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Förord 
Vi har skrivit en C-uppsats i företagsekonomi med inriktning på verksamhetsstyrning, vilket 
har varit en krävande men lärorik process. Det gav oss möjlighet till fördjupning inom två av 
våra intresseområden, vilka är affärssystem och materialflöde. Studiens inriktning har varit 
ytterst intressant och vi har under uppsatsprocessens gång fått mycket ny och berikande 
kunskap. Uppsatsen har skrivits under vårterminen 2007 på sektionen för Ekonomi och 
Teknik vid Högskolan i Halmstad. Vår förhoppning är att du som läsare skall finna denna 
uppsats intressant och tankeväckande. 
 
Med detta förord vill vi tacka de personer på Tylö AB som har gjort det möjligt för oss att 
genomföra denna studie. Främst vill vi tacka Emil Tambolas, IT-chefen på Tylö AB, för sin 
goda samarbetsvilja och som på ett tillmötesgående sätt har hjälpt oss under hela processen. 
Samtidigt vill vi framföra ett stort tack till respondenterna, som har ställt upp och delat med 
sig av den information som vi behövde för att genomföra vår studie. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Sven-Ola Carlsson, för hans stöd under hela 
processen och för hans konstruktiva kritik.  
 
 
Halmstad, 2007-05-29 
 
 
 
 
Annika Gibson                                   Anna-Lena Randow                            Ulrika Persson 
 



Sammanfattning 
Tillverkande företag har ett stort behov av att ett tillförlitligt informationsflöde stödjer det 
interna materialflödet. Det kan ske med hjälp av affärssystem, vilka är komplexa och 
verksamhetsövergripande informationssystem. Denna studie behandlar hur ett nytt 
affärssystem kan påverka det interna materialflödet i ett tillverkande företag. Syftet med 
studien var att undersöka vilka verksamhetsförändringar som sker vid ett 
affärssystemsinförande och vilka förändringar som uppkommer i informations-, arbets- och 
materialflödet i detta samband. Tyngdpunkten ligger i att förklara om informationsflödet, som 
genereras ur affärssystemet, via arbetsflödet, har haft en inverkan på materialflödet. Detta 
leder fram till en presentation av sju riktlinjer, som tillverkande företag bör ha i åtanke vid 
införande av affärssystem, för att effektivisera det interna materialflödet. Undersökningen var 
av kvalitativ karaktär där en fallstudie genomfördes på Tylö AB. Resultatet av studien visar 
att det är tre nyckelfaktorer som påverkar materialflödet i ett tillverkande företag, vilka är 
affärssystemet, grunddata och informationshantering. Affärssystemet kan ses som ett verktyg 
som skapar förutsättningar för att effektivisera verksamheten. Vidare framkommer det att 
korrekt grunddata är en förutsättning för att informationsflödet skall kunna påverka det 
interna materialflödet. Detta kan dock endast fungera till sin fulla potential genom 
arbetsflödet, vilket är länken mellan informations- och materialflödet. 
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1. Inledning 

Det första kapitlet inleds med problembakgrund. Därefter följer en problemdiskussion som 
mynnar ut i en problemformulering. Vidare behandlas studiens syfte och tillvägagångssätt. 
Det redogörs även för definitioner samt uppsatsens disposition. 

1.1. Problembakgrund 

Många företag har idag ett affärssystem implementerat i sin verksamhet. Ett affärssystem är 
ett stort informationssystem som stödjer en verksamhets olika delar. Det består av olika 
moduler, till exempel ordermodul, lagermodul och redovisningsmodul, vilka är 
sammankopplade och arbetar mot gemensam databas. Det som är unikt med affärssystem, 
jämfört med andra informationssystem, är att de är standardsystem och att de ofta stödjer 
företagets samtliga funktioner. I och med att de är standardsystem måste verksamheten till 
stor del anpassas till systemen, vilket ofta medför en organisatorisk förändring. Det innebär att 
det blir ett strategiskt beslut för verksamheten att införa ett affärssystem. Den internationella 
benämningen för affärssystem är ERP (Enterprise Resource Planning)- system, men vi har 
valt att i denna studie använda den svenska benämningen affärssystem.  
 
Att implementera ett affärssystem i ett företag tar lång tid och medför stora kostnader. Sumner 
(2005) visar i en undersökning att en implementering i genomsnitt kostar cirka 10,6 miljoner 
dollar och kan ta cirka 23 månader innan den är helt slutförd. Dessutom tar det tid innan 
fördelarna med systemet framträder. I likhet med många andra forskare, framhäver L. Zang, 
Lee, Z. Zhang och Banerjee (2002) att det är en svår process att implementera affärssystem. 
De visar i sin studie att cirka 90 procent av implementeringsprojekten har svårt att hålla den 
fastställda budgeten och tidsramen. Trots den svåra och dyra implementeringsprocessen visar 
Radar Group (2007) på en fortsatt ökning av svenska företags investeringar i affärssystem.  
 
Många skäl ligger till grund när företag beslutar sig för en affärssystemsimplementering. Om 
företag utnyttjar de möjligheter som ges med ett affärssystem och använder det på rätt sätt kan 
systemet ses som ett konkurrensmedel. Magnusson och Olsson (2005) nämner olika fördelar 
såsom att systemet bidrar till kortare ledtider, effektivare processer, bättre kontroll, säkrare 
driftskostnader och ökad datakvalitet. Författarna påpekar dock att ett affärssystemsinförande 
medför en massiv förändring för verksamheten och dess intressenter. Det gäller att förändra 
infrastrukturen eller, som Magnusson och Olsson (2005) också benämner det, 
informationsstrukturen, som verksamheten är uppbyggt kring, för att därefter anpassa 
verksamheten efter systemet. Författarna framhåller samtidigt att denna 
verksamhetsförändring, tillsammans med ett systeminförande, är en mycket svår uppgift. 
 
Davenport och Brooks (2004) lyfter fram att de tidiga affärssystemen fokuserade på att 
verkställa och integrera interna applikationer för att stödja finansiering, redovisning, 
tillverkning, orderadministration och personalhantering. SCM (Supply Chain Management), 
som redan då ingick i lagerhanteringsapplikationer, har sedan dess fått en alltmer viktig 
betydelse. Idén med SCM är att alla längs med hela försörjningskedjan, som arbetar med 
materialflödet, skall kunna fatta beslut baserat på den senaste och bästa informationen. 
Företagen som har investerat mycket pengar i affärssystem har börjat reflektera över hur de 
skall kunna använda all denna integrerade information till att skapa verkliga 
konkurrensfördelar. Enligt författarna känner sig många fortfarande osäkra på hur detta skall 
gå till.  
 



- Inledning - 

2 

Eftersom ett affärssystem är uppbyggt för att stödja en hel verksamhets processer, flödar stora 
mängder information genom systemet. Haverblad (2006) menar att det är viktigt att det finns 
tydligt definierade informationsstrukturer som beskriver informationsflöden i IT-
verksamheten. Jonsson och Mattsson (2005) pekar på vikten av information som krävs för att 
uppnå ett så effektivt materialflöde som möjligt. Det är till exempel information om kunders 
behov, tillgänglig kapacitet, beläggning och material i det egna företaget, vilket ett 
affärssystem stödjer.   

1.2. Problemdiskussion 

Speciellt i tillverkande företag gäller det att ha full kontroll över materialflödet. Det är till 
exempel viktigt att veta vad som finns på lager för att kunna beställa in rätt kvantiteter. Vidare 
är det av stor vikt att veta varje moments ledtider för att kunna möta de avtalade 
leveranstiderna mot kund. Det är därför viktigt att ha ett informationssystem som stödjer hela 
det interna materialflödet, från inköp till utleverans. Gupta och Kohli (2004) förklarar att 
tillverkningen för många företag har blivit komplex, automatiserad och geografiskt utspridd 
under de senaste decennierna. Beslutsprocessen för produktionschefer inkluderar olika 
tidshorisonter och geografiska spridningar kräver snabba förändringar gällande materialflöde, 
logistik och produktionsplanering. Författarna nämner en struktur som kategoriserar och 
definierar omfattande verksamhetsplaneringsbeslut; process, kapacitet, lager, kvalitet och 
arbetsstyrka. Alla dessa kategorier stöds av affärssystem och är på så sätt till stor hjälp för 
produktionschefers beslutsfattande. Dessutom är affärssystemet ett verktyg som integrerar och 
stödjer hela företaget. Samtidigt betonas vikten av att arbeta med informationen. 
 
Mattsson (2002) menar att det är på grund av dagens stora konkurrens och den allt snabbare 
förändringstakten i företagens omvärld, som informationsflödena har fått en större betydelse. 
Därför väljer företag numera att fokusera mer på informationsflöden. Författaren menar även 
att information anses vara en stor tillgång, och att om inte informationsflöden är effektiva, 
konsistenta och tillförlitliga, går det inte att få effektiva materialflöden. Både 
resursutnyttjande för produktion och förflyttning av material samt storlek på lager är beroende 
av tillgång till information och kvalitet på information.  
 
Carlsson (2000) trycker på behovet av att genomföra förändringar snabbare och bättre, samt 
ha en hög förändringseffektivitet när det gäller att utveckla den operativa delen i ett företag 
för att öka konkurrenskraften. I tillverkande företag är materialflödet det primära flödet och vi 
ser därför ett stort behov av IT-system som stödjer detta fullt ut. Vi har därför valt att inrikta 
oss på ett företags interna materialflöde och hur det kan påverkas av ett affärssystem.  
 
Utifrån ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande problemformulering: 

Hur kan informationsflödet, med hjälp av ett nytt affärssystem, genom arbetsflödet, 
påverka det interna materialflödet i ett tillverkande företag?  

1.3.  Syfte 

Syftet med studien är att: 
� Undersöka vilka verksamhetsförändringar som sker i ett företag vid ett 

affärssystemsinförande.   
� Beskriva förändringar i informations-, arbets- och materialflödet vid införandet av ett 

affärssystem. 
� Jämföra informations-, arbets- och materialflödet i ett tillverkande företag före och 

efter införandet av ett affärssystem.  
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� Förklara om informationsflödet, som genereras ur affärssystemet, via arbetsflödet, har 
haft en inverkan på materialflödet.  

