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Sammanfattning  
 
På senare tid har informationsmängden ökat radikalt vilket har lett till att det har blivit allt 
viktigare att få kontroll över sitt informationsflöde. Detta har gjort att företagen skaffat sig ett 
speciellt informationssystem för att klara av det. Innan byggde företagen dessa själva men 
under de senaste åren har komplexiteten ökat som lett till att företagen måste söka efter 
kompetens utanför sin egen sfär för att lösa detta. Till följd av detta har speciella företag växt 
upp som erbjuder företagen ett färdigbyggt standardsystem. De benämns för affärssystem.  
 
Problemet som studien bygger på är att dagens affärssystem är väldigt komplexa vilket gör att 
företagsledningen inte alltid vet hur de ska använda systemet för att få ut maximal effekt. Ett 
affärssystem är i grunden ett organisatoriskt och strategisk verktyg men används inte alltid 
som det vilket kan påverka ett företag negativt. Syftet med studien är identifiera hur ett 
affärssystem kan påverka ett större tillverkande företags strategiska ekonomistyrning. För att 
nå dit har en fallstudie gjorts på ett stort tillverkande företag i Norrland. 
 
Studien omfattar både djupgående intervjuer och enkätundersökningar på olika nivåer inom 
företaget. Intervjuerna skedde med nio personer på åtta olika avdelningar inom företaget för 
att få en djupare förståelse. Enkätundersökningen gjordes på två avdelningar: en från 
produktion och en från administrationen för att få en motpol till intervjuerna. Det var tjugotvå 
personer som deltog, där tio var administratörer och tolv var operatörer från produktionen. 
Detta blev min empiri som jag sedan jämförde mot min referensram. Därefter kunde jag 
genomföra en återkoppling som resulterade att jag lyckades se vilket inverkan affärssystemet 
har på den strategiska nivån. Mitt resultat var att affärssystemet påverkar den strategiska 
ekonomistyrningen på flera olika sätt och att det är oerhört viktigt att företagsledningen är 
medveten om den och använder affärssystemet som ett strategiskt styrverktyg. Det framkom 
även att affärssystemet påverkade individernas beteende på olika vis.  
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Abstract 
 
Lately, the amount of information has increased substantially, which has had as a penult that it 
has become even more important to get control over the flow of information. 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 for the management to know how they 
should use them in the right way. This study aims to identify how a business system can 
influence a large producing company’s strategic management control. The study was carried 
out through a case study of a large producing enterprise in the northern part of Sweden. 
 
The study included focused interviews of the company. Questionnaires were also used to 
collect information at different levels. To get a deeper and broaden view of the influence for 
the strategic control, interviews were made with eight different departments. This has also 
made it possible for us to compare the strategic control influenced by the ERP-system with 
reality. The result is that we managed to see different influences that can be crucial for the 
company’s strategic control when they are using the ERP-system. The most important 
influence that has been discovered is that the ERP-system is strategic tools for the company 
and the strategic control is influenced by the ERP-system.  
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Förord 
 
Arbetet har fört mig ännu djupare in i affärssystemens värld men också att jag har fått träffa 
en massa trevliga människor som har berättat om sina erfarenheter av affärssystem och 
strategisk ekonomistyrning. Eftersom jag har skrivit själv denna gång så har det stundtals varit 
ganska jobbigt men för den som kämpar väl så kommer alltid belöningen på slutet. I mitt fall 
har det varit att jag har fått möjligheten att lära mig ännu mer och djupare om 
uppsatsskrivning och mitt ämne. För att skriva en uppsats behövs det en handledare som 
hjälper en och stöttar en framåt. Därför vill jag ett stort tack till min handledare Mats 
Westerberg på avdelningen för ekonomistyrning vid Luleå tekniska universitet. Hans idéer 
och rutin har gjort att jag 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. 
 
Jag vill också tacka Peter som har varit min kontaktperson på det undersökta företaget. 
Speciellt för all hjälp och sin positiva inställning till studien som har hjälp mig med att få fram 
mitt empiriska material. Utan den här hjälpen hade uppsatsen inte varit möjlig i sin nuvarande 
form. Sedan vill jag även tacka alla medverkade för det aktuella företaget för att ni har delat 
med er av er erfarenhet. För mig som akademiker är det ibland skönt att få lite 
verklighetsförankring bland de teorier som vi lever bland. Utan er hade inte uppsatsen varit 
möjlig.  
 
Sist men inte minst vill jag tacka min seminariegrupp som har stöttat och hjälp mig under 
resans gång och alla andra som jag inte har nämnt. Om någon upplever att jag har tackat och 
fjäskat för mycket så kan det vara fallet. Men min inställning är att endast de som är 
tillräckligt ödmjuka når längst! 
 
 
 
 
Luleå 2004-01-07 
 
 
 
 
 
  
________________________ 
 
Magnus Konradsson 
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1. Problemområde 
 
Till en början förs ett inledande resonemang kring problemet som beskriver hur och varför 
det har uppstått. Därefter lotsas problemet vidare i en djupare diskussion som till slut leder 
fram till uppsatsen syfte. 

1. Problemdiskussion  
 
I dagens samhälle har datorerna tagit en allt större roll, det gäller allt från den enskilda 
individen till det stora multinationella företaget. En konsekvens av detta är att många 
arbetsuppgifter, framförallt enklare, har övertagits av datorerna. I en rapport från Europeiska 
Gemenskapernas Kommission, KOM. (2003) bekräftas detta till stor del. Rapporten menar att 
kärnan i vårt kunskapssamhälle är Informations- och kommunikationstekniken (IKT) och den 
kan ses som viktig del till den moderna ekonomins framgång. På senare tid har det enligt 
Dahlin (2003) tillkommit system som löser mer kvalificerade uppgifter. Sådana uppgifter kan 
vara att se okända samband i affärssystemet, e-posten, webben och kontaktlistorna. Detta för 
att kunna presentera dem på ett synligt och lättförståligt sätt. Sambanden kan vara sådana som 
att se vem som känner en viktig kund, till att lista ut vad en konkurrent har på gång. 
Informations- och kommunikationstekniken innebär inte bara möjligheter utan kan även skapa 
problem tack vare det enorma informationsflödet som produceras. Ett problem som har 
uppkommit är att tillgängligheten till information har ökat på bekostnad av effektiviteten. 
Detta bekräftas också av Hal Varian professor vid University of California. Han säger till 
Heim (2003) reporter på Sillicon Valley.com att:  
 
”Vi drunknar i ett hav av information. Vår förmåga att skapa ny information har sprungit 
ifrån vår förmåga att använda den på ett effektivt sätt.” 
 
En verklighet för många företag är att de verkar i en allt mer globaliserad omvärld, vilket 
enligt Samuelsson (2001) speglas av en tuffare konkurrens, ständiga förändringar och 
blixtsnabb teknikutveckling med ett växande informationsflöde. Han menar att en logisk följd 
till detta har inneburit att företagsstrukturerna har förändrats och att det blir allt vanligare med 
samarbete mellan företag. Enligt en rapport från KOM, (2003) kan framgångsfaktorer bero på 
hur företagen strukturerar sina processer och flöden. Detta gör att faktorer som storlek och 
komplexitet ställer större krav på styrning och planering. En av pionjärerna på området 
affärssystem, Kalderén (1995) bedömer att det för många företag är en överlevnadsfråga att 
kunna hantera sitt informationsflöde på ett effektivt sätt.  
 
Ett steg i den processen har inneburit att det utvecklas ett flertal informationssystem som ska 
underlätta informationshanteringen som i praktiken enligt Kalderén (1995) betyder hur och 
var informationen sparas inklusive hur man får tillträde till den. På senare tid har vikten av 
integrationen mellan olika delar i företaget enligt Krajewski och Ritzman (1999) ökat. Detta 
gör det viktigt att beslutsfattarna i företaget kan ta del av en korrekt och aktuell information. 
Fungerar det kan de ta snabba beslut baserade på aktuell information i olika situationer. Ett 
exempel kan vara att en förändring i försäljning snabbt kan påverka produktionen och 
inköpsavdelningen. En sådan samordning har blivit allt mer betydelsefull då kravet på att 
organisationen ska fungera smidigt och flexibelt ökar.  
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Andersson (1994) menar att ett informationssystem inte har någon mening i sig, utan det 
existerar för att tjäna och stödja en verksamhet. Affärssystem är enligt Gäre (2003) en form av 
informationssystem som säljs som en mer eller mindre färdig programvara av en leverantör, 
för att tjäna detta syfte. Davenport (2000) anser att ett affärssystem är en mjukvarulösning 
som stödjer flertalet av en organisations funktioner vilket även Askenäs (2000) instämmer i. 
De mest centrala funktionerna som affärssystemet jobbar med är produktion, ekonomi, 
konstruktion, marknadsföring, försäljning, inköp, lagerhållning, underhåll, distribution och 
beslutsstöd.  
 
Huvudtanken med affärssystem är enligt Askenäs (2000) och Davenport (2003) att skapa 
gynnsammare förutsättningar för användaren när det gäller informationshanteringen. Detta 
leder till att det blir enklare för användaren som då kan sortera den snabbare och få fram 
väsentlig information. Det intressanta är att se om den informationen som beslutsfattaren får 
tag i med hjälp av affärssystem leder till en bättre ekonomistyrning och då framför allt den 
strategiska ekonomistyrningen. Ptak & Schragenheim (2000) är inne på en liknade linje och 
menar det ska vara ett stöd för användaren, inte att arbetsuppgifterna ska blir bli mer 
komplicerade.  
 
Kalderén (1995) menar att det finns många faktorer som ökar svårigheterna vid användandet 
av ett affärssystem. Dessa i sin tur kan leda till att användarna inte får något förtroende för 
systemet. Problemet som då kan uppstå är skillnader mellan användandet både mellan 
enskilda individer men också mellan olika avdelningar. Detta kan leda till en splittrad 
organisation som kan få problem med internkommunikationen. Faran som kan uppstå är att 
antagligen litar företaget på att de får ut sin information genom systemet eller också använder 
de andra system eller kanaler som i sin tur skapar ännu mindre förtroende åt affärssystemet. 
 
Enligt Askenäs (2000) kan affärssystemet ges fem roller. Dessa är manipulatör, byråkrat, 
administratör, permittent och konsult. Tanken är att affärssystemet ska ses som en aktör i 
verksamheten samt att den agerar som om den hade en egen vilja. Dock har inte systemet en 
egen vilja, men när användarna ger tekniken drivkraft får affärssystemet en roll. Hur påverkar 
dessa roller företaget och dess ekonomistyrning? Rollerna har olika påverkan på 
organiseringsprocessen där manipulatören egentligen styr organisationen mot användarnas 
vilja. Den som är näst aktiv är byråkraten som också styr företaget genom att upprätthälla 
strukturen. Sedan kommer konsultrollen som mer påverkar användarna genom att möjliggöra 
olika arbetssätt. En roll som är mer passiv än konsulten är administratören. Den sista och mest 
passiva rollen har permittenten där systemet inte används alls.  
 
Detta kan enligt min mening påverka ett företags strategiska ekonomistyrnig. Den innebär 
bland annat enligt Lundberg (1999) att skapa information som gör att företaget kan hantera 
förändringar i sin omvärld. Den strategiska ekonomistyrningen ska också enligt Simons 
(1995) hjälpa till att hitta nya strategier och hjälpa till vid nya strategiska vägval. Enligt 
Davenport (1998) är affärssystemet till för att integrera tidigare fragmenterad information i 
stora företag1.  

                                                 
1 Stora företag definieras enligt Europeiska Unionen som stora om de har 250 anställda eller fler 
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Enligt Nilsson och Pettersson (2000) finns det två olika drivkrafter för att få fram 
innovationer vid utvecklingsarbete inom organisationer, vid implantering av affärssystem. Det 
ena är att processerna i verksamheten ställer krav på affärssystemet och det andra innebär 
motsatsen att affärssystemet ställer krav på företagets processer. De menar också att 
affärssystemet ska stå i balans med verksamhetsprocesserna och ledningsstrategi. En av 
tankarna med Simons (1995) styrmodeller är att de ska hjälpa till med sådana processer.  
 
Davenport (1998) menar att rätt utnyttjat kan affärssystemet bilda en länk mellan den dagliga 
verksamheten och företagets strategi. Han menar vidare att de företag som får ut mest av sina 
affärssystem är de som redan från början ser affärssystemet som ett strategiskt och 
organisatoriskt verktyg.  

1.3 Syfte 
 
Arbetets syfte är att identifiera hur ett affärssystem kan påverka ett större tillverkande företags 
strategiska ekonomistyrning 
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2. Metod 
 
Detta kapitel behandlar vägen och de olika faserna som lett fram till mitt resultat. Det är allt 
från vetenskapliga ansatser till mina egna åsikter. Tanken är att läsaren själv ska få en 
möjlighet att utvärdera mitt arbetssätt och på så sätt kunna avgöra riktigheten i mina 
slutsatser. 

2.1 Forskningsansats 
 
Avsikten med studien är se hur affärssystemet har påverkat den strategiska styrningen i ett 
större tillverkande företag. För att kunna göra detta har jag utgått från den befintliga teorin 
inom området, för att sedan bygga min referensram. Den har sedan varit verktyget vid 
utformandet av frågeguiden och enkäten, samt under analysen. Ett sådant tillvägagångssätt 
kallas enligt Patel och Tibelius (1987) för ett deduktivt angreppssätt. 
 
Eftersom affärssystem och strategisk ekonomistyrning kan uppfattas som ett något abstrakt 
ämne ville jag skapa en dialog med de personer som jag intervjuade, för att på så sätt nå 
djupare i ämnet. Därför antog jag aktörssynsättet som enligt Arbnor och Bjerke (1987) går ut 
på en slags subjektivering som kan förklaras med att verkligheten tolkas utifrån varje persons 
egna upplevelser och erfarenheter som individen har skapat tillsammans med andra. Rent 
konkret medförde det att de intervjuades åsikter och min tolkning av dem skulle påverka 
empirin. Eriksson och Wiedershiem Paul (1997) menar att genom detta får forskaren en roll 
som aktör istället för att vara åskådare och även läsaren har möjlighet att vara medtolkare.  
 
Min mening var att få en djupare insikt om hur affärssystemet påverkade den strategiska 
ekonomistyrningen i ett större tillverkande företag. Därför har jag valt en kvalitativ 
undersökning och då är det viktigt att jag som undersökare, enligt Patel och Tibelius (1987) 
använder mig av ett inifrånperspektiv för att på så sätt ta del av aktörens tankegångar. När det 
gäller vetenskaplig forskning är tillvägagångssättet oftast beroende på antalet respondenter 
eller aktörer. I sådana fall när det endast studeras en eller ett mycket litet antal enheter på 
djupet anser Lekvall och Wahlbin (2001) att fallstudier är bra tillvägagångssätt. De menar att 
det typiska för den här kategorin av studier är styrt mot mer ingående och skiftande 
skildringar av de speciella företaget. Utifrån detta är det mer lämpligt att utföra en fallstudie 
om det är en kvalitativ studie som ska utföras. På grund av att problemet upplevs lite 
komplext och svårt har jag valt att använda mig av en fallstudie. Orsaken till detta är att få en 
djupare förståelse om det aktuella problemet. Förhoppningsvis innebär det att jag har större 
möjligheter att fastställa affärssystemets påverkan och avseende av den strategiska 
ekonomistyrningen, men också för att ge underlag för fortsatt forskning inom området. Dock 
menar Merriam (1994) att det är mycket vanligt att analysen inom kvalitativa fallstudier 
blandas av induktiva och deduktiva inslag. 
 
