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Sammanfattning  

Den snabba utvecklingen inom informationsteknologi är en av de största drivkrafterna bakom 
förändringar i organisationer. Förändring kan innebära en förflyttning från en trygg position 
till något okänt och osäkert, vilket kan upplevas skrämmande för många. I den här uppsatsen 
görs en fallstudie på Derome Byggvaror som nyligen implementerat ett nytt 
lagerstyrningssystem, RELEX, som komplement till sitt affärssystem. Syftet med 
implementeringen är att automatisera inköpsprocessen på samtliga filialer och därmed minska 
antalet involverade medarbetare i den operativa inköpsprocessen. Att införa ett nytt 
lagerstyrningssystem innebär en stor förändring för en del av verksamheten och det påverkar 
flertalet medarbetare. 

Uppsatsen syftar till att ta reda på vad som händer i ett företag som investerat i ett nytt 
lagerstyrningssystem och implementerar det i verksamheten. Vi kommer även ta reda på vilka 
fördelar och nackdelar som kan identifieras till följd av en implementering och sedan applicera 
det på vårt fallföretag. När vi studerat implementeringen har vi haft ett hermeneutiskt 
förhållningssätt med en induktiv metodansats och vi har använt oss av både en kvalitativ-och 
kvantitativ undersökningsmetod. Data har samlats in från besöksintervjuer och 
telefonintervjuer och respondenterna är medarbetare som påverkas både direkt och/eller 
indirekt av implementeringen. Svaren har vi sedan tolkat för att förstå hur förändringen har 
genomförts och hur organisationen har tagit emot den för att därmed kunna besvara våra två 
första frågeställningar. Vi ska även försöka sätta ett monetärt värde på implementeringen  
genom att kontakta alla butikschefer och lagerchefer på varje filial, för att få svar på hur mycket 
tid som avsattes för inköp före och efter RELEX.   

Slutsatsen i vår uppsats är att med RELEX har Derome effektiviserat sina inköpsprocesser och 
ökat sin lagertillgänglighet. Redan nu sparas 12 timmar varje dag på filialerna och det är tid 
medarbetarna ska kunna lägga på andra värdeskapande aktiviteter istället för inköp. 
Förändringen i verksamheten har också bidragit till motstånd och tröghet i 
implementeringsprocessen. Eftersom det lagts mycket tid på att förklara det nya systemets nytta 
och nödvändighet för medarbetarna som tidigare var mer involverade i inköpsprocessen, 
istället för att fullborda implementeringen.  

 
Nyckelord: Affärssystem, Organisationsförändringar, ERP-system, Implementering, Fördelar, 
Ledarskap. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
The rapid development of information technology is one of the main forcing behind 
organizational changes. Change means a move from a safe position to something unknown and 
uncertain, which can be intimidating to many. In this paper we have conducted a case study on 
Derome Byggvaror, which recently introduced a new inventory control management system 
(RELEX) in addition to its business system. The purpose of the implementation is to automate 
the purchasing process on all branches, and thus reduce the number of employees involved in 
the operational purchases. Introducing a new inventory control management system is a major 
change for the business and it affects a large number of employees.  

The aim is to find out what happens in a company that has invested in a new inventory 
management system and implement it in the business. We will also find out what benefits and 
disadvantages can be identified as a result of an implementation and then apply it to our case 
company. After studying the implementation we had a hermeneutical approach with an 
inductive method approach and we have used both a qualitative and quantitative survey 
method. Data has been collected from interviews and telephone interviews, respondents are 
employees who are directly or indirectly affected by the implementation. To answer our first 
two questions we have assigned a meaning to the answers to understand how the change has 
been implemented and how the organization has received it. Also, we will try to put a monetary 
value on the implementation. By contacting all store managers and stock managers at each 
branch to answer the amount of time set for purchase before and after RELEX.  

The conclusion of our paper is that with RELEX, Derome has streamlined their purchasing 
processes and increased their inventory. Already 12 hours are being saved every day at the 
branches and it is time employees will put on other value-creating activities instead of 
purchasing. The change in operations has also contributed to the resistance and stiffness of the 
implementation process. Because explaining the usefulness and necessity of the new system 
for employees, who were previously more involved in the purchasing process, took a lot of 
time instead of completing the implementation. 

 
Keywords: Enterprise Resource Planning System, Organizational change, Implementation, 
Benefits, Leadership. 

 

 



Centrala begrepp 
 
Filial - Anläggning/lagerplats/försäljningsställe för byggmaterial. 

Lagerhållning - Även kallat lagerhållningstid, mått för hur snabbt ett företag kan realisera 

sina varor, dvs omvandla till pengar. Ju kortare lagerhållning desto bättre. 

Ledtider - Tiden från att en process startar tills dess att den är fullbordad. 

Process/inköpsprocess - Beräkna/prognostisera/välja leverantör för vilka varor som ska 

köpas in. 

Huvudanvändare - Den person som har mest kunskap och jobbar aktivt i RELEX. 

Beställningspunkt - Ett specifikt lagersaldo för en artikel då RELEX tar fram ett 

inköpsförslag. 

Masterdata - All information som finns i ett artikelregister som ska in i RELEX, ex. längd, 

bredd, höjd, vikt, förpackningsstorlek, inköps- och försäljningspriser, leveransvillkor etc. 

Ambassadör - En god representant som är medveten om visionen och målet och som har 

kompetens och kunskap om Deromes arbetssätt. 

Lagerflytt - När varor/lager flyttas mellan de olika filialerna med lastbil. 

Inkurans - I ett lager kan artiklar av olika anledningar i större eller mindre utsträckning 

förlora sitt ursprungliga värde. Sådana anledningar kan exempelvis vara att de utgår på grund 

av konstruktionsändringar eller modellbyten eller att de på grund av ålder blir begränsat 

användbara. 
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1. INLEDNING 
Första kapitlet i denna uppsats är en introduktion till ämnesvalet. Det innehåller en 
presentation av fallföretaget samt problembakgrund, problemdiskussion, frågeställningar, 
syfte och avgränsningar. 
 

1.1 Problembakgrund 
Mycket av det som skrivits om revolutionära förändringar i organisationer handlar om snabba 
och dramatiska förändringar av organisationens teknologi (Jacobsen, 2013). Affärssystem 
tillhör kategorin informationsteknik och är ett datorprogram som hanterar och bearbetar all den 
information som krävs för att administrativt styra och kontrollera verksamheten i företag 
(Jonsson & Mattsson, 2016). Vårt intresse för affärssystem grundar sig i den betydelsen det har 
för ett företag, samt att affärssystem troligtvis är något vi kommer i kontakt med i våra framtida 
arbetsliv som ekonomer. I den här uppsatsen görs en fallstudie på Derome Byggvaror som 
nyligen infört ett nytt lagerstyrningssystem, RELEX, som komplement till sitt affärssystem. 
  
Derome Byggvaror är Västsveriges största byggvaruhandlare och ingår i den familjeägda 
koncernen Deromegruppen. Tidningen Veckans Affärer har tillsammans med 
informationsföretaget Bisnode listat Derome Byggvaror som ett av Sveriges superföretag 2016, 
vilket var tredje året i rad för bolaget på topp-10-listan. För att bli placerad där krävs det att 
bolaget har klarat högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet samt avkastning på kapital, fyra år i 
rad. I Sverige är det i snitt en tiondels promille av alla landets företag som klarar kraven 
(Veckans Affärer, 2016). 2014 var året då Derome började expandera kraftigt, både vad gäller 
antal anläggningar och försäljningsområde. Derome gick från tio filialer till sjutton filialer och 
trots expansionen ökade bolagets omsättning och lönsamhet (Svensk Byggtidning, 2015). 
Under tiden den här uppsatsen har pågått, april 2017, har bolaget expanderat och gjort 
ytterligare förvärv med 12 filialer i Skåneregionen (Industrinyheter, 2017). 
  
I ett möte med ekonomichefen på Derome Byggvaror och projektledaren för projekt RELEX 
(Personlig kommunikation, 24 januari 2017), berättar dom att Derome Byggvaror nyligen 
implementerat lagerstyrningssystemet RELEX. Detta kontrollerar, gör prognoser och ger 
inköpsunderlag för en bättre lagerhållning på filialerna. Systemet började införas i maj 2016 
och i november samma år var 22 filialer operativa i RELEX. Tidigare var det butikschef och 
lagerchef på varje filial som kontrollerade lagret och därefter gjorde manuella inköp för varje 
artikel. “Ett miljardföretag som Derome ska inte skötas med papper och penna”, framhåller 
projektledaren. Innan RELEX var det cirka 60 medarbetare på samtliga filialer som dagligen 
var involverade i inköpsprocessen och nu är det på gång att enbart bli ungefär fem personer 
som centralt arbetar i RELEX. Detta kommer att innebära en stor förändring för flertalet av 
medarbetarnas arbetssituation. 
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1.2 Problemdiskussion 
Världen förändras hela tiden och förmågan att ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet 
är en tydlig egenskap hos många framgångsrika företag. Det är ofta företag som upplever att 
de är i behov av en förändring som investerar och implementerar ett nytt systemstöd 
(Magnusson & Olsson, 2008). Affärssystem är ett verktyg som företag kan använda sig av för 
att öka sin kapacitet, förbättra sin prestationsförmåga, fatta bättre och snabbare beslut och 
genom det erhålla konkurrensfördelar (Al-Mashari & Al-Mudimigh, 2003). Det främsta 
argumentet för att använda affärssystem är de tidsmässiga vinsterna i kortare ledtider när 
verksamhetens alla informationsflöden integreras (Magnusson & Olsson, 2008). Tekniken 
skapar nya kopplingar mellan företagets aktiviteter, så de nu kan mer detaljerat samordna 
aktiviteter med sina kunder och leverantörer (Porter & Millar, 1985).   
  
Att införa ett nytt affärssystem innebär en stor förändring i en verksamhet och medarbetarnas 
attityd till förändringen är en viktig faktor för att implementeringen ska lyckas. Medarbetarnas 
värderingar och attityder kan påverka hur de förhåller sig till förändringar (Aladwani, 2001). 
Eilam och Shamir (2005) anser att människors inställning till en förändring är olika och att 
reaktionen på förändringen är kopplad till huruvida förändringen upplevs som ett hot eller en 
möjlighet. Uppstår det oväntade negativa attityder från eventuella användare kan det försvåra 
implementeringsprocessen (Aladwani, 2001). Blir implementeringsprocessen försvårad och 
därmed förlängd kan större kostnader uppstå än vad det initialt var tänkt. Ett affärssystem kan 
komma med gynnsamma belöningar, men riskerna det bär med sig kan vara lika stora. Företags 
erfarenheter av affärssystem är inte alltid helt bekymmersfri och det svårigheter som kan uppstå 
kan leda till ekonomiska förluster som i vissa fall lett till konkurs. När ett företag investerar i 
och implementerar ett systemstöd i organisationen måste ledningen vara försiktig med 
entusiasmen om fördelarna så eventuella hinder och nackdelar inte förbises (Davenport, 1998). 
  
I ett förändringsskede anses ledarskapet vara av stor betydelse, för att motivera medarbetarna 
till att anpassa sig till nya situationer (Katzenbach, 1997; Gil et al, 2005). Skulle medarbetarna 
inte känna sig motiverade till förändringen kan de uppstå motstånd, vilket är ett av de vanligaste 
problemen vid genomförandet av en förändring. Det handlar främst om rädsla för det okända, 
en känsla av minskad kontroll, förväntade svårigheter i att anpassa sig till nya arbetsmetoder 
och arbetsvillkor. Dessutom kan en känsla av maktförlust uppstå (Eilam & Shamir, 2005).  
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1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att beskriva vad som sker i ett företag som investerat i ett nytt 
lagerstyrningssystem och implementerar det i verksamheten. 

1.4 Frågeställningar 

– Vilka fördelar och nackdelar kan identifieras efter en implementering av ett 
lagerstyrningssystem? 

– Hur kan en förändring påverka en organisation och dess medarbetare? 

– Hur kan det sättas ett monetärt värde på en implementering? 

1.5 Avgränsningar 
Då uppsatsen innehåller en fallstudie faller det sig naturligt att uppsatsen avgränsas till 
fallföretaget och det systemstöd de investerat i. Systemstödet som studerats behandlar enbart 
lagerstyrning och inköp, varför uppsatsen enbart berör de områdena inom den teoretiska 
referensramen för affärssystem. Uppsatsen tar inte ställning till om införandet av RELEX är en 
lämplig investering eftersom lagerstyrningssystemet redan är införlivat i verksamheten hos 
fallföretaget.  
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2. METOD 
I följande kapitel presenteras vilken metod som valts för att samla in data och svara på 
frågeställningarna till uppsatsen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens 
fallstudie. 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
Det kan vara svårt och nästintill omöjligt att komma fram till en gemensam bild över hur 
världen ser ut i verkligheten. Det är något som filosofer har diskuterat i flera hundra år. Nedan 
presenteras positivismen och hermeneutiken som är två vetenskapliga inriktningar med olika 
grundläggande antaganden (Jacobsen, 2002). 

2.1.1 Positivism och hermeneutik 
Positivismens grundläggande antaganden är att världen kan beskrivas med hjälp av lagar och 
regelbundenheter. Sociala system kan förklaras utifrån generella regler precis som fenomen 
inom fysiken. Utgångspunkten för positivisterna är att allt, även sociala system och människor, 
kan studeras empiriskt med hjälp av sinnesdata (det vi kan se, höra och känna). Den 
positivistiska ansatsen har dock kritiserats från många håll vilket gav upphov till en 
förståelsebaserad ansats, även kallad hermeneutik. Begreppet hermeneutik kommer från 
grekiskan och betyder förståelse eller tolkning. Utgångspunkten för denna inriktning är insikten 
om att samhällsvetenskap är studier av hur människor tänker och agerar, vilket är något helt 
annat än naturvetenskap (Jacobsen, 2002). 

2.1.2 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 
När vi undersökt hur en implementering av ett nytt systemstöd har påverkat en verksamhet har 
vi haft ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vi har samlat in data från flera olika besöksintervjuer 
samt telefonintervjuer. Respondenterna är personer som påverkas både direkt och/eller indirekt 
av implementeringen för att få ett så brett och djupt perspektiv av fenomenet som möjligt. 
Svaren har sedan tolkats för att förstå hur förändringen har genomförts av ledningen och tagits 
emot av organisationen. Ett hermeneutiskt förhållningssätt är också den filosofiska grunden för 
en kvalitativ studie vilket denna uppsats syftar till att vara, då vi vill ha en bred och noggrann 
beskrivning av det vi undersöker.  

2.2 Metodansats 
Olika strategier kan användas för att kartlägga verkligheten, som kan uppfattas antingen 
objektiv eller som en mänsklig tolkning. Den ena strategin, deduktiv, utgår från “teori till 
empiri”. Alternativet kallas induktiv ansats och här går istället forskaren “från empiri till teori” 
(Jacobsen, 2002). 

2.2.1 Deduktiv ansats 
I en deduktiv ansats utgår forskaren från att först skaffa sig vissa förväntningar, som bygger på 
tidigare teorier, om hur världen ser ut och därefter samla in empiri för att se om förväntningarna 
stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). 

2.2.2 Induktiv ansats 
En induktiv ansats innebär att forskaren har ett öppet sinne utan speciella förväntningar på det 
som ska studeras. Forskaren går alltså från empiri till teori och försöker se speciella situationer 
utan att påverkas eller begränsas av i förväg definierade hypoteser och/eller teorier. Finns inga 
förutfattade meningar eller förväntningar skulle forskaren få in data som speglade verkligheten 
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korrekt i ett specifikt sammanhang. Då skulle hon eller han försäkra sig om att informationen 
var relevant och riktig för att därefter utveckla teorier (Jacobsen, 2002). 

2.2.3 Val av metodansats 
I vår uppsats har vi använt oss av induktiv metodansats då vi tolkat primärdata som samlats in 
från intervjuer och observationer på ett fallföretag. För att få en rättvis uppfattning av 
implementeringen har intervjuerna också gjorts oberoende av varandra för att undvika ledande 
frågor till respondenterna. Utifrån detta har sedan teorier tagits fram som styrker eller vägs mot 
den empiriska insamlingen. Ett eget teoretiskt ramverk har tagits fram för vårt 
undersökningsobjekt lagerstyrningssystem, det utgår ifrån teorier baserat på affärssystem. 
Detta för att det finns ont om tidigare forskning relaterat till lagerstyrningssystem och vår 
insamlade empiri kunde appliceras på teorier för affärssystem. Uppsatsens frågeställningar 
besvaras inte genom att testa teorier och förväntningar, utan med hjälp av empirin. 

2.3 Undersökningssyfte 
Syftet beskriver undersökningens inriktning och huvudsakliga målsättning. Det går att dela in 
syftesformuleringen i tre övergripande grupper beroende på vilken inriktning de har: 
explorativ, beskrivande eller förklarande syfte (Christensen et al, 2016). 

2.3.1 Explorativt syfte 
Explorativ kan härledas från ett latinskt ord som betyder utforska eller undersöka. En 
undersökning med explorativt syfte handlar om att skapa en övergripande bild av något och 
samla så mycket kunskap som möjligt där huvudfrågan är Vad. Detta syfte används när det 
enbart finns lite kunskap om problemet. Det är forskarens uppgift att upptäcka de små 
skillnaderna i de insamlade uppgifterna och med det bygga upp en helhetsförståelse för 
undersökningsobjektet (Christensen et al, 2016). 