� Presentera riktlinjer som tillverkande företag bör ha i åtanke vid införande av 
affärssystem, för att effektivisera det interna materialflödet.  

1.4. Tillvägagångssätt 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie i form av en fallstudie. För att kunna behandla 
studiens syften genomfördes först en förstudie, i det företag där fallstudien sedan ägde rum, 
för att få fram vilka verksamhetsförändringar som sker vid ett affärssystemsinförande. 
Därefter genomfördes intervjuer med personal från olika avdelningar i företaget, för att få 
fram hur informations-, arbets- och materialflödet var innan affärssystemet infördes och hur 
det är idag. När empirimaterialet hade sammanställts ställdes det mot den teoretiska 
referensramen, så att en analys kunde utarbetas. Där kunde förklaringar ges om 
informationssystemet har haft en inverkan på det interna materialflödet, vilket sedan mynnade 
ut i ett antal riktlinjer. 

1.5. Definitioner 

Skillnad mellan införande och implementering av affärssystem: 
 
Implementering – Magnusson och Olsson (2005) beskriver implementering som att ”…föra in 
affärssystemet i verksamheten, få användarna att använda det till fullo och genomdriva de 
förändringar på informationssystemmiljö och verksamhet som är nödvändiga för att systemet 
skall kunna uppfylla alla de förändringar som satts upp” (s. 93). 
 
Införande – med införande menar vi därför att affärssystemet endast har tagits i bruk och 
omfattar inte utbildning och förändringar som sker i samband med att affärssystemet 
introduceras i företaget.  

1.6. Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition är följande: Efter inledningen presenteras studiens teoretiska 
referensram. Där förklaras och beskrivs generellt affärssystem, samt dess för- och nackdelar. 
Efter detta beskrivs informationsflöde, där informationskvalitet, information overload, 
transparens och tyst kunskap behandlas. Därefter behandlas arbetsflödet, som även tar upp 
områdena processorientering och standardiserade arbetsrutiner. Därpå följer materialflöde, där 
materialstyrning och materialflödeseffektivitet beskrivs och förklaras. Den teoretiska 
referensramen avslutas med en sammanfattning där sambandet mellan informations-, arbets- 
och materialflödet tas upp. Efter den teoretiska referensramen följer metoden, där det 
redogörs för studiens tillvägagångssätt. Sedan presenteras förstudien, som ligger till grund för 
fallstudiens intervjuer. Därefter presenteras intervjuerna, vilka är strukturerade utefter 
studiens tre teman: informationsflöde, arbetsflöde och materialflöde. Sedan analyseras 
fallstudiens intervjuer tillsammans med förstudien och den teoretiska referensramen, vilket 
också sker utefter studiens tre teman. Efter detta besvaras studiens problemformulering, 
genom diskussionen kring studiens olika syften. Diskussionen mynnar sedan ut i en 
presentation av sju riktlinjer. Till sist ges förslag till fortsatta studier. På nästa sida presenteras 
en bild som tydligt visar dispositionen.  
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel, som ligger till grund för studiens litteraturundersökning, bygger på 
informationsflöde, arbetsflöde och materialflöde, vilka även utgör studiens tre teman. Dessa 
tre teman har sin grund i Aronsson, Ekdahl och Oskarssons (2003) förklaring kring de olika 
flödena. Författarna förklarar att varje del i materialflödet kräver nödvändig information för 
att det skall fungera. Detta skapar informationsflöde, som stödjer och driver materialflödet, 
vilket bearbetas genom informationssystem. Vidare trycker författarna på att en viktig del 
inom logistiken är just att arbeta med informationsflödet. Lumsden (2006) menar att företag 
skall eftersträva en så hög effektivitet som möjligt och att detta arbete måste vara 
kontinuerligt. Nedan ges först en förklaring till affärssystem, dess påverkan på företag samt 
dess för- och nackdelar. Därefter beskrivs och förklaras informations-, material- och 
arbetsflöde. Teoridelen avslutas med en sammanfattning där relationen mellan dessa flöden 
tydligare beskrivs.  

2.1. Affärssystem 

Magnusson och Olsson (2005) beskriver affärssystemets historiska utveckling och hänvisar 
till MRP (Material Requirements Planning)-system som utvecklades på 1970-talet. Dessa 
system är materialhanteringssystem, som först riktades mot biltillverkningsindustrin och 
främst var avsedda för behovsanalyser av framtida materialbehov. Allteftersom dator- och 
nätverksteknologin samt gränssnittet utvecklades, decentraliserades processorkraften och 
datalagringen, vilket resulterade i MRP II. Systemen inkluderade fler funktioner, som till 
exempel verktyg för att planera, försäljning och orderhantering samt möjliggjorde även 
samverkan med andra system.  
 
På grund av att företag använde sig av olika IT-system uppstod samordningsproblem. 
Magnusson och Olsson (2005) menar att detta var ett av skälen till att MRP-systemen 
kompletterades med ytterligare funktioner. Så småningom uppstod ett centraliserat och 
verksamhetsövergripande system som till stor del täcker samtliga av företagets processer, 
vilket går under benämningen affärssystem. Dessa är, som Sumner (2005) förklarar, 
uppbyggda efter principen best practice, vilket innebär att systemtillverkaren ser till att 
systemet hela tiden utvecklas så att det bästa tillvägagångssättet att utföra en uppgift eller 
process appliceras i systemet. Davenport, Harris och Cantrell (2004) beskriver affärssystem 
som standardiserade mjukvaruapplikationer, vilka sammankopplar och styr 
informationsflöden genom komplexa organisationer. Systemen automatiserar 
transaktionsprocesserna, vilket medför möjligheter att reducera kostnaderna för dessa. På så 
sätt kan chefer ta beslut baserade på information som sanningsenligt reflekterar företagets 
aktuella situation. SAP, Oracle, People Soft and J.D. Edwards är exempel på företag som 
säljer affärssystem. 
 
Davenport et al. (2004) förklarar att det är vanligt att företag anser att en affärssystems-
implementering är avslutad när systemet börjar användas på riktigt i verksamheten. 
Författaren menar att synsättet kan vara riskfyllt och få stora konsekvenser för utfallet av 
investeringen som helhet, eftersom företaget då går miste om att maximera de fördelar som ett 
affärssystem erbjuder. Enligt Magnusson och Olsson (2005) är en implementering inte klar 
förrän verksamhet och system är harmoniserat och systemet utnyttjas fullt ut. Davenport 
(2000) betonar att när systemet är på plats är det viktigt att se konfiguration och anpassning av 
affärssystemet som något som skall ske kontinuerligt och inte upphöra. Davenport et al. 
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(2004) förklarar dessutom att bara för att företaget har lyckats få systemet infört behöver det 

inte betyda att de lyckats integrera sin information och sina processer till deras fulla potential.  
 
Davenport et al. (2004) förklarar att företagen, samtidigt med implementeringen och 
konfigureringen, bör genomföra omfattande förändringar i verksamheten. Att anpassa 
affärsprocesserna, strukturera om organisationen och att ändra ledningssättet är exempel på 
förändringar som gör att företaget kan dra större fördel av ny data som uppkommer av 
affärssystemet. Det är mycket krävande och svårt att göra verksamhetsförändringar samtidigt 
som en affärssystemsimplementering, eftersom företagen måste lägga ner avsevärda insatser i 
tid, pengar och interna resurser på själva implementeringen. Beheshti (2006) pekar dessutom 
på behovet av att utbilda personalen i systemet, eftersom ett nytt affärssystem medför 
förändringar i deras dagliga rutiner.     
 
Davenport et al. (2004) urskiljer tre viktiga faktorer som ökar värdet av en 
affärssystemsinvestering. Dessa är: 
� Integrering, vilket innebär att informationen samordnas och görs enhetlig. 
� Optimering, vilket innebär att processerna standardiseras, formas och anpassas efter 

företagets strategiska behov samt ser till att processerna flödar och passar in i själva 
systemet.    

� Informatisering, vilket innebär att data omvandlas till information och kunskap som är 
relevant för sammanhanget samt stöder beslutsfattande och analys av verksamheten. 

 
Nedan tas fördelar och nackdelar med ett affärssystem upp. 

2.1.1. Fördelar 

Davenport och Brooks (2004) ser fördelar såsom att det går att minska kostnaderna i de 
interna flödena. Detta åstadkoms genom att företagets processer skär igenom de funktionella 
enheterna och kopplar samman dem. Beheshti (2006) menar att det även blir lättare och 
effektivare att arbeta, eftersom de olika modulerna och gränssnitten på de olika avdelningarna 
är standardiserade. Vidare påpekar Davenport och Brooks (2004) att i ett tillverkande företag 
är det vanligt att redundans och slack i systemet kompenseras genom ett ökat lager för att 
företaget inte skall gå miste om chanser att kunna erbjuda sina kunder bra service. 
Affärssystem kan användas till att koppla samman prognoser, produktionsplanering och inköp 
så att lagernivåerna faller och därmed lagerkostnaderna. Författarna hänvisar till konceptet att 
ersätta lager med information. Som en följd ökar lageromsättningshastigheten och då behövs 
inga nyinvesteringar i till exempel lagerbyggnader när försäljningen ökar.  
 