För att kunna genomföra studier på lägre nivåer i företaget använde jag mig av ytterliggare ett 
verktyg. Detta tillvägagångssätt beskriver Abnor och Bjerke (1987) som ett mer analytiskt 
synsätt. Genom att få fler aktörer att medverka i studien ansåg jag att det skulle bli mer 
intressant samtidigt som det skulle ge mer tillbaka till det aktuella företaget. För att göra detta 
genomförbart använde jag mig av en enkätundersökning eftersom båda parter inte såg någon 
möjlighet att genomföra den med fler personliga intervjuer.  



Användning av Affärssystem för strategiskt ekonomistyrning Magnus Konradsson 

  
 

Institutionen för: Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för: Ekonomistyrning 

Luleå tekniska universitet 
5 

2.2 Litteraturstudier 
 
För att skapa en bättre förståelse för problemet har jag gjort en grundlig litteraturstudie inom 
affärssystem och strategisk ekonomistyrning. De områden som studeras är främst 
affärssystemet som helhet och verktyg för strategisk ekonomistyrning. Med utgångspunkt från 
den akademiska forskningen inom området har jag utformat min teoretiska referensram. 
Informationen som min undersökning bygger på har hämtas till stor del från böcker, 
vetenskapliga avhandlingar och relevanta tidningsartiklar inom området. För att få fram det 
har jag använt mig av databaserna LIBRIS och LUCIA men även av Internet. När det gäller 
vetenskapliga artiklar har jag främst använt mig av sökmotorer som Helecon, Academic 
Search och Elite. Sökord som jag använde vid de olika databaserna var: affärssystem, 
strategisk ekonomistyrning, enterprise system och strategi. Det som jag fick bäst resultat av 
var ordet affärssystem.  

2.3 Val av företag 
 
Vid urvalet av företag har jag inte använt mig av statiska metoder utan istället har jag valt ett 
företag som ligger i linje med uppsatsens syfte. Merriam (1994) anser att det inte är något 
problem eftersom det vid kvalitativa ansatser inte behövs generaliserbarhet, statistiskt sätt. En 
stor orsak till mitt val av företag beror på att jag tidigare har studerat företaget i en studie om 
affärssystemet med gott resultat, se Björk och Konradsson (2003). Det har också spelat en stor 
roll att samarbetet mellan mig och företaget har fungerat bra, vilket även gjorde att uppsatsen 
kändes som en naturlig fortsättning. Andra faktorer som inverkade var att det inte skulle ha 
gått för lång tid mellan införandet och implementeringsperioden. Det aktuella företaget 
införde affärssystemet för knappt tre år sedan vilket har inneburit att de barnsjukdomar som 
kan uppstå troligtvis har försvunnit. Företaget skulle även använda sig av en av de större 
aktörernas system som finns ute på marknaden. För att lättare urskilja avvikelser mellan olika 
hierarkiska nivåer valde jag ett större företag där det oftast finns fler nivåer att undersöka.  
 
Vid alla typer av undersökningar är en av de viktigaste sakerna enligt Gummesson (1988) att 
få tillgång till information. Därför erbjöd jag det aktuella företaget att vara anonymt. De 
tackade ja till förslaget och antydde att det kan vara bra eftersom undersökningen även 
behandlar information av mer känslig art för företaget.  

2.4 Datainsamling 
 
Datainsamlingen har skett på två olika sätt som sedan har sammanställs. Ur 
sammanställningen har jag sedan kommit fram till slutsatserna. Först genomfördes en rad 
intervjuer med ledningsgruppen i spetsen, därefter intervjuades olika mellanchefer. Efteråt 
gjordes en enkätundersökning med två olika avdelningar. Den ena fanns på mellannivå och 
den andra fanns längst ner i hirakin. Därefter jämfördes resultatet från enkäterna med 
intervjuerna för att se vilka samband som fanns. Även en jämförelse mellan avdelningarna 
gjordes. 
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2.4.1 Intervjuförfarandet 
 
I en del av min datainsamling valde jag att använda mig av personliga intervjuer. Detta för att 
det ligger i linje med uppsatsens problem, syfte och angreppssätt. I mitt fall där problemet är 
mer komplicerat anser Eriksson och Wiedersheim Paul (1997) att personliga intervjuer är att 
föredra. Själva intervjuförfarandet utgick från en semistrukturerad intervjumodell som enligt 
Lundahl och Skärvad (1992) innebar att vissa frågor är bestämda på förhand, men 
fördjupningen av intervjun sker genom att ställa följd och uppföljningsfrågor. Detta leder till 
en djupare förståelse, samt att aktören får en tydligare bild av ämnet. Till skillnad mot en 
strukturerad intervju som enligt mig inte lyfter fram de erfarenheter som aktören har eller 
skapar en tillräckligt bra dialog. Även de subjektiva uppfattningar som intervjuaren har 
kommer att minska gentemot aktören. Patel och Tibelius (1987) är inne på samma linje och de 
anser att vid kvalitativa undersökningar lämpar sig intervjuer av mer ostrukturerad snitt bättre. 
De områden som kommer att behandlas under intervjuerna finns under bilaga 1, 
Intervjuguide. Urvalsprocessen av områden har skett med grundval från den teoretiska 
referensramen i kapitel 3, tillsammans med diskussioner med deltagare i min seminariegrupp 
och handledare. För att underlätta och förbereda respondenterna har jag skickat ut guiden i 
förväg. Fördelar är att det kan leda till en djupare och bättre diskussion. Nackdelar kan vara 
att spontaniteten försvinner. Det kan skapa ett förberett svar. Vid intervjuerna lyftes de olika 
områdena växelvis fram, samtidigt som det fördes anteckningar. För att öka på spontaniteten 
och det informella inslaget i intervjuerna, användes ingen bandspelare. Utifrån detta 
sammanfattade jag intervjuerna för att sedan lägga grunden till min undersökning. Efter 
intervjuerna hade jag möjlighet att återkomma via e-post eller telefon och ingen av aktörerna 
hade något att påpeka. När empirin var klar skickade jag ut den till respektive personer för 
granskning och godkännande.  
 
Vid urvalet av företagets antal anställda och vilka befattningar de olika personerna hade 
utgick jag från toppen i företaget för att sedan fortsätta till mellannivån. Detta gjorde att jag 
kunde få flera perspektiv på problemet och vad det innebar. För att skapa en bättre 
urvalsprocess förde jag och min kontaktperson på företaget diskussioner om vilka som kunde 
vara lämpliga att intervjua. Han skötte även den första kontakten mellan mig och de personer 
som jag skulle intervjua. Från ledningsgruppen ingick: Affärsområdeschef område X, 
Marknad/Inköpschef, Logistikchef, Ekonomichef. På mellannivå ingick: Produktionsledare 
inom affärsområde X, Underhålls/Produktionsteknikchef, Huvudplaneringschef, samt 2 
Affärscontrollers. Genom detta har jag lyckas belysa problemområdet i olika perspektiv på 
flera nivåer. Ytterligare två intervjuer var inplanerade men de ställdes in. Orsaken var dels att 
VD: n slutade en dag innan intervjun och av förklarliga skäl inte ville uttala sig om företaget, 
samt att en av produktionsledarna var hemma på grund av sjukt barn. Eftersom den nya VD: n 
inte hade någon erfarenhet av företaget fanns det inget värde i att intervju honom. När det 
gäller den andra produktionsledaren ansåg jag att det fanns tillräckligt med information.  

2.4.2 Enkäterna  
 
Enkäten utformades för att vara snabb och enkel att fylla i. Den bestod av 18 frågor där svaret 
angavs i femgradig skala. Svarsalternativen bestod av fem kryssrutor med alternativet inte alls 
längst till vänster och absolut längst till höger. Endast ett kryss per fråga fick göras. Om 
någon av medarbetarna inte jobbade i affärssystemet fanns det en extra ruta att fylla i vid sju 
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av frågorna. Enkätstudien gjordes på två olika avdelningar. Den ena var en av affärsområdet 
X avdelningar, där båda skiftlagen deltog. Den andra avdelningen var 
administrationsavdelningen. På affärsområde X avdelning utfördes den på två veckomöten 
med 20 minuter överlappning mellan de olika skiftlagen. Dessförinnan hade jag en snabb 
presentation av studien och hur enkäten skulle fyllas i. Därefter delade jag ut enkäten som jag 
även samlade in efter att de hade fyllt i den. För att det inte skulle bli några missförstånd 
fanns jag hela tiden i närheten om aktörerna ville ställa frågor. Samma tillvägagångssätt 
användes även när det andra skiftlaget kom 20 minuter senare. Två dagar senare gjordes den 
andra enkätstudien på administrationsavdelningen. Eftersom de redan hade haft sitt 
veckomöte gick jag runt till samtliga för att lämna ut enkäten. Förutom det använde jag mig 
av samma förfaringssätt som på den andra avdelningen. Vid utformningen av frågorna utgick 
jag dels från intervjuguiden i bilaga 1 samt referensramen, men också de svar som jag hade 
fått vid intervjuerna. Därefter utformade jag frågorna efter samråd med min handledare. För 
att skapa en mer objektiv enkät var den nya enkäten anonym och ingen personlig information 
lagrades i den. Enkäten finns under bilaga 2. För att bearbeta svaren från enkäterna har jag 
använt mig SPSS vilket är ett statistikprogram. Den har tagit fram olika intressanta värden 
som medelvärden, standardavvikelse mm. De värdena pressenteras under bilaga 4.  

2.5 Sammanställning och analys av empirin  
 
Empirin bestod inte bara av intervjuer och enkäter utan också av internt material från 
företaget. Under kapitel fyra har jag först en presentation av företaget, därefter kommer 
intervjuerna, enkäterna och avslutningsvis en sammanfattning. I företagspresentationen har 
jag utgått från deras egna interna material. Under intervjuerna har jag delat upp varje person 
för sig och enkäterna har jag delat upp så att de två avdelningarna redovisas var och en för sig. 
Längst bak i kapitlet finns en sammanfattning. I kapitel fem analyserar jag varje teoripunkt 
med utgångspunkt från strategisk ekonomistyrning och Simon (1995) fyra styrmodeller. Först 
kommer intervjuerna och därefter enkäterna. 

2.6 Metodproblem 
 
Tidigare i uppsatsen har jag antagit aktörssynsättet, vilket enligt Abnor och Bjerke (1987) 
innebär att verkligheten är någon sorts social konstruktion som tolkas utifrån aktörens bilder 
av den. I kvalitativa undersökningar spelar undersökaren en betydande roll, både vid 
datainsamlingen, men också vid tolkningen av empirin. Detta gör att undersökningar redan på 
förhand innehåller subjektiva inslag såsom författarens egna tankar och idéer. Ett sätt att 
bedöma detta vid kvalitativa undersökningar är enligt Patel och Tibelius (1987) att använda 
sig av begreppet: samvetsgrannhet, ärlighet, tillämplighet, rimlighet och trovärdighet. 

2.6.1 Tillämplighet 
 
Enligt Patel och Tibelius (1987) definierar tillämplighet som en överensstämmelse mellan 
valet av insamlingsmetod med datauppgifter, samt av ett urval av undersökningen så att 
forskaren tar emot den information som eftersträvas. I mitt fall innebär det hur val av 
fallföretag, litteratur, datainsamlingsmetod är korrekt med hänsyn till mitt syfte. Därför 
använde jag mig av personliga intervjuer för att få väsentlig information och på så sätt öka 
tillämpligheten. För att ytterliggare öka tillämpligheten kompletterade jag mina intervjuer 
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med en enkätundersökning. Vid personliga intervjuer påverkars både personen som ska 
intervjuas och intervjuaren varandra, därför var jag mycket noggrann med att inte försöka 
styra eller på något annat sätt påverka aktörerna under intervjuerna. Även utformningen av 
frågeguiden och enkäten åstadkoms på samma sätt. Vid val av företag utgick jag från ett 
företag som har använt affärssystem under en lägre tid och som uppfyllde kriteriet stort 
tillverkande företag utan någon som helst tvekan. Tillämpligheten kan ha försämras på grund 
av att det aktuella företaget först under år 2000 blev ett eget aktiebolag. Innan dess var 
företaget en produktionsenhet inom en större svensk koncern. Det kan innebära att det har 
uppkommit konsekvenser som har påverkat undersökningen.  
 
Under arbetes gång har jag haft det i åtanke, speciellt under intervjustadiet, men min åsikt är 
att det inte har påverkat tillämpligheten nämnvärt. Trots tidigare studier på företaget kan jag 
inte påstå att jag har någon större kännedom om det. Därför kom jag tillsammans med min 
kontaktperson fram till vilka områden och nivåer som kunde vara intressanta i 
undersökningen. Han kontaktade personer, bokade upp tider, samt skickade ut information om 
det aktuella området. Ett problem som kan uppstå vid en sådan här undersökning är att 
företaget väljer ut ”rätt” person för att inte missgynnas i studien. Mitt intryck av företaget är 
att de vill ha ett objektiv arbete som de själva kan dra lärdom av. Det kan även tänkas att 
medarbetare inte vill kritisera företaget och dess ledning beroende på olika orsaker. Under 
arbetes gång fick jag inga sådana indikatorer, istället kände jag att det var bekvämt att prata 
om det aktuella problemområdet och kan inte se att det har påverkar tillämpligheten. Det 
faktum att företaget var anonymt i undersökningen ökade i min mening tillämpligheten 
eftersom de kunde skydda sig mot att information av mer känslig art kunde förknippas med 
företaget. Genom detta ökade chanserna till att företaget kunde ge ut mer information, vilket 
jag också uppfattade att de gjorde.  

2.6.2 Rimlighet och trovärdighet 
 
Enligt Patel och Tibelius (1987) anser de att rimlighet sker om det finns någon likhet mellan 
verkligheten och det insamlande empiriska materialet. I mitt fall har jag ökat den eftersom 
min studie har skapats med hjälp av vetenskapligt underlag. Trovärdighet definieras enligt 
Patel och Tibelius (1987) som i vilken utsträckning som forskaren har tillvaratagit den 
information som vid just den tidpunkten var viktig, samt att läsaren kan tolka informationen 
på ett korrekt sätt. Min undersökning byggde på en kvalitativ studie, vilket innebar att 
trovärdigheten inriktades främst mot insamlingen och tolkningsförfarandet. Tidsbokningen av 
aktörerna ägde rum i god tid innan utsatt möte. Samtidigt skickades en kort information ut, 
om studien och dess syfte. Även frågeguiden sändes ut innan och genom dessa åtgärder anser 
jag att jag har ökat trovärdigheten. Under intervjuerna förde jag anteckningar som jag 
sammanställde så fort jag hade möjlighet. Efteråt skickade jag respektive sammanställning till 
varje aktör för att på så sätt försäkra mig om att inga missförstånd hade inträffat. Dessutom 
ökade detta moment trovärdigheten.  

2.6.3 Samvetsgrannhet- ärlighet 
 
Patel och Tibelius (1987) preciserar samvetsgrannhet och ärlighet med i vilken grad som 
undersökaren har använt sig av ett konsekvent förhållningssätt, med hänsyn till det som 
studien ska undersöka. Det kan vara sådana aspekter, som om undersökaren på ett ärligt och 
samvetsgrant sätt bedömt om han har påverkat resultatet. Min strävan har alltid varit att där 
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det funnits behov, har jag på ett ärligt och tydligt sätt berättat om mina antaganden, 
tankegångar och tolkningar som har legat till grund för studien. Jag har även som jag nämnt 
tidigare försökt att använda så öppna frågor som möjligt för att inte påverka svaren i en 
bestämd riktning. Min strävan har varit att läsaren ska få en så klar och rättvis bild av studien 
som möjligt och därför har inget material som skulle ge en annan bild av företaget 
undanhållits.  
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3. Referensram 
 
I detta kapitel kommer denna referensram att presenteras och på ett överskådligt sätt att 
knytas samman med den aktuella frågeställningen. Avslutningsvis presenteras en modell som 
sammanställer de olika teorierna, faktorerna och deras påverkan på affärssystemet.  