2.3.2 Vårt undersökningssyfte 
Vår uppsats har ett explorativt syfte eftersom kunskapen kring uppsatsens undersökningsobjekt 
tidigare är relativt liten. Uppsatsen syftar till att ta reda på vad som händer och få en 
helhetsförståelse när ett företag inför ett nytt systemstöd. Till exempel vilka fördelar och 
nackdelar som kan identifieras till följd av sådan implementering.   

2.4 Forskningsmetod 
Det finns olika typer av undersökningsansatser och de fyra generella forskningsansatserna är 
tvärsnitts-, longitudinell-, fallstudie- och experimentell ansats.  Ansatsen bestämmer vilken typ 
av undersökning som kommer att genomföras och därigenom även vilka resultat som är möjliga 
att få fram. Det är problemet som indirekt styr och bestämmer valet av ansats (Christensen et 
al, 2016). 

2.4.1 Olika ansatser 
Tvärsnittsansatsen syftar till att studera verkligheten på bredden vid en viss tidpunkt och är 
mest användbar när ett beskrivande syfte ska kvantifiera beskrivningen. Här används främst 
enkäter med fasta svarsalternativ, strukturerade telefonintervjuer eller personliga intervjuer. 
Dessa insamlingsmetoder kännetecknas av att de är förutbestämda, i hög grad standardiserade 
och hårt strukturerade, samt att svaren kan kvantifieras och bearbetas statistiskt (Christensen et 
al, 2016). 
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En fallstudieansats är en studie av kvalitativ karaktär där undersökningsenheter studeras mer 
ingående. Det kan antingen vara vid ett specifikt tillfälle eller över tid och baseras på både 
kvalitativa och kvantitativa sekundär- och primärdata. Fallstudieansats är framförallt lämplig 
att använda när komplexa sociala processer ska studeras för att förstå Vad det är som händer, 
Hur det händer och Varför det händer (Christensen et al, 2016). 

2.4.2 Vår forskningsansats 
Den forskningsansats vi arbetat utifrån är fallstudieansatsen som syftar till att tränga ner på 
djupet i ämnet för att skapa förståelse. Det är en smal-djup undersökning där de som påverkas 
direkt eller indirekt av implementeringen delade med sig av sina erfarenheter och 
uppfattningar. Vårt syfte är att ta reda på hur implementeringen har tagits emot av 
verksamheten och vår grundinställning är att alla berörda kan ha olika föreställningar om vad 
den har haft för effekt. 
  
Respondenterna i undersökningen har också varit projektledare, ekonomichef samt 
huvudanvändare som har delat med sig om bakgrunden till projektet och hur det genomförts. 
För att besvara uppsatsens tredje fråga har en statistisk mätning gjorts för att kvantifiera hur 
många timmar medarbetarna sparar i inköpsprocessen. Därför har forskningsmetoden 
tvärsnittsansats också kommit till användning. 

2.5 Undersökningsmetod 
Det finns två olika undersökningsmetoder inom samhällsvetenskapen som har olika karaktärer 
och angreppssätt vid undersökningar: kvantitativ metod och kvalitativ metod. Kvantitativa 
metoder samlar in data som omkodas till tal och kvalitativa metoder samlar in data i form av 
ord (Jacobsen, 2002). 

2.5.1 Kvantitativ metod 
Med denna metod är det enkelt att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika variabler 
med hjälp av statistik. En testande frågeställning använder ofta en kvantitativ metod där 
forskaren främst vill gå på bredden och undersöka många enheter eller utsträckningen av ett 
fenomen samtidigt som det inte är intressant att gå på djupet eller undersöka flera nyanser av 
ett undersökningsobjekt (Jacobsen, 2002). 

2.5.2 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod lägger istället betoning på ord och bilder och fokus läggs på hur individer 
uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. En kvalitativ metod används med fördel vid en 
explorativ frågeställning då forskaren vet väldigt lite i förväg om undersökningsobjektet. Det 
är en metod som får fram många nyanser av ett fenomen. Den går på djupet och forskaren 
koncentrerar sig på ett fåtal undersökningsobjekt. Vid en explorativ frågeställning lämpar sig 
en kvalitativ metod (Jacobsen, 2002). 

2.5.3 Vår undersökningsmetod 
Vår uppsats innehåller en rad intervjuer samt observationer av hur människor har agerat i ett 
förändringsskede. Vi har gett respondenterna i intervjuerna utrymme att berätta sina 
erfarenheter och reflektioner kring förändringen i verksamheten för att få fram många nyanser 
av fenomenet. För att kunna besvara de första två frågeställningar har vi använt en kvalitativ 
undersökningsmetod. Den sista frågeställningen besvaras med en statistisk mätning och därför 
har också en kvantitativ metod använts. 
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2.6 Urvalsmetod 
För att genomföra en primärdatainsamling måste respondenter och undersökningsobjektet vara 
fastställda. Att undersöka en hel målpopulation och göra en totalundersökning är dyrt och 
tidskrävande. Därför brukar endast ett urval som är representativt för hela målpopulationen 
undersökas. Gemensamt för alla urvalsmetoder är att ju större urval som undersöks desto större 
sannolikhet att urvalets uppfattningar stämmer överens med hela populationen. Då det är svårt 
att få ett urval som är en exakt motsvarighet till målpopulationen måste hänsyn tas till 
eventuella ramfel och bortfallsfel. Ramfel är fel som uppstår då urvalsramen inte stämmer 
överens med populationen och bortfallsfel är när inte svar fås från respondenten. Det finns två 
olika huvudtyper av urvalsmetoder: sannolikhetsurval eller ett icke- sannolikhetsurval 
(Christensen et al, 2016). 

2.6.1 Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 
Sannolikhetsurval innebär att varje respondent i ett urval har lika stor chans att komma med i 
undersökningen då respondenter väljs ut slumpmässigt. Det finns fem olika urvalsmetoder: 
obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat urval, klusterurval och 
flerstegsurval (Christensen et al, 2016). 
  
Icke-sannolikhetsurval görs inte slumpmässigt och urvalet kan oftast inte bli representativt för 
hela populationen. Det är dock en bra metod för en kvalitativ undersökning. Det finns sex olika 
urvalsmetoder till denna kategori: strategiskt urval, bekvämlighetsurval, kvoturval, 
uppsökande urval, självurval och ”påstana”-urval (Christensen et al, 2016). 

2.6.2 Vår urvalsmetod 
Valet av fallföretaget Derome Byggvaror beror på att båda författarna till uppsatsen arbetar på 
företaget vid sidan av studierna. Det är också ett företag som låter studenter skriva 
kandidatuppsatser om och tillsammans med företaget. Respondenterna i vår primära 
datainsamling har valts ur ett icke-sannolikhetsurval. De har valts utifrån kriteriet att de varit 
direkt eller indirekt kopplade till implementeringen av det nya inköpssystemet. Detta för att 
syftet med kvalitativa undersökningar är att öka informationsvärdet och då är det viktigt för 
trovärdigheten att respondenterna har kunskap och insikt om ämnet.  

2.6.3 Respondenter 
För att få en övergripande inblick i hur de involverade i projekt RELEX uppfattat 
implementeringen och det nya systemet, föll valet på att intervjua personer i den operativa 
verksamheten samt i ledningen. 12 respondenter finns med i uppsatsen, vilka är butikschefer 
och lagerchefer som arbetar operativt med RELEX och är direkt påverkade av 
implementeringen och dessa finns på respektive filial. I ledningen har vi intervjuat 
projektledaren samt ekonomichefen som är med i styrgruppen. Projektledaren har vi träffat tre 
gånger under uppsatsen, ett inledande möte tillsammans med ekonomichefen för att diskutera 
ämnet. Samt ett ytterligare informationsmöte och tillslut en intervju. En huvudanvändare har 
också intervjuats, en person som är med i alla led, arbetar aktivt med och har mest kunskap om 
systemet i fråga. Efter varje intervju har respektive respondent fått den nedskrivna intervjun 
via mail för godkännande. Detta har skett för att missförstånd ska undvikas.  
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Tabell 1: Över uppsatsens respondenter. 
 
I uppsatsens statistiska mätning har vi ringt 42 stycken lagerchefer och butikschefer från 21 
filialer och därmed har en mindre totalundersökning genomförts. Dock med två bortfallsfel, 
två av respondenterna kunde inte svara på frågan ”Hur mycket tid avsattes för inköp innan 
RELEX?” eftersom de var relativt nyanställda och inte arbetat på Derome innan 
implementeringen av RELEX. Därför är två filialer inte medräknade i kvantifieringen. 
Derome Byggvaror har tre ytterligare filialer, två av dom förvarvärdes tidigare i år men är 
inte fullständigt aktiverade i RELEX. Den tredje filialen är centrallager. För att beskriva 
uppsatsens undersökningsobjekt RELEX har vi haft mailkontakt med en projektledare Lars 
Sandin från RELEX solutions som hjälpt oss få en korrekt beskrivning av systemet.  

2.7 Datainsamlingsteknik 
Det finns olika typer av data. För det första kan data delas in utifrån dess karaktär och form till 
kvantitativ och kvalitativ. För det andra kan data delas in i när och hur det samlades in 
(Christensen et al, 2016). Nedan beskrivs de olika typerna samt de tekniker som används för 
insamling och dokumentation. Avslutningsvis beskrivs de metoder som används i vår studie. 

2.7.1 Sekundärdata och primärdata 
Sekundärdata är data som tidigare samlats in och sammanställts, dock i ett annat syfte än den 
aktuella undersökningen. Det är ofta sekundärdata som samlas in först i en 
undersökningsprocess för att få förståelse och en överblick för problemområdet. Det kan till 
exempel vara offentlig information från internet eller tidningar. Primärdata är den data som 
samlas in till om undersökningsobjektet och är anpassat till just det aktuella ämnet (Christensen 
et al, 2016). 

2.7.2 Insamling av primärdata 
Det finns olika tekniker för att samla in primärdata och informationen fås ofta genom 
kommunikation eller observation. De olika insamlingsteknikerna är enkät, intervju, 
observation och experiment (Christensen et al, 2016). 
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En enkät är ett frågeformulär som respondenten själv besvarar och det kan skickas ut via e-
post, via internet eller delas ut vid besök. Enkäten innehåller slutna frågor där respondenten 
kryssar i olika alternativ (Christensen et al, 2016). 
  
En intervju kan genomföras via telefon, i grupp, personlig intervju eller som en “påstana”-
intervju där förbipasserande personer intervjuas utanför till exempel mataffären. Intervjuer kan 
ha en strukturerad eller ostrukturerad karaktär. En strukturerad intervju påminner mycket om 
en enkät och frångår inte sitt manus med förberedda frågor. I en intervju däremot kan 
intervjuaren påverka och styra respondenten och det fenomenet kallas intervjuareffekten. En 
ostrukturerad intervju är en inte särskilt detaljerat förberedd intervju. Dessa tenderar att ge 
djupare material då respondenten får prata mer fritt (Christensen et al, 2016). 
  
Vid observationsstudier studeras endast beteenden och intervjuaren är inte beroende av att 
respondenten ska komma ihåg vad hon eller han en gång gjort. Observationer kan vara öppna 
eller dolda. Vid öppna observationer är de observerade medvetna om det, vilket inte är fallet i 
en dold observation (Christensen et al, 2016). 
  
Ett experiment genomförs via kommunikation eller observation av en person, om samband 
mellan variabler ska undersökas (Christensen et al, 2016).                                                                                         

2.7.3 Vår datainsamlingsmetod 
För att få kunskap kring vårt ämne samt för att besvara uppsatsens frågeställningar har 
besöksintervjuer samt telefonintervjuer genomförts för att samla in primärdata. Det är 
intervjuer av både strukturerad och ostrukturerad karaktär. Grunden för utformningen av 
intervjufrågor är uppsatsens syfte och frågeställningar. Det finns fördelar med att göra 
intervjuer, till exempel kan många och krångliga frågor ställas och skulle det vara oklarheter i 
frågorna kan de lättare redas ut, samt att öppna frågor lättare kan besvaras. Vi har främst använt 
oss av informella ostrukturerade personliga intervjuer till denna uppsats vilket innebär att 
frågorna har varit öppna och respondenterna har kunnat svara fritt. Det har också genomförts 
tre telefonintervjuer där respondenterna har besvarat frågor från intervjuguiden. Kvalitén på de 
intervjuerna jämfört med besöksintervjuerna är märkbart sämre, där fick vi ut mindre 
information och kunde inte riktigt tolka svaren eller ställa följdfrågor på samma sätt. Det 
märktes också på att de tidsmässigt var mycket kortare, se tabell 1 (kapitel 2.6.3). Det märks 
också tydligt att kvalitén på intervjuerna blev bättre och bättre under uppsatsen gång, då vår 
kunskap och förståelse kring ämnet ökade. Kortare telefonintervjuer har också ägt rum där 
författarna ringt 42 butikschefer och lagerchefer på filialerna för att ta reda på om uppsatsens 
undersökningsobjekt RELEX har bidragit till någon tidsbesparing för medarbetarna.  Detta för 
den kvantitativa delen av uppsatsen.  

2.8 Validitet och Reliabilitet 
När det gäller kvantitativa och kvalitativa studier kan utfallen vara väsentligt att diskutera och 
då används begreppen validitet och reliabilitet. Validitet handlar om trovärdighet och kan 
användas för att beskriva hur de olika delarna och slutsatser i studien hänger samman med 
verkligheten. Det brukar definieras som intern validitet. Validitet handlar också om graden av 
generaliserbarhet, vilket definieras som extern validitet. Intern och extern validitet är relevanta 
vid en kvalitativ analys. Reliabilitet handlar om möjligheten att få samma resultat om en 
likartad eller identisk studie skulle gjorts en gång till (Christensen et al. 2016). 
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2.8.1 Validitet och Reliabilitet i vår uppsats 
Validitet och reliabilitet kan vara svårt att applicera på en kvalitativ studie då inte exakta mått 
erhålls eller siffror som i en kvantitativ studie, utan ett fenomen undersöks och hur människor 
interagerar i ett sammanhang. Då verkligheten ständigt förändras kommer ytterligare en studie 
på samma studieobjekt inte resultera i samma slutsats. Implementeringen av 
undersökningsobjektet är inte heller fullbordad i verksamheten, de befinner sig fortfarande i en 
uppstartsfas. Våra respondenter påverkas direkt och indirekt av implementeringen på 
fallföretaget och därmed anser vi att de resultat vi fått fram uppnår en god reliabilitet och 
validitet under dessa förutsättningar. Den kvantitativa delen där vi gjort en undersökning över 
tidsbesparing undersökningsobjektet medfört, kommer ändras över tid. Det resultatet vi fått 
fram beskriver enbart den nuvarande implementeringsfasen, vilket kommer vara missvisande 
om över tid.  

2.9 Fallföretaget Derome Byggvaror 
Derome Byggvaror är Västsveriges största byggvaruhandlare och ingår i den familjeägda 
koncernen Deromegruppen. Derome har traditioner från 1946 då det startades som ett 
enmansföretag i tätorten med samma namn, belägen i norra Halland. Idag 2017 har 
Deromegruppen växt till två koncerner som verkar inom fem olika affärsområden (Derome, 
2017 [a]). Trä är den röda tråden i Deromegruppen. Skogsråvara förädlas och blir till 
byggvaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi (Derome, 2017 [b]). Deromes 
koncept bygger på att ha allt för byggaren samlat på ett ställe och tillgodose det totala material- 
och tjänstebehovet. Derome erbjuder ett komplett sortiment av trä, byggmaterial, snickeri, 
interiör och ytterligare byggförnödenheter (Derome Byggvaror, 2017). 
  
2014 inträdde företaget i en tillväxtfas och för att erhålla bättre kontroll och lagerhållning tog 
en projektgrupp fram ett förslag om en investering i ett lagerstyrningssystem. Inköpen har 
tidigare gjorts manuellt med papper och penna ute på lagret och i butiken. Då var många 
medarbetare involverade och åtskilliga av dessa saknade inköpskompetens. Istället hade de 
egna visioner om hur ett lager ska se ut. Ett lagerstyrningssystem skulle säkerställa att samtliga 
inköp blir effektiviserade och att ingen beställning glöms av. Deromes mål är att ha en hög 
lagertillgänglighet. En negativ effekt av hög lagertillgänglighet var att ofrekventa artiklar också 
köptes in, det vill säga artiklar som inte kom till försäljning. Detta var en följd av att inköp 
baserades på den visuella uppfattningen av hur ett lager ska se ut istället för på 
försäljningsstatistik. Ledningen ansåg att ett lagerstyrningssystem som ett komplement till det 
nuvarande affärssystemet skulle göra det möjligt att få en djupare insyn i företagets 
lagerhållning och öka kvalitén i inköpsprocessen.  I slutet av 2015 investerade därför Derome 
i lagerstyrningssystemet RELEX. Det skulle inte enbart skapa bättre kontroll utan också frigöra 
mer tid till andra värdeskapande aktiviteter, som t.ex. tid till kund. Implementeringen av 
lagerstyrningssystemet är något som det flesta inom företaget påverkas av, direkt eller indirekt. 
Då Derome varit ett framgångsrikt företag även utan lagerstyrningssystem fanns risk för 
motstånd eftersom implementeringen skulle innebära en stor förändring. RELEX skapar 
automatiskt inköpsförslag vilket kommer minska antalet operativa medarbetare som manuellt 
arbetar med inköp, från cirka 60 personer som kommer bli en central grupp på ungefär fem 
personer. Hur en förändring hanteras av ledningen är avgörande för hur den mottas av 
användarna och införs i verksamheten (Projektledare RELEX, Personlig kommunikation 
2017). 
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2.10 RELEX 
RELEX solutions projektledare Lars Sandin (Personlig kommunikation, 10 maj 2017) förklarar 
att RELEX är ett systemstöd för omfattande hantering av varuförsörjningskedjan. En av 
styrkorna i RELEX är den minnesbaserade lösningen som tillåter systemet att utföra 
beräkningar och optimeringar för hela försörjningskedjan snabbt och effektivt. RELEX 
optimerar olika produktplatsspecifika beställningsparametrar, säkerhetslagar, prognosmodell 
et cetera. som tillsammans med försäljningshistorik och masterdata ger användaren optimala 
prognoser och inköpsförslag. Systemet har ett brett stöd för att hantera säsonger och 
produktlivscykelns olika faser. Genom att ta hänsyn till hur dessa händelser påverkar 
försäljningen ser RELEX till att framtida prognoser tar hänsyn till dessa. När RELEX gör 
beräkningar och tar fram inköpsförslag tas även hänsyn till parametrar på leverantörsnivå och 
optimerar beställningskvantiteter baserat på fraktgränser från leverantör, förpackningsstorlekar 
och ekonomisk orderkvantiteter. Med RELEX blir en stor del av varupåfyllningen 
automatiserad. Stödet i RELEX gör varupåfyllningsprocessen mer effektiv, minimerar den 
förlorade försäljningen, ökar tillgängligheten och sänker lagernivåerna. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I det här kapitlet redogörs de teorier författarna av uppsatsen valt inom ämnet för att öka 
förståelsen för ämnet och därmed kunna svara på uppsatsens frågeställningar. 

