därefter finns en checklista på 
underpunkter som skall undersökas under dessa diskussioner inom området.  
Allmänna frågor  

- Vilka erfarenheter har du av affärssystemet? 
- Hur ofta arbetar du aktivt med det? 
- Vad tycker du om det i sin helhet? 
- Viktigaste konsekvens som uppkommit i och med införskaffandet av affärssystemet 
- Har ditt arbete blivit smidigare av systemet, eller har det försvårats? 
- Är det bättre nu än tidigare? 
- Hur har det påverkat? 
- Varför har det påverkat? 

Affärssystemet 
- Förståelse av funktion 
- Upplevd funktion (komplext eller förenklande) 
- Ökad förståelse för egna och andras områden 
- Förändrad kommunikation i den värdeskapande kedjan (leverantör – producent - köpare) 
Effektivitet 
- Upplevd effektivitet före och efter det att implementering skett 
- Effektivare intern informationshantering 
- Effektivare extern informationshantering 
- Har man fått en ökad inre effektivitet (inom företaget) 
- Har man fått en ökad yttre effektivitet (bättre arbete utåt, mot kunder och leverantörer) 
Lönsamhet 
- Hur upplever företaget lönsamheten? 
- Kan man se någon relation mellan lönsamheten och användandet av affärssystemet 
Organisationen 
- Har organisationsstrukturen förändrat sitt utseende något efter införandet av affärssystemet? 
Plattare eller mer hierarkisk? 
- Tas beslut fortfarande på samma ställe i organisationen 
- Får alla ta del av samma information eller är det endast ledningen som har tillträde? 
- Blir det lättare att få företagets anställda att sträva mot samma mål nu än tidigare 
Information Overload 
- Upplevs det som att det finns för mycket information inom organisationen 
- Har beslutsfattandet förenklats eller försvårats i och med införandet av Movex 
- Begränsas vissa användare eller utsätts alla för samma informationsflöde?  
- Finns det risk att någon i organisationen kan använda på fel sätt, ex för att gynna sig själv 
eller sin avdelning 
Övriga frågor 
- Vad är den främsta fördelen med att använda ett affärssystem? 
- Vad är den främsta nackdelen med att använda ett affärssystem?
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Bilaga 2 
duPont schema 2000  

 
Figur B2.1  Bearbetning av du Pont-schemat från Ax, Johansson & Kullvens (2001) med avseende på sysselsatt 
kapital för det undersökta företaget år 2000  
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Bilaga 2 
duPont schema 2001  
 

 
Figur B2.2  Bearbetning av du Pont-schemat från Ax, Johansson & Kullvens (2001) med avseende på sysselsatt 
kapital för det undersökta företaget år 2001  
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Bilaga 2 
duPont schema 2002  
 

 
Figur B2.31  Bearbetning av du Pont-schemat från Ax, Johansson & Kullvens (2001) med avseende på sysselsatt 
kapital för det undersökta företaget år 2002  
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Bilaga 3 
Branschindex för SNI 34 (Industri för motorfordon, 
släpfordon och påhängsvagnar) 
 
Tabell B3.1 Branschindex för SNI 34 år 2000 
Företag med minst 200 anställda    
Antal företag: 37     
      
År 2000  Undre Median Övre  
  kvartil  kvartil  
BASFAKTA      
Antal anställda  284 627 1,028  
Företag X   629   
      
Nettoomsättning Kkr. 348,904 819,252 2,603,481  
Företag X   770067   
      
Balansomslutning Kkr. 240,814 610,201 2,577,000  
Företag X   504905   
      
GRUNDNYCKELTAL      
Avkastningsstruktur      
Avkastning på eget kapital % -14.3 17.5 50.5  
Företag X   21.8   
      
Avkastning på totalt kapital % -0.3 8.2 12.7  
Företag X   9.7   
      
Resultatstruktur    
Rörelsemarginal % -1.2 4.0 9.3  
Företag X   5.14   
      
Nettomarginal % -1.6 3.6 8.8  
Företag X   6.36   
      
Intäkts-/Kostnadsstruktur     
Nettoomsättning/anställda Kkr. 1,166 1,539 2,683  
Företag X   1.224   
      
Personalkostnader/nettoomsättning % 29.0 23.5 13.7  
Företag X   21.3   
      
Kapitalstruktur m.m.      
Soliditet % 10 23 36  
Företag X   35.95   
      
Kapitalets omsättningshastighet ggr/år 1.3 1.5 1.9  
Företag X   1.53   
      
Kassalikviditet % 73 85 120  
Företag X   49.29   
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Materiella 
anläggningstillgångar/nettoomsättning % 11 17 25  
Företag X   40   
Maskiner och 
inventarier/nettoomsättning % 8 13 19  
Företag X   32   

 
Tabell B3.2 Branschindex för SNI 34 år 2001  
Företag med 200-499 anställda   
Antal företag: 22   

   

År 2001  Undre Median Övre 
  kvartil  kvartil 

BASFAKTA     
Antal anställda  241 258 315 

Företag X   581  
Index 500  702 823 3,646 

Nettoomsättning kkr. 254,201 329,963 511,588 

Företag X   65111  
Index 500  1,064,797 1,893,858 7,303,328 

Balansomslutning kkr. 153,190 191,577 301,626 

Företag X   632383  

Index 500  637,416 1,262,870 4,483,663 

GRUNDNYCKELTAL     

Avkastningsstruktur     

Avkastning på eget kapital % -97 -4 30 

Företag X   -35.27  
Index 500  -44 -8 16 

Avkastning på totalt kapital % -11 -1 10 

Företag X   -7.8  
Index 500  -7 1 6 

Resultatstruktur    

Rörelsemarginal % -9 -1 6 

Företag X   -10.31  
Index 500  -4 -1 5 

Nettomarginal % -11 -1 5 

Företag X   -7.6  
Index 500  -5 -2 3 

Intäkts-/Kostnadsstruktur     
Nettoomsättning/anställda Kkr. 996 1,168 1,744 

Företag X   1.121  
Index 500  1,331 2,328 2,911 

Personalkostnader/nettoomsättning % 33 29 22 

Företag X   26.1  
Index 500  1,331 2,328 2,911 

Kapitalstruktur m.m.    
Soliditet % 18 25 37 

Företag X   30.11  
Index 500  20 22 33 

Kapitalets omsättningshastighet ggr/år 1 2 2 

Företag X   1.0  
Index 500  1 2 2 

Kassalikviditet % 85 113 150 

Företag X   56.07  
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Index 500  59 92 125 

Utvecklingstal     
Förändring av nettoomsättning % -7 6 17 

Företag X   -15.4  
Index 500  -18 -4 2 

Förändring av totalt kapital % -3 9 17 

Företag X   25.2  
Index 500  -8 0 14 

Förändring av antalet anställda % -6 -1 10 

Företag X   -7.6  
Index 500  -9 -3 0 
Materiella 
anläggningstillgångar/nettoomsättning % 7 17 24 

Företag X   53  

Index 500  13 20 31 
Maskiner och 
inventarier/nettoomsättning % 6 12 18 

Företag X   30  

Index 500  8 11 23 

 
 
Företag X = Undersökt företag     
Index 500=företag med minst 500 anställda, antal företag 18 st 

 