3.1 Affärssystem 
 
Andersson (1994) menar att ett informationssystem inte har någon mening i sig, utan det 
existerar för att tjäna och stödja en verksamhet. Affärssystem är enligt Gäre (2003) en form av 
informationssystem som säljs som en mer eller mindre färdig programvara av en leverantör, 
för att tjäna detta syfte. Davenport (2000) anser att ett affärssystem är en mjukvarulösning 
som stödjer flertalet av en organisations funktioner. De mest centrala funktionerna som 
affärssystemet jobbar med är produktion, ekonomi, konstruktion, marknadsföring, försäljning, 
inköp, lagerhållning, underhåll, distribution och beslutsstöd. Han definierar affärssystem som 
ett integrerat standardsystem som stödjer flera funktioner i ett företag. Brandt, Carlsson och 
Nilsson (1998) är inne på samma linje och förklarar att ett standardsystem är ett system vilket 
utvecklas för att kunna nyttjas i flera olika organisationer och efter viss anpassning kan det 
utnyttjas i en organisation. Sådana system är alltså inte utvecklade för dem som använder dem 
menar Askenäs (2000). Istället var de utvecklade av något annat företag, vars affärsidé är att 
utveckla affärssystem.  

3.1.1 Uppbyggnad av affärssystem 
 
Affärssystem är enligt Ptak och Schragenheim (2000) till stor del uppbyggda i analogi med en 
klient/server struktur. Det innebär att datorerna, så kallade klienter, står i förbindelse med 
huvuddatorn (servern), där även all information finns lagrad. Klienten kan ses som en 
användare på en specifik avdelning.  
 
Affärssystem är 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. 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. 
 
Enligt Askenäs (2000) är ett affärssystem en programvara som integrerar flertalet av en 
organisations behov av administrativt datastöd. Hon beskriver funktionaliteten på följande 
sätt. Inköpsmodulen används om organisationen ska köpa in en vara. Orsaken kan vara att det 
har uppstått ett inköpsbehov från en kundorder eller produktionsorder från 
försäljningsmodulen respektive produktionsmodulen. Det kan också vara någon som matat in 
en inköpsanmoda manuellt. Vidare fortsätter Askenäs klargöra att affärssystemet hanterar 
överföringen av anmodan och ger inköparen uppgifter om leverantörer och avtal, samt skapar 
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en inköpsorder. Hon menar att inköpsordern antingen kan skrivas ut och skickas fysiskt eller 
föras över elektroniskt till leverantören. Det är affärssystemet som bevakar leveransdatum och 
meddelar lagermodulen när varan ska inkomma. Lagermodulen möjliggör för 
ankomstrapportering samt administrerar kvalitetskontrollen Därefter meddelar inköpsmodulen 
att varan har inkommit. Slutligen upplyser Askenäs om att själva meddelandet går vidare till 
ekonomimodulen för betalning och transaktionen genererar statistik för att möjliggöra 
kalkylering och uppföljning av verksamheten. Den administrativa hanteringen av 
informationen görs därmed automatiskt i affärssystemet. Figuren i 3.1 visar uppbyggnaden av 
Omicrons affärssystem. Den visar hur olika funktioner påverkar varandra och hur ett vanligt 
affärssystem kan vara uppbyggt.  
 

 
Figur  3.1 Strukturschema över Omicrons (2003) affärssystem 

3.1.2 Integrering av yttre värdekedjan (EDI) 
 
Genom ny teknik och utveckling av datakommunikation har det enligt Ptak och Schragenheim 
(2000) skapats goda möjligheter för att användarna av affärssystem ska kunna ansluta sitt 
system mot andra aktörer i den yttre värdekedjan. På detta vis skapas ett aktivt 
informationsutbyte mellan leverantör/producent och producent/återförsäljare. Detta ska ske 
genom EDI, Elecronic Data Interchange, vilket innebär en sammankoppling mellan de olika 
aktörerna.  
 
Detta kommer att skapa en större förståelse, samt leda till att utbytet mellan aktörerna 
kommer att underlätta resonerar Ptak och Schragenheim (2000). I framtiden ska producenten 
istället för att ringa in beställningar skriva in dessa direkt i systemet så att leverantören får 
dem i samma ögonblick. Denna typ av kommunikation kommer därmed också leda till att 
parterna på ett mer effektivt sätt kan prognostisera den kommande efterfrågan, menar 
Segerstedt (1999). Det kan dock finnas ett motstånd till detta om företag inte är villiga att dela 
med sig av sin interna information anser Krajewski & Ritzman, (1999). Det krävs en öppen 
relation mellan aktörerna där det ställs stora krav på förtroende för varandra.  
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3.1.3 Kritik mot affärssystemet  
 
Davenport (1998) poängterar att affärssystemet är en standardlösning. Därför upplevs det 
svårt att anpassa systemet till ett specifikt företag även om olika modullösningar används. 
Askenäs (2000) påpekar att de tidigare systemen ofta utvecklades internt hos företag. Det 
innebar att det togs hänsyn till just det specifika företaget. Nu är det enligt Nilsson (2000) 
speciella företag som säljer och tillämpar dem hos användarna. Han anser att de största 
skillnaderna nu mot förr är att användarna kan tvingas anpassa sin verksamhet. Det kan leda 
till att affärssystemet underutnyttjas eller helt enkelt förstör verksamheten. Det ökar även 
leverantörsberoendet som skapar merarbete. Ständiga anpassningar sker regelbundet både i 
affärssystemet och i verksamheten påpekar Nilsson (2000). I controllerhandboken riktas olika 
slag kritik mot affärssystemen av Samuelsson (2001).  Han skriver att affärssystemet till en 
början är oerhört flexibelt, men så småningom tappar det sin flexibilitet när det gäller att 
förändra och vidareutveckla lösningarna. Det innebär att framtida systemuppdateringar är lika 
svåra och tidskrävande som den allra första installationen. I boken står det vidare att ett 
affärssystem egentligen förutsätter en mer hierarkisk organisation och att företaget utgår från 
en mer centraliserad syn på beslut, ansvar och rapportering.  

3.2 Strategi 
 
Förr hade ordet strategi betydelsen: ”krigarkonsten” eller ”läran om användningen av militära 
och andra medel för att i kamp uppnå politiska mål” enligt Nationalencyklopedin (1995) I 
våra dagar har begreppet spridit sig till flera områden, bland annat inom det 
företagsekonomiska. Där förklaras begreppet som: ”vanligen övergripande, generella 
aktivitetsstruktur som sträcker sig över ett längre tidsperspektiv i företag eller organisationer”. 
I min studie har jag valt att se strategin både som en position och som ett mönster av 
handlingar. Jag har främst använt mig av Minzbergs (1978) modell eftersom den har legat till 
grund för Simons (1995) styrmodell, men jag har även beaktat Porters (1980) modell för att 
den kan relateras till styrning. 

3.2.1 Minzbergs modell 
 
Minzbergs (1978) modell möjliggör för att det går att diskutera skillnader mellan olika typer 
av strategier. Han menar att man bör uppmärksamma om strategin kan betraktas som avsedd 
eller tillämpad. Med den avsedda strategin menar han strategi i vanlig mening och kan ses 
som avsiktlig och planerad strategi. Förverklig strategi innebär vad företaget har gjort. En 
strategi som inte var planerad från början, men som ändå har realiserats benämns för 
uppdykande strategi och strategi som är tvärtom kallas han för ej förverkligad strategi. Han 
anser att alla strategier på något sätt kan betraktas som en serie av handlingar, speciellt de 
som har förverkligas. Lundberg (1999) har utvecklat en modell som innebär att en avsedd 
strategi kan förverkligas utan att vara planerad En planerad strategi ska finnas dokumenterad 
på något sätt, men han antyder också att en sådan strategi kan bli oförverkad.  

3.2.2 Porters modell 
 
Porter (1980) har forskat kring affärsstrategier och har funnit tre stycken olika basstrategier. 
Dessa är lågkostnad, differentiering samt fokuseringsstrategier. Lågkostnadsstrategi innebär 



Användning av Affärssystem för strategiskt ekonomistyrning Magnus Konradsson 

  
 

Institutionen för: Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för: Ekonomistyrning 

Luleå tekniska universitet 
13 

enligt Porter att företaget strävar efter att ha mindre kostnader än sina konkurrenter. 
Differentieringsstrategi betyder att företaget erbjuder något som är unikt till sina kunder. 
Avslutningsvis menar han att fokuseringsstrategi går ut på att företaget koncentrerar sig på en 
viss målgrupp, marknad eller sortiment.  
Porter (1980) visade även i sina studier att hans basstrategier kan länkas till styrning. De som 
använder sig av lågkostnadsstrategi använder sig mer av finansiella styrmedel, vilket även kan 
liknas vid Simons (1987) diagnostiska styrmodeller. Vid differingstrategi använde sig 
organisationerna av informella styrsystem i stor utsträckning. Simons fann dock en annan 
skillnad för framgångsrika företag som använde sig av differingsstrategi. De använde mer 
formella styrsystem som prognostisering, budget och utgångsvärden. Även Porter (1998) har 
kommit fram till liknade resultat 

3.3 Styrning 

3.3.1 Ekonomistyrning 
 
Meningen med ekonomistyrning är enligt Anthony och Govindarajan (2001) att kunna 
påverka individernas beteende inom en organisation. Fungerar ekonomistyrning fullt ut kan 
det innebära att en hög målöverensstämmelse uppnås i organisationen. De fortsätter med att 
säga att hela processen med ekonomistyrning är till för att medarbetarna ska uppmuntras att 
sträva mot företagets mål. De avslutar med att grunden för ekonomistyrning är 
kommunikation, koordination, beslutsfattande, planering och trovärdighet. Meningen med 
detta är att organisationen ska kunna garantera och fullfölja sina visioner, strategier mot 
företagets målsättning. Ledning och styrning går enligt Erwing och Samuelsson (1998) att 
skildra på flera sätt och perspektiv. För att på lång sikt optimera verksamheten anser de att det 
är viktigt att avväga beslut mellan olika aspekteter. Avslutningsvis menar de att grunden för 
en långsiktig måluppfyllelse är styrningen.  

3.3.2 Målöverensstämmelse 
 
Målöverenstämmelse är ett begrepp som innebär att företagets anställdas mål motiv och 
värderingar överensstämmer med företaget. En av företagsledningens uppgifter är att se till så 
att medarbetarna jobbar mot företagets generella mål skriver Anthony och Govindarajan 
(2001). Detta kan vara svårt att uppnå fortsätter de eftersom medarbetarna kan ha egna mål 
som inte alltid stämmer överens med företagets. Genom affärssystemet ökar ledningens 
möjligheter att sprida ut företagets mål och då kan medarbetarna på ett enhetligt sätt sträva 
mot samma mål. Enligt Steers och Black (1994) kan det dock finnas en risk om man gör 
enheterna för självständiga. Det kan bli alldeles för kortsiktiga och egeninriktade mål. De 
påpekar även att de långsiktiga och strategiska målen kan bli lidande till förmån för de 
kortsiktiga.  

3.3.3 Strategisk ekonomistyrning 
 
Strategisk ekonomistyrning är enligt Lundberg (1999) är ett sätt att följa och påverka ett 
företags strategier. Han menar att ekonomistyrningen och strategierna ska överensstämma för 
att se hur utfallet av satsade åtgärder som produkter, kunder och marknader inom olika 
områden har fallit ut. Den ska även skapa information om förändringar runt och omkring 
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företaget för att på så sätt ta hand om dem. Det innebär både att se till att strategierna får 
avsedd verkan, men också att se till att förändra dem vid behov. Kontentan är enligt honom att 
den strategiska styrningen både ska kontrollera nuvarande strategi och vara vägvisare åt nya.  
 
Simons (1995) vinkling av strategisk ekonomistyrning utgår från hur man skapar balans 
mellan delegering av ansvar och samtidigt behåller kontroll över en organisation. Han menar 
att en sådan decentraliserad organisation ofta kan nyttja medarbetarnas kreativitet, flexibilitet 
och innovationsförmåga bättre än en centraliserad organisation. Den sistnämnda har istället 
större kontroll över verksamheten. För att kunna få båda dessa fördelar förespråkar han fyra 
olika styrverktyg som ska skapa balans mellan de olika sätten att styra. Det är värderings-, 
interaktiva-, diagnostiska-, och gränsskapande-styrmodeller. Värderingsstyrmodellerna och de 
interaktiva styrmodellerna är enligt Simons (1995) de mest positiva krafterna som ger fart åt 
verksamheten. Diagnostiska styrmodeller och Gränsskapande styrmodeller är de mest 
negativa krafterna som bromsar den. Tanken med de olika modellerna är att de bygger ett 
helhetssystem beroende på vilken strategi som ska följas. För att inte skapa obalans mellan de 
olika modellerna är det viktigt att de utformas så de kompletterar varandra. Detta beror på att 
modellerna fungerar som hävstänger, vilka är beroende av varandra. Om en hävstång förskjuts 
eller glöms bort kan det innebära obalans i styrningen.  

3.3.4 Affärssystemets olika roller 
 
Utifrån företagets struktur och dess användning av dem har Askenäs (2000) i sin lic-
avhandling kommit fram till att affärssystemet kan tilldelas fem roller. Dessa är manipulatör, 
byråkrat, administratör, permittent och konsult. Tanken är att affärssystemet ska ses som en 
aktör i verksamheten samt att den agerar som om den hade en egen vilja. Dock har inte 
systemet en egen vilja, men när användarna ger tekniken drivkraft får affärssystemet en roll. 
Rollerna har olika påverkan på organiseringsprocessen där manipulatören egentligen styr 
organisationen mot användarnas vilja. Den som är näst aktiv är byråkraten som också styr 
företaget genom att upprätthälla strukturen. Sedan kommer konsultrollen som mer påverkar 
användarna genom att möjliggöra olika arbetssätt. En roll som är mer passiv än konsulten är 
administratören. Den sista och mest passiva rollen har permittenten där systemet inte används 
alls.  
 
När någon friställs från sitt arbete en viss tid kallas den personen för permittent. 
Affärssystemet får den rollen när den har en helt passiv roll i organisationsprocessen. 
Systemet används inte alls och det kan finnas ett flertal orsaker till det. Den här rollen kan 
systemet få av enskilda individer eller hela grupper som av olika skäl har beslutat sig för att 
inte använda sig av tekniken. Systemet har bedömts vara någonting som inte passar in i 
organisationen eller en viss del av organisationen. Planeringen kan ske på två vis. Antingen 
sker den med hjälp av individen och strukturen eller används andra tekniker som kommer 
fram. Orsakerna till att affärssystemet permitteras är olika, men säkert ligger nog de negativa 
aspekterna från de andra rollerna som grund.  