3.1 Uppsatsens ramverk 
Vi har tagit fram ett eget ramverk för den här uppsatsen då vi studerar utifrån olika perspektiv 
vad som sker när ett systemstöd implementeras i en verksamhet. Undersökningsobjektet är ett 
lagerstyrningssystem som utgör ett komplement till verksamhetens övergripande affärssystem. 
Till skillnad från affärssystemet berör lagerstyrningssystemet enbart en del av verksamheten, 
vilket visas med en grönmarkering i bild 1 nedan. Vi kommer utgå från teorier för affärssystem 
i vår teoretiska referensram när det gäller fördelar, nackdelar och organisatoriska förändringar 
för uppsatsens undersökningsobjekt. Eftersom det är en mjukvara som tas i bruk och 
automatiserar en väsentlig del i verksamheten förändras arbetssituationen och arbetsmiljön. 
Det saknas nästan helt tidigare forskning kring just lagerstyrningssystem och därför har vi tagit 
fram ett eget ramverk. 
  

 
Bild 1: Davenport 1998. s.4 

3.2 Lagerstyrningssystem 
Ett lagerstyrningssystem syftar till att säkerställa att rätt artiklar är lagerförda samt att rätt 
kvantitet finns tillgänglig. Det behandlar all data för företagets samtliga artiklar och skall med 
hjälp av prognostisering bedöma när och hur mycket ett lager ska fyllas på för att tillgodose 
efterfrågan på varje enskild vara.  Se bild 1, det grönmarkerade system för inventering och 
lager för vilket område i affärssystemet som lagerstyrningssystem behandlar. Lagerstyrningens 
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syfte är att ge lagom stora lager. Det är inte optimalt att ha ett allt för välfyllt lager, då höga 
lagernivåer innebär kapitalbindning. Ett lagerstyrningssystem har i allmänhet som syfte att 
sänka kostnaderna för kapitalbindning. Kapitalbindning betyder att ett företags kapital är 
bundet i varulagret vilket påverkar företagets lönsamhet och är egentligen kapital som kan 
användas till andra ändamål. En effektiv lagerstyrning kan resultera i en sänkning av 
lagernivåerna i varulager, vilket kan ge betydande ekonomiska besparingar. Kapitalbindning i 
lager är ofta väsentligt större än de kapital som är bundet i maskiner och anläggningar. För att 
kunna utnyttja ett lagerstyrningssystem är det viktigt att ha korrekt data. De olika typerna av 
data som används är exempelvis lagersaldo, restorder, uteliggande beställningar, olika 
kostnader med mera. Stämmer inte dessa uppgifter kommer inte lagerstyrningssystemet ge 
korrekta inköpsförslag. Därför är det viktigt att hela tiden följa upp och kontrollera data. I 
allmänhet är det lagersaldot som är svårt att ha koll på eftersom att lagret hela tiden förändras 
vid uttag och inleveranser. Fel i lagersaldot påverkar lagerstyrningen negativt. För att få korrekt 
uppdatering av lagersaldot krävs rutiner för att registrera alla transaktioner (Axsäter, 1991). 

3.3 Affärssystem 
Ett affärssystem är en databas som hanterar och bearbetar all den information som krävs för att 
administrativt styra och kontrollera verksamheten i ett företag, se bild 1 Davenports matris 
(1998) över ett affärssystem. I regel är det en gemensam databas som tillgodoser 
informationsbehovet för samtliga affärsprocesser som personaladministration, försäljning, 
leverans, finans och redovisning. Det innebär att alla användare kan få tillgång till den 
information som hon eller han behöver via affärssystemet för att utföra sina delar av 
affärsprocessen. Affärssystem innehåller i allmänhet systemstöd för de olika affärsprocesserna 
i ett företag. Med förmågan att kunna lagra stora datamängder vilket ger tillgång till komplett, 
aktuell och korrekt information som behövs till exempelvis redovisning, försäljning och inköp 
(Jonsson & Mattsson, 2016). Magnusson och Olsson definierar affärssystem i boken 
Affärssystem från 2008 enligt följande: standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd. 
Vilket innebär att systemet ger full insyn, översikt och kontroll över hela eller delar av 
verksamhetens data och information. Det är detta som är syftet med affärssystem, genom att 
ha tillgång till denna information i realtid kunna förbättra beslutskvalitén samt att effektivisera 
verksamhetsprocesser. 
  

3.3.1 Fördelar med affärssystem enligt Magnusson och Olsson 
Magnusson och Olsson (2008) beskriver fördelar med affärssystem enligt följande: 
  

–   Kortare ledtider 
–   Effektivare processer 
–   Bättre kontroll 
–   Sänkta driftkostnader 
–   Ökad datakvalitet 
–   Förenklad management agenda 
–   Skiljer IT eller IS 

  
Kortare ledtider kan vara det främsta argumentet till varför ett företag väljer att investera i ett 
nytt affärssystem. Operativa vinster erhålls när verksamhetens informationsflöden integreras 
samt automatiseras, vilket leder till att onödiga ledtider kortas ner. Kortare ledtider innebär att 
det tar kortare tid för en process från start till slut, vilket resulterar i en effektivare process. 
Standardiserade affärssystem innebär att allt är planerat på detaljnivå vilket medför hög 
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styrning och ett strömlinjeformat flöde i processerna. På så sätt uppnås effektivare processer så 
onödiga väntetider försvinner, som annars är en vanligt förekommande effekt av dålig 
planering och styrning. Ledningen får i och med ett affärssystem tillgång till realtidsanpassad 
information. Kontrollen blir total då affärssystemet är verksamhetsövergripande med 
information från hela verksamheten. Enligt undersökningar består IT-relaterade kostnader till 
80 % av drift- och underhållskostnaderna. Införs istället ett större verksamhetsövergripande 
system, blir därmed hanteringen mindre komplex och det ekonomiska vinsterna blir uppenbara 
när färre system används och underhålls. Genom ökad kontroll över systemmiljö och processer, 
skapas förutsättningar för data med god kvalité som lagras i systemet, framförallt i jämförelse 
med ett manuellt system. Samtidigt som styrning och automatisering ökar, blir risken för 
kostsamma fel och misstag mindre. Införandet av affärssystem medför som tidigare nämnt en 
ökad överblickbarhet, minskad komplexitet och förbättrad styrning i verksamheten. Detta 
påverkar också IT-chefer och motsvarande roll i ett företag. Både på gott och ont blir deras 
arbetsuppgifter färre som en konsekvens av färre affärssystem samt att leverantörer har blivit 
färre. Det flesta leverantörer skiljer mellan informationsteknik (IT) och informationssystem 
(IS) i affärssystem, vilket innebär att deras informationssystem alltid kan stödja den senaste 
tekniken så företaget kan hålla sig i de främsta leden gällande teknisk prestanda. 
  

3.3.2 Fördelar med affärssystem enligt Shang och Seddon 
Shang och Seddon (2002) har också upprättat ett ramverk kring fördelar användare av 
affärssystem kan uppnå. Deras studie identifierar olika fördelar med affärssystem 
kategoriserade i fem områden: operativa, ledningens, strategiska, IT-infrastrukturella och 
organisatoriska. 
  
Operativa fördelar innefattar det återkommande och rutinmässiga aktiviteterna som till 
exempel anskaffning och förbrukning av resurser, som upprepas varje dag, varje vecka eller 
varje månad. IT har sedan länge använts för att minska kostnader och öka produktiviteten 
genom att automatisera grundläggande och regelbundna arbetsuppgifter. Det finns belägg för 
att investeringar inom IT bidrar till strömlinjeformade processer och att processer 
automatiseras. Vilket ger affärsnytta eftersom de påskyndar verksamhetsprocesser, ersätter 
arbetskraft och volymen ökar. Eftersom affärssystemen automatiserar möjliggörs förändringar 
i processer och i den operativa verksamheten, vilket kan yttra sig i fördelar såsom: 
  

–   Minskade kostnader 
–   Kortare ledtider 
–   Produktivitetsförbättringar 
–   Förbättrad kvalité 
–   Förbättrad kundservice                                                                                      

  
Fördelar i ledning och styrning. Ledningen i ett företag arbetar med fördelning och 
kontrollering av företagets resurser, uppföljning av verksamheten och med strategiska beslut 
för affärsverksamheten. Dessa aktiviteter är beroende av sammanställd information och 
rapporter. Enligt Shang och Seddon (2002) har flertalet studier kring affärssystem fokuserat på 
just fördelar för ledningen. Ett affärssystem ger ledningen en ökad överblick och kontroll över 
verksamheten eftersom affärssystem har centraliserade databaser och inbyggda 
dataanalysverktyg, vilket lämpar sig väl till att underlätta beslut om planering i verksamheten. 
Realtidsinformationen om företagets prestationer som affärssystemet levererar kan hjälpa en 
organisation att förbättra: 
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–   Resurshantering 
–   Beslutsfattande 
–   Planering 
–   Prestationsförmåga på olika avdelningar 
  

Strategiska fördelar.  Om ett företag vill åstadkomma långvariga IT-baserade 
konkurrensfördelar, bör fokus kretsa kring att bygga en välfungerande infrastruktur inom 
organisationen för att möjliggöra innovativa handlingsstrategier. Snarare än att vara först med 
den senaste tekniken. Strategiska beslut är ofta sprunget ur en långsiktig planering. Exempel 
på sådana beslut kan vara sammanslagning eller uppköp av andra verksamheter, 
produktplanering med mera. Affärssystem kan också underlätta kontakten med kund, stärka 
banden och se till att kontakten sker kontinuerligt.  Integrerade IT-system skapar nya 
möjligheter att öka konkurrensfördelar från differentiering och utrymme för innovationer 
genom att kunna anpassa tjänster och produkter efter enskilda användare, utan att det behöver 
kosta mer. Ett väl fungerande affärssystem, med all dess kapacitet kan skapa förutsättningar 
för att företag ska uppnå strategiska fördelar såsom: 
  

– Tillväxt 
–   Allians 
–   Innovation 
–   Kostnad 
–   Differentiering 
–   Externa kopplingar  

  
Fördelar inom IT-infrastruktur. IT-infrastruktur består av delbara och återanvändningsbara IT-
resurser som ger grund för nuvarande och framtida affärsapplikationer. Att skapa en 
fungerande infrastruktur i verksamheten är ett av de mest grundläggande målen med 
investeringar i IT och är ofta en stor del av ett företags totala kostnad. Även om ett affärssystem 
inte är en lika självklar investering i IT-infrastruktur som nätverk eller en server, utgör det ändå 
en betydande funktion i företaget. Affärssystem ger en infrastruktur som stödjer: 
  

–   Flexibilitet för framtida förändringar 
–   Minskade IT-kostnader 
–   Minskade marginalkostnader för affärs-enheternas IT 
–   Ökad kapacitet för snabb och ekonomisk implementering av nya systemstöd 

  
Organisatoriska fördelar uppstår vid användning av ett affärssystem. Det kan påverka hela 
organisationen när det gäller fokus, sammanhållning, inlärning och utförandet av valda 
strategier. Samt att en etablerad organisationskultur och arbetsmetoder som funnits en längre 
tid kan förändras. Att implementera ett affärssystem medför ofta att organisationens struktur 
och informationsspridning påverkas. Vilket kan leda till att arbetsmoralen påverkas och 
medarbetarnas känsla av att kunna påverka organisationen förändras. I bästa fall kan en 
gemensam vision för företaget växa fram bland medarbetarna, som påverkar förståelsen för 
verksamheten på ett positivt sätt. I värsta fall kan en sådan gemensam vision slås sönder. 
Eftersom affärssystem gynnar informationsspridningen i företaget som sedan påverkar hur 
medarbetarna ser på sitt arbete och sin roll på arbetsplatsen. Organisatoriska fördelar som kan 
nås: 
  

–   Förändrade arbetsmönster 
–   Underlätta organisatoriskt lärande 
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–   Bemyndigande arbetare 
–   Större känsla av gemensam vision för hela organisationen 
–   Förbättring i organisationskulturen 

3.3.3 Nackdelar med affärssystem 
Magnusson och Olsson (2008) beskriver nackdelar med affärssystem enligt följande: 
  
     –  Höga risker 
 
Att införa ett verksamhetsövergripande affärssystem är ett enormt stort åtagande för ett företag, 
till en följd av enorma risker. Magnusson och Olsson (2008) delar in dessa risker i tre 
kategorier: finansiella, projektrelaterade och operativa risker. Det är en finansiell risk när det 
kommer till summan pengar ett affärssystem kostar, i regel brukar det bli en kostnad upp till 2-
10 % av företagets omsättning (Magnusson & Olsson, 2008). 
  
Projektrelaterade risker är kopplat till hur van och erfaren verksamheten är att driva och 
organisera arbetet i ett projekt. Ett projekt som att implementera ett affärssystem, då 
verksamheten ska lösa en uppgift tillsammans med en given mängd resurser. Är verksamheten 
van vid att arbeta i projektform minskar riskerna vid införandet av projektet då införanden 
oftast organiseras i projektform. För att utvärdera ett projekt eller satsning, vilket ofta görs 
internt i ett företag, är det enkelt att titta på fyra underliggande kriterier: budget, tid, omfattning 
och effekter för organisationen. Det tre första kriterierna är förhållandevis enkla att utvärdera 
då det är mätbara. Ett projekt som inte lyckas med införandet av hela systemet utan bara infört 
fyra av sju moduler, överstigit tidsplanen med två månader samt överstigit budgeten med 50 
%, utvärderas inte som ett lyckat projekt. Misslyckandet kan då bero på två övergripande 
orsaker, antingen klarade projektledaren inte av att hålla samman projektet och följa 
projektplanen. Eller så var projektet felaktigt planerat från början. I övrigt kan andra 
projektrelaterade risker vara den involverade bemanningen i projektet, att rätt personer måste 
ingå. Eller hur projektet fördes fram i verksamheten, det är viktigt att rätt personer blir 
övertygade om projektets nytta och nödvändighet (Magnusson & Olsson, 2008). 
  
Den tredje kategorin risk berör det operativa riskerna, vilka är det mest angelägna och kritiska 
risker när det gäller införandet av ett affärssystem. De operativa riskerna innebär att införandet 
av det nya affärssystemet kan göra att verksamheten förlorar sin förmåga att agera. Då systemet 
tillhandahåller nödvändiga aktiviteter och processer för företagets dagliga verksamhet, och är 
det ej möjligt att använda systemet står företaget still vilket kan leda till förödande 
konsekvenser för företagets likviditet. Det finns en del exempel på företag som gått i konkurs 
för att systemstödet slutat fungera. Ur ett organisatoriskt perspektiv är införandet av ett nytt 
affärssystem nära relaterat till livsfara (Magnusson & Olsson, 2008). 

3.4 Förändringar i organisationen 
Det kan finnas olika anledningar till varför ett företag genomgår förändringar och det kan både 
vara planerade förändringar eller som uppstår på grund av tillfälligheter. Planerade 
förändringar förutsätter att en eller flera personer sätter igång en förändringsprocess. Det 
innebär att ett antal aktiviteter sätts igång som syftar till att förändra beteenden, strukturer eller 
kulturer. Det är viktigt att förstå att förändringar utvecklas över tid och ingenting som sker på 
en gång (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
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3.4.1 Ledarskap  
Ledarskap kan definieras som: 

 
 En person som har getts ansvar för att leda och övervaka en grupps 

aktiviteter, eller som åtagit sig det primära ansvaret för gruppens 
uppgift   

 
Heery & Noon, 2001; Granberg, 2011 

 
Ledarskap innebär bland annat att lära en grupp utveckla en gemensam känsla för riktning och 
ansvar. Misslyckas det finns risk för att gruppen drivs åt en riktning ingen önskar. Ledarskap 
är nödvändigt men det behöver inte personifieras i bara en person, då personen kanske inte är 
bäst lämpad att leda i alla situationer som en grupp kan utsättas för. Det grupper som fungerar 
bäst är ofta grupper som har ett “flytande” ledarskap, där olika ledare leder de situationer som 
de kan hantera bäst (Bolman & Deal, 2003). Det krävs också olika ledarskapsstilar i olika 
organisationer och synen på hur människor motiveras ändras hela tiden. Granberg (2016) 
diskuterar hur de olika modeller för ledarskap som utvecklades under 1900-talet idag har ersatts 
av det moderna ledarskapet.  
 