Magnusson och Olsson (2005) poängterar att affärssystemet inverkar på styrningen genom att 
det förbättrar beslutskvaliteten; information kan omvandlas till agerande. Systemet kan ordna 
informationen på rätt sätt så att beslutsfattaren kan hantera informationen. Dessutom ser 
systemet till att informationen endast finns på ett ställe och på så sätt höjs tillförlitligheten. 
För att kunna fatta beslut på rationella grunder inom verksamhetsstyrningen, som skall 
resultera i optimal kvalitet, måste information om hela verksamheten kunna göras åtkomlig. 
Informationen måste kunna mätas i realtid och vara total. Affärssystemet kan skapa 
förutsättningar för att förse beslutfattaren med aktuell information, såsom till exempel 
försäljningsstatistik. Författarna menar att kontrollen av företaget blir total genom att styrning 
kan utövas genom några enkla knapptryckningar, vilket kan leda till att effektiviteten 
förbättras. Även Beheshti (2006) nämner att ett affärssystem hjälper till att få fram viktig 
information inför kritiska beslutsfattanden. 
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2.1.2. Nackdelar 

Davenport (1998) frågar sig hur lika ett företags informationsflöden och processer kan bli 
konkurrenternas, innan företagets konkurrensfördelar börjar försvagas på marknaden. Ett 
företag med stark produktdifferentiering påverkas inte av en sådan likriktning medan ett 
företag som differentierar sig med pris eller service riskerar att se sina konkurrensfördelar 
försvinna. Även Lumsden (2006) betonar att företag kan gå miste om stora ekonomiska 
värden på grund av likriktning av konkurrensfördelar. Genom att standardisera 
leveransservicen kommer kunder med olika krav att få samma service. Vissa kunder kommer 
då att erhålla för låg service, vilket ger konkurrensfördelar till andra företag, medan kunder 
som erhåller för hög service kommer att innebära kostnadsnackdelar för det egna företaget. 
 
Davenport (1998) tar upp en konsekvens av ett affärssystem, som har en direkt och ofta 
paradoxal inverkan på ett företags organisation och kultur. Även om affärssystem gör data i 
realtid tillgänglig i hela företaget, vilket skapar en plattare, flexiblare och mer demokratisk 
organisation, kan detta samtidigt innebära att både kontrollen över information och 
standardiseringen av processer blir mer centraliserade. Detta är egenskaper som förknippas 
med mer hierarkiska organisationer och som många företag försöker undvika. 

2.2. Informationsflöde 

Lumsden (2006) förklarar att informationsflödet inte bara skall följa, utan det skall först och 
främst styra det fysiska flödet. Jonsson och Mattsson (2005) förklarar att det bland annat 
krävs information om kunders behov, tillgänglig kapacitet, beläggning och material i det egna 
företaget för att på lång och kort sikt balansera tillgång och användning av nödvändiga 
resurser. Informationsflödet är därmed av största vikt i företag. Vidare menar författarna att 
information om den befintliga och framtida efterfrågan bland annat består av 
försäljningsinformation, prognosinformation och kundorderinformation. Företag får denna 
information internt i företaget genom att försäljningsprognoser tas fram, men även från 
kunder i form av till exempel kundorder, försäljningsstatistik och leveransplaner. Detta 
innebär att behovet av efterfrågeinformation ger upphov till flera informationsflöden. 
 
Nedan följer vidare beskrivning av informationskvalitet, information overload, transparens, 
samt tyst kunskap. 

2.2.1. Informationskvalitet 

Enligt Lundberg (2004) är det viktigt att skilja mellan information och data. Information kan 
beskrivas som förädlad data som har bearbetats och satts in i ett sammanhang så att den kan 
tolkas och utgöra ett underlag för beslut. Data är däremot oförädlad rådata. Först när 
information kan omvandlas till kunskap kan användaren ta de beslut som är nödvändiga i en 
verksamhet. Enligt författaren använder företag idag inte informationen på rätt sätt och 
därmed går de miste om ett sätt att skapa konkurrensfördelar och affärsnytta.   
 
Informationskvalitet handlar om ”… i vilken utsträckning som den information som finns 
tillgänglig inför ett visst beslut uppfyller alla realistiskt ställda krav på att kunna skapa 
förutsättningar för ett optimalt beslutsfattande” (Mattsson, 2002, s. 314). Det finns tre 
dimensioner av informationskvalitet; korrekt information, tidsaktuell information samt 
komplett information. Korrekt information innebär att informationen skall avse det den är 
avsedd att avse samt att tillförlitligheten och giltigheten är hög. Tidsaktuell information krävs 
för att kvaliteten på informationen skall vara hög. Om situationen vid den tidpunkt då 
informationen skall användas har förändrats innebär det att informationens värde har minskat, 
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det vill säga informationen är irrelevant och saknar betydelse. Komplett information innebär 
att det inte finns någon informationsbrist, med andra ord, att det inte finns någon skillnad 
mellan vad informationen kan vara och vad den bör vara. Hur komplett informationen är beror 
på hur snabbt företaget uppdaterar data i dess affärssystem samt hur mycket relevant 
information som finns tillgänglig i företagets databaser.  
 
”Ineffektivitet i organisationer beror ofta på brist på rätt information, i rätt format, i rätt tid” 
(Lundberg, 2004, s. 192). Företagen förlorar mycket tid på att leta information och bearbeta 
den så att den kan användas praktiskt. Informationstekniken idag kan samla in och lagra stora 
mängder data, men inte många företag har insett dess verkliga potential för verksamheten. Det 
fattas stöd för att sprida information och företagen måste istället upprätta controller-
organisationer för att kunna använda informationen. Informationsnärhet bör vara målet när det 
gäller informationshantering. Med närhet menar Lundberg (2004) hur många steg 
informationen måste förflyttas eller konverteras för att den skall kunna användas. När 
informationsavståndet minskar uppkommer ofta synergieffekter. Speciellt vid 
sammanslagning av företag syns dessa effekter. Människors roller förändras eftersom de helt 
plötsligt har tillgång till information i hela företaget. Till exempel kan en säljare svara på 
frågor som berör produkter och affärer utanför sitt ansvarsområde. 

2.2.2. Information overload 

Enlig Edmunds och Morris (2000) finns ingen enhetlig definition av information overload. 
Författarna sammanfattar begreppet information overload med att överflödet av information 
övergår till att bli ett problem. Information produceras och distribueras allt snabbare, 
samtidigt som informationens komplexitet ökar. Detta medför problem eftersom människan 
inte kan hantera informationen lika snabbt. Gapet mellan teknik och människa ökar och 
orsakar stress. Vidare beskriver författarna information overload som en paradoxal situation; 
fastän det finns en stor mängd information tillgänglig, är det ofta svårt att skaffa sig 
användbar och relevant information när det behövs. Lundberg (2004) menar också att stress 
uppkommer när data sprids utan att avsikten har fastställts. Användarna får då ingen nytta av 
den. Istället blir de dränkta i data och känner sig stressade av att de inte kan dra fördel av den 
på rätt sätt. Kallinikos (2001) lyfter fram att resultatet av information overload blir att 
informationskvaliteten ändras till att bli opersonlig, standardiserad, kodifierad och abstrakt, 
vilket gör att den är svår att förstå. Det administrativa arbetet övergår till att fyllas av 
analyser, undersökningar, bekräftelser och värderingar och därmed, menar författaren, att de 
sociala och muntliga sammankomsterna raderas ut av dataöversvämningen.  

2.2.3. Transparens  

Enligt Feraud (2000) blir idén om att företag är en viktig maskin som alstrar information allt 
mer och mer utbredd. Företagen utgörs av en samling processer som stöds av programvaror. 
Informationshantering har därför fått en oerhört stor betydelse för företag. Författaren menar 
att strategisk utnyttjande av informationssystemens fulla potential har blivit en fråga om 
överlevnad. Zhu (2004) beskriver transparens i information som graden av synlighet och 
närhet till information. Simon (2006) förklarar att transparens i företag överförs genom 
informationsteknologin som endast skall ses som förmedlare av informationen. Själva värdet 
av informationstransparens är informationens innehåll och resultaten av det agerande som den 
ger upphov till. Författaren menar att transparens uppkommer när interna och externa 
informationsflöden löper samman och levererar information till olika parter när behovet 
uppstår. Syftet med informationsflöden är att tillåta användaren att fatta och nå 
realtidsanpassade beslut.  
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Simon (2006) menar vidare att problem med transparens uppkommer när användare inte kan 
se all den interna information som finns tillgänglig i företaget. De ser endast delar av data som 
är förutbestämt att de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Transparensen begränsas ofta 
av den logiska strukturen som informationssystemet är uppbyggt kring, men också av till 
exempel företagets policy, lagar, samhällsvärderingar och kultur. Simon (2006) påpekar att 
begräsningarna i det interna flödet är ett problem men att den stora utmaningen för företag är 
att inkorporera det externa informationsflödet. Genom att införliva den information som inte 
alstras av systemet och som kommer ifrån källor utanför företaget, uppnås ökad transparens 
som skall leda till bättre beslutsfattande.   

2.2.4. Tyst kunskap 

Enligt Johannessen, Olaisen och Olsen (2001) är tyst kunskap, till skillnad mot explicit 
kunskap, den praktiska kunskapen som används för att utföra en uppgift. Tyst kunskap är det 
verktyg som används för att behandla det som det skall fokuseras på. Författarna menar att 
tyst kunskap är praktisk, erfarenhetsbaserad, situationsrelaterad och personlig. Explicit 
kunskap är kunskap som relativt lätt kan omvandlas till symboler, digitaliseras och överföras 
till andra personer, till exempel genom informationsteknologin.  
 
Kallinikos (2001) påpekar att när informationssystem tar över rutinerna i en organisation kan 
endast sådan information som är klar och tydlig matas in i informationssystemet. Som en 
konsekvens blir mycket tyst kunskap bortkastad eller bortglömd i företaget. Johannessen et al. 
(2001) påstår att vid ett systeminförande läggs fokus på den information som är lätt att 
formalisera, digitalisera och kommunicera. Den tysta kunskapen betonas då mindre. Som en 
följd av detta försämras företagens konkurrenskraft. Författarna menar att implementering av 
affärssystem är så vanligt idag att det i sig självt inte medför en konkurrensfördel. Det är 
däremot den tysta kunskapen som skall ses som den kritiska konkurrensfaktorn genom sin 
påverkan på ständiga förbättringar och på kreativiteten i företagen. Författarna menar därför 
att företagen måste fokusera på hela kunskapsbanken, inte bara på den explicita kunskapen. 
 