3.4 Fyra styrmodeller för strategisk styrning 
 
I de fyra underkapitlen har jag kopplatt andra teorier som passar bra ihop med Simons (1995) 
teorier om strategisk ekonomistyrning. 
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3.4.1 Värderingsstyrmodeller 
 
Värderingsmodeller syftar enligt Simons (1995) till att förmedla företagets grundläggande 
värderingar och mål till företagets medarbetare. Han menar att tanken är att medarbetarna 
jobbar aktivt med att skapa en företagskultur som är till nytta åt organisationen. Han fortsätter 
förklara att modellerna till stor del bygger på normer och värderingar. Normerna förklarar vad 
som ska göras och upplyser om vad som får göras. Dessa tankar får också stöd av Lundberg 
(1999) som pratar om hur värderingar visar vägen för nya strategiska vägval och skapandet av 
högre konkurrenskraft. En viktig egenskap enligt Simons (1995) är att modellerna bara 
fungerar fullt ut om medarbetarna uppfattar dem som betydelsefulla. För min studie innebär 
det att affärssystemet förmedlar värderingar och normer åt företaget, både positiva och 
negativa. En annan aspekt är om Movex2 stöttar verksamheten eller stjälper den.  
 
Till värderings styrmodellerna samtycker jag med Askenäs (2000) teori om att 
affärssystemets roller överensstämmer med rollen som manipulatör. När en aktör påverkar 
eller styr andra individer mot ett visst håll, mot deras vilja, kallas den för manipulatör berättar 
Askenäs. Vidare förklarar hon att när affärssystemet tar rollen som manipulatör innebär det att 
systemet påverkar organisationen eller en specifik arbetssituation mot en riktning som inte är 
önskvärd av dess användare. För att affärssystemet ska få den rollen måste tekniken användas. 
Situationen uppkommer då individerna upplever sig låsta till att använda tekniken eller när 
användandet är en del av deras arbetsuppgifter. Det innebär att arbetssätt, rutiner och styrsätt 
påverkas av hur affärssystemet är inställt och strukturerat. Detta leder till att strukturen skapas 
utifrån tekniken. Individen upplever sig inte kunna påverka affärssystemet, men behöver det 
ändå för att utföra sina arbetsuppgifter Ett affärssystem som agerar som en manipulatör har 
både positiva och negativa egenskaper för organiseringsprocessen. En negativ aspekt är att 
affärssystemet kan hålla kvar ett gammalt arbetssätt. En positiv egenskap är att man med hjälp 
av systemet kan föra in ett nytt arbetssätt. Individernas kunskap om verksamheten och 
tekniken har betydelse för om affärssystemet får en manipulerande roll. Det är först när 
kunskapen brister som tekniken kan agera manipulativt.  

3.4.2 Interaktiva styrmodeller 
 
Med interaktiva styrmodeller belyser Simons (1995) framtidens strategier. Genom att han för 
en ständig dialog med medarbetarna kan strategiska osäkerheter, nya vägval och strategier 
växa fram. Beroende på bransch kan olika strategiska osäkerheter uppstå, vilka kan vara en 
förändrad konkurrenssituation, statliga regleringar eller attitydförändringar hos kunden, 
förklarar Lundberg (1999). Tanken med modellerna är att kommunikationen både inom och 
utom företaget ska förbättras. På så sätt ska det fånga upp signaler som kan skapa ett 
ifrågasättande och diskussioner om dagens strategier, men också vägen till nya, menar han. 
Lyckas ett företag med det kan de i tid förändra strategin enligt Lundberg (1999). Samma 
tankegångar har även Simon (1995). I mitt fall innebär det hur affärssystemet visar vägen till 
nya strategiska områden, eller om det hjälper till att skapa en dialog mellan medarbetarna. 
Andra företeelser är om det uppmuntrar till ifrågasättande och risktagande. Till de interaktiva 

                                                 
2 Movex är det aktuella företagets affärssystem. Det är en programvara som används i tillverkande och 
producerande bolags affärsprocesser inom områdena logistik, produktion, ekonomi, marknadsföring och 
personaladministration. 
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styrmodellerna anser jag att Askenäs (2000) konsultroll passar utmärkt. När en person 
benämns som konsult är det en expert som gör ett specialuppdrag. När affärssystemet får en 
sådan roll innebär det att den skapar möjligheter och kan erbjuda situationsanpassade 
lösningar till individen. Systemanvändningen följer användarens behov och föreslår olika 
handlingsalternativ till användaren. När systemet används på detta sätt tappar den sin förmåga 
att behålla en viss struktur i företaget. Istället skapar den olika alternativ för individerna, men 
för att nyttja dessa måste de ha en förståelse för dem. I den här rollen ger systemet användaren 
möjlighet att förändra och utveckla sin arbetsuppgift. Dock får inte andvändarens behov 
överstiga affärssystemets funktionalitet. Fördelen med rollen är att tekniken utformas och 
nyttjas efter användarens behov. Nackdelen är att vid ett alltför individuellt användande kan 
strukturen brytas ner. Fungerar inte relationen mellan strukturen och de enskilda individerna 
sker utvecklingen främst utifrån det enskilda perspektivet. Detta kan leda till 
strukturkonflikter i organisationen.  

3.4.3 Diagnostiska styrmodeller 
 
Simons (1995) förklarar att de diagnostiska styrmodellerna är formulerade på så vis att de ska 
försäkra att organisationens mål förverkligas. Enligt honom är tanken att de ska förbättra 
ledningens möjligheter till övervakning och kontroll av verksamheten. För att nå dit skapas 
mål som medarbetarna ska sträva efter och resultatsmått som mäter huruvida de lyckas nå dit. 
Det finns dock risker med att lita på sådana modeller berättar Simons. Han menar att det kan 
pressa personalen för hårt. Ett sätt att undvika detta är att balansera de olika modellerna 
tillsammans, anser han. Kaplan och Norton (1992) är inne på samma linje som Simons. De 
menar att det som mäts blir gjort, men poängterar samtidigt att en alltför enkelspårig styrning 
av finansiella nyckeltal skapar obalans i styrningen. I min studie kan det ses som om 
företagsledningen har fått bättre möjligheter att leda verksamheten, eller om målen har 
förändras på grund av affärssystemet.  
 
Ett sätt att öka möjligheterna till bättre ledning är att säkerställa informationsflödet. 
Informationshanteringen är idag en mycket viktig faktor. Används det på rätt sätt kan det 
genera konkurrensfördelar mot övriga konkurrenter poängterar Vinas (2003). Det beror på att 
man kan ligga steget före hela tiden gentemot konkurrenterna säger han. Det problem som 
kan uppkomma menar Vinas är om organisationen får för mycket information. Då kan den bli 
svårhanterlig för beslutsfattaren och kaos kan uppstå. Ett sådant skede kallas för information 
overload. Lewis (2000) benämner ett liknande syndrom för IFS, Information Fatigue 
Syndrom. Det inriktar sig mer på individen än själva organisationen där individen får en 
kronisk matthet på grund av för mycket information. En intressant tanke är hur affärssystemet 
strukturerar upp sådana processer och på så sätt förebygger för att användarna får för mycket 
information. Även om organisationen har lättare att ta hand om information behöver det inte 
vara lättare för människorna säger Lewis. Han påstår att samarbetet mellan människa och 
dator inte fungerar. Det beror på att samspelet mellan datorns gränssnitt brister, anser han.  
 
De diagnostiska styrmodellerna kan liknas vid Askenäs (2000) definition på en administratör. 
När någon förvaltar och handhar enklare uppgifter benämns den personen för administratör. 
Affärssystemet kan få en liknade roll om den inte används i samma omfattning som som 
manipulatör och byråkrat. Rollen innebär att systemet administrerar och underlättar 
hanteringen av uppgifterna. Den används också på ett mer begränsat sätt, vilket ger individen 
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en mer aktiv roll. Strukturen eller arbetssätten i företaget påverkas inte. Orsakerna till varför 
systemet tar rollen som administratör kan vara att medarbetarna har fått för lite utbildning 
eller att systemet har tekniska begränsningar. På de ställen som har en organistiskt uppbyggd 
struktur kan det ibland inte finnas något annat alternativ än att använda affärssystemet som en 
administratör. En organiskt inriktad organisation utvecklas och förändras kontinuerligt och 
det gör att affärssystemet får svårt att utvecklas i liknade takt. För en sådan organisation, kan 
det vara svårt att använda affärssystemet i några andra roller. Möjligen skulle affärssystemets 
roll alternera mellan konsulten och administratören, då det inte finns möjlighet att styra på ett 
önskvärt sätt. Permittenten finns dock alltid som ett alternativ. 

3.4.4 Gränsskapande styrmodeller 
 
Simons (1995) gränsskapande styrmodell kan enklast beskrivas som ett system som begränsar 
handlingsfriheten. Simons (1995) menar att det beskriver vilka områden som företagets 
medarbetare får verka i, vilket kan benämnas som det accepterade området. Systemet säger 
vad som inte får göras istället för vad du får göra. Ett sätt att skapa gränser kan vara att 
använda sig av ideologier. Företag som har en klar och tydlig ideologi i balans, med hänsyn 
till strategi och omgivning har enligt Brunsson (1982) lättare för att fatta beslut. Han anser att 
med hjälp av ideologin kan företaget enklare sätta gränser och på så sätt underlätta 
beslutsgången.  
 
Simons (1995) menar att det finns två typer av gränsskapande styrmodeller. De ena behandlar 
olika strategier. Den andra beskriver hur risken elimineras för att enskilda medarbetare 
handlar på ett farligt sätt för verksamheten. Ett exempel på strategier kan vara företagets 
marknadsstrategi som berättar för medarbetarna om vilka områden företaget bör verka i. Det 
andra kan vara att det finns begränsningar som bistår och stödjer medarbetarna vid viktiga 
beslut. Beroende på affärssystemets påverkan kan det innebära att systemet har styrt eller 
förmedlat några gränser eller möjliggjort en ny strategi. Askenäs (2000) skriver att 
affärssystem kan bidra med nya strategiska utkikstorn som skapar tillfällen att se områden 
som tidigare inte var möjligt. Ett sätt att använda denna modell är att delegera beslut och på så 
sätt skapa flexibilitet och kreativitet. 
 
Ptak och Schragenheim (2000) förklarar att en av de stora fördelarna användandet av 
affärssystemet för med sig är möjligheten att decentralisera beslutsfattande inom företaget. 
Detta är möjligt eftersom verksamheten har en gemensam databas som är integrerat med 
övriga inom organisationen. Steers och Black (1994) beskriver decentralisering som i vilken 
omfattning makt är delegerat ner i hierarkin. Robbinson (1990) delar denna uppfattning, men 
betonar att beslutsfattande är det viktiga i den här diskussionen.  
De konsekvenser som decentralisering för med sig beskrivs av Södergren (1992) som en sorts 
kraftsamling och fokusering på lokal och operativ nivå. Konsekvenserna innebär att resurser 
som inflytande, aktiviteter och handlingsfrihet transporteras neråt på bekostnad av hierarkins 
övre nivåer. Södergren (1992) påpekar att slutsatserna från hennes undersökning belyste att 
den decentraliserade organisationen gav en närmre koppling mellan verksamhetsnivån och 
kunderna. Detta ledde till ett flertal positiva konsekvenser, bland annat en snabbare 
beslutsprocess och en ökad kundanpassning. De negativa effekter som Söderberg upptäckte 
var att företagets långsiktiga utveckling kan dämpas. En orsak kan vara att fokuseringen på 
den centrala nivån minskas, vilket kan leda till att utveckling och innovationer av nya 
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affärsidéer minskar på längre sikt. Steers & Black (1994) instämmer och säger att 
decentraliserade enheter har svårt att se över sin egen horisont, vilket leder till att den 
långsiktiga och strategiska utvecklingen bromsas.  
 
Askenäs (2003) byråkratroll passar alldeles utmärkt in på den gränsskapande styrmodellen. 
En byråkrat kan liknas vid en ämbetsman som på ett noggrant sätt följer givna regler och inte 
alltför ofta tar hänsyn till individen. När affärssystemet får den rollen uppfattas den som 
upprätthållare av strukturen i en organisation. Genom sin användning av systemet styrs 
användarna till att arbeta på det sätt som upplevs att passa organisationen bäst. När 
affärssystemet tar den här rollen kan den upplevas som omständlig och osmidig. Till skillnad 
mot manipulatören påverkar den organisationen eller individerna i en riktning som de inte 
vill. Agerar affärssystemet som en byråkrat finns det många vinster för företaget. En fördel är 
att systemet gör att alla jobbar på ett likartat sätt. En nyanställd kan med hjälp av 
affärssystemet snabbt fungera operativt i företaget. Nackdelarna med den här rollen är att 
teknikens förändringsförmåga är sämre. Det kan bli en alltför mekanistiskt struktur som har 
svårt att förändras och då finns det en risk att affärssystemet blir en manipulatör istället. 

3.5 Modelluppbyggnad 
 
Utifrån de teorier som har beskrivits tidigare i detta kapitel bilder jag tillsammans med det 
aktuella problemet en modell enligt figur 3.2. Där återfinns en del faktorer som diskuteras i 
min referensram. Modellen kan ses som hur affärssystemet påverkar del olika aspekterna i 
den strategiska ekonomistyrningen. Den ska även ses som att många olika aspekter påverkar 
varandra och flera olika områden. Modellen är konstruerad för att både fungera som ett 
vägvisare vid knepiga vägval och vara uppsatsens analysmodell.  

 
 

 
 
Figur 3.2 Uppsatsens analysmodell  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras allt material som jag har kommit fram till i mina intervjuer och 
enkätundersökningar. Detta kommer att presenteras på ett sådant sätt att det överskådligt ska 
gå att följa var ifrån informationen har kommit. Kapitlet är uppdelat i fyra delar. 
Inledningsvis pressenteras företaget. Den andra delen redogör för intervjuerna, därefter 
skildas information från enkäterna. Avslutningsvis sammanfattas allt i en analysmodell. 

4.1 Företaget 
 
Sedan den 1 januari 2000 blev det aktuella företaget ett dotterbolag inom en större svensk 
koncern. Tidigare var företaget en produktionsenhet hos moderbolaget i koncernen. Detta 
innebär att deras kunder till stor del utgörs av det gamla moderbolaget. Det har dock skett en 
hel del förändringar i verksamheten efter det att företaget 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 dock inte varit sammankopplade och har därför inte kunnat 
integrera med varandra. Företaget ville ändra på detta och av den orsaken bröt de sig loss och 
skaffade ett system som enhetligt täckte hela verksamhetens behov. Affärssystemet som 
införskaffades var Movex. Systemleverantör var Intentia som kan betecknas som en av de 
större aktörerna på marknaden. Funktioner i Movex som det aktuella företaget använder är: 
beslutsstöd, budgetering, EDI, fakturering, inköpssystem, inventariesystem anläggnings-
register, koncernredovisning, kundreskontra, lageradministration, leverantörsreskontra, 
likviditetsplanering, logistik, material- och produktionsstyrning (MPS), order- och lager- 
fakturering (OLF), personal- och löneadministration, projektadministration, rapportgenerator, 
redovisning, reseräkningssystem, tids- och resursplanering samt verkstadsrapportering. Se 
bilaga 3 för ett organisationsschema över företaget. De enheter där intervjuer och 
enkätundersökningar har förekommit är tydligt utmärkta.  
 
Företaget beskriver sig som ett högteknologiskttillverkningsföretag i stark utveckling, som 
tillverkat kvalitetskomponenter till en viss typ av industri sedan slutet av 60-talet. De har mer 
än 700 anställda och omsätter nästan 800 miljoner varje år. Bolaget har två toppmoderna 
verkstäder, en i norra Sverige samt en i södra Sverige hos dotterbolaget. Företaget är starkt 
målinriktat: de ska bli en av världens bästa och mest kompletta underleverantörer och 
samarbetspartners. Företaget menar att de redan är på god väg. 
 