Granberg anser att delaktighet och information är faktorer som kan bidra till ökad acceptans 
och positiva attityder hos medarbetarna som i sin tur leder till motivation. Detta är verktyg som 
grundar sig i det transformativa ledarskapet, som är en teori grundad av James McGregor Burns 
och som senare utvecklades av Bernard M. Bass. Burns delade upp ledarskap i transformativt 
och transaktionellt (Bass, 1985; Yukl, 2010). I det transformativa ledarskapet betonas 
relationen mellan ledare och medarbetare, där grundtanken är att ledaren ska inspirera 
medarbetaren och få henne eller honom att känna delaktighet i något större. Här styrs 
motivationen av inre belöningar, till exempel personlig utveckling som ger ett djupare 
engagemang hos människan (Nilsson, 2015). Ledarskapet ses som en process, där ledare och 
medarbetare tillsammans höjer varandras medvetenhet om gemensamma mål och uppgifter och 
hur dessa ska nås. En ledare som använder det transformativa ledarskapet motiverar sina 
medarbetare genom att kommunicera och förklara bakgrunden till varför en förändring ska 
genomföras, så att alla vet syftet och målet som vill uppnås (Granberg, 2016). När 
medarbetarna inkluderas har de lättare för att acceptera en förändring (Aladwani, 2001). Den 
transformativa ledaren använder medvetet emotionella verktyg som identifikation, karisma och 
visioner. Hon eller han får också med sig sin organisation genom att föregå som ett gott 
exempel och inspiratör (Jacobsen, 2013). Burns menade att motsatsen till den transformativa 
ledarskapsstilen är transaktionellt (Bass, 1985; Yukl, 2010). En transaktionell ledarskapsstil 
syftar istället till transaktioner mellan ledaren och medarbetarna och bygger på arbetskraft i 
utbyte mot lön. Här motiveras människan av yttre belöningar och lönen används som enda 
morot. Ledaren använder inte bara belöningar som motivation utan även bestraffningar och så 
länge båda parterna tjänar på denna relation kvarstår den (Granberg, 2016). 
  

3.4.2 Organisationskultur 
Organisationer är inte bara formella strukturer, vilka de resurser det förfogar över eller vilken 
historia organisationen har. Under ytan finns också olika informella förhållanden som skapats 
och pågår i varje organisation på grund av att människor interagerar med varandra. 
Organisationer består då även av kultur och informella maktförhållanden, vilket också är av 
stor betydelse i en förändringsprocess. Jacobsen och Thorsvik (2014) definierar 
organisationskultur som ett explicit fokus på upplevelser, tankar och åsikter som är 
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gemensamma för flera personer i ett visst socialt sammanhang. De anser att kulturen kan 
betraktas som en strategisk fördel och en viktig faktor för att förklara organisationers framgång.  
Organisationskultur har enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) fem generella effekter på 
människans beteende:    
 

- Tillhörighet och gemenskap. Organisationskultur kan vara grunden för social 
gemenskap och skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap hos individen. 

- Motivation. När flera personer har samma mål och värderingar ökar känslan av 
gemenskap och det får den enskilde individen att uppleva att hon eller han arbetar för 
en större helhet. Att uppleva sig arbeta mot ett “större mål” har visat sig ha en stark 
motiverande effekt. 

- Tillit. Ju starkare kulturen är, desto större är tilliten mellan ledare och medarbetare. 
Behovet av att kontrollera och övervaka varandra minskar med ökad tillit.  

- Samarbete och koordinering. Som nämnts ovan skapar kultur gemenskap, känsla av 
tillhörighet och tillit mellan människor inom samma kultur. När människor litar på 
varandra blir samarbetet mellan människor, grupper och hierarkiska nivåer enklare. 
Detta kan bero på ömsesidigt beroende av varandra och viljan att arbeta för 
gemenskapen. Människor inom samma kultur utvecklar ofta ett gemensamt språk, 
vilket också underlättar samarbetet.  

- Styrmedel. Kulturen ger ofta vägledning för hur medarbetare bör handla i givna 
situationer. 

 
För medarbetarna kan organisationen bli mer än bara arbete och där de får lön. Det kan också 
bli en plats som medlemmarna uppskattar och är beredda att kämpa hårt för att bevara. 
Organisationskulturen kan bli en starkt motiverande drivkraft och bidra med en stark strategisk 
fokusering. En stark organisationskultur kan dock bli ett hinder vid förändringar, då det bland 
annat kan upplevas som ett angrepp och hot mot den kollektiva tillhörigheten. 
Organisationskultur kan bidra med konkurrensfördelar men också hindra nödvändiga 
förändringar och innovationer för att nå framgång (Jacobsen, 2013).   

3.4.3 Organisationens storlek och ålder 
Det är variationer mellan organisationer med avseende på storlek, framförallt när det gäller 
antal medarbetare men också ålder. Det finns en stark koppling mellan dessa variabler då 
många stora organisationer ofta är gamla. Större organisationer kan tyckas ha svårare att 
förändra sig än mindre organisationer. Det kan bero på att större organisationer är mer 
komplexa, de har flera olika procedurer och rutiner, många skikt i hierarkin och många enheter. 
Att dra sådana komplexa system åt samma riktning kan vara svårare än att samla en mindre 
mer överskådlig organisation. Stora organisationer med många människor innebär att det finns 
många olika intressen, perspektiv, subkulturer och därav många orsaker till att motsätta sig en 
förändring. Stora organisationer betyder också långa led där information kan silas bort och 
förvrängas, vilket försvårar en helhetsförändring. Storleken kan alltså motverka en förändring, 
men andra hävdar att detta vägs upp av större organisationers förmåga att tillsätta resurser som 
påskyndar förändringen. Vilket kan göra att större organisationer står stadigare och bättre 
rustade i en förändringsprocess än små organisationer.  Organisationens ålder kan tolkas på 
många sätt. En aspekt är att åldern är ett tecken på många framgångar under en lång tid. Hög 
ålder innebär att organisationen klarat konkurrensen på marknaden så bra att företaget kunnat 
fortleva. Men ju äldre en organisation är, desto svårare är det att förändra dem, vilket också har 
starkt empiriskt stöd (Jacobsen, 2013).  
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3.4.4 Förändringsprocess 
Drivkrafter bakom en förändring brukar vara idéer som innehåller en betydande osäkerhet. 
Vilket innebär att idéerna konkretiseras för att komma tillstånd och bli en förändring. 
Förändringsprocessen kan betraktas som en översättningsprocess, från abstrakta lösningar som 
konkretiseras till handlingar och fysiska objekt. Oavsett hur tydliga och uppenbara 
förändringsförslagen kan vara behöver nödvändigtvis inte hela organisationen jubla av 
förtjusning. Förändringar kan skapa funderingar och spekulationer hos många, där de kan börja 
tvivla på sitt eget värde i organisationen efter förändringen. Vilket kan skapa ångest eller ses 
som ett missnöje att behöva överge något välbekant och något som de är duktiga på.  
Förändringar kan skapa rädsla för en okänd framtid och att förlora kollegor och vänner. Därmed 
måste också en förändringsprocess betraktas som en emotionell process dessutom. Starka 
känslor kan också uppstå i ett förändringsskede hos människor, känslor som inte alltid är 
rationella. Förändringen kommer kanske utgöra ett hot mot något en person arbetat länge och 
hårt för att uppnå eller förändringen ska göras för att ge giriga ägare ännu mera pengar. 
Förändringsprocesserna får då också inslag av att vara en politisk process, då de ofta präglas 
av förhandlingar, maktkamp och oenighet (Jacobsen, 2013) 

3.4.5 Tiden för förändring 
Tid är en avgörande dimension vid all förändring. Eftersom en förändring innebär att vi 
observerar ett tillstånd som förändras mellan två specifika tidpunkter. Frågor som: Hur lång 
tid bör det gå mellan början och slutet? En månad? Två år? Tio år? Det är nästan omöjligt att 
ge något specifikt svar på sådana frågor. Det krävs förståelse över att människor och 
verksamheter förändras olika snabbt och att vissa förändringar därmed behöver mer tid än 
andra. En del skiljer på tidsbegreppet som kvalitativ tid och kvantitativ tid. Det kvantitativa 
synsättet betraktar tid som något som mäts i sekunder, minuter, dagar och kan beskrivas som 
en process som “flyter” i ena riktningen utan att den går att reservera. I en förändringsprocess 
handlar ett sådant tidsperspektiv om en serie händelser som utspelas kronologiskt och som 
inträffar efter varandra. Vid tidpunkt 1 börjar exempelvis en inlärningsprocess som tar en viss 
tid tills det att medarbetarna har nya kunskaper och färdigheter vid tidpunkt 2, som i sin tur 
leder till att man handlar annorlunda vid tidpunkt 3 och så vidare. Ett kvantitativt tidsperspektiv 
visar tydligt att förändringsprocesser alltid består av händelser som mer eller mindre hänger 
ihop. Här är det svårt att förstå vilka förändringar som inträffat vid en viss tidpunkt om de inte 
jämförs med ett tillstånd vid en tidigare tidpunkt. Det kvalitativa tidsperspektivet betonar vikten 
av att människor betraktar tiden olika. Sekunder, minuter, dagar kan visserligen mätas på ett 
objektivt sätt men det betyder inte att tiden upplevs på samma sätt av alla. Samma människa 
uppfattar också tiden olika under olika livsfaser. Tid kan även förstås och tolkas som en rad 
känslomässiga toppar och dalar. Många beskriver sina liv i viktiga händelser som inträffat efter 
varandra, exempel som “då tog jag min examen”, “då fick jag mitt första jobb”, “då köpte jag 
lägenhet”. Det är de tidpunkter som är kopplade med starka känslor som vi minns väl, samtidigt 
som perioder där inget speciellt hände många gånger glöms bort. Detta får konsekvenser för 
hur människor ser på en förändring. I en förändringsprocess har olika händelser olika påverkan 
på olika människor. Vissa händelser har starkt intryck samtidigt som andra inte påverkar alls 
(Jacobsen, 2013). 

3.4.6 Motstånd till förändring 
Det finns många olika orsaker till att det uppstår motstånd till förändringar, vilket också är ett 
vanligt fenomen. För att ta reda på varför bör vi förstå hur förändringarna påverkar människor, 
sociala relationer och förhållandet mellan människor i och utanför organisationen. Eftersom 
grundelementet i varje organisation är människor (Jacobsen, 2013).  Kim & Kankanhalli (2009) 
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definierar motstånd som ett svar på de hot som individen förknippar med en förändring. Enligt 
Aladwani (2001) påverkas attityden beroende på vad användaren har fått för uppfattning och 
känslor kring förändringen sedan tidigare. Attityden kan komma att påverkas utifrån hur den 
upplevda nyttan med förändringen förhåller sig till användaren. För att en förändring ska 
accepteras krävs det att användaren inte känner sig hotad eller känner sig tvingad att acceptera 
den. Andra orsaker till motstånd kan vara: 
 

- Yrkesmässig oenighet/enighet, då människor i organisationen tycker olika angående 
huruvida förändringen är nödvändig eller ej. Det uppstår en oenighet om det verkligen 
finns ett behov för en förändring. 

- Rädsla för det okända är en känsla som kan komma i varierande styrka. Människor som 
ställs inför förändringar för arbetet kan det komma frågor som “Vad kommer hända 
med mitt jobb?” eller “Klarar jag detta?”. När ny teknologi införs i en organisation 
ligger ofta argumentet bakom att det ska effektivisera och frigöra kapital. Att maskiner 
ska ersätta människor. Då är det inte konstigt att människor blir oroliga över sin framtid 
eller känner att de inte räcker till (Jacobsen, 2013). Motstånd behöver inte alltid vara 
riktat mot förändringen i sig, utan snarare mot förlust av status, lön och trygghet (Dent 
& Goldberg, 1999).  

- Identitetsförlust, organisationsförändringar innebär ofta att medarbetare får nya 
arbetsuppgifter, nya kontorsrum och därmed måste lämna det gamla. Något som 
medarbetaren behärskar, känner sig duktig på och trivs med. Många kan skapa sig en 
identitet kring det arbetsuppgifter och miljön på jobbet. En förändring kan då bli ett hot 
mot sin identitet och den rädslan att riskera att bli av med den kan uttrycka sig i 
motstånd till förändringen.  

- Merarbete, motståndet kan också vara sprunget ur rent praktiska skäl. Till exempel att 
förändringen innebär mer arbete och att medarbetaren behöver arbeta dubbelt så mycket 
en period. Vilket är nödvändigt för att fasa ut det gamla arbetsuppgifter och rutiner och 
lära sig det nya. Ny teknologi innebär ofta att många måste utbilda sig som också görs 
samtidigt som det vanliga jobbet. Extra personliga insatser som dessa kan många 
reagera negativt på. Framförallt om det är nya kunskaper som ska ersätta de gamla 
kunskaperna (Jacobsen, 2013). 

 

3.4.7 Implementering av affärssystem 
Implementering av ett affärssystem är en förändring som medför att organisationen måste börja 
arbeta på ett nytt sätt. För att en implementering ska lyckas kan det vara fördelaktigt att ha en 
organisationskultur med hög förändringsbenägenhet, annars finns det risk att system avvisas 
(Magnusson & Olsson, 2008). Användarnas motstånd till ett nytt system i en organisation är 
den mest framträdande orsaken till att en implementering misslyckas (Kim & Kankanhalli, 
2009). En anledning till detta anser Jacobsen och Thorsvik (2014) vara på grund av att det är 
vanligare att människor fokuserar mer på de negativa med en förändring istället för att se 
förändringen som en möjlighet att utvecklas. Aladwani (2001) förklarar att ledningens 
engagemang och support är nödvändiga förutsättningar för att en implementering ska lyckas. 
Det är deras ansvar att introducera det nya systemet för användarna och skapa en positiv 
inställning. Annars finns det risk för att oväntade attityder kan uppstå från eventuella användare 
vilket kan försvåra implementeringsprocessen. 
  
Aladwani (2001) anser att det krävs strategier för att övervinna motstånd och därmed uppnå ett 
faktiskt antagande av affärssystem. De tre områdena inom den strategiska 
implementeringsfasen består av organisatoriska-, tekniska- och sociala strategier. 
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Organisatoriska strategier handlar främst om kommunikation och om hur viktigt det är att 
informera de potentiella användarna om de fördelar som affärssystemet medför, både för 
användarna och för själva organisationen. Samt att informera om affärssystemets funktion för 
att användarna ska få en bild av hur systemet fungerar. Dålig kommunikation är en av de 
bidragande orsakerna till att en implementering misslyckas. De tekniska strategierna grundar 
sig i tid och kostnad för genomförandet. Planering och timing är två avgörande faktorer när ett 
affärssystem ska implementeras i en verksamhet. Sociala strategier syftar till att öka 
engagemang hos användarna. För att användarna ska se förändringen som positiv och 
välkomna den är det också viktigt att de känner sig delaktiga. Det kan även vara fördelaktigt 
med utbildning som ger praktisk erfarenhet för att användarna ska se vilka kvalitéer och 
fördelar affärssystemet medför. Alla tre områdena inom den strategiska implementeringsfasen 
handlar om att påverka användarnas attityd positivt. En positiv attityd är enligt Aladwani 
(2001) den största och viktigaste faktorn för att en förändring ska accepteras. 
  



22 
 

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Teoriavsnittet inleds med att förklara att undersökningsobjektet RELEX är ett 
lagerstyrningssystem som är ett komplement till verksamhetens övergripande affärssystem. 
Samt att uppsatsens teoretiska referensram för lagerstyrningssystem grundar sig i teorier för 
affärssystem. 
  
När ett företag ska genomgå en förändring påbörjas en förändringsprocess. Det innebär att ett 
antal aktiviteter sätts igång som syftar till att förändra beteenden, strukturer eller kulturer 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det främsta argumentet för att använda lagerstyrningssystem är 
de tidsmässiga vinsterna i kortare ledtider när verksamhetens alla informationsflöden integreras 
(Magnusson & Olsson, 2008). Nackdelar enligt Magnusson och Olsson (2008) angående 
lagerstyrningssystem är riskerna som investeringen och implementeringen medför, risker 
såsom finansiella-, projektrelaterade-, och operativa risker. Ett nytt systemstöd som 
implementeras innebär förändring i verksamheten. Förändringar kan skapa funderingar och 
spekulationer hos många, där de kan börja tvivla på sitt eget värde i organisationen efter 
förändringen (Jacobsen, 2013). Det är ledningens ansvar att introducera det nya systemet för 
användarna och skapa en positiv inställning till förändringen. Deras engagemang och support 
är nödvändiga förutsättningar för att en implementering ska lyckas (Aladwani, 2001). Motstånd 
från användarna är den mest framträdande orsaken till att en implementering misslyckas (Kim 
& Kankanhalli, 2009). Det finns många olika orsaker till att det uppstår motstånd till 
förändring. Eftersom grundelementet i varje organisation är människor bör vi förstå hur 
förändringar påverkar människor, sociala relationer och förhållandet mellan människor i och 
utanför organisationen (Jacobsen, 2013). Enligt Aladwani (2001) krävs det strategier för att 
övervinna motstånd och därmed uppnå ett faktiskt antagande av implementeringen. De tre 
områdena inom den strategiska implementeringsfasen består av organisatoriska-, tekniska- och 
sociala strategier. 
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4. EMPIRI 
I följande kapitel presenteras all data som samlats in. Intervjuerna som gjorts i denna uppsats 
är sammanställda under respektive kategori, samtliga intervjuguider finns med i bilagorna. 
Kapitlet avslutas med sammanställning av en enkätundersökning. 
  