Enligt Johannessen et al. (2001) fås tyst kunskap genom beteende och procedurer som lärs in. 
Författarna hävdar att det går att göra tyst kunskap synlig på en organisatorisk nivå. Detta kan 
göras genom övningar som skapar tillit och relationer. Enligt författarna är det bästa sättet att 
överföra tyst kunskap att arbeta i team. Den explicita kunskapen skall, enligt författarna, 
endast ses som toppen på ett isberg av all den kunskap som finns i företaget. Företagens 
konkurrenskraft kommer att öka om de utvecklar de processer som kan synliggöra mer av 
denna kunskap. Författarna menar även att den tysta och explicita kunskapen måste 
sammankopplas genom lärandet inom en organisation. 

2.3. Arbetsflöde 

Caro, Guevara och Aguayo (2003) definierar arbetsflödet som de processer som sker i 
tillverkningen och i administrationen i ett företag. Sådana processer har existerat sedan 
industrialiseringen, då det uppstod ett behov av att försöka öka effektiviteten av de 
arbetsuppgifter som utfördes regelbundet. Själva informationshanteringen beskrivs som en 
total eller delvis automatisering av affärsprocesser där dokument, information eller 
arbetsuppgifter passerar från en person till en annan för agerande enligt en viss procedur eller 
regel.  
 
Enligt Barga och Gannon (2007) kan arbetsflödet i ett företag delas upp i fyra kategorier. Den 
första kategorin består av arbetsflöden som kräver samverkan och som tillför ett högt 
mervärde för företaget. Det kan till exempel gälla ett stort projekt eller en stor lansering. Det 
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har ett unikt arbetsflöde, som endast tillhör det projektet, men arbetsflödet i sig kan följa ett 
standardmönster som används av företaget. Den andra kategorin är av så kallat ad hoc typ och 
är mindre formell till strukturen och kräver ingen respons från mottagaren. Det kan till 
exempel gälla meddelande om att en förändring har gjorts. Den tredje kategorin gäller sådana 
arbetsflöden som måste göras regelbundet, såsom bokföring och som inte är knutna till 
kärnverksamheten. Slutligen finns det, enligt författarna, ett fjärde arbetsflöde, vilket är 
kopplat till kärnverksamheten och beskriver företagets affärsaktiviteter. Det består av 
arbetsuppgifter som ofta är repeterade. Det kan till exempel vara arbetsuppgifter som har att 
göra med tillverkning av en produkt.      
  
Nedan följer två aspekter som påverkar arbetsflödet, vilka är processorientering och 
standardisering av arbetsrutiner.  

2.3.1. Processorientering 

En processorienterad organisation strävar, enligt Ljungberg och Larsson (2001), efter att dela 
in sin verksamhet i olika processer, vilka utgör naturliga enheter i verksamheten. Dessa 
processer har en början och ett slut, och är ämnade för att uppfylla kundbehov och 
kundtillfredsställelse. De är även avgörande för vad som skall produceras samt hur det görs. 
Författarna framhäver att det är processerna som skall skapa lönsamhet och tillfredsställa 
kunderna, och inte de enskilda individerna, avdelningarna eller funktionerna. Ljungberg och 
Larsson (2001) menar vidare att det är strävan mot gemensamma mål som avgör om 
framgång nås. 
 
En av fördelarna med processorienterade organisationer är, enligt Ljungberg och Larsson 
(2001), att de motverkar den princip som traditionella organisationer bygger sin verksamhet 
på, vilket är att ”tänka uppe” och ”göra nere”. Principen är istället att all personal både 
”tänker” och ”gör”. Detta medför att alla får en bättre helhetssyn, att det ställs högre krav på 
varje individ och att de får mer ansvar, vilket samtidigt skapar mer stimulans bland 
medarbetarna. För att en processorganisation skall fungera krävs det också att personalen 
arbetar i team. Författarna framhåller dock att det kan vara svårt att uppnå en fulländad 
processorienterad organisation, men pekar på dess fördelar såsom att det förutsätter ett 
nytänkande som hela tiden måste utvecklas. Boykin och Martz Jr (2004) diskuterar att det är 
den underliggande förståelsen för ett företags processer som har betydelse för dess framgång. 
De lyfter dock fram att personalen måste veta vad en process är för att ett företag skall kunna 
identifiera eller förstå affärsprocesser. 
 
Ljungberg och Larsson (2001) lyfter fram att affärssystemen är, enligt teorin, tänkta att spegla 
företagens viktigaste processer. För att undvika att de ineffektiva arbetssätten förstärks 
framhäver författarna att betydande förändringar, gällande strategi, processer, strukturer och 
kultur, bör ske i samband med införande av affärssystem. Dessa förändringar nämner även 
Beheshti (2006) och lyfter särskilt fram att ett sådant systeminförande kräver fundamentala 
förändringar i det sätt personalen och funktionella avdelningar arbetar på, samt hela 
organisationsstrukturen. Författaren tar även upp att personalen bör ändra sitt sätt att utföra 
sina dagliga uppgifter och menar att det nya sättet att arbeta på kräver att alla arbetar 
tillsammans, eftersom de olika avdelningarna i företaget blir beroende av varandra; att alla 
lägger in information i systemet på ett så exakt och noggrant sätt som möjligt. 

2.3.2. Standardisering av arbetsrutiner  

En konsekvens av IT, menar Kallinikos (2001), är att det medför standardisering och kontroll 
eftersom det automatiserar informationsflödet, vilket i sin tur automatiserar det administrativa 
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arbetet. Automatiseringen medför att processerna omdefinieras så att de passar 
informationssystemet, vilket skapar nya arbetsuppgifter, roller, hierarkier, och olika former av 
interaktion och kommunikation. Det datorbaserade informationssystemet innebär inte bara att 
själva arbetsprocessen omformas, utan också resultaten som kommer ut från systemet blir 
standardiserade. Förutom en ökad kapacitet i mängden information som går att hantera, 
resulterar en ökad automatisering i lättare granskning och kontroll av det administrativa 
arbetet. Det datorbaserade informationssystemet möjliggör att aktiviteter som förut inte haft 
något samband, helt plötsligt kan jämföras och ordnas. Det är samtidigt viktigt att komma 
ihåg att informationen fortfarande måste väljas ut, bekräftas och värderas av användaren.  
 
Kallinikos (2001) beskriver standardisering av det administrativa arbetet som grundläggande, 
eftersom informationen måste hanteras enligt vissa regler för att systemet skall kunna hantera 
och förstå informationen. Införandet av datorbaserade informationssystem tenderar att 
begränsa användarens inflytande och att systematisera och standardisera informationen ännu 
mer, eftersom målet är att uppnå bättre precision och snabbare informationshantering samt att 
enklare kunna granska och ta beslut. Användaren måste lära sig att respektera systemets logik 
och struktur för att processerna skall fungera korrekt. Det är inte den detaljerade tekniska 
aspekten som är viktig, utan det är logiken, på vilket informationssystemet är uppbyggt, som 
är det väsentliga. De olika stegen måste följas i rätt ordning. Visserligen kan systemen 
kundanpassas till en viss gräns men det är viktigt att komma ihåg att även dessa anpassningar 
har vissa oåterkalleliga krav. För att meningsfullt kunna dra nytta av ett informationssystem, 
menar Kallinikos (2001) att det även behövs en förståelse av organisatoriska strukturer som 
informationssystemet egenskaper skall appliceras på. Det är viktigt att analysera hur den 
mänskliga sidan av organisationen påverkas, till exempel vilka krav som ställs på färdigheter, 
kompetens och lärande samt hur tjänsterna för personal och chefer förändras vid införandet av 
ett informationssystem. Davenport (2000) går ett steg längre och framhäver att det är 
människorna som är nyckeln till bra information. Framför allt är det de som tillsätter 
kontexten, meningen och värdet på de data som sedan omvandlas till information. Vidare 
poängterar författaren att det är samma människor som förmodas dra nytta av informationen. 
Författaren lyfter fram att bra information inte alltid är synonymt med avancerad IT. Idag 
finns det tillgång till informationsstödjande teknologi och dagens utmaning är istället själva 
informationshanteringen.   

2.4. Materialflöde 

Materialflöden är, enligt Mattsson (2002), flöden som behandlar olika utbyten av material, 
vilket betyder att materialflöden utgörs av leveranser. Enligt Jonsson och Mattsson (2005) 
betraktas materialflöden som de mest betydelsefulla flödena inom logistiken, vilket beror på 
att material står för stora direkta värden. Inom bland annat tillverkningsindustrin har 
materialflöden även en stor inverkan på företagets serviceförmåga och hur nöjd kunden blir. 
Bjørnland, Persson och Virum (2003) betonar också effektivt materialflöde som en 
förutsättning för god konkurrenskraft och kostnadseffektivitet. Vidare förklarar författarna att 
materialflödet ofta är komplext och måste delas upp för att få tillräckligt god överskådlighet 
för planering, kontroll och genomförande.  
 
Enligt Mattsson (2002) är det viktigt att tillgångar och behov i materialflöden matchar 
varandra så mycket som möjligt. En starkare synkronisering av tillgångar och behov innebär 
att lagret i flödet kan minskas. Ideala flöden är flöden med kontinuerliga 
materialförflyttningar och förädling från leverantörer till kunder. Dessa flöden kan av olika 
skäl inte uppstå i praktiken och därmed kan inte en perfekt synkronisering åstadkommas. Det 
beror på att i olika delar av flödet kan flödeshastigheten variera samtidigt som flöden sällan är 
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kontinuerliga. Därför krävs det att olika delflöden frikopplas från varandra. En sådan 
frikoppling skapas genom lager, som kan ses som en integrerad del av det totala 
materialflödessystemet.  
 
Vidare beskrivs materialstyrning och materialflödeseffektivitet. 