Företagets vision är : 
”Vi ska bli bäst i världen. Företaget ska med kvalificerad kompetens och teknik utveckla 
kundanpassade helhetslösningar från råmaterial till färdigbehandlade produkter, alltid 
kvalitets-, miljö- och leveranssäkrade. Personal, produktion och marknadsbearbetning ska 
parallellt utvecklas så att vi alltid verkar mot målet att bli världsledande inom branschen.” 

4.2 Intervjuerna 
 
Eftersom min grundidé med studien var att få en bättre och djupare förståelse angående 
problemet använde jag mig av intervjuer för att nå dit. Det har resulterat i att jag har fått 
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många meningar om hur affärssystemet påverkar den strategiska styrningen. I följande kapitel 
följer en sammanställning av vad som kom fram under intervjuerna. Under varje rubrik är det 
en aktör som berättar hur de uppfattar affärssystemets påverkan på den strategiska styrningen. 
Det är min tolkning om vad som sagts och aktörerna har godkänt det efteråt. Vid varje 
intervju har intervjuguiden i bilaga 1 använts. För att se hur jag har gått tillväga, se 
metodkapitlet. Alla aktörer anser att affärssystemet har lett till mer information om 
verksamheten. Var intervjuerna har gjorts syns nedan i Figur 4.1 Organissationschema  
 

 
Figur 4.1 Organissationschema  

4.2.1 Logistik 
 
Logistikchefen använder Movex indirekt när han tar ut Excel rapporter ur databasen. Främst 
använder han sig av olika ekonomi och materialplaneringsrapporter. En positiv egenskap med 
Movex gentemot det gamla systemet är att det ger en bättre överblick och möjligheten att ta 
fram mer avancerade rapporter har ökat. Tyvärr har inte affärssystemet använts för att skapa 
avancerade analyser, nya områden eller för att utföra simuleringar. Den största orsaken till det 
beror på att företaget inte har införskaffat de moduler som kan utföra detta. Dessutom har 
företaget i första hand fokuserat på de problem som har uppkommit med införandet av 
Movex. En stor del av problemen beror på felaktig inmatning i systemet. Detta har skapat 
misstro för systemet, speciellt hos operatörerna på golvet som inte jobbar med systemet så 
ofta. Det har lett till att det finns flera parallella små datasystem än bara Movex, vilket är ett 
stort problem.  
 
För att öka säkerheten och trovärdigheten i Movex utbildas och stöttas medarbetarna i sin 
användning av affärssystemet. I framtiden när problemet är löst ska informationen finnas på 
ett ställe och det kommer endast att finnas ett system. Tanken är att affärssystemet ska stötta 
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ett visuellt system där olika lampor visar statusen på respektive produktionsavdelning. För 
operatören innebär det att de på ett lättare sätt kan se hur produktionen löper utan någon större 
ansträngning. Det går inte att utläsa om organisationen har påverkats av affärssystemet, men 
arbetetssättet har i vissa fall förändrats. Ett problem är att Movex inte helt speglar strategin 
och produktionen. Bristen beror på att företaget var tvungna att snabbt införa ett affärssystem 
i verksamheten och då fanns det ingen tid för ett skräddarsytt system utan det blev ett 
standardutfört affärssystem. Det som är positivt med de mer standardiserade processerna är att 
de leder till att avvikarna försvinner. Ur ekonomistyrnings perspektiv har systemet skapat ett 
bättre beslutsunderlag och en större överblick över verksamheten som kan vara fler till nytta. 
En av de drivande avdelningarna för affärssystemets införande och dess utveckling var 
ekonomiavdelningen tillsammans med logistavdelningen.  
 
Utan affärssystemet hade inte företagets vision och strategi varit möjliga att utföra. Det beror 
på att kunderna har krävt att de skulle införa systemet i verksamheten för att bland annat 
tillgodose kravet att tillhandahålla EDI-lösningar mellan företaget och kunden, men på sikt 
också mellan leverantörerna. Den största nackdelen ur en strategisk vinkel enligt 
logistikchefen är att det har blivit en sämre kommunaktion med moderbolaget. Orsaken är att 
företaget har gått från ett gemensamt system till två olika som inte pratar samma språk. 

4.2.2 Huvudplanering  
 
För drygt tre år sedan inträdde chefen för huvudplaneringen i sin nuvarande roll. Då kom han 
direkt från bilindustrin. Han tycker inte att Movex är något bra management system eftersom 
det inte ger någon bra helhet. Det fungerar, men är inte bra anser han. Även den övriga 
personalen på hans avdelning instämmer. Movex är hans första erfarenhet av ett heltäckande 
system. Tidigare har han endast jobbat i delsystem som bara behandlar ett visst område. 
Företagets långsiktiga målsättning är att ge avkastning till ägarna, samt se till att uppfylla 
kundernas krav. För att nå dit använder sig företaget av sitt teknikkunnande och nisch, samt 
möjligheten att se helhetslösning som en strategi. Detta styrs till stor del av affärsplanen, men 
den är något diffus just på grund av företagets närmande till moderbolaget. 
 
Det finns ungefär fem till tio konkurrenter runt om i världen som verkar på samma marknad. 
Andra delar i strategin handlar om WCP, World Class Process, som innebär att företaget ska 
ha världsklass på sina produkter. Företagets värderingar sprids genom intranätet på 
avdelningen, men också genom affärsplanen. Den har företaget efterföljt för att se hur den 
påverkar avdelningen och för att skapa delaktighet. Han kan inte se att Movex har påverkats 
nämnvärt av den. På intranätet finns även befattningsbeskrivningar och chefen på avdelningen 
har även fått en delegering om vad hans uppgifter innebär. Affärssystemet har påverkat en hel 
del befattningar tack vare att det är ett standardsystem som inte är skräddarsytt åt företaget. 
Skapandet av kreativitet åstadkoms genom veckomöten där åtgärder förs upp på en 
aktivitetslista, men det kan ibland kännas som om Movex tar bort kreativiteten.  
 
Målen i verksamheten utgår från ägarna och kundernas krav och mäts genom Movex. Om 
företaget hade skaffat sig en utökad variant av affärssystemet skulle Movex även klara av att 
göra en verksamhetsplan. Styrningen bygger på grunddata från Movex. Affärssystemet har 
inte påverkat organisationsstrukturen eller processerna, men själva arbetssättet har påverkats. 
En del är bra andra är mindre bra. Det finns parallella system i form av Exelrapporter. 
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Tillgången på information har ökat genom Movex och allt är mer genomskinligt än tidigare. 
Han förmodar att affärssystemet har rollen som administratör.  

4.2.3 Administration 
 
Företagets grundläggande värderingar sprids enligt ekonomichefen på två sätt. Det ena är via 
intranät som innehåller ett verksamhetssystem med information om företagets vision, 
affärsidé och olika processer. Det andra är genom WCP, World Class Process som bygger på 
ett systematiskt förbättringsarbete där medarbetarna genom utbildning och information får 
reda på vad företaget står för och vad som är viktigt i verksamheten. Affärssystemets bidrag 
är enligt ekonomichefen att ”alla är en del i helheten”. Rent praktiskt innebär det hur en 
operatör matar eller inte matar information. På så vis påverkar det alla. För att uppmuntra 
kreativitet, ifrågasättande och möten använder företaget sig av förändringsgrupper. De består 
av personal som har delats in i små grupper med tanke på att utveckla och förändra delar i 
verksamheten som ett led i den tidigare nämnda WCP. Movex påverkan är mer av indirekt 
karaktär då de anställda med hjälp av systemet kan se hur saker påverkas och på så sätt kan de 
komma med bra och kreativa förslag om förbättringar.  
 
Ett stort användningsområde för Movex är att ta fram och mäta mål. Dock används 
fortfarande parallella system. En stor anledning till detta är att många inte litar på systemet 
eller känner sig bekväma i det. För många kan det vara ett stort steg att ta då alla inte har den 
datormognad som krävs. En annan orsak kan vara att en del vill göra på det gamla sättet och 
har svårt för förändringar, trots att mycket information och utbildning har gått ut till 
användarna. För att undvika problemet med parallella system har ledningen förbjudit dessa. 
Vid skapande av affärsplaner och investeringsplaner används inte Movex direkt utan mer för 
att se utfallet. I sälj och verksamhetsplaneringen tas data direkt från Movex för att bland annat 
se hur bemanning och skiftformer ska vara. Tyvärr har det varit problem med det systemet. 
Just nu är företaget inne i ett tufft skede där verksamheten har fått helt nya processer med nya 
metoder och maskiner som följd. Detta har även påverkat moderbolaget som har hamnat i ett 
känsligt läge. För att säkra företaget har bolaget därför fokuserat mindre på externa kunder 
och istället lagt mer resurser på att säkerställa den interna delen. En del är att få affärssystemet 
att stödja strategin. Genom IT-planen tittar de på vad som är viktigt och om de ska köpa 
någon modul till Movex för att på så sätt få ut mer av systemet. Han kan se att affärssystemet 
har påverkat organisationsstrukturen.  
 
Helst vill ekonomichefen bara styra med visuella system och kamband och ser allt annat som 
ett nödvändigt ont. De problem som uppstår i Movex beror främst på operatörerna, trots 
information och utbildning. I en strategisk synvinkel är den främsta nackdelen att det finns för 
få spärrar i systemet. Om felen fortplantar sig kan de skapa en ordentlig oreda. Den största 
fördelen strategisk sett är att all data finns på samma ställe tillsammans med den spårbarhet 
som systemet har gett. Även möjligheten att ta fram rapporter och analyser är en stor fördel.  

4.2.4 Controlleravdelningen 
 
Jag intervjuade två controllers på företaget. Den ena kom till företaget 1997 för att börja jobba 
inom produktionen. Han jobbade där i två år innan han kom till ekonomiavdelningen. 
Dessförinnan hade han studerat ekonomi i USA. Han hade ingen speciell erfarenhet av 
affärssystem utan mer från renodlade ekonomisystem. För att kunna genomföra den 
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strategiförändring som skedde när företaget blev ett fristående dotterbolag, år 2000, var 
bolaget tvingade att skaffa sig ett affärssystem. Det affärssystem som införskaffades var ett 
standardsystem, vilket innebar att företaget fick anpassa sig efter systemet. Det var ett 
problem för företaget.. Anledningen till att det inte var tvärtom berode på tidsbrist, men nu är 
tanken att affärssystemet ska anpassas efter verksamheten i stället.. Enligt controllern innebär 
det att alla problem som kommer in i systemet dyker upp på avdelningen. 
 
Han tycker att de som arbetar som controller egentligen har en systemvetareroll, vilket 
påverkar deras arbete negativt. Ett annat problem med Movex är att den kan vara stel och 
jobbig att använda. För att underlätta detta borde ett data warehouse program införskaffas. Nu 
jobbar de mycket med manuell uträckning av olika nyckeltal, vilket kunde ha gjorts av en data 
warehouse lösning. På så sätt hade det underlättat arbetet och de hade undgått den mänskliga 
osäkerhetsfaktorn som det arbetet innebär. En sådan systemlösning skulle säkerligen 
underlätta styrningen för ledningen i företaget. Dess värderingar förmedlas genom olika 
sorters möten, epost, intranätet samt SPP, strategisk produktions planering. Vad de får och 
inte får göra förmedlas främst genom intranätet där det finns beskrivit för respektive 
verksamhet. I beskrivningarna är det dock en sak som har missats, nämligen de system som 
funnit parallellt med Movex. Dessa system har gjort att data i Movex inte har varit alldeles ny, 
samt att man använt sig av dem i stället för Movex. För att skapa kreativitet på företaget 
använder de sig av olika sorters förslagsverksamhet och belöningssystem. På grund av att 
ekonomiavdelningen brottas med för mycket problem med den dagliga verksamheten finns 
det inte så mycket tid åt kreativitet. Han tror dock inte att affärssystemet påverkar någon av 
dessa tre aspekter. När det gäller mål och mätning av verksamheten tas grunddata från Movex 
för att användas till mätning. Movex påverkar inte mätvärdena, men den kan möjliggöra 
mätningar på andra sätt. Affärssystemet har gjort det lättare att ta fram information, men 
problemet är den produktion som inte rapporteras på rätt sätt, vilket påverkar alla i företaget. 
Det beror troligen på att de har ett dåligt användargränssnitt. De i produktionen som matar in 
data har svårt att se om de har matat in rätt, därför borde det vara större knappar och bilder i 
Movex. Den största fördelen är att systemet skapar en bra överblick på verksamheten. 
Nackdelen är att om någon gör fel så drabbar det andra delar av verksamheten. Han liknar 
affärssystemet vid rollen som manipulatör. 
 
Den andra controllern började på avdelningen för några månader sedan. Tidigare har hon 
jobbat på logistikavdelningen där hon började 1994. Hon är liksom den andra controllern 
dagligen inne och jobbar både i Movex och med Excel filer som tankas med data från 
affärssystemet. Hon tycker inte att hanteringen och användandet av systemet är bra. 
Företagets långsiktiga mål upplever hon är att tjäna pengar åt ägarna. Den strategi som ska 
leda till detta innebär att ha unika produkter, flexibla lösningar, hög tekniknivå, samt 
införskaffa sig externa kunder. Hon tror inte att Movex har påverkat strategin nämnvärt. 
 
Företagets värderingar sprids genom information på intranätet, möten, hemskickade foldrar, 
samt via en pärm med grundläggande information om företaget som alla nyanställda får. Ett 
problem som har uppkommit är att företagets affärsidé och mål inte överensstämmer. Frågan 
är om företaget ska ha ett lönsamhetsansvar eller ett kostnadsansvar? Ibland kan det kännas 
som om målen inte har brutits ner från verksamhetsplanen. En förklaring till det kan vara att 
allt gick för fort när produktionsenheten skulle bli ett eget bolag. Företaget vill skapa 
kreativitet genom förslagsverksamhet och förbättringsmöten, men det förväntas även vara en 
del av jobbet. Hon tror inte att kreativiteten eller värderingar påverkas av affärssystemet. 
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Företaget förmedlar vad som bör göras i befattningsbeskrivningarna på intranätet. Även i 
pärmen som de nyanställda får finns information om det. Hon ser alltså ingen koppling mellan 
det och Movex. För att följa upp verksamheten har de olika styrkort till sin hjälp. En del av 
informationen till styrkorten tas från affärssystemet, men hon tror inte att det påverkar något 
nämnvärt, bara att möjligheterna till fler mätpunkter finns. Målen har inte utgått från Movex 
när de valdes ut. Hon menar att om det fanns en data warehouse lösning så skulle det finnas 
utsikter till en mer sofistikerad analys av verksamheten. Hon tycker att ledningen har 
underskattat affärssystemet som ett styrningsverktyg. Processerna har också påverkats, men 
problemet är att det är svårt att ändra på människors arbetssätt. De tycker att det gamla 
fungerar bra och har svårt att ändra på gamla vanor. Det bästa med Movex är att allt är 
integrerat, vilket också kan vara en stor nackdel. Det största problemet är att många inte vet 
hur en felaktig inrapportering påverkar företaget. Hon anser att affärssystemet tar rollen som 
administratör.  

4.2.5 Affärsområde X 
 
Affärsområdeschefen har jobbat på företaget i över ett och ett halvt år och har sedan tidigare 
stor erfarenhet av industrisektorn och andra affärssystem än Movex. Det är främst genom sina 
medarbetare som han använder Movex, då de servar honom med olika underlag. Han tror inte 
att de på golvet förstår vidden av systemet, till skillnad mot mellancheferna som använder det 
som ett verktyg.  
 