 
Tabell 1: Över uppsatsens respondenter. 

Respondenterna som deltagit i uppsatsens intervjuer är Lagerchefer (L) och benämns L1, L2, 
L3, L4, L5 och L6. Butikscheferna (B) som deltagit benämns som B1, B2 och B3. 
Respondenterna kommer från 7 av 24 filialer. Övriga respondenter är projektledare för 
projektet, ekonomichefen och en av de två huvudanvändarna. Vi har även varit i kontakt med 
resterande butikschefer och lagerchefer på samtliga filialer för att ta reda på hur mycket tid som 
läggs på inköp. Både när inköpen gjordes manuellt och nu när RELEX lägger fram 
inköpsunderlag. Detta för att vi ska kunna kvantifiera antalet timmar som läggs på inköp, före 
och efter RELEX. 

Det finns en lagerchef och en butikschef på varje filial och deras relation till RELEX är 
tämligen likartad. De har dock olika möjligheter för lagerhållning då de ansvarar över olika 
typer av lokaler på filialerna och därmed också över utrymmet där inköpta artiklar förvaras. 
Lagerchefen disponerar lagerhallar och butikschefen har en butik till sitt förfogande. Detta 
innebär att lagercheferna har mer plats till förfogande och de behöver inte heller ta hänsyn till 
hur det ser ut på samma sätt som butikscheferna, då ett lager inte är lika säljinriktat eller satsar 
på merförsäljning som en butik. Därför kan lagercheferna och butikscheferna ha olika syn på 
lagernivåerna. 

4.1 Projektledare RELEX 

4.1.1 Implementeringen enligt projektledaren 
Projektledaren berättar att tanken om att investera i ett lagerstyrningssystem började under 
hösten 2015 och köpet av RELEX genomfördes i januari 2016. RELEX infördes först på 
pilotfilialerna den 19 maj 2016 och samtliga filialer hade infört RELEX i november 2016. 
Syftet med ett lagerstyrningssystem förklarar projektledaren är att minska antalet medarbetare 
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som är operativt involverade i inköpsprocessen och att den tid som frigörs ska inriktas på 
säljande aktiviteter. De som tidigare arbetat med inköp har god visuell förmåga att köpa in 
artiklar till lagret, men det är inte tillräckligt. Det finns ett synsätt att butikshyllorna ska vara 
fyllda, vilket inte alltid harmonierar med produktens försäljning. Projektledare anser att en 
person som arbetat med samma sak i många år kan ofta ha uppfattningen att han eller hon vet 
bäst och en sån person kan vara svår att övertyga att en förändring är den bästa lösningen. 

”Att gå från 60 personer till endast ett fåtal kommer att innebära en stor förändring”. 
Projektledaren fortsätter att det såklart innebär en mental förändring också, eftersom det är 
meningen att medarbetarna även ska tänka annorlunda. Han säger att implementeringen 
medvetet har gjorts långsamt och under kontrollerade former. Att det är bättre att vara 
noggranna och inte tvinga genom en implementering, förrän organisationen är redo för den. 
Det nya inköpssystemet har kommunicerats vid ett flertal kick-offs, butiks – och 
lagerchefsmöten samt via mail. De två huvudanvändarna har genomgått kvalificerad utbildning 
i RELEX. Efter utbildningen var det deras tur att utbilda butiks- och lagerchefer. Dessa 
ansvarar för inköpen per filial och därför var det ganska naturligt att även dom fick utbildning 
och det var sedan deras uppgift att sprida informationen vidare till övriga användare. Det utsågs 
även ambassadörer som hade till uppgift att sprida information om inköpssystemet till övriga 
medarbetare för att förmedla en positiv bild, berättar projektledaren. Ambassadörerna utsågs 
av styrgruppen och valdes utifrån att dom ansågs ha erfarenhet och kompetens och kunde 
komma med kreativa synpunkter. Trots dessa aktiviteter märks det tydligt att informationen 
inte kommit ända fram till alla. Vissa medarbetare har haft negativa åsikter om RELEX och 
klagat på att saker inte fungerar. Folk vill gärna ha en syndabock och då är RELEX lätt att 
skylla på. Även om det är något som inte fungerat tidigare heller, blir det ändå RELEX fel i en 
diskussion, förklarar han. Situationer som dessa uppstår med all sannolikhet för att en naturlig 
kommunikation antagligen saknas. Kommunikation är inte lätt och den har olika kvalitet 
beroende på filial. En del håller krampaktigt tag i det gamla och vill kanske av den anledningen 
heller inte förstå. Detta är en sak som projektledaren förklarar att han kanske har brustit lite i. 
Han fortsätter att han kanske skulle varit duktigare på att åka runt och kollat hur 
ambassadörerna vidarebefordrat den information som skickats ut. Det är viktigt hur 
informationen sprids vidare och hur folk väljer att säga vissa saker, då det påverkar nästa 
persons attityd, säger projektledaren.   

I dagsläget är det 30-40 stycken leverantörer som köps via RELEX, vilket motsvarar cirka 40 
%, men innan året är slut skall närmare 100 stycken leverantörer hanteras via RELEX. Det 
innebär att implementeringen nästan har kommit halvvägs. Projektledaren berättar att målet var 
att från början få in fem stycken leverantörer i månaden i RELEX som efter tre månader skulle 
gå med automatik. Tyvärr har det kommit andra saker i vägen som gjort att det inte riktigt blev 
som det var tänkt från början. Det har hela tiden varit viktigt att RELEX rullats ut i den takt 
som butiks- och lagercheferna känner sig komfortabla med. “Fort och fel är ingen hit och alla 
ska känna sig trygga”, säger projektledaren. Trots att alla leverantörer ännu inte är inne i 
RELEX säger projektledaren att han är nöjd med implementeringen och understryker att det 
primära målet var att ha alla filialer igång i november 2016 vilket dom klarade. Akilleshälen 
är dock masterdatan, dvs. all den information som skulle in i RELEX. 

4.1.2  Ledarskap och organisation enligt projektledaren 
Projektledaren upplever att byggbranschen som Derome verkar inom är en relativt konservativ 
bransch. Derome som organisation har en platt hierarki, stor frihet under ansvar samt en stark 
vi-känsla som känns unik. Han berättar att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Alla är 
viktiga och det spelar ingen roll vad du jobbar med utan alla är en resurs för företaget. Det finns 



25 
 

även en stark samhörighet, alla ställer alltid upp för varandra och hjälps åt vid problem. Av 
denna anledning är det viktigt att ha alla med sig i en förändring, det är inte Deromes stil att 
köra över någon. Organisationen är väldigt tydlig och väldigt enkel. Varje filials organisation 
ser likadan ut. Det finns en butikschef, en lagerchef och en platschef. Det är väldigt tydligt. 
Deromes organisation betecknas av stor flexibilitet, detta i samband med företagets fantastiska 
tillväxt, kan stundtals resultera i att samtliga medarbetare inte alltid vet vem som är regionchef 
eller motsvarande. Det kan vara svårt att veta vem som är vem eftersom medarbetare flyttas 
runt, både på olika filialer och får andra uppgifter ganska så snabbt och enkelt. Projektledaren 
berättar att det utses ambassadörer när de bygger nya filialer eller gör förvärv. då förflyttas ofta 
ledare för att implementera Deromes ”anda” och arbetssätt. Han tycker att det är positivt med 
en flexibel organisation och uppfattningen om hur det nya systemet tagits emot tycker han varit 
väldigt blandat, vissa tycker nog att det är jättebra och andra inte. Det är ganska så stor skillnad 
mellan lagerchefer och butikschefer. Projektledaren upplever inte att RELEX mottagits mer 
positivt bland butikschefer än hos lagercheferna, trots att det är fler artikelnummer i butik och 
skulle underlätta för butikscheferna. På frågan varför det är en så stor skillnad, fås svaret att 
alla vet vem som är chef över lager och logistik vilket kan göra det lättare i kommunikationen. 
När en chef berättar att arbetet ska förändras lyssnar folk, dom vet att det är han som de ska 
lyssna på och många känner trygghet i det. Också för att dom känner honom och det kan då 
vara enklare att följa i samma spår. Butikscheferna däremot hamnar lättare i en slags gråzon, 
för butikscheferna är ledaren inte riktigt lika tydlig. Nu är dock projektledaren med på alla 
butikchefsmöten för att informera om RELEX och öka kunskapen.  

4.2 Lagerchefer 

4.2.1 Implementeringen enligt lagerchefer 
L1 berättar att han fick ett bra intryck av RELEX och att han från början varit positivt inställd 
till inköpssystemet. Han arbetar på en av pilotfilialerna och kom därför i kontakt med RELEX 
tidigt i projektet och han upplever att informationen kring införandet varit bra, det har varit god 
kommunikation. RELEX är ett bra hjälpmedel och ett miljardföretag som Derome bör inte 
sköta sina inköp med papper och penna, anser L1. En människa kan inte komma ihåg allt, det 
kan RELEX. Målet med RELEX är ju att mindre tid ska läggas på inköp, trots detta upplever 
L1 att han fått mer att göra efter implementeringen. Han säger att det handlar om att han inte 
litar helt på systemet riktigt än och det medför att mycket måste dubbelkollas. L1 förklarar att 
det tar lika lång tid för honom att gå igenom RELEX inköpsförslag som det tidigare tog att 
göra inköpen plus att han nu måste gå och kolla på hyllan och säkerställa att lagersaldot 
stämmer. Trots att det är mer tidskrävande tycker ändå L1 att det är positivt att RELEX tvingar 
en att ha bättre koll på lagersaldot, det är absolut en bra sak för ett lager att ha koll på sitt saldo. 
Fortsatt berättar han att det främst är säljarna på filialen som har negativa åsikter på grund av 
att dom upplever att lagret känns tomt. Att det inte handlar om att det ska vara fyllda hyllor för 
att butiken ska se bra ut, utan att det inte finns tillräckligt med varor för kunderna. L1 tycker 
att idén och initiativet till inköpssystemet är bra och han är positiv till implementeringen men 
han vill ändå betona vikten av att det måste finnas resurser efteråt som följer upp, utvecklar 
och gör ändringar i systemet vilket krävs för att det ska funka optimalt. Han säger att det är 
alldeles för få människor som arbetar aktivt med RELEX och utvecklar systemet och då får 
inte heller systemet en riktig chans. L1 tycker att ledningen lyssnar men att ingen hinner göra 
något åt det, återkopplingen hade kunnat förbättras. 
  
L2 berättar han att fick ett bra intryck och är positiv till inköpssystemet. Idag gör han inga 
manuella beställningar längre, utan RELEX sköter alla inköp. Han upplever trots detta att han 
lägger ungefär samma tid på inköp idag. När RELEX lägger fram ett inköpsförslag vill dom 
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ändå kontrollera att det ser korrekt ut. Han säger samtidigt att han tror att det kommer bli bättre 
längre fram när systemet har använts ett tag och att processen kommer bli smidigare. L2 tycker 
att det hade behövts mer resurser för att klara en så stor förändring som detta är. Han upplever 
att de två huvudanvändarna haft väldigt mycket att göra och att det tagit lång tid att få svar från 
dom om han ställt en fråga. Trots det säger L2 att han tycker att huvudanvändarna har varit 
tillgängliga under hela processens gång och att dom gjorde en bra demonstration av RELEX. 
L2 berättar att han och butikschefen litar på RELEX men att inte alla gör det. Samt att 
användarna av systemet troligtvis inte kommer göra det förens dom glömt hur de gjorde förr. 
Han berättar vidare att medarbetarna ute på lagret, som har väldigt bra koll på vad som säljs 
och fortfarande dubbelkollar åt L2 om förslagen som RELEX tar fram är rimliga. Då känner 
de sig delaktiga och inkluderade. Vilket L2 tror är viktigt för att inte skapa en känsla av att 
deras arbetsuppgifter har tagits ifrån dom nu när de använder RELEX istället. Men ju mer tiden 
går och ju mer alla förstår systemet blir medarbetarna mer och mer positiva till RELEX. L2 
vill också tillägga att alla filialer är unika men att RELEX är ett standardiserat system och att 
det ibland innebär att dom får hem artiklar som inte säljer på deras filial och att varorna bara 
blir liggande på lagret som bundet kapital. Det är problem som dessa som tas upp med 
huvudanvändarna berättar L2, men som sällan återkopplas.  
  
L3 berättar att han var positiv till det nya inköpssystemet och anser att det är ett tidsbesparande 
system som absolut är något positivt. Han kom i kontakt med RELEX första gången när 
huvudanvändarna presenterade det och visade hur systemet fungerade. Han tycker att det har 
funnits bra stöd och att projektledaren varit väldigt engagerad och väldigt mån om att se till att 
det har fungerat. Även att alla varit angelägna om att utveckla de saker som inte fungerat. L3 
tycker också att alla varit duktiga på att ge respons och förklarat varför vissa situationer uppstår. 
Han berättar vidare att han tycker grundtanken med RELEX är jättebra men att det ställer höga 
krav på att allt runt omkring klaffar, som lagersaldot osv. För att skapa större förståelse tror L3 
att det är viktigt att sprida informationen till fler, att gå igenom syftet och förklara varför 
förändringen ska göras och hur den ska göras. Att det då är lättare för alla att förstå helheten 
med implementeringen. Han berättar vidare att det varit viktigt med personer som är positivt 
inställda till RELEX, det behövs för att pusha på resterande som kanske inte är lika 
övertygande. L3 tycker generellt det har varit svårt att förankra det hos användarna och det kan 
vara där det har brustit lite. Han tror främst att det handlar om att det saknas viss kunskap kring 
systemet som gör att inte alla är lika positiva. Just nu tycker L3 att de jobbar lite i uppförsbacke. 
Han säger att det tar tid att implementera ett nytt inköpssystem men över tid tror han att det 
kommer fungera riktigt bra, det gäller bara att sprida positiva attityder och få med sig alla i en 
förändring. 
  
L4 berättar att han upplever att inköpssystemet underlättar det dagliga arbetet och han säger att 
implementeringen varit ett successivt arbete som har fungerat jättebra. Han har arbetat i ett 
liknande system tidigare och att han är positiv till RELEX och säger att det är ett lätt system 
att arbeta i. Det sparar massor av tid, nästan en hel dag per vecka upplever han och det är tid 
som han nu kan lägga på kunderna istället. L4 har fått uppfattningen av att alla lagerchefer är 
positiva till RELEX men att det är mer blandade reaktionerna hos butikscheferna. Han berättar 
vidare att han är jättenöjd och att RELEX underlättar deras arbete. RELEX glömmer ingenting 
heller, vilket de annars kan göra. L4 vill trots att han inte tycker att någonting hade kunnat 
göras annorlunda ändå påpeka att handdatorer krävs för att förbättra systemet ytterligare och 
för att det ska bli ännu effektivare. 
  
L5 kom i kontakt med RELEX första gången via ett mailutskick och berättar att hans första 
intryck av systemet var att det nog inte skulle fungera men att han trots det var väldigt positiv 
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till det nya systemet och att han idag tycker att det fungerar jättebra. Han berättar att han låter 
RELEX göra sitt jobb och att han kan lägga mindre tid på inköp och behöver inte kolla upp 
saker som han tidigare gjorde varje dag. L5 säger att han och alla andra på hans filial är väldigt 
nöjda med implementeringen och att det varit en smidig process. 
  
L6 berättar att han kom i kontakt med RELEX ganska så tidigt eftersom att han innan arbetade 
tillsammans med projektledaren när det först kom på tal att investera i RELEX. L6 tyxker att 
projektledaren har från början väckt ett intresse när han berättat vilket fantastiskt system 
RELEX är. Han förklarar att han följt implementeringen från start fast på avstånd. L6 berättar 
att innan RELEX höll han på med inköp till 30 % av sin arbetstid och att han i dagsläget endast 
lägger cirka 5 % och det är en avlastning. Nu kan L6 istället ha mer fokus på kund, personal, 
rekrytering osv. L6 berättar vidare att han var orolig i början eftersom lagersaldona inte riktigt 
stämde men att det har fungerat bra. L6 upplever att implementeringen varit lyckad och att det 
varit en successiv process där han hela tiden blivit uppdaterad på vad som ska hända, vilket har 
gjort att han känt sig delaktig. L6 vill dock poängtera att det är viktigt att ta hänsyn till att 
anläggningarna är olika. En anläggning kan inte alls jämföras med en annan och det är något 
som inte får glömmas bort. 
  

4.2.2  Ledarskap och organisation enligt lagerchefer 
L1 berättar att han uppfattar företagets organisationskultur som öppen, lätt att prata och det är 
fritt spelrum. Han tycker att det är väldigt skönt att ledningen aldrig kommer och petar i onödan. 
Han säger att det är ett väldigt trivsamt företag att vistas i. Generellt tycker han dock att Derome 
släpar lite. Derome expanderar hela tiden och organisationen hinner tyvärr aldrig ikapp. L2 
tycker att det märks tydligt att vissa har arbetat på Derome i många år och att förändringar inte 
kan ske över en natt. Han anser att dessa personer kan ha svårare att se långsiktigt och upplever 
att dom endast ser här och nu. L2 förklarar vidare att en förändring måste ske stegvis och då 
går det bättre.  
 