2.4.1. Materialstyrning 

Mattsson (2002) definierar materialstyrning som ”… den operativt inriktade administration 
som krävs för att styra flödet av material inom given fysisk produktions- och 
distributionsstruktur”. (s. 395) Enligt författaren omfattar materialstyrning planering och 
kontroll av aktiviteter, vilka skapar materialflöden. Bjørnland et al. (2003) beskriver 
materialstyrning som planering och kontroll av materialflödet. Vidare menar författarna att 
materialstyrning är taktiska och operativa aktiviteter för att styra ett materialflöde. Detta 
innebär att materialflödets struktur, det vill säga faktorer såsom produktsortiment, 
produktstruktur, lagringsnivåer, produktionsmetoder och leverantörer, förutsätts vara 
definierade. För att styra ett materialflöde används ofta ett informationssystem. Mattsson 
(2002) delar in begreppet materialstyrning i olika delfunktioner: 
� Planering – innebär att det bestäms vilka kvantiteter och vilka tidpunkter som material 

skall föras över från försörjande till förbrukande enheter i flödet.  
� Omplanering – betyder att det bestäms om förändringar i överföringar av redan planerade 

kvantiteter och tidpunkter. 
� Exekvering – innebär att utföra materialflödesaktiviteter såsom frisläppning av en 

tillverkningsorder. 
� Bevakning – rör sig om kontroll av materialflödesaktiviteter för att se till att de utförs i 

enlighet med planeringen. 
� Rapportering – innebär att information angående materialflödesaktiviteter som utförts, 

eller skulle ha varit utförda, skall samlas in och inrapporteras. 
� Uppföljning – betyder att genomförda och uteblivna materialflödesaktiviteter skall 

bearbetas, sammanställas samt analyseras. Därefter skall slutsatser dras. 
 
Mattsson (2002) betonar att materialstyrningens huvudsakliga problem är att kunna bestämma 
kvantiteter och leveranstidpunkter på ett så effektivt sätt som möjligt. Därmed är det viktigt 
att varje materialstyrningsmetod ger svar på tre huvudsakliga frågeställningar. Den första är 
en kvantitetsfråga som ifrågasätter hur mycket som skall beställas eller avropas från 
leverantör alternativt tillverkas på order. Den andra är en leveranstidsfråga som ifrågasätter 
när inleverans av inköpsorder eller tillverkningsorder skall ske till lager. Den tredje och sista 
frågan berör beordringstiden och ifrågasätter när utläggning av inköpsorder till leverantör 
skall ske respektive när tillverkningsorder skall startas. Svaren på de tre frågeställningar som 
Mattsson (2002) nämner blir beslutsunderlag i planeringsprocessen gällande inplanering och 
utläggning av nya order för att säkra materialförsörjningen. Med anledning av långa 
leveranstider eller genomloppstider i det egna företaget tvingas företag många gånger 
bestämma orderkvantiteter och leveranstider relativt långt i förväg. Därmed blir inplaneringen 
av vad som kommer att behövas, och när, en prognosbaserad bedömning. Författaren menar 
att beroende på förändringar i efterfrågan och störningar i materialflödena kommer de 
bedömda kvantiteterna och tidpunkterna vid inplaneringstillfället att skilja sig från det 
aktuella behovet. Detta medför att en materialstyrningsmetod skall stödja omplaneringar 
gällande orderkvantiteter och inleveranstidpunkter. 
 
När Mattsson (2002) behandlar materialstyrningsmetoder syftar han på 
planeringsfunktionerna, då de innefattar den kritiska delen i den planeringsprocess som 
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påbörjar tillverkningsprocesser och anskaffningsprocesser i företaget. Vilken metod som skall 
väljas beror på företagets specifika planeringssituation och planeringsmiljö. Ett exempel är 
beställningspunktssystem. Bjørnland et al. (2003) förklarar att det är ett sätt att initiera en 
beställning. Metoden anses enkel och innebär att en jämförelse görs med den kvantitet som 
finns tillgänglig i lager och en så kallad beställningspunkt. Beställningarna påbörjas när 
lagernivån sjunker under en viss nivå, den så kallade beställningspunkten. Ett annat sätt att 
styra materialet på är att använda prognoser. Aronsson et al. (2003) förklarar att prognoser 
skall förutspå framtiden så att rätt produkter finns på rätt plats vid rätt tid. Dessutom skall 
prognoser ge stöd till olika typer av beslut. Prognoser kan byggas på metoder baserade på 
orsakssamband, bedömningar av experter eller historiska och databaserade metoder. 
Författarna menar att oavsett vilken eller vilka metoder som används så finns det stora 
osäkerheter när prognoser görs, vilket även drabbar bra prognoser.  
 
Heizer och Render (2006) tar upp begränsningsteorin, Theory of constraints (TOC), som en 
metod för att hantera begränsningar i en produktion. Begränsningar kan vara både fysiska, 
såsom personal, material och leverantörer, och icke-fysiska, såsom tillvägagångssätt, moral 
och utbildning. Författarna definierar flaskhalsar som en begränsande faktor. En flaskhals har 
mindre kapacitet än de följande momenten och begränsar därmed genomströmningen. Boyd 
och Gupta (2004) framhåller genomströmningen som den centrala faktorn i 
begränsningsteorin. Författarna menar att ju högre grad av genomströmning som ett företag 
har desto mer kan det prestera. Boyd och Gupta (2004) tar även upp tre dimensioner av 
begränsningsteorin, vilka är ledningens förhållningssätt, systemet för prestationsmått, och 
beslutsfattande. Företag som fungerar bra i alla de tre dimensionerna förväntas prestera mer 
än de som presterar sämre i detta hänseende. Rahman (1998) förklarar att TOC utgår från att 
en organisations mål är att tjäna pengar, både nu och i framtiden. För att mäta hur en 
organisation uppnår de uppsatta målen görs en operationell mätning. Författaren tar upp tre 
faktorer som denna mätning grundar sig på, vilka är genomströmning, lager och 
tillverkningskostnad. Genomströmning mäts i den takt, eller hastighet, som produktionen 
genererar pengar i. Det som inte blir sålt räknas inte dit utan hör till lagret. Lager mäts i dess 
värde och inkluderar endast det som företaget har för avsikt att sälja vidare. 
Tillverkningskostnad är slutligen hela kostnaden som uppkommer när råmaterialet 
genomströmmar produktionen för att sedan säljas vidare som färdig produkt.  

2.4.2. Materialflödeseffektivitet 

Lumsden (2006) framhäver betydelsen av effektivitet i materialflödet. Mattsson (2002) delar 
in materialflödeseffektivitet i inre och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten anger i vilken 
utsträckning som affärsprocesser och materialstyrning kan användas som verktyg för 
värdeförädlande och materialförflyttande aktiviteter. Genom att minska slöseri och icke-
värdeskapande aktiviteter kan den inre effektiviteten förbättras. Några exempel på 
effektivitetsvariabler som påverkar den inre effektiviteten är resursutnyttjande, lagerstorlekar, 
genomloppstider i produktionen och transportkostnader. Den yttre effektiviteten anger hur 
marknaden värderar företagets prestationer. Det innebär att den yttre effektiviteten kan ses 
som ett mått på vad företaget kan leverera i förhållande till vad kunder förväntar sig att 
företaget levererar till dem. Författaren ger några exempel på effektivitetsvariabler som 
påverkar den yttre effektiviteten såsom leveranstider, leveransförmåga och flexibilitet. Den 
inre effektiviteten innebär därmed företagets förmåga att arbeta på rätt sätt medan den yttre 
effektiviteten innebär företagets förmåga att arbeta med rätt saker. För att få totaleffektivitet 
måste inre effektivitet kombineras med yttre effektivitet.  
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Enligt Mattsson (2002) finns det flera olika effektivitetsvariabler som uttrycker graden av 
leveransservice. Författaren förklarar Lagertillgänglighet som företagets leveransförmåga 
från lager, det vill säga om en produkt finns i lager. Enligt Aronsson et al. (2003) är 
lagertillgänglighet endast lämpligt för lagerförda produkter och inte för de produkter som 
tillverkas mot kundorder. Mattsson (2002) nämner även Lagerservicenivå, som innebär i 
vilken grad lagerförda produkter kan levereras direkt vid kundorder. Det betydelsefulla är 
förmågan att kunna leverera alla produkter på ordern och med rätt kvantiteter. Vidare tar 
författaren upp Leveransprecision, som innebär att leverera den kvantitet som önskas direkt 
eller vid den tidpunkt som är bestämd med kunden. Aronsson et al. (2003) lyfter fram att 
leveranssäkerheten, som går ut på att rätt produkt levereras i rätt mängd med rätt kvalitet, 
bör vara hög och närmast perfekt. Problem med att upprätthålla leveranssäkerheten kan bero 
på bristande rutiner i orderhanteringen och dokumentationen. Leveranstid är, enligt Mattsson 
(2002), den tiden från det att företaget får en kundorder till att ordern levereras. Aronsson et 
al. (2003) pekar starkt på att snabba leveranser är mycket viktigt. Ledtid används, enligt 
Storhagen (2003), i alla sammanhang där tiden mellan identifiering av behovet till att det 
tillfredsställs skall beskrivas. Ledtid har en starkare teoretisk anknytning än leveranstid; 
exempelvis kan detta gälla en order från en produktionsstation till förrådet eller mellan två 
olika produktionsstationer inom det egna företaget. Författaren tar upp operativ ledtid och 
förklarar att den kan brytas ner i processtid och i omställningstid. Processtid är den tid det tar 
att bearbeta en produkt i enskilda produktionssteg och omställningstiden är den tid det tar för 
omställning av maskin i en produktionsgrupp. Processtid och omställningstid är delmängder 
av den totala genomloppstiden som är den tid det tar för en produkt eller produktmängd att 
passera genom ett givet antal steg i produktionen. Kort processtid och kort omställningstid 
skapar flexibilitet som behövs för att kunna producera kundanpassade produktvarianter till 
rimliga priser. Korta omställningstider ökar dessutom utnyttjandegraden. Slutligen nämner 
Mattsson (2002) Leveransflexibilitet, som innebär företagets förmåga att anpassa sig till 
kundens önskemål i en leveranssituation och kan syfta på både leveranstid, leveranskvalitet 
samt innehåll och prestanda i levererad produkt. Enligt Aronsson et al. (2003) är det 
nödvändigt med en viss flexibilitet i det egna företaget för att klara av att göra 
kundanpassningar. Flexibilitet krävs även för att kunna följa konjunktursvängningar och andra 
efterfrågesvängningar samt att kunna hantera introduktion av nya produkter och utfasning av 
gamla. Författarna förtydligar att flexibilitet handlar om att skapa förutsättningar för att klara 
av om det inte blir som planerat, oavsett om det är kunder, marknaden eller något annat som 
förändras. 
 