Strategin utgår från att producera hög volym genom följande prioritet: Det viktigaste är 
säkerhet, hälsa, miljö och människa. Sedan kommer i följande ordning kvalité, 
leveransprecision och kostnad. Det finns en fem till sex likartade konkurrenter där skillnaden 
är att det aktuella företaget har möjlighet att måla sina produkter gentemot sina konkurrenter. 
Den långsiktiga målsättningen är att ha leveransprecision och kvalité, samt att reducera 
kostnaderna. Genom införandet av Movex fick ledningen en möjlighet att driva verksamheten 
som ett företag. Det var något som det förra systemet inte kunde, vilket kan ses som en 
strategipåverkan från affärssystemet sida. Under den senaste tiden har dock moderföretaget 
knutit dotterföretaget närmre. Skälet till det är att säkerställa det viktiga strategiska område 
som företagets tillverkning betyder för moderbolaget. Orsaken är att moderbolagets produkter 
byggs kring dotterbolagets. Skulle dotterbolaget missa en leverans finns det ingen möjlighet 
att eftermontera produkten för moderbolaget. Det skulle dessvärre innebära ett 
produktionsstopp. För Movex del innebär det att man minskar effekten på systemet och 
kommer inte att använda det full ut. Affärsområdeschefen tror att Movex har lett till nya 
möjligheter och bättre uppföljning är möjlig, speciellt vid produkter med låg volym.  
 
Företaget sprider sina värderingar främst genom information från närmsta chef. Vid speciella 
tillfällen tar respektive funktionschef i ledningsgruppen hand om den delen direkt. För att 
följa upp verksamheten förs data från Movex och redovisas genom olika sorters diagram. 
Ledningen vill lägga ner förslagsverksamheten och se den som en del av det dagliga arbetet. 
Han tror att det kan innebära vissa svårigheter då den kultur som finns på golvet bygger på att 
producera produkter och där förslag och förbättringsarbete är något utöver den dagliga 
verksamheten. Han menar även att ifrågasättandet inte fungerar tillfredställande. Det beror på 
att man inte ska ifrågasätta, för då blir man snabbt impopulär. Vid investeringar används inte 
Movex, istället används andra vägar. Movex har inneburit att processerna har ändras och fler 
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har fått datavana. Även organisationsstrukturen har förändras. Affärssystemet har möjliggjort 
att ledningen kan jobba mindre operativt och mer strategiskt. Det bästa med Movex är att den 
har skapat bättre förutsättningar för planeringen. Nackdelen har varit att om felaktig 
information har matas in i systemet, har utfallet blivit dubbelt så dåligt. Han menar på att 
affärssystemet har tagit på sig rollen som konsult.  

4.2.6 Produktionsledare affärsområde X 
 
Produktionsledaren har jobbat i mer än sex år på olika avdelningar inom företaget. Han jobbar 
i Movex ett par gånger i veckan. Generellt sett har hans avdelning haft problem med 
tillverkningen. För att åtgärda det har nu medarbetarna fått olika sorters utbildning. En del av 
utbildningen bygger på QLK som är en stor del av strategin. Tanken är att QLK ska 
genomsyra verksamheten och så fort det finns en möjlighet sprids och upprepas budskapet. 
Företagets långsiktiga målsättning är att vara lönsamma och på så sätt genera pengar till 
aktieägarna. De värderingar som finns inom företaget sprids främst genom olika sorters 
information och finns även på intranätet. Tyvärr finns det fortfarande kvar lite av den 
mentalitet som präglade verksamheten när det fortfarande var en produktionsenhet till 
moderbolaget. Den var slapp till skillnad mot nu då det går fort framåt. För att skapa 
kreativitet använder de sig av förbättringsmöten där det ska vara högt i tak och förbättringar 
ska vara en del av jobbet. Det finns även en förslagsverksamhet där bra förslag belönas med 
pengar. På whiteboardtavlor kan medarbetarna se hur produktionen fortlöper dag för dag. De 
regler som gäller på företaget finns på intranätet, men det finns även oskrivna regler i 
kulturen. Han har svårt att säga om Movex har påverkat den strategiska ekonomistyrningen.  

4.2.7 Underhåll och produktionsteknik 
 
Chefen för underhåll och produktionsteknik kom till företaget vid bolagiseringen 2000. Han 
har tidigare erfarenhet från Movex då han jobbade som tekniker på ett annat företag. Han 
anser att affärssystemet är hjärtat i verksamheten. När det gäller hans avdelning anser chefen 
att han inte kan se verksamheten utan Movex”. Affärssystemet har varit en förutsättning för 
att kunna bedriva verksamheten på nuvarande sätt. Idag är avdelningen som ett bolag i 
bolaget med eget ansvar för intäkter och kostnader. Det är nog den enda påverkan Movex har 
haft på strategin. Det har inte heller inneburit några begränsningar, utan bara möjligheter. Han 
tycker att det har blivit lättare att styra, tack vare Movex. 
 
Företagets värderingar förs ut via olika sorters information från chefer, antagligen via möten, 
anslagstavlor eller intranät. Affärssystemets påverkan är svår att se, men det är hjärtat i 
verksamheten. Dock används Movex till stor del för att mäta och följa upp processerna, samt 
för att göra olika sorters jämförelser. Han tycker att affärssystemet inte förmedlar några 
gränser. Han menar att de finns i intranätet där allting som har med verksamheten att göra 
finns beskrivet För att skapa kreativitet och utveckla verksamheten använder sig företaget av 
förbättringsmöten och förslagsverksamhet. Tanken är att komma åt de idéer som finns i 
företaget och speciellt operatörernas. Movex har skapat en bättre helhetsbild och det ger 
möjligheter att se andra delar av verksamheten än sin egen. Den har inte påverkat 
organisationsstrukturen, men själva arbetssättet och processerna förändras till det bättre, 
eftersom alla nu jobbar mer likartat. Movex har skapat bättre koll på verksamheten och det 
har blivit lättare att jämföra avdelningen mot andra utomstående företag. Den största fördelen 
ur den strategiska ekonomistyrningen är att det har skapat bättre koll på verksamheten. 
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Nackdelen har varit att det kan upplevas lite klumpigt. Han tycker att affärssystemet har 
rollen som en byråkrat på avdelningen, men när det gäller själva företaget är det nog en mix 
mellan byråkraten och administratören.  

4.2.8 Marknad och Inköpsavdelningen 
 
Marknad och inköpschefen kom till företaget i början 2001 och har tidigare erfarenhet från 
den tunga bas industrin som LKAB och SSAB. Movex är hans första erfarenhet av 
affärssystem, men han jobbar inte så mycket med det. Detta till skillnad från hans avdelning 
som jobbar flitigt i systemet. Inledningsvis var det trögt och jobbigt och han menar att det var 
svårt att lära sig programmet, men när man väl lärt sig det så går det bra De långsiktiga målen 
för marknadsavdelningen har varit att öka omsättningen och antalet externa kunder, samt att 
kunna erbjuda nya helhetslösningar. För att nå målen har de använt sig av en strategi där 
målet har varit att gå från ett producerande företag till ett kundnära företag. Ett sådant företag 
kommer in mycket tidigare i processen och utvecklingsarbetet, vilket leder till en bättre och 
billigare produkt. Responsen från kunderna har varit blandade, vilket kan förklaras med det 
stora och komplicerade arbete som ett samarbete innebär från bådas sidor. Den nya strategin 
kommer troligtvis att innebära en mindre offensiv satsning där företaget knyts närmre 
moderbolaget. Affärssystemet har gjort det lättare att styra, men den har inte påverkat 
strategin, istället försöker de anpassa Movex till strategin. På sikt kan nog affärssystemet 
möjliggöra nya strategiska områden. Den har alla fall ökat informationen om verksamheten.  
 
Företagets värderingar sprids via anslagstavlor, intranätet, personaltidningen samt genom 
information från ledningsgruppen ut i organisationen med hjälp av olika chefsnivåer på 
vecko- och månadsmöten berättar han. Troligen har affärssystemet ingen större påverkan på 
hur värderingarna sprids, men han anser att de borde ha det. För att skapa kreativitet hos 
medarbetarna jobbar avdelningen i kontorslandskap och avdelningen bryter tillsammans ner 
affärsplanen till egna mål där samtliga är inblandade. De jobbar med olika 
förankringsprocesser och frågeställningar om hur de ska prioritera sina resurser. Han tycker 
att det är synd att Movex inte påverkar kreativiteten på det sättet som de jobbar idag. I 
framtiden borde den göra det, främst genom att ge och skapa mer information anser han. 
Tilltron till de uppgifter som finns i systemet är dålig och det gör att det sprids en osäkerhet. 
Eftersom processen mellan förfrågan från kund till leverans oftast är minst två år går det inte 
att använda vanliga nyckeltal. Marknadsavdelningen är därför tvungen att använda andra 
nyckeltal som antal kundbesök, nöjdhet hos kunden med mera.  
 
Ett vanligt sätt att mäta är att se på omsättningen, men för marknadsavdelningen är det något 
som skedde för minst två år sedan. Affärssystemets påverkan är att en del av informationen 
kommer därifrån. De regler som gäller finns antagligen i affärsplanen eller på intranätet. Det 
kan vara med vem och hur affärer ska göras samt affärens storlek. Troligen påverkar inte 
affärssystemet denna process. Affärssystemet har gett mer information om verksamheten, 
men den har inte påverkat själva organisationsstrukturen endast arbetssättet. Det finns även 
parallella system beroende på att de inte har hunnit föra över information från de andra 
systemen till Movex. Marknads och inköpschefen ser ingen fördel när det gäller strategisk 
ekonomistyrningsperspektivet när det gäller Movex. Däremot anser han att nackdelen kan 
vara bristerna i rutinerna för inmatning av data, men det beror ju inte på själva systemet. Han 
tycker att det är svårt att säga vilken roll affärssystemet har.  
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4.3 Enkäterna 
 
Resultatet från enkätundersökningen har jag delat in i fem områden som bygger på Simons 
(1995) styrverktyg. Vid varje område redovisas en tabell med de frågor som anknyter mest till 
området. Tabellens uppbyggnad: längst till vänster pressenteras frågan, sedan medelvärdet 
från administratörerna och därefter operatörerna.. Näst längst till höger i fet stil visas båda 
gruppernas medelvärde och längst bort redovisas standardavvikelsen för hela gruppen. I min 
enkätundersökning deltog som mest 22 personer, där 10 personer representerade de 
administrativa avdelningarna och 12 personer kom från produktionen, se bilaga 3 
organisationsschema. Detta var för att få en mer utförlig redovisning av resultatet, se bilaga 4 
enkätresultat. Jag titulerar respondenterna för medarbetare om det inte rör en specifik 
avdelning, då kallas de för administratörerna respektive operatörerna.  

4.3.1 Strategisk ekonomistyrning 
 
Tabell 4.1 Sammanställning av enkätresultat fråga 6, 7, 8, 11, 16, 17 
 

Strategisk ekonomistyrning Admin Opt Medel Std. Av 
6. Movex hjälper mig att ta reda på vad jag ska göra. 3,63 3,00 3,36 1,08 
7. Movex är väsentligt för att verksamheten ska fungera bra 4,40 3,58 3,95 0,79 
8. Företaget skulle klara sig minst lika bra bra utan Movex. 2,38 2,75 2,60 1,35 
11. Det är lätt att arbeta med Movex 3,75 2,67 3,29 0,99 
17. Jag har fått tillräcklig med utbildning för att kunna använda Movex på ett bra sätt. 3,63 2,14 2,93 1,16 
16. Sedan Movex började användas har verksamheten organiseras om väsentligt. 3,40 2,75 3,05 1,00 
1= Inte alls -5=Absolut 
Admin=Administrationen, Opt=Operatörerna, Medel=Medelvärder för alla respondenter, std avd= standardavvikelse för hela avdelningen 

 
Överlag är administratörerna mer positiva till Movex än operatörerna. När det gäller 
utbildningsståndpunkten tycker operatörerna att de har fått för lite utbildning om systemet i 
jämförelse med administratörerna. Det är för övrigt den frågan som har den största skillnaden 
mellan medelvärden inom det här området. De tycks vara mest överens när det gäller Movex 
betydelse för företaget, men det är den frågan som visar upp den största standardavvikelsen. 
Tittar man närmre på bilaga 4 ser man att det beror på att det finns en stor spridning av de 
lägsta och högsta svarsalternativen. Rent generellt tenderar medelvärdet att ligga runt mitten 
på de flesta frågorna i tabell 4.1. 
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4.3.2 Värderingstyrmodellerna 
 
Tabell 4.2 Sammanställning av enkätresultat fråga 1-3, 5 
 

Värderingsstyrmodeller Admin Opt Medel Std. Av 
1.Jag kan Företagets affärsidé. 3,80 3,83 3,82 0,80 
2.Jag är väl medveten om vilka mål som finns i företaget 3,90 3,83 3,86 0,83 
3. Jag tycker att företagets affärsidé överensstämmer med de satta målen. 3,40 2,50 2,91 0,97 
5. Den gamla företagskulturen finns fortfarande kvar i verksamheten. 4,00 3,25 3,57 0,98 
1= Inte alls -5=Absolut 
Admin=Administrationen, Opt=Operatörerna, Medel=Medelvärden för alla respondenter, std avd= standardavvikelse för hela avdelningen 

 
Både administratörerna och operatörerna är väl medvetna om företagets affärsidé och vilka 
mål som företaget har satt upp. Det skiljer nästan inte något mellan de olika gruppernas svar 
på dessa frågor. Dock finns fortfarande moderbolagets själ kvar i företaget och mest finns den 
hos operatörerna. Det framgår tydligt att företagets mål och affärsidé inte helt stämmer 
överens, menar de flesta medarbetarna, vilket är mer tydligt hos operatörerna. Rent allmänt 
har den här gruppen i tabell 4.2 den lägsta standardavvikelsen, då den inte går över 1 i något 
av svaren. 

4.3.3 Interaktiva styrmodellerna  
 
Tabell 4.3 Sammanställning av enkätresultat fråga 4,14,18 
 

Interaktiva styrmodeller Admin Opt Medel Std. Av 

4. Med hjälp av Movex kan jag se hur mitt arbete påverkar andras arbete. 4,00 2,50 3,36 1,45 

14. Om något är fel kan jag gå till min närmaste chef och säga det. 4,30 4,42 4,36 0,95 

18. Genom att använda Movex kan jag hitta förbättringar i verksamheten 3,50 2,71 3,13 0,99 
1= Inte alls -5=Absolut 
Admin=Administrationen, Opt=Operatörerna, Medel=Medelvärden för alla respondenter, std avd= standardavvikelse för hela avdelningen 

 
Om något upplevs som fel tycker medarbetarna att de i väldig stor utsträckning kan prata om 
det med sin närmsta chef. Administratörerna menar att med hjälp av Movex kan de se hur 
deras arbete påverkar andra i stor grad. Till skillnad mot operatörerna som istället menar att 
de inte kan se det. Även att hitta förbättringar med hjälp av Movex är mindre hos operatörerna 
än hos administratörerna i tabell 4.3.  
 

4.3.4 Diagnostiska styrmodellerna 
 

Tabell 4.4 Sammanställning av enkätresultat fråga 10, 12, 13 
 

Diagnostiska styrmodeller Admin Opt Medel Std. 
Av 

13. Jag har alltid bra koll om hur det går för företaget. 3,40 2,42 2,86 1,04 

10. Jag litar på den information som finns i Movex. 3,30 3,17 3,23 1,07 

12. Jag matar alltid in de värden som ska in i Movex. 4,75 3,40 4,23 1,30 
1= Inte alls -5=Absolut 
Admin=Administrationen, Opt=Operatörerna, Medel=Medelvärden för alla respondenter, std avd= standardavvikelse för hela avdelningen 
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Båda grupperna anser att de har ganska bra förtroende för systemet, men det verkar inte vara 
mer än så enligt tabell 4.3. När det gäller inmatning av olika värden ger operatörerna intryck 
av att slarva mer än administratörerna som säger att de är mycket noga med inmatningen. Hur 
bra insyn man har i företaget och hur det går för företaget tycker administratörerna att de har 
en hyfsad koll på. Operatörerna har däremot inte så bra uppfattning om företags prestationer. 