L3 upplever Derome som ett informellt företag och att det inte är skillnad på person och person. 
Däremot anser L4 att företaget upplevs olika beroende på filial och han tror att personer som 
arbetat inom företaget länge kan ha svårare att acceptera förändringar än nyare medarbetare. 
På grund av att de känner att dom tappar kontrollen och att den äldre generationen inte litar på 
tekniken på samma sätt. Överlag tror han att det är så människor fungerar. L5 berättar att hans 
uppfattning är att de flesta är öppna för nya grejer och det är bara kul när det händer något. L6 
säger att han tycker att det är ganska lågt i tak på Derome. Han upplever att chefer och 
medarbetare är på samma nivå vilket gör att det blir en go stämning där det är lätt att diskutera 
med varandra. L6 tycker att de som varit längre i branschen och är lite äldre har svårare att 
anpassa sig än de yngre. L6 tror att det handlar främst om rädsla att släppa på kontrollen. När 
någon tidigare haft stenkoll på sina hyllor och vet exakt vad och när en beställning ska ske, till 
att istället lita på datorer och ett nytt system.  
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4.3 Butikschefer 

4.3.1 Implementeringen enligt butikschefer 
B1 förklarar att han blev positiv till implementeringen då han tidigare arbetat på ett företag i 
byggbranschen som använde RELEX. Enligt honom är Derome 10-15 år efter i tiden när det 
gäller användning av tekniska hjälpmedel, vissa arbetar fortfarande med papper och penna 
precis som dom alltid gjort. B1 berättar att det nog har varit väldigt blandade reaktioner kring 
när ledningen gick ut med att RELEX skulle implementeras. Men på filialen där B1 arbetar har 
det funkgerats och tagits emot väldigt bra, han vågar lita på systemet. Efter implementeringen 
läggs det mindre tid på inköp och de har nu tid till saker som förut inte gick att prioritera. 
Tidigare avsattes 2-3 timmar på inköp och i dagsläget är det cirka 1 timma för att kolla 
lagersaldon och godkänna RELEX inköpsförslag, berättar B1. Den sparade tiden används till 
att planera kampanjer för artiklar och butikens utformning. Under den senaste tiden har de ökat 
sitt snittordervärde per kund. B1 berättar att de säljer mer nu, men han kan inte garantera att 
det endast beror på RELEX.  Han säger att nästa steg är att kunna uppdatera lagersaldot i realtid 
med hjälp av handdatorer och det ska vara på ingång. 

B2 berättar att hans första intryck av RELEX var positivt, han fick ett mail om att det skulle 
implementeras ett lagerstyrningssystem. B2 tycker dock att det är obekvämt med nya saker. 
Efter implementeringen upplever B2 att han har mindre tid i butiken och mer tid framför datorn 
och istället för att inköpen baseras på hur det såg ut i butiken baseras beställningarna på 
lagersaldot i systemet. Det medför att B2 och hans medarbetare inventerar lite hela tiden för att 
kontrollera saldot. Detta har de ej gjort på samma sätt tidigare och är nu en aktivitet som tar 
tid. Det ställs högre krav på oss nu berättar B2, han fortsätter förklara, att implementeringen 
inte kunnat göras på ett bättre sätt. B2 anser att det är hur systemet tänker som är det största 
problemet. ”Det upplevs tomt i butiken, och butikschefer gillar fulla hyllor”. B2 tycker att det 
är för låga beställningspunkter. Samt att de kan komma för mycket artiklar vilket innebär att 
hyllorna måste byggas om. ”Det finns ingen ekonomi i det”. B2 fortsätter, det allmänna 
mottagandet av RELEX  har varit varierande. Generellt sett är de som är vana att beställa efter 
sin visuella förmåga de som inte gillar RELEX. Som butikschef eller säljare vill man inte säga 
nej till en kund. Det går fort i denna bransch, snickarna åker till konkurrenterna och handlar 
om artiklarna är slut. ”Det ska inte ta slut, precis som att mjölken på ICA inte ska ta slut och 
det ska inte skruven heller”. B2 fortsätter berätta att han lägger mindre tid på inköp än innan 
RELEX och att det lösgör någon timma i veckan. RELEX tar hänsyn till många olika 
parametrar som volymstorlek och förpackningar och så vidare vilket är bra avslutar B2.  
  
B3 berättar att han kan vara ganska konservativ och tycka att det fungerar väldigt bra med 
papper och-penna-metoden men nu när han har arbetat i RELEX känns det värdefullt för 
verksamheten, i alla fall på sikt. “I början var jag lite skeptisk innan jag förstod innebörden”. 
B3 berättar att det är en säljare som sköter de flesta beställningarna via RELEX, det har varit 
mycket problem med beställningarna och det beror ofta på att användaren inte litar på systemet. 
RELEX tänker annorlunda och det kan beställas mycket av en artikel och lite av en annan när 
det känns som att det borde vara tvärtom. B3 fortsätter att de får arbeta mycket med att förklara 
att det kommer bli bättre på sikt. Eftersom de som jobbar i butiken anser att varor säljer varor. 
”Finns endast en produkt av en vara som sällan säljer och en kund vill ha två paket, blir det lite 
lurigt. Det ser inte bra ut och det är viktigt för en butik”. B3 berättar vidare att han inte vet 
vilket arbetssätt som tar längst tid, manuella beställningar eller via RELEX. B3 tycker inte det 
är någon tidsmässig vinst än så länge och att det hade gått lika snabbt att göra det för hand. 
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4.3.2  Ledarskap och organisation enligt butikschefer 
B1 tycker att han under implementeringen har fått stöd från ledningen och framförallt 
projektledaren, som arbetar på samma arbetsplats. Han har åkt runt till andra filialer också om 
de haft problem eller vill prata om systemet. När det gäller organisationskulturen så uppfattar 
B1 som att många tycker att de vet bäst själva när det kommer till hur saker ska göras. Eftersom 
många har arbetat här länge, det är mycket papper och penna och det ska vara som det alltid 
har varit. 
  
Enligt B2 har framförallt projektledaren för projekt RELEX varit väldigt bra, han svarar på 
frågor och förklarar på ett tydligt sätt. B2 upplever dock att Derome som organisation alltid ska 
”twista lite och tänja på gränserna”, vilket resulterar i massa annat jobb. B2 tycker att det blir 
ett irritationsmoment, men det kanske handlar om att medarbetarna inte förstår systemet till 
100 % än. Detta eftersom att inköpen görs så billigt som möjligt hela tiden. B2 tycker det blir 
för petigt och att det kontrolleras för mycket, även om RELEX sparar lite tid.  
  
B3 fick höra talas om RELEX på möten, konferenser och via mail. B3 anser att det inte gått att 
göra på ett bättre sätt och de har fått sköta implementeringen i sin egen takt utan att ledningen 
kommer med deadlines. Men B3 har inte känt sig särskilt delaktig i processen utan har fått 
anpassa sig efter det nya beslutet. När det gäller företagets organisationskultur upplever B3 att 
det känns som att Derome nu har börjat förstå vikten av att modernisera sig, det vill säga ta 
hjälp av tekniska hjälpmedel. Inköpssystem och hemsida är verktyg som kostar pengar men det 
är viktigt att satsa på sådant för att utvecklas och komma närmare andra konkurrenter. Derome 
har börjat anamma denna typ av utmaning, för att hänga med. Företaget växer och växer och 
verksamheten måste hänga med, avslutar B3.  

4.4 Ekonomichef 

4.4.1 Implementeringen enligt ekonomichefen 
Ekonomichefen berättar att hon var involverad i upphandlingen, men att hennes roll i projekt 
RELEX var ganska liten rent praktiskt, förutom att hon varit en del av styrgruppen. Styrgruppen 
fungerar som ett bollplank och tar beslut kring de frågor eller avvikelser som projektledaren 
flaggar upp under projekttiden. Under upphandlingen har hon räknat på vilka möjliga 
ekonomiska vinster investeringen kan medföra, samt deltagit i beslut kring avtal. 
Ekonomichefen tillsammans med hennes team och affärsstöd tog också fram all information 
systemet använder, det vill säga masterdatan. RELEX klassificeras som ett viktigt verktyg, 
dock inte affärskritiskt om det står stilla en dag under uppstartsperioden, säger ekonomichefen. 
Deromes inköpsprocess har fungerat manuellt tidigare, därmed går det i värsta fall att en dag 
eller två ta fram inköpsunderlagen manuellt. 
 
Ekonomichefen förklarar att utmaningen är att integrera information i realtid, vilket inte sker 
nu då RELEX läser av masterdatan från affärssystemet nattetid baserat på vad som knappas in 
tidigare under dagen. Det är inte en fantastisk integration, skulle systemet stoppas eller liknande 
fungerar inte RELEX som det ska dagen efter heller. Hon berättar att det har hänt någon gång, 
men det har inte varit affärskritiskt. När det gällde ekonomichefens roll, skulle hon räkna på 
investeringens vinningar. De såg besparingar i inköpsprocessen. Ekonomichefen berättar 
vidare att även om fler resurser tillsätts på kontoret kommer det frigöras säljtid när inköpen går 
per automatik. Vilket resulterar i mycket tid till andra aktiviteter, till exempel försäljning och 
att fokusera på kunder, vilket gör att Derome kan växa utan att tillsätta mer bemanning. Det 
räknades ut i timmar hur mycket som kunde sparas ute på anläggningarna och det var 2 timmar 
per arbetsdag som RELEX ska spara på varje filialer. I början kommer det dock ta längre tid, 
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det är helt normalt och medarbetarna kommer tycka att det är systemets fel, när informationen 
som ska in i systemet måste kvalitetssäkras, säger ekonomichefen. Men när det finns ett flöde 
och det automatiseras kommer förslagen knappt behöva kvalitetssäkrats, då är det effektivt och 
målet är nått. Ekonomichefen berättar att det också definierades en målsättning om vad och hur 
mycket som köps in. Med tanke på att RELEX tar hänsyn till många olika parametrar och 
tidigare köptes delar av sortimentet på fel villkor och/eller i fel volymer. Där kan det sparas 
cirka 1 % av den volymen som köps på fel villkor, där inköpskvantiteterna inte optimeras, detta 
kan ge stora besparingar anser ekonomichefen. Med rätt beställningspunkter i RELEX kommer 
artiklar in i tid och tar inte slut, vilket resulterar i minskade akuta lagerflyttar mellan filialerna.  
Eftersom planeringen och transporter optimeras. Mindre lagerflyttar beräknas ge en sänkt 
kostnad på cirka 600 000 kronor, säger ekonomichefen. Att öka lageromsättningshastigheten 
och minska kapitalbindning, är det tredje målet med RELEX. Samt mindre spill och inkurans, 
för köps rätt volymer in och på rätt villkor går mindre till spillo. Men det visar sig inte förens 
lageromsättningshastigheten har ökat. 
 
Ekonomichefen besvarar frågan om det har tillsatts för få resurser till projektet men hon säger 
att det är en avvägning. Med tanke på kraftig tillväxt i Deromes kärnverksamhet har andra 
frågor prioriterats. Ekonomichefen berättar vidare att det inte alltid går att tillsätta hur mycket 
som helst, samtidigt så är det självklart att Derome kommit längre i den här implementeringen 
om det funnits fler resurser. Det spelar ingen roll om Derome gör de mest effektiva inköpen i 
världen om ingenting säljs eller kan distribueras. Samtidigt understryker hon att effektiva 
lagerflöden viktigt för verksamheten. Nyckeln för försäljning och nöjda kunder är rätt lager, i 
rätt tid på rätt plats. RELEX var aldrig under införandet en affärsrisk då alternativet är att arbeta 
manuellt, eftersom det går att arbeta manuellt. Det är inte effektivt, men det är ingen ko på isen 
om det tar två månader mindre eller att det står still en dag. 
 

4.4.2  Ledarskap och organisation enligt ekonomichefen 
Ekonomichefen anser att organisationskulturen ganska väl genomsyras och stämmer överens 
med kärnvärdena. Det ska gå snabbt, det finns en stark drivkraft. Det är en ganska 
tävlingsinriktad men hjärtlig känsla i organisationen och ingen är mer än någon annan. Vilket 
också visar på enkelheten, kommer någon hit på höga hästar passar den inte in, säger hon. Det 
finns också en långsiktighet, kassaflödet behöver inte försvaras eller rapporteras varje månad. 
Ekonomichefen berättar att de inte är avgörande om pay-back kalkylen visar två år eller tre och 
ett halvt, en sådan lösning kan gå igenom ändå. I grund och botten har Derome också en råvara 
som är miljövänlig och verksamheten vill förvalta det på rätt sätt. Innan sades det att Derome 
hade ett platt hierarki i organisationen, så vad det för tre år sedan, men idag är den snarare 
informell. Du har krav på dig som ledare men du är en i gänget ändå. 
 
På frågan varför RELEX infördes just nu och inte tidigare svarar ekonomichefen att det borde 
gjorts tidigare men det är en kombination av orsaker till varför det blev just nu. Den tillväxtfas 
företaget befinner sig i just nu gör att behovet finns, då det nuvarande affärssystemet inte håller 
för mer belastning. Det har inte heller de funktionaliteter som RELEX har och som Derome 
behöver. Vilket blir väldigt uppenbart ju fler filialer som tillkommer, det går inte hantera med 
papper och penna längre. Det höll på att rinna över och därmed kunde investeringen i RELEX 
enkelt motiveras. Plus att i takt med tillväxten blev det ganska tydligt att någonting behövde 
göras. En passande projektledare för en förändring började arbeta på Derome i samband med 
diskussionen om att det manuella arbetsmetoderna var ohållbart i längden. Vi har ju mer saker 
vi vill göra. RELEX var en bra lösning och komplement till vårt affärssystem. Att byta ut 
affärssystemet hade varit ett större projekt. 
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Informationen om den här förändringsprocessen har kommunicerats ut via säljkonferenser, 
övergripande ord från Deromes VD, projektledaren och logistikchefen har i sina möten med 
samtliga lager-och butikschefer berättat om varför detta görs, förklarar ekonomichefen. Först 
måste budskapet tryggas, förmedla att det är säkert så motstånd inte kommer direkt och det blir 
ett kontraproduktivt projekt. Det är nog tacksamt för det är ingen som arbetade heltid med 
inköp innan på filialerna. Ekonomichefen fortsätter berätta hennes uppfattningar från 
implementeringen av RELEX. Den första reaktionen när medarbetare får mer jobb är en suck, 
den attityden har nog funnits lite varstans. Har en filial redan mycket att göra så blir motståndet 
till nya händelser större. Förväntningarna var ”aha, ska du ta mina arbetsuppgifter?” eller ”Ska 
en maskin göra mitt arbete?” från medarbetarnas sida. Men därför har de som leder projekt 
RELEX varit noga med att trycka på varför detta införs. Det är inte på grund av att ledningen 
ska säga upp fem personer det är för att frigöra säljtid. Att vara tydlig med det så motståndet 
inte blir större än det var från början. Det är ändå ingen som vägrat implementeringen och 
dragit sig ur. Dock finns det en filial som sticker ut, där det går väldigt bra, där är projektledaren 
för RELEX lagerchef, han lever och andas där och då är det klart att den filialen har kommit 
långt i implementeringsfasen. Det är den största utmaningen med det här projektet, berättar 
hon. Att engagera, att förklara varför och lyfta engagemanget. Projektgruppen har ändå lyckats 
bra med implementeringen tycker ekonomichefen. I och med att projektet är infört och det är 
ingen filial som har backat. Det är ett svårt projekt, som vilket IT-system som helst. Att 
engagera är den största utmaningen och det har projektgruppen gjort förhållandevis väldigt bra. 
Sen är det ingen som ivrigt ringer och frågar när det nya systemet kommer, så är det inte i en 
förändring. Det är absolut godkänt för en implementeringen av ett nytt IT-system, det är inget 
som skapar engagemang i sig självt. Framförallt inte detta projekt för det har inte involverat 
alla på filialerna. Om Derome Byggvaror kan bli ett superföretag 2017 igen svarar 
ekonomichefen att det beror på vilka de kommer konkurrera emot. Men med tanke på det 
enorma förvärv företaget gjorde i april 2017 är det mycket möjligt, samtidigt som det blir 
svårare och svårare att komma med på listan. 
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4.5 Huvudanvändare av RELEX 

4.5.1 Implementeringen enligt huvudanvändaren 
Huvudanvändaren berättar att han bara ser fördelar med inköpssystemet och att det var helt rätt 
beslut att ta. Det är ett centralt system vilket gör att kontaktytorna internt och externt blir 
mycket lättare. RELEX glömmer inte en beställning och det är mindre lagerflyttar nu mellan 
filialerna för att det är bättre beställningspunkter. Skulle det dock vara så att systemet krånglar 
så drabbar det alla filialerna. Han säger att investeringen i RELEX troligtvis beror på att 
Derome kommit till en fas där allt blev för stort och de behövde ta nytt grepp över flödet av 
inköp till alla filialerna. Men också för att kunna utnyttja avtalen med leverantörerna på ett 
bättre sätt så att inköpen sker på rätta villkor och till de rätta förhandlade priserna, samt att 
frigöra mer tid ute på filialerna. Han säger att vissa filialer kommit längre i 
implementeringsprocessen och att dessa sparar tid och kan istället lägga mer tid på att 
kontrollera lagersaldo eller andra aktiviteter. Andra filialer är fortfarande i en uppstartsperiod 
men även dessa kommer lägga mindre tid på inköp längre fram. Huvudanvändaren berättar 
också att det fortfarande finns dom som är tveksamma till RELEX och inte riktigt vågar lita på 
systemet och vill ha kontroll själva. RELEX har demonstrerats för både lagerchefer och 
butikschefer och huvudanvändaren upplever att implementeringen gått bra utifrån de resurser 
som funnits. Han anser dock att om det funnits mer resurser hade det såklart kunnat gå ännu 
bättre. Han säger också att såhär i efterhand skulle det varit fler gemensamma öppna samlingar 
för butikscheferna. Han upplever att dom har haft det lite besvärligare än lagercheferna och att 
det kan bero på att butikscheferna inte riktigt haft en chef över sig på samma sätt så som 
lagercheferna haft under implementeringen. Det har inte funnits en naturlig ledare med 
personalansvar för butikscheferna. Lagercheferna har logistikchefen som chef samt 
projektledaren för RELEX bland dom, de har fått mer information och kunnat ställa frågor 
relaterade till just sina problem ute för lagret. Huvudanvändaren vill tillägga att han anser att 
först och främst skulle de implementerats ett WMS-system för att kunna registrera lagersaldon 
i realtid. Det borde ägnas mer tid åt masterdatan dessutom, börjat arbeta med att få in den 
tidigare i RELEX.  