Mattsson (2002) talar även om ett flertal effektivitetsvariabler för resursförbrukning. Nedan 
beskrivs de fyra variabler som författaren tar upp i samband med effektivisering av 
resursförbrukning. Det första författaren tar upp är Kapitalbindning. I tillverkande och 
distribuerande företag binds kapital i materialflöden och i olika typer av lager. 
Kapitalbindning finns i till exempel produkter-i-arbete (PIA), lager av råvaror, 
köpkomponenter, egentillverkade halvfabrikat och färdigvaror. Storhagen (2003) menar att 
lagrets huvuduppgift är att fånga upp svängningar mellan tillgång och efterfrågan för en 
produkt. Jonsson och Mattsson (2005) förklarar att materialflödet till stor del sker till och från 
olika typer av lager. Författarna ger exempel på lager såsom färdigvarulager och 
halvfabrikatlager. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2006) menar att lagrets namn kan variera 
beroende på dess innebörd och syfte. En annan variabel, som Mattsson (2002) tar upp, är 
Kapacitetsutnyttjande och kan ses som ett prestationsmått för företagets resurser. Begreppet 
kapacitet avser produktions- och materialflödesresurser ur volymsynpunkt. Författaren 
nämner även Volym- och produktmixflexibilitet, där produktmixflexibilitet är företags 
förmåga att snabbt och kostnadseffektivt kunna anpassa produktionen och 
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materialförsörjningen till en förändrad efterfråga i produktutbudet. Det innebär alltså att 
företag snabbt skall kunna ställa om och producera mer av en viss produkt och mindre av en 
annan när efterfrågan förändras. Volymflexibilitet är ett företags förmåga att snabbt och 
kostnadseffektivt förändra produktionsvolymerna i företaget. Slutligen nämns 
Logistikkostnader, vilket författaren förklarar som kostnader vilka påverkas direkt av 
materialflödet och kostnader som påverkas av produktion/värdeförädling. 

2.5. Relationen mellan informations-, arbets- och materialflöde 

Jonsson & Mattsson (2005) framhäver att informationsflöden i högsta grad är en 
grundläggande förutsättning för att uppnå effektiva materialflöden. Även Aronsson et al. 
(2003) samt Lumsden (2006) lyfter fram att för att materialflödet skall fungera krävs att varje 
del i flödet får nödvändig information. Vidare menar författarna att det är informationsflödet 
som stödjer och driver materialflödet. Mattsson (2002) menar att informations- och 
materialflöden initierar varandra på ett antal olika sätt. Ett informationsflöde kan åstadkomma 
ett annat informationsflöde, till exempel kan en order framkalla en orderbekräftelse. Ett 
informationsflöde kan även åstadkomma ett materialflöde, till exempel kan en order 
åstadkomma en leverans av material. Ett materialflöde kan åstadkomma ett annat 
materialflöde, till exempel en retur vid en felaktig materialleverans. Ett materialflöde kan 
också åstadkomma ett informationsflöde, till exempel en reklamation vid en felaktig leverans 
av material. De tre sista sammankopplingarna innebär avvikelser från vanliga rutiner.  
 
Enligt Mattsson (2002) ställs det idag krav på snabba materialflöden, korta ledtider och hög 
flexibilitet. Det innebär att informationsflöden inte är enkelriktade utan går i båda riktningarna 
mellan kunder och leverantörer. Leverantörer är i behov av efterfrågeinformation, som till 
exempel direkta order från kunder, medan kunder behöver tillgångsinformation för att bland 
annat kunna arbeta med korta reaktionstider. Författaren påstår även att informationsflöden 
kan anses vara substitut till materialflöden. Om det till exempel finns tillgång till information 
om hur mycket det finns på ett centralt lager på ett försäljningskontor, behövs det inte hållas 
egna lokala lager för att tala om för kunder när produkter kan levereras. På samma sätt kan 
tillgång till information om framtida behov minska osäkerheten. Säkerhetslager kan 
reduceras, vilket medför att kapitalbindningen minskar. 
 
Enligt Fredholm (2006) krävs det rätt IT-stöd för att kunna sköta den interna verksamheten på 
ett effektivt sätt. Företag behöver system för att på ett enklare sätt kunna stödja, planera och 
följa upp sin verksamhet. Jacobsen och Thorsvik (2002) lyfter fram att IT påverkar aktiviteter 
i organisationer, genom till exempel att det möjliggör utveckling och tillverkning av nya och 
mer komplicerade produkter samt minskning av produktions- och distributionskostnader. 
Författarna tar även upp att IT förbättrar och snabbar upp kommunikation, produktion och 
transporter. Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att nästan alla i ett företag påverkas av IT-
utvecklingen, allt från inköp, lagerstyrning, produktion och distribution till marknadsföring 
och kommunikation med kunder och konsumenter. 
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3. Metod 
Detta kapitel inleds med en diskussion kring valet av en kvalitativ ansats. Vidare beskrivs 
datainsamlingens tillvägagångssätt, vilket inkluderar både litteraturstudien och den 
empiriska studien, och hur det insamlade materialet analyserats. Metodkapitlet avslutas med 
en diskussion kring studiens tillförlitlighet och validitet.   

3.1. Val av ansats 

Vår studie gick ut på att undersöka hur ett nytt affärssystem kan påverka det interna 
materialflödet i ett tillverkande företag. Enligt Jacobsen (2002) ger en kvalitativ ansats en 
djupare förståelse för problemområdet och en rikare beskrivning av situationen som 
undersöks. Vidare förklarar författaren att en sådan ansats gör det möjligt att få fram 
information som inte förväntas framkomma. Dessa argument låg till grund för valet av 
kvalitativ ansats, då vi ville fokusera på systemets påverkan på det interna materialflödet och 
ville få stor öppenhet i undersökningen. De effektivitetsmått som skulle ha framkommit om vi 
hade haft en kvantitativ ansats hade inte gått tillräckligt på djupet för att kunna ge oss en 
ingående förståelse av skälen till förändringarna i materialflödet. Vi har därför bortsett från 
den kvantitativa ansatsen då den, enligt Backman (1998), oftast utgörs av mätningar av olika 
slag, som till exempel tester, prover, enkäter och frågeformulär.  
 
En kvalitativ studie kan utföras intensivt eller extensivt. Vi har valt att göra en intensiv studie 
eftersom det då, enligt Jacobsen (2002), koncentreras på fåtalet enheter och oftast sker när 
någon speciell händelse inträffat. Författaren beskriver vidare att syftet med en sådan studie är 
att skapa en fullständig bild av situationen eller händelsen. Därför är det extra viktigt att alla 
detaljer träder fram och så många variabler som möjligt används. För att kunna genomföra en 
djupare undersökning har vi valt att göra en fallstudie på ett företag. Jacobsen (2002) förklarar 
att fallstudier fokuserar på speciella enheter. Fall som finns på högre nivåer kallas för 
kollektiva enheter och kan vara en organisation, en grupp eller ett samhälle och kännetecknas 
av att den har flera undernivåer. Denna studie baseras således på kollektiva enheter, då de 
avdelningar som berörs av informations-, arbets- och materialflödet är undernivåer i företaget. 

3.2. Litteraturstudie 

Innan ett forskningsarbete inleds är det viktigt att ta del av vad som tidigare skrivits och gjorts 
inom det berörda området. Detta sker för att forskare skall läsa in sig på området samt för att 
kunna få fram en meningsfull problemformulering och en passande metodik för studiens 
tillvägagångssätt (Backman, 1998).  
 
För att finna relevant information som underlag för denna studie sökte vi på 
Högskolebiblioteket i Halmstad, sökmotorn Google på Internet samt i olika databaser, såsom 
Emerald, IEEE, ABI/INFORM och Science Direct. Sökorden vi använde oss av var ERP, 
affärssystem, informationsflöde, flow of information, informationsprocess, tyst kunskap, tacit 
knowledge, information overload, information transparency, materialprocess, materialflöde, 
flow of material, materialflödeseffektivitet, begränsningsteorin, TOC, arbetsflöde, workflow, 
process och processorganisation. I litteraturstudien har det även använts relevanta böcker från 
tidigare kurser i vår utbildning samt böcker vi funnit i våra sökningar. Dessa böcker användes 
för att komplettera de vetenskapliga artiklarna med olika teorier inom området.  
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3.3. Empirisk studie 

Enligt Jacobsen (2002) syftar empiriska undersökningar till att skaffa fram ny kunskap. Nedan 
förklaras vad som ligger till grund för val av företag, samt hur vi gått tillväga när vi samlat in 
och bearbetat den empiri som studien bygger på.  

3.3.1. Val av företag 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka ett svenskt medelstort företag, vilket sysselsätter 
mellan 50 och 249 personer (EU-upplysningen, 2007). Vi sållade bort mindre företag, 
eftersom de oftast inte har råd att finansiera en så stor investering som ett nytt affärssystem 
innebär. Stora företag däremot medför mer komplexa processer och omfattande 
företagsstrukturer och är inte heller passande objekt för denna studie. Vi såg därför att det 
skulle bli mer givande att genomföra en djupare undersökning på ett medelstort företag. För 
att finna ett lämpligt företag att genomföra en fallstudie på, gjorde vi förfrågningar på skolan. 
Vi rådfrågade de lärare som har anknytning till affärssystemskurserna, vilka även har kontakt 
med olika utomstående företag. Vi fick höra att Tylö AB hade infört ett nytt affärssystem 
årsskiftet 2005/2006, vilket skedde för cirka ett år sedan när denna studie påbörjades. 
Företaget är dessutom ett medelstort företag med 164 anställda. Detta gjorde att vi tog kontakt 
med IT-chefen på Tylö AB för att sälja in vårt förslag på c-uppsatsämne, vilket även han fann 
intressant. 
 