4.3.5 Gränsskapande styrmodeller 
 

Tabell 4.5 Sammanställning av enkätresultat fråga 9, 15 
 

Gränskapande styrmodeller Admin Opt Medel Std. 
Av 

9. Genom Movex har jag fått mer ansvar. 3,38 2,33 2,93 1,38 

15. Mitt sätt att jobba har förbättrats och förenklats de senaste åren. 3,30 3,08 3,18 0,96 
1= Inte alls -5=Absolut 
Admin=Administrationen, Opt=Operatörerna, Medel=Medelvärden för alla respondenter, std avd=standardavvikelse för hela avdelningen 

 
En liten förändring tycks medarbetarna se när det gäller om deras arbete har förbättras eller 
förenklas på något sätt de senaste åren enligt tabell 4.5. När det gäller ökat ansvar visar 
enkäten att administratörerna har fått lite mer ansvar med Movex. Operatörerna tycker att 
Movex inte gett dem något mer ansvar.  

4.4 Sammanfattning av intervjuerna 
 
Med modellen i figur 4.1 vill jag på ett enkelt och lättöverskådligt sätt pressentera vad 
aktörerna har framfört. Tanken är också att modellen ska göra det lättare att jämföra 
aktörerna. Modellen avser affärssystemets påverkan på den strategiska ekonomistyrningen 
som i tabellen har delats upp i ett flertal områden.  
 
Tabell 4.6 Sammanfattande modell över intervjuerna.  
 

Faktorer Affärsområde X Produktionsled. 
Affärsområde X 

Underhåll & Prod. 
teknik 

Marknad/Inköp 

Styrning 
 

Ledningen kan jobba 
mindre operativt och mer 
strategiskt. Har påverkat 
organisations-strukturen 

och processerna. 

Ingen påverkan Har inte påverkat 
organisationsstrukturen, men 
själva arbetssättet och 
processerna 

Affärssystemet har gjort det 
lättare att styra. Har inte 
påverkat organisations-
strukturen, endast 
arbetssättet. 

Värderings Ingen påverkan Ingen påverkan ”Hjärtat i verksamheten” Ingen större påverkan på det, 
men borde ha det. 

Interaktiva Ingen påverkan Ingen påverkan Lättare att jämföra avdelningen 
mot andra utomstående företag. 

På sikt kan nog 
affärssystemet möjliggöra 
nya strategiska områden.  

Diagnostiska Bättre uppföljning och då 
speciellt produkter med 
låg volym. 

Ingen påverkan Mäta och följa upp processerna 
samt göra olika sorters 
jämförelser. 

Att en del av informationen 
kommer därifrån. Mer 
information om 
verksamheten. 

Gränsskapande Ingen påverkan Ingen påverkan Ser ingen påverkan. Troligen påverkas inte denna 
process. 

Strategi  Har möjliggjort en ny 
strategi.  

Ingen påverkan Har påverkat strategin genom att 
vara en förut-sättning för att 
kunna bedriva verksamheten på 
nuvarande sätt. 

Har inte påverkat strategin. 

Affärssystemets 
olika roller 

Konsult Ingen påverkan På avdelningen byråkrat, 
företaget mix mellan byråkrat & 
administratör.  

Svårt att säga vilken roll. 

Fördelen med 
användandet 

Skapat bättre 
förutsättningar för 
planering. 

Ingen påverkan Skapat bättre koll på 
verksamheten 

Ser ingen tydlig fördel. 
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Nackdelen med 
användandet 

Felaktig information leder 
till dubbelt så dåligt utfall. 

Ingen påverkan Kan upplevas lite stelbent. Bristerna i rutinerna för 
inmatning av data.  

Faktorer Logistik Huvudplanering Administrationen Controller 
Styrning 
 

Det finns fler parallella 
små datasystem än 
Movex, 

Organisationsstrukturen och 
processerna har inte påverkats, 
men själva arbetssättet har det. 

Det används parallella system 
och organisationsstrukturen har 
påverkats. 

Ledningen har underskattat 
affärssystemet som ett 
styrningsverktyg. 

Värderings Misstro har skapats, 
speciellt hos operatörerna  

Ingen påverkan ”Alla är en del i helheten.”  Ser ingen påverkan 

Interaktiva Företaget inte har 
införskaffat de moduler 
som kan hitta nya 
områden 
 

Ibland kännas det som om 
Movex tar bort kreativiteten. 

Indirekt då de anställda med 
hjälp av systemet kan se hur 
saker påverkas och på så sätt 
kan de komma med kreativa 
förslag om förbättringar. 

Ser ingen påverkan 

Diagnostiska Möjligheten att ta fram 
mer avancerade rapporter 
har ökat. Bättre överblick 
och att informationen 
finnas på ett ställe.  

Målen i verksamheten utgår 
från ägarna och kundernas 
krav och mäts genom Movex. 
Allt är mer genomskinligt än 
tidigare. Det är lättare att se 
vad andra gör. 

Ett stort användningsområde för 
Movex är att ta fram och mäta 
mål. 
 
 

Vid mätning av mål tas 
grunddata från Movex, men 
den påverkar inte mät-
värdena. Möjligheter till fler 
mätpunkter finns. Målen har 
inte utgått från Movex . 

Gränsskapande De standardiserade 
processerna har lett till att 
avvikarna försvinner. 

Ingen påverkan Ingen påverkan Ser ingen påverkan 

Strategi 
 

Den har möjliggjort den 
nya strategin. 

Ingen påverkan Försöka få affärssystemet att 
stödja strategin 

Den har möjliggjort strategi-
förändring som skedde vid 
bolagsbildandet. 

Affärssystemets 
olika roller 

Ingen påverkan Administratör Ingen påverkan Manipulatör/ 
Administratör 

Fördelen med 
användande 

Har möjliggjort införandet 
av  företagets vision och 
strategi. 

Kan inte se någon All data finns samlad och att 
systemet har skapat spårbarhet. 
 

Skapar en bra överblick på 
verksamheten och att allt är 
integrerat. 

Nackdelen med 
användandet 

Det har lett till sämre 
kommunaktion med 
moderbolaget 

Kan inte se någon Det finns för få spärrar i 
systemet, om felen fortplantar 
sig kan de skapa en ordentlig 
oreda. 

Att många inte vet hur en 
felaktig inmatning påverkar 
och drabbar andra delar av 
företaget. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer jag att analysera det empiriska materialet som fallstudien resulterat i. 
Först börjar jag med intervjuerna och därefter med enkäterna. Under analysen använder jag 
mig av den analysmodell som jag kom fram till vid framtagande av min referensram. Under 
själva analysen kommer jag att bryta ner modellen och analysera de olika beståndsdelarna 
var för sig.  

5.1 Analys av Intervjuerna 

5.1.1 Styrning 
 
De flesta respondenterna anser att arbetssättet och processerna har förändras, vilket till stor 
del beror på att Movex är ett standardsystem och företaget inte använde sig av dessa i så stor 
utsträckning som tidigare. Anthony och Govindarajan (2001) är inne på att ett av huvudmålen 
med ekonomistyrningen är att kunna påverka individernas beteende inom företaget. Vid 
införandet av affärssystemet valde företagsledningen att använda sig av ett standardsystem av 
flera anledningar. Dels av tidsbrist och dels för att det var billigare. Genom att använda sig av 
den roll som Askenäs (2000) beskriver som manipulatören kunde företaget också använda 
systemet för att på ett enkelt sätt standardisera processerna, och säga att de var tvungna till 
det, med hänvisning till affärssystemet. Genom att använda affärssystemet som ett styrverktyg 
i ett manipulativt syfte kunde företagsledningen ändra på processerna utan att behöva få kritik 
för det, vilket istället kunde läggas på affärssystemet. På en del ställen i verksamheten har 
användarna inte valt att bli manipulerade, de har istället manipulerat systemet. Det har gjort 
att affärssystemet har fått den roll som Askenäs benämner permittenten. Detta har skett 
genom att de har använt sig av parallellsystem istället för att underordna sig att använda 
affärssystemet. Davenport (2000) instämmer och menar att affärssystemet är standardsystem 
som kan vara att svår att anpassa, vilket verkar stämma in i det här fallet. 
 
Det finns en motstridighet där några säger att organisationsstrukturen har påverkas av 
affärssystemet, medan en annan säger tvärtom. Den troligaste orsaken som jag kan se är att 
företaget består av mer än 600 anställda och om strukturen har förändras så behöver inte det 
märkas hos grannavdelningen eller hos övriga delar i verksamheten. Ett par av aktörerna säger 
att det har blivit lättare att styra och att ledningen nu kan koncentrera sig på en mer strategisk- 
än operativ nivå. Det kan nog stämma att med hjälp av affärssystemet går det att 
decentralisera ut vissa typer av beslut och istället jobba mer på strategisk nivå. Det verkar 
dock inte gälla alla, då båda controllerna anser att ledningen har underskattat affärssystemet 
som ett styrningsverktyg. Chefen för affärsområde X tycker att ledningen koncentrera sig på 
mer strategisk nivå genom affärssystemet. Hans uttalande grundar sig ifrån att han är en av få 
som har erfarenhet av andra affärssystem, vilket jag tolkar som att controllerna har rätt. 
Davenport (1998) är inne på samma linje och menar att de redan från början ser 
affärssystemet som ett strategiskt och organisatoriskt verktyg. När aktörerna ska svara på 
frågan om vilken roll de tycker att affärssystemet har får jag en hel del olika svar, där några 
inte kan svara på frågan medan andra har olika åsikter om den. Detta beror på att 
avdelningarna använder systemet på olika sätt, samt att alla inte har den kunskapen om 
affärsystemet som ett strategiskt verktyg.  
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5.1.2 Värderings styrmodellerna 
 
En underhålls och produktionsteknikchef menar att affärssystemet är ”hjärtat i verksamheten”. 
Jag tycker att det är en bra jämförelse då affärssystemet kan ses som själva blodomloppet och 
har uppgiften att skicka ut information ut i organisationen. De som handhar systemet, blir på 
så sätt själva hjärnan. Problemet är att det endast är ett fåtal som ser affässystemet på det 
sättet. Det innebär att det är lätt att glömma bort affärssystemet som ett strategiskt 
styrverktyg, vilket Davenport (1998) är inne på. Företagets ekonomichef menar att genom 
affärssystemet är alla en del av helheten, vilket hänger ihop med det som underhålls och 
produktionsteknikchefen säger. Genom affärssystemet kan företaget skapa mer delaktighet, 
men det går inte av sig själv Därför tycker jag att. alla måste få en insikt i hur det fungerar, 
först då kommer affärssystemet att kunna användas fullt ut i värderingsstyrmodellen. En 
annan effekt som affärssystemet har är att det just nu finns ett missnöje bland personalen, 
speciellt hos operatörerna. De kan förmedla negativa intryck om företaget och indirekt till 
företagsledningen.  

5.1.3 Interaktiva styrmodellerna 
 
Askenäs (2000) skriver att affärssystem kan bidra med nya strategiska utkikstorn som skapar 
tillfällen att se områden som tidigare inte var möjliga. Det verkar även några av aktörerna 
vara medvetna om. Underhålls och produktionsteknikchefen förklarar att affärssystemet har 
gjort det lättare för hans avdelning att jämföra den mot andra utomstående företag. Han menar 
att företagsledningen kan få ett bättre underlag om de lägger ut den typen av verksamhet på 
ett utomstående företag, eller kan det vara mer lönsamt att göra det själva. Genom att ge 
företagsledningen den här informationen kan de ta strategiska beslut om nya områden som de 
inte hade möjlighet till innan. Ekonomichefen säger att med hjälp av systemet kan 
medarbetarna indirekt se hur saker påverkas och på så sätt kan de komma med bra och 
kreativa förslag om förbättringar. Fungerar det fullt ut blir den kreativa processen en mer 
naturlig del av arbetet istället för att använda sig av andra mer påtvingade åtgärder. Företaget 
har inte införskaffat de moduler som kan hitta nya områden av olika skäl. Gör de det kommer 
säkert fler aspekter upp inom det interaktiva området. Marknads och inköpschefen tror att 
affärssystemet på sikt kan möjliggöra nya strategiska områden. Det finns ett par aktörer som 
inte ser någon påverkan alls. Andra menar att det ibland kännas som om Movex tar bort 
kreativiteten. Det sistnämnda tror jag kommer ifrån att systemet kan vara lite tungrott och 
byråkratiskt ibland. Att alla inte behärskar systemet leder till stora problem för andra inom 
verksamheten.  
 
Företaget har försökt att bygga ett nära samarbete med kunden och på så sätt erbjuda något 
unikt. Det kallas enligt Porter (1980) för differentieringsstrategi och som går ut på att 
företaget erbjuder något som är unikt till sina kunder. När företaget blev ett eget bolag var 
företaget tvungen att skaffa sig ett affärssystem för att möjliggöra den nya strategin som 
infördes då. Problemet var att affärssystemet från början inte var anpassat för företaget och 
det har gjort strategin i vissa avseenden har påverkats av affärssystemet. Nu jobbar ledningen 
med att försöka få affärssystemet att stödja strategin. 

5.1.4 Diagnostiska styrmodellerna 
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Simons (1995) menar att den diagnostiska styrmodellen ska förbättra ledningens möjligheter 
till övervakning och kontroll av verksamheten. De flesta aktörer är inne på att affärssystemet 
har påverkat det. Oftast är det lättast att se påverkan på denna de, eftersom många uppfattar 
att affärssystemet inom det här området har sin huvuduppgift. En del menar att ett stort 
användningsområde för Movex är att ta fram och mäta mål. Från controller avdelningen anser 
de att fler möjligheter till ytterligare mätpunkter har kommit fram, men när målen togs fram 
utgick de inte från Movex. Överlag tycker de flesta att det har blivit lättare att mäta, följa upp 
och göra olika sorters jämförelser. Möjligheten att ta fram mer avancerade rapporter har även 
ökat. Den här delen fungerar ofta bra eftersom den till stor del bygger på vanlig och 
traditionell ekonomistyrning, dock kan den inriktas för mycket. Kaplan och Norton (1992) 
menar att en alltför enkelspårig styrning av framförallt finansiella nyckeltal skapar obalans i 
styrningen. 
 
Samtliga undersökta enheter tycker att affärssystemet har bidragit till ett ökat 
informationsflöde mellan enheterna. Det har lett till en bättre överblick och att informationen 
finns på ett ställe. Det har även gjort det lättare att se vad andra gör och att allt har blivit mer 
uppenbart. Detta bör ha gjort att även fler har fått en ökad målöverenstämmelse enligt den 
definition som Anthony och Govindarajan (2001) ger. Orsaken till detta är främst att många 
har fått förståelse för varandras uppgifter och funktioner. Även möjligheterna till bättre 
samarbete mellan enheterna bör ha ökat. Ett problem som har uppstått är att kommunaktionen 
med moderbolaget har försämras. Detta beror på att systemet inte är helt anpassat till 
företaget.  