4.5.2  Ledarskap och organisation enligt huvudanvändaren 
Huvudanvändaren berättar att den mest övergripande utmaningen med RELEX var den 
processförändring som verksamheten går igenom. Att ändra synsättet ute på filialerna, så dom 
vet vad inköpen ska baseras på och vilka parametrar vi utgår från nu. Han säger att det märks 
att dom som kommer utifrån, som inte arbetat på Derome särskilt länge har mycket lättare att 
sätta sig in i den här nya arbetsmetoden. Han berättar också att det varit en del negativ respons 
och att det främst kommer ifrån dom som han själv upplever inte är lika förändringsbenägna, 
dom har haft taggarna utåt säger han och inte riktigt velat ta emot det som vi tagit fram. Han 
menar att det är personer som varit säkra på att dom kan lagret innan och utan och att dom alltid 
har sett och vet vad som händer där. Det har också varit skillnad i responsen från nyanställda 
som är mer positiva tillskillnad från medarbetare som arbetat en längre tid med inköp. Det kan 
vara svårt för alla att förstå att det är en övergångsprocess och att dom fortfarande kan göra 
vissa manuella justeringar själva så att det blir bra. Han tycker själv att kommunikationen 
kanske har brustit lite här. Han tycker också att kommunikationen ibland inte gått hela vägen 
fram. Det har varit lagerchefernas ansvar att informera om RELEX till resten av sina 
medarbetare, många frågor har också besvarats av fel personer så felaktig information har 
spridits mellan filialerna. Det borde varit fler samlingar med medarbetare ute på filialerna som 
inte är lagerchef eller butikschef för att säkerställa att rätt information kom fram och där vi 
kunnat svara på eventuella frågor, säger huvudanvändaren. 
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 4.6 Kvantifiering av besparade arbetstimmar 
  
I tabellen nedan finns en sammanställning av svar från lagerchefer (L) och butikschefer (B) på 
frågorna “Hur många timmar avsattes för inköp innan RELEX implementeringen?” samt “Hur 
många timmar avsätts för inköp efter RELEX implementeringen?”. 
 

 
Tabell 2: Över besparade arbetstimmar. 
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5. ANALYS 
I detta kapitel presenteras och jämförs insamlad data från respondenterna med den teoretiska 
referensramen. Analysen används sedan för att författarna till uppsatsen ska kunna dra 
slutsatser och besvara uppsatsens frågeställningar. 

5.1 Fördelar 
Enligt Magnusson och Olsson (2008) är kortare ledtider och effektivare processer främsta 
argumentet för att investera i ett nytt affärssystem, vilket också gäller för lagerstyrningssystem. 
Samtliga respondenter håller med om att inköpsprocesserna kommer effektiviseras och det 
kommer inte krävas lika mycket tid när väl implementeringen är fullbordad. Vissa respondenter 
är mer övertygade än andra. I den fas de befinner sig i nu berättar flera att de säkerställer 
lagersaldon istället för att räkna på hur mycket som ska köpas in och när det flyter på kommer 
det att sparas tid. Ekonomichefen berättar att det nuvarande affärssystemet som används i 
verksamheten och används till de tidigare manuella inköpen inte klarar av mer belastning. Det 
har inte heller alla de funktioner som RELEX har. B1 berättar att de arbetstimmar han sparar 
varje dag med RELEX lägger han och hans medarbetare nu på att planera kampanjer i butiken. 
Detta är en trolig orsak till att den filialen under den senaste tiden har ökat sitt snittordervärde 
per kund. Shang och Seddon (2002) instämmer också i att affärssystem bidrar till operativa 
fördelar som kortare ledtider och produktivitetsförbättringar, vilket leder till minskade 
kostnader. 
 
Fördelen med förbättrad kontroll och datakvalité (Magnusson & Olsson, 2008) framgår när 
samtliga butikschefer och lagerchefer påpekar att kontrollen över lagersaldot är bättre än 
tidigare eftersom det är det som prioriteras nu. Ekonomichefen har räknat ut att företaget kan 
spara 1 % av den volymen som köps in, om rätt kvantiteter köps in till rätt villkor. Det kan ge 
stora besparingar. Det blir också bättre kontroll då företagets inköpsverksamhet inte längre är 
beroende av den mänskliga faktorn, utan sker automatiserat och regelbundet. RELEX glömmer 
inte, har många butikschefer och lagerchefer kommenterat. Ekonomichefen förklarar dessutom 
att antalet lagerflyttar nu är betydligt färre mellan filialerna än tidigare. Eftersom alla filialer 
har rätt beställningspunkter i RELEX, artiklar kommer in i tid och tar inte slut. Mindre 
lagerflyttar beräknas ge en sänkt kostnad på cirka 600 000 kronor enligt ekonomichefen. Detta 
stämmer överens med Shang och Seddons (2002) fördelar som förbättrad kvalité, förbättrad 
kundservice, allians med kunder och leverantörer, resurshantering och planering. Att investera 
i systemstöd kan också ses som en strategi för tillväxt (Shang & Seddon, 2002). Eftersom 
systemet ersätter eller minskar det manuella arbetet så att medarbetarna istället kan fokusera 
på kund och försäljning. Företaget kan därmed växa utan att ledningen tillsätter mer 
bemanning, förklarar ekonomichefen. 

5.2 Nackdelar 
Magnus och Olsson (2008) anser att det finns tre typer av risker med affärssystem: finansiella-
, projektrelaterade- och operativa risker. För Derome var investeringen i RELEX ingen 
finansiell risk, även om IT-system kostar mycket pengar och RELEX lika så. Investeringen var 
också väl motiverad och rätt i tiden. Diskussionen hade redan pågått en tid huruvida de 
manuella inköpsprocesserna var hållbara eller ej. 
  
Andra typen risk, projektrelaterade risker som Magnusson och Olsson (2008) beskriver knyter 
an till hur väl organisationen arbetar i projektform, då verksamheten ska lösa en uppgift med 
en viss given mängd resurser. Implementeringen av RELEX har haft för lite resurser i 
implementeringen, anser flera butikschefer och lagerchefer. Vissa upplever att systemet inte 
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får en tillräcklig chans när det inte tillsätts fler resurser för att utveckla eller arbeta vidare med 
systemet, samt att frågor eller problem som har uppstått inte blivit besvarade eller lösta. 
Samtidigt finns andra medarbetar som påtalar motsatsen. Dessa har fått sina problem lösta och 
frågorna har blivit besvarade. En butikschef nämnde att alla filialer är unika, har olika 
förutsättningar och stöter på olika problem. Ekonomichefen ser inte resursfördelningen på 
samma sätt. Hon anser att det är en avvägning och på grund av kraftig tillväxt i Deromes 
kärnverksamhet har det i vissa lägen behövts prioritera andra frågor.  
  
När ett projekt ska utvärderas kan enligt Magnusson och Olsson (2008) fyra kriterier vara 
intressanta att utgå ifrån, nämligen tid, budget, omfattning och effekt för organisationen. 
Masterdatan har varit projektets akilleshäl, eftersom cirka 40 % av alla leverantörer endast 
ligger inne i RELEX för tillfället berättar projektledaren. Huvudanvändaren hävdar att det 
arbetet borde startats mycket tidigare än vad det gjorde. Enligt Magnusson och Olsson (2008) 
kan ett misslyckat projekt bero på att projektledaren inte lyckades hålla ihop projektet eller 
följa projektplanen, eller att projektet var felaktigt planerat från början. RELEX är inte ett 
misslyckat projekt då samtliga filialer hade införts i RELEX i november 2016, vilket var målet 
enligt projektledaren. Hade fler resurser varit tillgängliga hade implementeringen självklart 
kommit längre, som både ekonomichefen och huvudanvändare påpekat.  
  
Hur projektet kommuniceras ut och att rätt personer blir övertygade om implementeringens 
nytta och nödvändighet är likaså en projektrelaterad risk (Magnusson & Olsson 2008). I 
intervjun med projektledaren berättar han att människor som länge arbetat med samma 
uppgifter tror sig veta bäst hur de ska göras. Dessa är sällan lätta att övertyga till att en 
förändring är nödvändig. Flera butikschefer och lagerchefer har kommenterat att de tycker nya 
saker är obekvämt, där de syftat på RELEX och nya arbetsuppgifter. De upplever att de har 
högre krav på sig nu, med att säkerställa lagersaldo vilket leder till dubbelt arbete. 
Ekonomichefen säger att första reaktionen när en medarbetare blir tilldelad mer arbete, ofta är 
en suck. 
  
Operativa risker (Magnusson & Olsson, 2008) innebär att verksamheten förlorar sin förmåga 
att agera. RELEX är trots allt inte direkt affärskritiskt om det inte skulle fungera, för precis 
som ekonomichefen påpekande att om systemet står stilla en dag nu i början så kan arbetet 
göras manuellt såsom det gjordes tidigare. Då är det inget problem, eftersom de manuella 
inköpsrutinerna ligger nära i minnet. Skulle det däremot hända om några år kommer troligtvis 
inte det gamla rutinerna fungera lika naturligt. 

5.3 Förändringar i organisationen/Implementering 
Att implementera ett affärssystem innebär att organisationen måste genomgå en förändring. 
Som projektledaren förklarar är syftet med RELEX att minska antalet medarbetare som är 
involverade i operativa inköp och därigenom frigöra tid till försäljningsinriktade aktiviteter. 
Antalet medarbetare som arbetar med inköp beräknas minska från cirka 60 personer till en liten 
grupp på ungefär fem personer. Så Derome kan växa utan att mer bemanning tillsätts som 
ekonomichefen också kommenterade. Förändringar kan skapa funderingar och spekulationer 
hos många, vilket kan leda till att medarbetare börjar tvivla på sin plats i organisationen. Rädsla 
för det okända beskrivs av Jacobsen (2013) och frågor som “Vad kommer hända med mitt 
jobb?” dyker upp. Detta är mycket vanligt när det handlar om att teknologi ska ersätta 
människor. Det kan skapa ångest eller ses som ett missnöje att behöva överge något välbekant 
och något som man är duktig på (Jacobsen, 2013). Många av de som arbetar med inköp idag 
har god visuell förmåga för hur ett lager ska se ut, men det är inte tillräckligt, berättar 
projektledaren. Samtidigt som B2 anser att de som är vana att beställa efter sin visuella förmåga 
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är dom som inte gillar RELEX. Det gäller framförallt artiklar som säljs sällan, men när det väl 
efterfrågas så gäller det större kvantiteter. Numera finns det endast i liten volym. Som 
butikschef vill du inte säga nej till en kund, för då går de till konkurrenterna istället. Det går 
fort i denna bransch. Precis som att mjölken på ICA inte ska ta slut, ska inte våra skruv ta slut. 
B2 anser att beställningspunkterna är för låga, för lite varor ser heller inte bra ut i butiken. 
Inköpsförslagen RELEX gör baseras på försäljningshistorik och masterdata för artikeln (L. 
Sandin, Personlig kommunikation, 10 maj 2017).  
 
Flertalet av butikschefer och lagerchefer tycker att de har mer att göra nu efter införandet av 
RELEX, det är mycket som ska dubbelkollas och det är stora krav på lagersaldon. Bättre koll 
på lagersaldon tycker de dock är klokt, men det innebär mer arbete. Jacobsen (2013) anser att 
merarbete som följd av en förändring är en vanlig orsak till motstånd till förändringen i fråga. 
L3 berättar att han tycker att det har varit svårt att förankra systemet hos användarna och det är 
där det kan bli problem och brister. Han tror att det är för att dom saknar kunskap om systemet 
och därmed inte är positiva till RELEX. Detta gör att de nu arbetar lite i uppförsbacke när det 
gäller inköpen, men att det med tiden kommer bli bra. L2 säger också att det nya systemet inte 
kommer fungera felfritt förrän medarbetare har glömt hur de gjorde förr. Jacobsen (2013) anser 
att organisationens ålder och storlek påverkar hur lätt den har att förändra sig. Större 
organisationer är ofta mer komplexa, de har fler människor vilket innebär olika intressen, 
perspektiv, subkulturer och fler orsaker att motsätta sig en förändring. Det betyder också långa 
led i organisationen vilket kan leda till att information silas bort eller förvrängs. 
Organisationens höga ålder påvisar också att de haft många framgångar under en längre tid, att 
de klarat konkurrensen. Ju äldre en organisation är desto svårare är det att förändra den 
(Jacobsen, 2013). En av respondenterna säger att han upplever att vissa som arbetat inom 
företaget länge har svårare att acceptera en förändring. En annan respondent upplever samma 
sak och säger att det märks tydligt att en förändring inte kan ske över en natt. Motstånd till ett 
nytt system är den mest framträdande orsaken till att en implementering misslyckas (Kim & 
Kankanhalli, 2009).  
 
För att inte motståndet ska bli större än det var från början har det varit viktigt att de som leder 
projekt RELEX är tydliga med varför systemet införts, berättar ekonomichefen. Enligt 
Aladwani (2001) krävs det strategier för att övervinna motstånd. Organisatoriska strategier 
handlar främst om kommunikation och om hur viktigt det är att informera de potentiella 
användarna om de fördelar som ett affärssystem medför. Samtliga av respondenterna upplever 
att informationen om RELEX i införandet har varit bra. L6 berättar också att han under hela 
processens gång blivit uppdaterad på vad som ska hända härnäst, vilket har bidragit till att han 
känt sig delaktig i implementeringen. Samtidigt säger B3 att han inte direkt upplevt att han känt 
sig delaktig i processen utan mer att det varit ett beslut som tagits och att de har fått rätta sig 
efter det. Enligt Aladwani (2001) har medarbetare som inkluderas lättare för att acceptera en 
förändring. De flesta tycker att kommunikationen har fungerat väldigt bra. Som tidigare nämnts 
anser dock några respondenter att det hade behövts mer resurser för en så här stora förändring 
och att det inte fått svar och återkoppling på frågor eller problem. Detta styrker också vad 
Granberg (2016) säger om att delaktighet och information är två faktorer som påverkar en 
människa att acceptera en förändring. 
 
De tekniska strategierna grundar sig i tid och kostnad för genomförandet. Jacobsen och 
Thorsvik (2014) anser att tid är en avgörande dimension vid all förändring. Förändringar 
utvecklas över tid och är ingenting som sker på en gång.  Jacobsen (2013) säger också att det 
krävs förståelse för att människor och verksamheter förändras olika snabbt och därmed behöver 
vissa förändringar mer tid än andra. Lagercheferna tycker att det har varit en smidig process 
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som gjorts successivt. Projektledaren berättar att företaget medvetet gjort implementeringen 
sakta under kontrollerade former. Det är bättre att vara noggrann och inte tvinga ut en 
implementering utan att organisationen är redo för det. ”Fort och fel är ingen hit, alla ska känna 
sig trygga”. 
 
Sociala strategier syftar till att öka engagemang hos användarna (Aladwani, 2001). 
Ekonomichefen säger att engagera medarbetarna har varit den största utmaningen. Ett nytt IT-
system är inte något som skapar engagemang i sig självt. Projektledaren berättar att dom använt 
sig av ambassadörer i implementeringsprocessen för att sprida information om inköpssystemet 
till medarbetarna. Han säger att Derome alltid använder sig av ambassadörer när nya filialer 
byggs eller förvärvas. Då flyttas ofta vissa ambassadörer dit för att implementera Deromes 
“anda” och arbetssätt. Projektledaren upplever att han borde åkt runt till filialerna mer och 
kollat oftare hur ambassadörerna vidarebefordrat informationen och fördelarna med RELEX. 
Han säger själv att kommunikation inte är lätt och att fel oftast uppstår på grund av att naturlig 
kommunikation har saknats. Enligt Aladwani (2001) är dålig kommunikation en av de 
bidragande orsakerna till att en implementering misslyckas. Projektledaren anser att dålig 
kommunikation även handlar om hur information sprids och hur människor väljer att förmedla 
det eftersom det påverkar nästa persons attityd.  