Då Tylö AB endast har haft ett affärssystem infört i cirka ett år ville vi få fram hur det interna 
materialflödet kan förändras under en så pass kort tid i samband med ett 
affärssystemsinförande. Vi tyckte det spelade mindre roll om företaget skulle kunna förse oss 
med exakta siffror för att mäta förändringen i materialflödet, speciellt eftersom ett byte av ett 
system ofta medför att jämförande siffror fattas eller inte är baserade på samma underlag. 
Därför var Tylö AB ett lämpligt fallföretag då de började använda sitt nyinförda affärssystem 
vid årsskiftet 2005/2006. Tidigare använde företaget sig av ett annat affärssystem med flera 
kompletterande system för att hantera all den information som flöt genom företaget. Det nya 
affärssystemet, som de införde har nu ersatt det tidigare affärssystemet samt alla 
kompletterande system. 

3.3.2. Förstudie 

Innan vi gick in på detalj i undersökningsprocessen behövde vi klargöra eventuella 
förändringar och händelser som skett sedan det nya affärssystemet infördes i fallföretaget. 
Med detta ville vi få fram information som skulle ligga till grund för vidare intervjuer. 
Förstudien utfördes med hjälp av IT-chefen. Det som framkom i förstudien låg sedan, 
tillsammans med litteraturstudien, även som grund för de tre teman, som studien bygger på, 
vilka är informationsflöde, arbetsflöde och materialflöde. Intervjuguiden som användes vid 
förstudien presenteras i bilaga 1.  

3.3.3. Val av respondenter  

Efter att vi kontaktat IT-chefen på Tylö AB hade vi ett uppstartsmöte med honom, dels för att 
göra en närmare presentation av oss själva och dels för att diskutera och tillsammans komma 
överens om en intressant vinkling av studiens problemområde. Jacobsen (2002) menar att det 
är informationen som skall framgå ur intervjuerna som styr valet av respondenter. Författaren 
påpekar även att det är minst lika viktigt att veta vad respondenterna är för personer, såsom 
exempelvis erfarenhet, utbildning och egenskaper. IT-chefen är den person som är mest insatt 
i företagets IT-resurser och vet vilken inverkan resurserna har på de olika avdelningarna. För 
att få ett så bra urval av respondenter som möjligt till denna fallstudie lät vi därför IT-chefen 
rekommendera respondenter att intervjua, som har lång erfarenhet av den egna avdelningens 
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funktion. För att kunna besvara hur materialflödet påverkats av det nya affärssystemet ville vi 
intervjua personal som kunde relatera till hur det var innan systemet infördes, samt personal 
som har direkt samband med materialflödet. Därför valdes respondenter från inköp, planering 
och produktion, där alla utom den ena planeraren har erfarenhet från hur det var innan 
affärssystemet infördes. Först genomfördes intervju med den planerare som har erfarenhet 
sedan tidigare, men då inte all information framkom tydligt valde vi att genomföra ytterligare 
en intervju med en person som dock inte hade kännedom om det gamla systemet. I dagsläget 
arbetar han som produktionschef, men har tidigare arbetat som planerare på företaget och 
benämns därför planerare i fallstudiekapitlet. Detta görs eftersom han intervjuades i syfte att 
få fram information om planering. 
 
Efter att intervjuer skett med personal på inköp, planering och produktion beslöts det att även 
genomföra en intervju med IT-chefen. Detta gjordes för att även få hans förklaringar och 
uppfattningar om informations-, arbets- och materialflödet, eftersom det var han som tog 
initiativet till införandet av affärssystemet. Totalt genomfördes fem intervjuer, en på inköp, 
två på planering, en i produktionen och en med IT-chefen. Att urvalet av respondenter skett 
med hjälp av en väl insatt person på företaget ser vi som en styrka i studien. 
 
Kvale (1997) tar upp att antalet respondenter som intervjuas beror på studiens syfte. 
Författaren menar att ett för litet urval resulterar i svårigheten att göra statistiska 
generaliseringar och testa olika hypoteser. Däremot kan ett för stort urval få konsekvensen att 
det blir för svårt att göra tolkningar av data. Jacobsen (2002) menar också att för stora 
mängder data blir för svårt att analysera. För att besvara studiens problemformulering 
intervjuades nya respondenter tills att ingen ny information framkom.  

3.3.4. Intervjuguide 

Enligt Patel och Davidson (2003) måste standardisering och strukturering beaktas vid 
insamling av information. Helt standardiserade intervjuguider utgörs av samma frågor till 
varje respondent där frågorna dessutom ställs i tur och ordning. En helt strukturerad 
intervjuguide medför att respondenterna får ett väldigt lite utrymme att svara inom och 
frågornas svar kan lätt förutsägas.  
 
För att få fram hur det interna materialflödet kan påverkas av ett nytt affärssystem valde vi en 
semistrukturerad intervjuguide. Denscombe (1998) förklarar att en sådan intervjuguide 
innehåller en färdig lista med de ämnen som skall behandlas och frågor därtill. Betoningen 
ligger på respondenten, som får möjlighet att utveckla sina synpunkter och svar. Det ges 
dessutom möjlighet för intervjuaren att vara flexibel gällande frågornas ordningsföljd, så att 
de kan anpassas utefter respondentens svar.  
 
De ämnen som intervjuguiden består av är de teman, informationsflöde, materialflöde och 
arbetssätt, som denna studie bygger på. För att anpassa intervjuguiden efter de olika 
avdelningarna valdes kompletterande frågor till den standardstruktur som operationaliserades 
fram. Detta gjordes för att kunna ställa frågor som bara rörde de enskilda avdelningarna. 
Fallstudiens intervjuguide presenteras i bilaga 2. 
 
För att kunna besvara studiens problemformulering ville vi få genomtänkta svar från 
respondenterna. Därför skickades intervjuguiderna ut till respektive respondent innan 
intervjutillfället, så att de fick tid på sig att tänka igenom sina svar. Jacobsen (2002) hänvisar 
till att en planlagd intervju är bäst om genomtänkta synpunkter skall framträda. 
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3.3.5.  Intervjuprocessen 

Eftersom metodvalet föll på en fallstudie valde vi att genomföra alla intervjuerna på företaget. 
Detta gjordes för att alla respondenter befann sig på samma företag och för att inte störa dem 
för mycket i deras arbete. Jacobsen (2002) framhäver dessutom att forskning har visat att 
människor kan ändra sitt beteende utefter vilken omgivning de befinner sig i. Vi ville 
undersöka affärssystemets påverkan på det interna materialflödet, och därför såg vi det som 
naturligt att intervjua respondenterna på sin arbetsplats. De flesta intervjuerna genomfördes i 
olika mötesrum, vilket minskade möjligheten att respondenterna distraherades av olika 
störningsfaktorer i sina arbetsrum som datorn, telefon etcetera. 
 
För att försäkra oss om att all data som framkom ur intervjuerna bearbetades, spelades alla 
intervjuer in med en diktafon. Enligt Denscombe (1998) ger det en fullständig dokumentation 
av det som sägs under intervjutillfället och kan enkelt kontrolleras av andra forskare. 
Författaren tillägger dock att en diktafon inte memorerar ansiktsuttryck och annan icke- 
tongivande information. För att se till att även den icke-verbala kommunikationen tolkades 
och bearbetades var det två personer som utförde varje intervju. Jacobsen (2002) menar även 
att det ger intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på respondenten då intervjuaren slipper 
att föra anteckningar under samtalets gång. På så sätt kunde informationen tolkas och 
memoreras. Det var dock en och samma person som ställde frågorna, vilket gjordes för att 
varje respondent skulle få samma frågor ställda på samma sätt. Den andra intervjuaren 
koncentrerade sig enbart på att lyssna och föra anteckningar. Detta gjordes för att upptäcka 
eventuella intressanta aspekter som intervjuerna kompletterades med fler frågor kring. 
Samtidigt kunde då själva intervjupersonen koncentrera sig på frågeställningarna, dess 
ordningsföljd samt respondenternas reaktioner på de olika frågorna. Att vi valde att endast 
vara två personer vid intervjutillfället, då studien utfördes av tre personer, grundar sig i att det 
kan bli obehagligt för respondenterna om de blir studerade av för många. 

3.3.6. Bearbetning av intervjusvaren 

Efter att varje intervju var genomförd gjordes en kort granskning för att eventuellt finna 
relevanta och intressanta aspekter som inte förväntades. Detta gjordes för att ge möjlighet till 
att komplettera intervjuguiden inför de nästföljande intervjuerna med frågor om de intressanta 
aspekterna. 
 
För att få den insamlade datan från intervjuerna överskådlig skrevs alla intervjuer ut i 
textform där det även noterades olika ljud, uttryck och pauser som gav effekt i svaren. Detta 
medförde sedan att strukturering och vidare analys av svaren underlättades, vilket även Kvale 
(1997) framhåller. 

3.4. Analysmetod 

Enligt Kvale (1997) ges det en större objektivitet om flera personer tolkar samma intervju. 
Därför var vi noga med att alla granskade respondenternas svar för att sedan komma fram till 
en gemensam tolkning.  
 