5.1.5 Gränskapande Styrmodellerna 
 
Simons (1995) gränsskapande styrmodell innebär att begränsa handlingsfriheten. Där talar 
systemet om vad som inte får göras, istället för det vanliga budskapet som säger vad du får 
göra. Det finns knappt någon aktör som kan se någon påverkan på området, det enda är att 
företaget ska förbjuda användandet av parallellsystem till förmån för affärssystemet. Likaså 
att genomföra standardiserade processer som gör att det blir förbjudet eller svårare för 
avvikarna att göra saker som inte är acceptabelt inom verksamheten. Det är enklare att 
delegera ut beslut när alla får samma information genom affärssystemet vilket Carlsson 
(1985).säger: ”En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som 
har information kan inte undgå att ta ansvar.” 
 

5.2 Analys av Enkäterna 
 
De allra flesta av medarbetarna anser att affärssystemet har påverkat företaget på ett flertal 
sätt. Rent generellt är administratörerna mer positiva till Movex än operatörerna. Det beror 
nog till största delen att de har fått mer utbildning på systemet och på så sätt känner de sig 
mer trygga med affärssystemet. Det är därför operatörerna som inte tycker att det ät lika lätt 
att jobba med Movex som administratörerna. Det återspeglas även i svarsfrekvensen där 
femtio procent av operatörerna jobbar med Movex mot åttio procent av administratörerna. 
Medarbetarna tycker i hög grad att affärssystemet är viktigt för verksamheten och anser att 
företaget inte skulle klara sig utan det.  
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Företagets förmedling av sina värderingar ser ut att fungerat bra, men moderbolagets själ 
finns fortfarande kvar till viss del i verksamheten, främst hos operatörerna. Det visar att de 
abstrakta ting som finns i ett företag är svåra att ändra på, det tar ibland flera år. Det framgår 
tydligt att företagets mål och affärsidé inte helt stämmer överens. Anledningen till det beror 
på att företaget på senare tid har knutits närmare moderbolaget, vilket kan innebär att 
affärsidén och målen säger emot varandra. Med hänsyn till värderingsstyrningen har 
företagsledningen kommit långt fram med att förmedla dess grundläggande värderingar.  
 
Administratörerna upplever att de till hög grad kan se hur deras arbete påverkar andra genom 
affärssystemet till skillnad mot operatörerna. Det beror till största delen på användarens 
utbildningsståndpunkt. Hade operatörerna fått mer utbildning samt en större förståelse tror jag 
att svaren hade sett annorlunda ut. Även att administratörerna med hjälp av systemet kan hitta 
förbättringar beror på utbildningsståndpunkten. 
 
Båda grupperna anser att de har ett hyfsat förtroende för systemet, men det verkar inte vara 
mer än så. En del beror säkert på de inkörningsproblem som systemet har haft och att den 
information som finns i systemet inte alltid har haft tillräckligt hög kvalité. Informationens 
kvalité är beror på att alla användare matar in de värden som de är ålagda. Detta slarvar 
operatörerna med tillskillnad mot administratörerna som säger att de är mycket noga med 
inmatningen. Det här är en oerhörd svag punkt i systemet som bygger på att alla uppgifter 
matas in systemet. Medarbetarna tycks se en liten förändring när det gäller om deras arbete 
har förbättras eller förenklas på något sätt de senaste åren. Det beror både på nyinvesteringar i 
maskinerna samt att affärssystemet har förenklat vissa processer.  
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6. Slutsats 
 
I problemdiskussionen resonerade jag angående användandet av affärssystemet i ett 
strategiskt perspektiv. Detta ledde fram till uppsatsens syfte som är att identifiera hur ett 
affärssystem kan påverka ett större tillverkande företags strategiska ekonomistyrning. I det 
här kapitalet kommer jag att redovisa hur affärssystemet har påverkats. 
 
Affärssystemet påverkar alla inom organisationen på något sätt. Därför är det mycket viktigt 
att ledningen är medveten om det. Den viktigaste slutsatsen i det här arbetet är att ett 
affärssystem är ett strategiskt styrningsverktyg till företagsledningen, oavsett om de vill det 
eller inte. Om ledningen inte använder systemet korrekt kommer själva affärssystemet att 
jobba som ett sådant. Då finns det risk för att företagets mål och motiv kan gå emot 
affärssystemet. Det som uppstår är att företaget får problem i sin strategiska styrning eller i 
värsta fall bryter affärssystemet ner hela verksamheten. Eftersom affärssystemet påverkar den 
strategiska styrningen bör organisationen ta med de aspekterna som påverkar och på så sätt 
skapa en balans i den strategiska styrningen. För att affärssystemet ska få full effekt som ett 
strategiskt styrverktyg bör de flesta medarbetarna få tillräckligt med utbildning av systemet. 
Det är också mycket viktigt att medarbetarna använder systemet på ett korrekt sätt och följer 
de rutiner som finns för inrapportering av data. Annars ökar risken för att affärssystemet 
tappar tillförlitlighet och det är även risk för olika sorters dubbelarbete. Det är också viktigt 
att implementeringstiden inte är för kort, vilket annars kan påverka systemet negativt. 
 
Affärssystemet påverkar individernas beteende inom företaget genom att arbetssättet och 
processerna har förändrats Även organisationsstrukturen påverkas till en vis grad av 
affärssystemet. En av fördelarna med affärssystemet är att det har blivit lättare att styra och att 
ledningen kan koncentrera sig på en mer strategisk än operativ nivå, tack vare att det går att 
decentralisera ut vissa typer av beslut. Genom sitt sätt kan affärssystemet sprida ut 
värderingar till organisationens medarbetare. När systemet fungerar kan det sprida positiva 
budskap som delaktighet och helhetstänkande. När det inte fungerar finns det risk att systemet 
sprider negativa värderingar om företaget. 
 
Om affärssystemet används som det är tänkt kan det bidra med nya strategiska utkikstorn som 
skapar tillfällen att se områden som tidigare inte har skådats. Det kan bland annat jämföra 
olika verksamheter mot andra utomstående företag samt möjliggöra för nya strategier. Genom 
att medarbetarna kan se hur saker påverkas med affärssystemet ökar möjligheterna för dem att 
komma med bra och kreativa förslag om förbättringar. Om inte systemet fungerar som det ska 
kan det ibland ta bort kreativiteten. 
 
Affärssystemet har förbättrat ledningens möjligheter till övervakning och kontroll av 
verksamheten. Det har blivit lättare att mäta, följa upp och göra olika sorters jämförelser. 
Möjligheten att ta fram mer avancerade rapporter har ökat. Informationsflödet har ökat mellan 
enheterna som har lett till en bättre överblick och att informationen finns på ett ställe, samt en 
ökad målöverenstämmelse. Det är viktigt att information som finns i systemet har hög kvalité. 
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7. Diskussion och förslag på fortsatta studier 
 
I det här kapitlet kommer jag att diskutera resultatet av mina slutsatser för att sedan se om de 
svarar på uppsatsens syfte. Jag kommer även att behandla intressanta ämnen som kan följa 
denna rapport.  
 
I studien har jag försökt att identifiera hur affärssystemet har påverkat den strategiska 
ekonomistyrningen i företaget. Jag har därför fångat olika sorters påverkan som jag sedan har 
redovisat och förklarat. Genom detta anser jag att det finns belägg för att uppsatsens syfte gott 
och väl har uppnåtts. Jag vill dock påpeka att det kan finnas andra typer av påverkan som inte 
fångas upp här. Det betyder även att de faktorer som har uppkommit här inte behöver 
förekomma på andra företag. Min mening är att jag har fångat affärssystemets huvudsakliga 
påverkan. De aspekter som jag har kommit fram till borde även passa in på företag med 
liknade förutsättningar. Affärssystemet är ett bra verktyg som kan hjälpa ett företag sett ur en 
strategisk synvinkel. Genom att använda den rätt finns förutsättningar till att företaget kan få 
en ännu bättre styrning. Vägen dit är inte självgående. Företaget måste hela tiden jobba med 
affärssystemet. Görs det tror jag det finns lysande chanser till effektivare och bättre styrning, 
samt att införandet av nästa generations affärssystem kan skapa konkurrensfördelar.  
 
De problem som har uppkommit på grund av affärssystemet gentemot den strategiska 
ekonomistyrningen beror till stor del på att det är svårt att bryta gamla rutiner och vanor. När 
ett företag av den här storleken inför ett affärssystem innebär det stora omställningar och i 
många fall tar det längre tid än vad som är beräknat. Ofta är implementeringstiden för kort för 
att det ska fungera. Det leder som i det här fallet till en misstro mot systemet som i längden 
kan bli svår att bli av med. Därför är att oerhört viktigt att hela implementeringen görs på ett 
bra sätt, vilket inkluderar tillräckligt med utbildningstid för medarbetarna.  
 
Avslutningsvis vill jag lämna över en del tips till blivande uppsatsskrivare om intressanta 
ämnen inom affärssystemens och ekonomistyrningens fantastiska värld. Eftersom mitt 
fallföretag inte kan ses som ett typexempel åt alla stora tillverkande företag kan en tänkvärd 
fortsättning på den här studien vara att studera affärssystemets påverkan på den strategiska 
ekonomistyrningen i flera företag. Ett tips är att göra en fallstudie med tre till fem företag 
inom samma bransch och storlek. Då intervjuas två till tre personer från varje företag. En är 
tekniker och jobbar med systemet, en annan är ekonom och den tredje är från ett valfritt 
område. Ett annat förslag är göra en ännu bredare undersökning med ett liknade syfte som jag 
har haft, fast enbart med enkäter och där flera företag inom samma bransch skulle ingå. 
 
Ett intressant område är också att jämföra stora och små företags användningar av 
affärssystemet och se vilka som får ut mest till minsta möjliga kostnad. I ett längre perspektiv 
på cirka fem till tio år skulle det vara intressant att jämföra de som var pionjärer med att 
använda sig av affärssystem, de som kom in ett senare skede och de som inte använder sig av 
affärssystem, om de nu finns några. Det är viktigt att det har gått en längre tid från 
införskaffandet så att det går att jämföra en längre tidsperiod.  
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8. Förslag till företaget 
 
I det här kapitlet vill jag redogöra för de tips och råd som gäller för det aktuella företaget. 
Det innefattar företeelser som har dykt upp under arbetes gång som jag nu vill dela med mig 
till företaget.  
 
I enkätundersökningen och även bland intervjuerna framkommer det att företagets affärsidé 
och uppsatta mål inte överensstämmer med varandra. En konsekvens av det är att företaget 
och ledningen kan tappa trovärdighet. Det gäller även affärssystemet i sig som ibland 
uppfattas som ett dåligt och opålitligt system. Även det att den gamla företagsandan finns 
kvar i verksamheten kan ge dubbla och ibland felaktiga budskap till medarbetarna. Detta 
problem är störst bland operatörerna, men kan påverka verksamheten mer än man tror. Mina 
råd är att se till att det råder en målöverenstämmelse mellan företagets olika mål. Företaget 
bör även jobba mer med att sprida företagets värderingar och på så sätt få bort den gamla 
företagsandan för alltid.  
 
När det gäller affärssystemet tror jag att utbildning är det enda som hjälper för att förbättra, 
men också för att öka affärssystemets påverkan i den strategiska styrningen i en positiv 
bemärkelse. Eftersom företaget redan försöker förbättra medarbetarnas tekniska kunskaper 
om systemet så tror jag att de även behöver få kunskap om hur deras inmatningar påverkar 
systemet.. Ett sätt att nå dit kan vara att använda sig av rollspel. Genom detta går det att se hur 
hela kedjan påverkans av ens egna och andras aktiviteter. Min tanke är att användarna ska få 
en förståelse om vad som händer när de matar in rätt eller fel information i affärssystemet.   
 
Nu när strategin läggs om och företaget knutits närmre moderbolaget finns det ett ypperligt 
tillfälle för marknadsavdelningen att använda sina resurser på att lägga upp rutiner för 
användandet av affärssystemet och på så sätt slippa parallella system. Det kan också vara en 
god tanke för framtiden då nya avancerade program kan se olika samband och möjligheter. 
Om dessa åtgärder görs tillsammans med de slutsatser som arbetet har kommit fram till 
kommer det att leda till en rejäl kvalitetshöjning åt företaget, samtidigt som det kommer att 
fungera som en kvalitetssäkring. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Affärssystemet 
Erfarenheter/Kunskap har du av affärssystemet? 
Hur ofta arbetar du aktivt med det? Indirekt med Exelrapporter? 
Personalens uppfattning och inställning till affärssystemet? 
 
Strategi 
Vad är företagets långsiktiga målsättning, strategi? 
Hur konkurrerar ni ? Konkurrenssituation? 
Har det bildats nya strategiska områden tack vare affärssystemet? 
Har tekniken för affärssystemet varit begränsande för den strategiska nivån? 
Har strategin förändras eller påverkas efter införandet av affärssystemet? 
 
Styrning 
Hur förmedlar ni företagets värderingar till medarbetarna? 
Hur sätter ni gränser och hur förmedlas dessa till medarbetarna? 
Hur skapar ni kreativitet/förbättringar hos medarbetarna? 
Hur vet du att mål uppnås? Hur mäts resultat och övriga presentationer? 
Hur påverkar affärssystemet ovanstående? 
Enklare/svårare att styra affärssystemet nu än innan? 
Har processerna/arbetssätten ändrats på grund av affärssystemet? 
 
Information 
Har affärssystemet ökat kunskapen om verksamheten på något sätt? 
Har affärssystemet inneburit att det är lättare att få tillgång till information? 
Kan du se hur ditt arbete påverkar andras tack vare affärssystemet eller tvärtom? 
 
Organisationen 
Har organisationsstrukturen förändrat efter införandet av affärssystemet?  
Har ni varit tvungna att använda er av ett parallellsystem eller gå runt affärssystemet på något 
sätt? 
 
Avslutning 
Vad är den främsta fördelen/nackdelen med att använda ett affärssystem i strategisk 
ekonomistyrning? 
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Bilaga 2 Enkät angående Movex och strategisk ekonomistyrning 
 
Jag kan Företagets affärsidé……………………………………………. 
 
Jag är väl medveten om vilka mål som finns i företaget………………… 
 
Jag tycker att företagets affärsidé överensstämmer med de satta målen…. 
 
Med hjälp av Movex kan jag se hur mitt arbete påverkar andras arbete….. 
 
Den gamla Företagskulturen finns fortfarande kvar i verksamheten………. 
 
Movex hjälper mig att ta reda på vad jag ska göra……………………….. 
 
Movex är väsentligt för att verksamheten ska fungera bra………………..- 
 
Företaget skulle klara sig minst lika bra bra utan Movex………………. 
 
Genom Movex har jag fått mer ansvar………………………………… 
 
Jag litar på den information som finns i Movex………………………….. 
 
 
 
 
Det är lätt att arbeta med Movex………………………………………....  
 
Jag matar alltid in de värden som ska in i Movex………………………...  
 
Jag har alltid bra koll om hur det går för företaget………………………..  
 
Om något är fel kan jag gå till min närmaste chef och säga det…………. 
 
Mitt sätt att jobba har förbättrats och förenklats de senaste åren…………  
 
Sedan Movex började användas har verksamheten organiseras    
om väsentligt………………………………………………………………  
 
Jag har fått tillräcklig med utbildning för att kunna använda Movex   
på ett bra sätt. …………………………………………………………… 
 
Genom att använda Movex kan jag hitta förbättringar i verksamheten…..  
 
Tack för hjälpen! 
Magnus 

 

Inte alls    Absolut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte alls    Absolut 

Arbetar inte 
med Movex 
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Bilaga 3 Organisationsschema  

 

A
dm

inistratörer = Ekonom
i, Personal och C

ontrolling 

O
peratörer = H

uvudflöde svetsning (A
ffärsom

råde X
) 
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Bilaga 4 Resultatet från Enkäterna 

 