5.4 Ledarskap och organisation 
Ett misslyckat ledarskap kan innebära att organisationen drivs åt en riktning som ingen önskar 
(Bolman & Deal, 2003). Flera respondenter nämner att dom har varit väldigt nöjda med 
projektledaren. Han har varit närvarande, engagerad och väckt intresse för systemet. I det 
transformativa ledarskapet får en ledare med sig organisationen genom att föregå som ett gott 
exempel och vara en inspiratör. Ekonomichefen berättar om en filial där allting gått väldigt bra 
och det är filialen där projektledaren för RELEX är lagerchef. På samma filial arbetar B1, 
butikschefen som på sin tidigare arbetsplats arbetat med RELEX i tre år. Med andra ord är dom 
som ska sprida informationen om RELEX redan övertygade och medvetna om nyttan själva, 
vilket innebär att de kan sprida en positiv bild av systemet till resten av filialen. En positiv 
attityd är den viktigaste faktorn till att en förändring ska accepteras (Aladwani, 2001).  
 
Flera respondenter, både projektledaren, huvudanvändaren och lager- och butikschefer berättar 
att det är stor skillnad på butikschefernas respektive lagerchefernas inställning till RELEX. 
Butikscheferna har haft det besvärligare med systemet, trots att de har fler artikelnummer och 
borde tycka att RELEX underlättar. Projektledaren berättar att butikscheferna kan hamna i en 
slags gråzon eftersom de inte har någon tydlig ledare. Huvudanvändaren menar detsamma att 
det inte funnit någon ledare för butikscheferna. Lagercheferna har kunnat ställa mer specifika 
frågor relaterade till just sina problem ute på lagret, då de både har logistikchefen som chef 
samt projektledaren bland sig. Projektledaren beskriver Derome som en flexibel organisation. 
En del av organisationen är tydlig och enkel. Men över butikscheferna, lagercheferna och 
platscheferna är det otydligt vem som är vem. Det kan bero på att verksamheten växt så mycket 
och snabbt. Medarbetare flyttas runt och får nya arbetsuppgifter väldigt snabbt och enkelt. För 
att en implementering ska lyckas är ledningens support och engagemang nödvändiga 
förutsättningar (Aladwani, 2001).  
 
Organisationskulturen sammanfattas av ekonomichefen som tävlingsinriktad, enkel, hjärtlig 
med en informell hierarki. L1 beskriver den som öppen, fritt spelrum och att ledningen inte 
kommer och petar i onödan. Projektledaren upplever att det finns en stark vi-känsla och 
samhörighet i organisationen som är unik. Han säger också att alla är väldigt hjälpsamma och 
alltid ställer upp för varandra. Jacobsen och Thorsvik (2014) anser att kulturen kan betraktas 
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som en strategisk fördel och en viktig faktor för att förklara organisationers framgång. L6 säger 
att det är lågt i tak på Derome, lätt att prata med alla och en bra stämning. 
 
Som Jacobsen (2013) skriver är organisationskulturen en konkurrensfördel men kan också 
hindra nödvändiga förändringar och innovationer. B1 berättar att vissa tycker sig veta bäst 
själva när det kommer till hur saker ska göras och han upplever att det är dom som också tycker 
att saker ska vara som det alltid har varit. Huvudanvändaren upplever samma sak, att vissa som 
kan lagret innan och utan inte riktigt velat ta emot RELEX. Han säger också att det varit 
skillnad i responsen från nyanställda, de har haft en mer positiv inställning till skillnad från 
vissa medarbetare som arbetat med inköp en längre tid. Samtidigt säger majoriteten av 
respondenterna att de varit positiva till förändringen och investeringen i RELEX. Dock vill 
både L2 och L6 understryka att RELEX är ett standardiserat system men att filialerna är unika. 
En anläggning kan inte alls jämföras med en annan och det är något som inte får glömmas bort. 
 
 

5.5 Resultat av Kvantifiering av besparade arbetstimmar 

 
Tabell 3: Total tid på inköp per filial 
 
I tabell 3 ser vi total tid som avsätts för inköp varje dag per filial före respektive efter RELEX. 
Det saknas dock svar från två filialer, bortfallet beror på att de tillfrågade respondenterna är 
relativt nya medarbetare. De har endast arbetat med inköp via RELEX och hade inget att 
jämföra med. I kolumnen längst till höger i tabell 3 syns differensen mellan de två mätningarna, 
total besparing varje dag är 12,11 timmar. Diagram 1 nedan visar överskådligt hur många 
filialer som avsätter samma, mer eller mindre tid för inköp efter RELEX jämfört med tidigare. 
Diagram 2 och diagram 3 nedan, visar desamma men uppdelat på lagerchefer och butikschefer.  
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Diagram 1: Tiden som samtliga respondenter avsätter till inköp med RELEX jämfört med efter.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 2: Tiden som lagercheferna avsätter till inköp med RELEX jämfört med efter.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3: Tiden som butikscheferna avsätter till inköp med RELEX jämfört med efter.   
 



40 
 

Tabell 4: Kostnadsbesparingar per år.  
 
40 % à 12,11 h * 235 * 257,143 = 731 790,4 kronor/år 
100 % à 30,275 h * 235 * 257,143 = 1 829 477 kronor/år 
 
Första uträkningen baseras på att endast 40 % av alla leverantörer är aktiva i RELEX. Den 
totala besparingen per dag för samtliga filialer är 12,11 timma, det multipliceras med antal 
arbetsdagar på ett år, 235 och som multipliceras med Deromes kostnad per arbetstimme, 
257,143 kronor. Resultatet är 731 790,4 kronor och är den totala besparingen som RELEX gör 
i dagsläget på ett år.  
 
Andra uträkningen utgår ifrån att 100 % av leverantörerna är aktiva i RELEX, då görs ett 
antagande på en total besparing på 1 829 477 kronor om året. Tidsmässigt ska det gå att 
generalisera på detta vis enligt respondenten projektledaren, 40 % kontra 100 % aktiva 
leverantörer.  
 
40 % à 12,11 h * 257,143 = 3114 kronor/dag 
100 % à 30,28 h * 257,143= 7786 kronor/dag 
 
Detta ger en besparing i dagsläget på 3114 kronor om dagen för samtliga filialer. När 100 % 
av leverantörerna är aktiverade i RELEX sparas 7786 kronor varje dag. 	
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel diskuterar författarna till uppsatsen de slutsatser som går att dra utifrån 
uppsatsens analys. Kapitlet avslutas med att uppsatsens frågeställningar besvaras samt 
författarnas egna reflektioner. 

6.1 Diskussion 
RELEX innebär en uppgradering från Derome Byggvarors tidigare lagerstyrning. 
Automatiseringen leder till att rätt artiklar finns i lager vid rätt tidpunkt, i en större utsträckning 
än tidigare. Lagret är inte lika beroende av den mänskliga faktorn eftersom RELEX inte 
glömmer på samma sätt som människor kan göra. Vilket Derome redan sett effekter av 
eftersom det inte är lika många akuta lagerflyttar mellan filialerna längre på grund av att någon 
artikel är slut eller liknande. Att investera i ett nytt lagerstyrningssystem kostar väldigt mycket 
pengar, men tekniska lösningar kan vara avgörande konkurrensfördelar, eftersom kunden går 
till någon annan om det den söker ej finns i lager.  
 
Utifrån empirin går det att dra slutsatsen att RELEX uppskattas mer hos lagerchefer än hos 
butikschefer just nu. Majoriteten tror på att förändringen kommer gynna dom längre fram trots 
att flera av respondenterna inte upplever att de sparar tid med RELEX i dagsläget. Det visar 
ändå på att visionen om förändringen har gått fram. Det är en stor förändring för en del av 
verksamhet och Derome är medvetna om att en process som denna tar tid. Kommunikationen 
är avgörande i en förändringsprocess och den brister på några områden. I vissa fall har syftet 
och nödvändigheten om RELEX inte riktigt nått ut till alla användare vilket bidrar till en tröghet 
för vissa i implementeringsprocessen. Troligtvis hade implementeringen kommit längre om de 
som arbetat med systemet varit fler samt kunnat fokusera mer på implementeringen istället för 
att övertyga medarbetarna ute på filialerna. Alla filialer är dessutom olika med olika behov och 
att applicera ett standardiserat system på filialerna har gynnat vissa mer och andra mindre. Det 
blir förstås ett irritationsmoment för filialerna där implementeringen inte fungerat lika smidigt.  
 
Organisationskulturen är tydlig på Derome, det finns en stark samhörighet och stolthet i 
företaget. Automatiseringen av inköpsprocessen har bidragit till att många medarbetare som 
sedan en lång tid tillbaka arbetat med inköp blivit av med något de känner att de behärskar. De 
har inte samma kontroll över ”sitt” lager längre och som en lagerchef påpekade kommer 
RELEX inte fungera optimalt förens alla medarbetare glömt hur de gjorde innan. Vilket tydligt 
beskriver hur lång tid den här implementeringen kommer ta. När det gäller ledarskap har 
projektledaren fått ett mycket bra betyg av samtliga och han är dessutom lagerchef på en 
filialerna och tillsammans med logistikchefen som är chef över lagercheferna har han visat 
vägen och varit ett föredöme bland resterande lagerchefer. Det här är antagligen anledningen 
till varför RELEX uppskattas desto mer av lagerchefer än butikschefer. Eftersom 
butikscheferna varken har en ledare bland sig eller en tydlig ledare över sig. En ledare som de 
kan ställa mer specifika frågor relaterat till just deras specifika problem i butikerna och som tar 
ansvar för det. Butikscheferna som har fler artikelnummer samt helt andra möjligheter och 
förutsättningar i butikerna till skillnad från en stor lagerhall. Dessutom är det viktigt för många 
butikschefer att det också ser välfyllt och bra ut i butiken. Att butikscheferna inte haft en tydlig 
ledare kan bero på den flexibla organisation Derome är och att många chefer har många 
ansvarsområden. Det är ingen chef eller uttalad ledare som arbetar heltid med RELEX.  
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6.2 Svar på frågeställningar 

- Vilka fördelar och nackdelar kan identifieras efter en implementering av ett 
lagerstyrningssystem? 

Idag har implementeringen av RELEX hos Derome Byggvaror lett till ett effektivare och 
optimalare lager. Beställningspunkter i lagret är betydligt bättre och ett tydligt tecken på det är 
att akuta lagerflyttar minskat drastiskt mellan filialerna efter implementeringen, vilket har 
genererat i en besparing på 600 000 kronor till Derome. Inköpsprocesserna är generellt sett 
effektivare och medarbetarna börjar mer och mer kunna lägga tid på andra värdeskapande 
aktiviteter. Därmed kan företaget växa utan att anställa fler medarbetare. Nackdelar som 
uppstått är att flera medarbetare känner att de har högre krav på sig nu och upplever att de 
arbetar dubbelt så mycket.  

- Hur kan en förändring påverka en organisation och dess medarbetare? 

Det är stor risk för motstånd när en förändring ska genomföras i organisationer. Det har Derome 
fått erfara eftersom det fått lägga ner mycket tid på att förklara och övertyga vissa av 
medarbetarna om det nya arbetsrutinerna för inköp. Motstånd som medarbetarnas rädsla för det 
okända, att överge något bekant samt oron för att tappa kontrollen, kan vara en anledning till 
varför de inte har kommit längre i implementeringen. Det har framförallt gått trögare för 
butikscheferna än lagercheferna, de är inte lika förtjusta i RELEX. Det kan bero på att de inte 
haft en tydlig ledare att vända sig till och ta efter i förändringen, denna otydlighet kan vara en 
baksida av att vara en flexibel organisation.  

- Hur kan det sättas ett monetärt värde på en implementering? 

I uppsatsens kvantitativa undersökning av hur mycket tid medarbetarna avsätter för inköp med 
RELEX, maj 2017, i jämförelse med de tidigare manuella inköpen ser vi en besparing på 12,11 
timmar om dagen för filialerna. Det är en besparing på 3114 kronor och på ett år blir det en 
besparing på cirka 730 000 kronor. Trots att lagerstyrningssystem kostar väldigt mycket pengar 
och tar tid att implementera, syns en besparing redan första året. När 100 % av leverantörerna 
är aktiverade kan systemet spara 30,28 timmar på varje dag, vilket är en besparing på 7786 
kronor varje dag och strax över 1,8 miljoner kronor varje år.  

6.3 Författarnas egna reflektioner 
Området förändringar i organisationer på grund av teknologiska orsaker är ett väldigt intressant 
ämne som kan angripas från många olika perspektiv. Det är uppenbart att denna uppsats är 
gjord mitt i en implementeringsfas, trots att systemet var infört i samtliga filialer för ett halvår 
sedan från idag, maj 2017. Det kan vara stor skillnad redan om 3 månader. Vilket märks i den 
lite spretiga empirin och kvantifieringen. När implementeringen av RELEX kommit längre och 
användarna vågar lita på systemet helt kommer det utan tvekan att vara en stor tidsbesparing 
för Derome. Det är på god väg eftersom att antalet timmar som läggs på inköp idag är mindre 
än tidigare. 
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6.4 Förslag till framtida forskning 
Uppsatsen studerar endast hur en verksamhet påverkas i en uppstartsfas av en implementering. 
Det hade varit intressant att studera en implementering i olika tidpunkter för att se de slutgiltiga 
konsekvenserna av vad ett nytt systemstöd kan bidra med. Utifrån uppsatsens teoretiska 
referensram är det uppenbart att en implementering kan ha olika utfall i olika verksamheter och 
organisationer. Eftersom organisationer ser olika ut och påverkas på olika sätt. Hur lång tid tar 
det för medarbetare att vänja sig vid nya rutiner och om affärsverksamheten och 
inköpsprocesserna kan förbättrats och effektiviserats ännu mer.  
 
Uppsatsen studerar endast ett företag i byggbranschen och enbart det företagets 
inköpsprocesser. Implementering av nya systemstöd är komplexa projekt och påverkar 
människor och verksamheter på olika sätt. Hade implementeringen varit enklare eller svårare 
att genomföra i en annan bransch. Byggbranschen kallas ofta som tidigare nämnts konservativ 
vilket kanske gör att implementeringen försvårats. Hade det vart en annorlunda implementering 
om det köptes in andra saker än byggförnödenheter eller hade en annan typ av kund och 
efterfrågan.   
 
Det hade också varit intressant att ta reda på hur mycket längre uppsatsens implementering 
hade kunnat komma på denna tid om det funnits fler resurser till hands under övergången.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide Projektledare för RELEX 
 
Intervjufrågor: 
  
Vad var syftet med att implementera ett nytt inköpssystem? 
  
Varför blev det just systemet RELEX? 
  
När började projektet med RELEX? Och när var implementeringen färdig? 
  
Kan du beskriva företagets organisation och organisationskultur? 

  
Påverkar organisationskultur hur mottagliga användarna är för förändring tror du? 
  
Är ni nöjda med hur ni förmedlade RELEX? 

  
Hur kommunicerar ni ut information om det nya inköpssystemet till användarna? 

  
Hur upplevde du att användarnas inställning till det nya inköpssystemet var? 

  
Fick användarna någon utbildning i RELEX? 

  
Har du någon uppfattning om hur de allmänna reaktionerna var mot det nya systemet? 

  
Hade ni någon strategi för implementeringen? 

  
Är ni nöjda med implementeringen? 

  
Vad anser du gick bra och mindre bra? Varför? 
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Bilaga 2 
  
Intervjuguide Butikschefer och Lagerchefer 
  
Presentation av oss 
Vilka vi är och vad vi gör och skriver om 
Uppsatsens syfte och frågeställningar 
  
Intervjufrågor: 
 
Position/titel?  Roll vid implementation? Hur kommer du i kontakt med RELEX? 
 
Har du arbetat i ett affärssystem tidigare? 
 
Kände du att du fick stöd av ledningen vid genomförandet av projektet? 
 
Fick du någon information om systemet?  
 
Blev du positivt eller negativt inställd till systemet? 
 
Hur uppfattar du Deromes organisation och organisationskultur? 
 
Har implementationen av affärssystemet medfört några förändringar i din arbetssituation? 
 
Hur många timmar/tid la du innan på inköp? Hur mycket ersätter RELEX? 
 
Vad gör du istället? 
 
Vilka intryck fick du av systemet?   
 
Har du någon uppfattning om hur de allmänna reaktionerna var mot det nya systemet? o  
 
Positiva eller negativa åsikter?   
 
Blev det lyckat enligt dig? 
 
Är det något annat som du vill tillägga som vi inte har tagit upp? 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide Ekonomichef 
 
Intervjufrågor: 
 
Vad är din roll i projekt RELEX? 
  
Hur kommer det sig att ni inte investerat och implementerat RELEX tidigare? Varför just nu? 

  
Hur har ni gjort för att skapa engagemang för RELEX? Tycker du att ni har lyckats med det? 
  
Hur har responsen varit från de olika filialerna? Är det någon som har varit negativ? 
  
Anser du att det varit för lite resurser till projektet? 
  
Kan du beskriva Deromes organisation och organisationskultur? 
  
Var RELEX någonsin en risk? Tänkte man på riskerna i hur det skulle kunna tas emot? 
  
Hur kommunicerades förändringen ut? 
  
Finns det något ni kunnat göra annorlunda? 
  
Är ni nöjda med implementeringen? 
  
Kan Derome bli ett superföretag år 2017 igen? 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide Huvudanvändare av RELEX 
 
Intervjufrågor: 
 
Varför tror du att investeringen i RELEX gjordes nu? 
 
Upplever du några fördelar med RELEX i dagsläget? 
 
Tror du att filialerna lägger mindre tid på inköp i dagsläget? 
 
Vilken har varit den största utmaningen med RELEX? Vad har varit mindre bra? 
 
Vad har ni gjort bra respektive mindre bra? 
 
Hur skulle ni göra om ni skulle göra om implementeringen igen?  
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