Efter att alla intervjuer genomförts och skrivits ned i textform bearbetades texten med hjälp av 
tre metoder, vilka är meningskoncentrering, meningskategorisering och meningstolkning. 
Kvale (1997) förklarar meningskoncentrering som att pressa samman långa uttalanden till 
korta koncisa meningar, vilket gör att endast det väsentliga av det som sagts presenteras i 
fåtalet ord. Meningskategorisering är, enligt författaren, ett sätt att koda intervjusvaren i olika 
kategorier. Den sista metoden, meningstolkning, förklarar författaren som ett sätt att gå in på 
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djupet och göra mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten utifrån det perspektiv som 
forskaren har på området. 
 
Meningskoncentrering användes för att på ett lätt och överskådligt sätt kunna presentera 
intervjuerna. Deras svar koncentrerades och irrelevant information sållades bort. Intressanta 
uttalanden presenterades även i form av citat för att tydliggöra viktiga aspekter. Därefter 
kategoriserades svaren in under de tre teman som studien bygger på, vilka är 
informationsflöde, arbetsflöde och materialflöde. Respondenternas svar presenterades var för 
sig, för att kunna se hur just den delen av materialflödet som de arbetar med har påverkats av 
det nya affärssystemet. För att säkerställa att all information har uppfattats korrekt skickades 
det koncentrerade och kategoriserade intervjumaterialet ut till varje enskild respondent. Detta 
gjordes för att ge dem möjlighet att granska och eventuellt kommentera om det framkom 
oklarheter, samt för att försäkra oss att koncentreringen och kategoriseringen var giltig för 
studien. Denscombe (2000) rekommenderar att återvända till undersökningsobjekten för att 
kontrollera att de förklaringar och teman som vuxit fram ur datamaterialet stämmer överens 
med verkligheten. För att sedan gå in på djupet och närmare analysera respondenternas svar 
genomfördes meningstolkning. Detta gjordes för att kunna dra slutsatser kring hur ett 
affärssystem kan påverka det interna materialflödet. 

3.5. Metoddiskussion 

En undersökning går ut på att samla in empiri, och oavsett sammanhang skall den vara giltig 
och relevant (valid) samt tillförlitlig och trovärdig (reliabel) (Jacobsen, 2002). Nedan följer en 
diskussion om hur denna studie uppfyller dessa två krav. 

3.5.1. Tillförlitlighet   

Med tillförlitlighet menar Jacobsen (2002) att studien måste vara genomförd på ett trovärdigt 
sätt och att den går att lita på. Författaren förklarar också att om samma undersökning 
genomförs mer än en gång och ger samma resultat så har studien hög tillförlitlighet. Vi har på 
ett så exakt och noggrant sätt som möjligt beskrivit denna studies tillvägagångssätt, för att 
andra skall kunna genomföra ytterligare en undersökning, som behandlar studiens 
problemformulering och syfte, och få fram likvärdiga resultat.  
 
Eftersom alla respondenter, förutom den ena planeraren, kan svara för hur det fungerar på sin 
avdelning, då de har lång erfarenhet därifrån, ökar detta studiens tillförlitlighet. För att alla 
respondenterna sedan skulle bli behandlade på samma sätt, genom intervjuerna, var det 
samma person som ställde frågorna. Jacobsen (2002) förklarar att respondenter påverkas av 
den som intervjuar genom dennes sätt att agera. Vi ville att alla skulle få frågorna ställda på 
samma sätt med samma beteende och betoning i uttrycken för att respondenterna skulle 
behandlas så lika som möjligt under intervjusituationen. Därför utsåg vi en av oss till 
intervjuare. Jacobsen (2002) förklarar också att det inte finns något svar på vilken miljö som 
intervjuer är mest lämpade att genomföras i. Författaren menar att de som intervjuar bör 
reflektera över och diskutera hur miljön kan påverka resultaten. Vi såg det som mest naturligt 
att hålla intervjuerna på företaget, då de befann sig i den miljön som frågorna koncentrerades 
kring. Alla intervjuer utom två hölls i mötesrum, vilket gjorde att störningar från 
respondenternas dagliga arbetsrutiner, såsom mejl och telefon, kunde reduceras. De andra två 
intervjuerna hölls mera öppet där personal kunde passera. Då vi fick svar på alla frågor med 
relevant innebörd såg vi inte att dessa intervjuer skulle påverka studien negativt trots att 
intervjusituationen skilde sig något från de andra.  
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För att kunna uppfatta respondenternas svar så korrekt som möjligt spelades alla intervjuer in 
på band. Vi kunde då höra svaren om och om igen tills inga oklarheter fanns kvar. Patel och 
Davidsson (2003) anser att detta medför högre tillförlitlighet. Efter att alla intervjuer skrivits 
ned sammanfattade vi dem, med hjälp av meningskoncentrering och meningskategorisering, 
utefter studiens tre teman, vilka är informations-, arbets- och materialflöde. Jacobsen (2002) 
tar upp att det alltid finns ett visst godtycke med i bilden när enheter placeras i en viss 
kategori. Genom att vi skickade ut sammanfattningarna till var och en av respondenterna, 
säkerställde vi att respondenternas svar inte hade förvanskats eller misstolkats, då 
respondenterna fick möjlighet att kontrollera och kommentera sammanfattningarna. 

3.5.2. Validitet  

Jacobsen (2002) delar in validitet i intern och extern giltighet. Författaren förklarar intern 
giltighet som att studien har undersökt det som var avsett att undersökas. Då vi ville 
undersöka hur ett nytt affärssystem kan påverka det interna materialflödet i ett tillverkande 
företag, som endast haft det nya affärssystemet infört i ett år, såg vi Tylö AB som ett lämpligt 
fallföretag då de uppfyller studiens kriterier. Eftersom studien fokuserar på materialflödet 
intervjuades respondenter på de avdelningar som var närmast knutet till det. Bjørnland et al. 
(2003) förklarar att inköp, produktion och fysisk distribution har direkt betydelse för 
materialflödet, och därför genomfördes intervjuer på inköp, planering och produktion. 
Intervjuer genomfördes på planering av den anledning att de planerar vad och när produkter 
tillverkas. Det var dessutom IT-chefen som rekommenderade oss de respondenter som vi 
intervjuade. Detta anser vi stärka studiens inre validitet, eftersom han är den person som är 
mest insatt i företagets IT-resurser och vet vilken inverkan resurserna har på de olika 
avdelningarna. 
 
Jacobsen (2003) förklarar extern giltighet som överförbarhet, det vill säga hur ett utfall kan 
generaliseras till att även gälla i andra sammanhang. Författaren förklarar samtidigt att 
avsikten med kvalitativa metoder inte är att generalisera, utan syftar till att skapa förståelse 
och fördjupning i fenomen. Eftersom vi har valt att utföra en fallstudie är inte avsikten med 
studien att kunna generalisera till andra företag. Avsikten är istället att skapa riktlinjer för de 
tillverkande företag som står inför ett affärssystembyte, för att därigenom hjälpa dem 
framkalla ett effektivare materialflöde. 
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4. Förstudie  
Nedan beskrivs fallföretaget Tylö AB. Därefter redovisas förstudien, som genomfördes med 
hjälp av Emil Tambolas, IT-chefen på företaget. Vidare presenteras vad som låg till grund för 
beslut om nytt affärssystem, och de förändringar och händelser som skett sedan systemet 
infördes. På denna förstudie, tillsammans med litteraturstudien, baserades sedan de 
intervjufrågor som användes vid vidare intervjuer. 

4.1. Tylö AB 

Tylö AB grundades 1949 och är idag världens ledande tillverkare av stimulerande miljöer för 
bastu, dusch och ångbad. Företaget är beläget i Halmstad och har dotterbolag i Norge och 
Finland samt distributörer i övriga länder. Cirka tre fjärdedelar av produktionen går till export 
till ett 80-tal olika länder. Företaget sätter stor vikt vid kvalitet och utveckling och deras 
utvecklingscenter för bastuaggregat och ånggeneratorer anses vägledande i branschen. 
Produktsortimentet kan delas in i standardprodukter och kundanpassade produkter, vilka är 
specialdesignade. (www.tylo.se). 
 
Företaget har infört ett nytt affärssystem, som de började använda vid årsskiftet 2005/2006. 
Införandet av affärssystemet inkluderar även tillhörande verktyg såsom Workflow och 
QlikView. Workflow är en applikation som stödjer en arbetsprocess när nya artiklar skall 
skapas och gamla fasas ut. QlikView är ett analysverktyg som kopplas till en databas och 
presenterar olika former av statistik (www.infocube.se).  

4.2. Beslutsgrundande faktorer för systeminförandet 

Beslutet att uppgradera eller byta affärssystem togs för cirka tre år sedan, huvudsakligen med 
anledning av kund- och leverantörskrav på bättre tillgänglighet och kommunikation. 
Samtidigt som förstudien inför systeminförandet gjordes, tillsattes en ny ledning. I och med 
detta kom kraven på 15-20 procents tillväxt, som tidigare aldrig varit uttalade. För att möta 
kraven insågs det att företaget måste kunna styras på ett strukturerat sätt. Från att inte ha haft 
fokus på tillväxt till att öka med förhållandevis höga siffror krävdes ett nytt IT-system som 
kunde hantera detta. IT-chefen förklarade:  

”… vi såg att vi inte kunde göra något med det gamla [systemet], vi kunde inte 
tillföra någonting i form av bättre produktionsstyrning, bättre information till 
kunder och leverantörer eller business to business…” 

Ett annat skäl till att införa ett affärssystem var att företaget var i behov av bättre 
beslutsunderlag. För att klara de uppsatta målen var de bland annat beroende av ett riktigt 
underlag gällande produkt- och investeringskalkyler. Mycket berodde på informationen. De 
hade stora problem med grunddata, såsom ritningar, strukturer, operationer och 
materialflödet. IT-chefen anser:  

”… [informationen] var för gammal… det är att den var felaktig…” 

4.3. Verksamhetsförändringar 

I Tylö AB har det skett en mängd förändringar sedan det nya affärssystemet infördes. Många 
av dessa förändringar hade företaget försökt genomföra även om inte något nytt affärssystem 
hade införts. IT-chefen ger som exempel att de i vilket fall som helst hade försökt strukturera 
upp organisationen och grunddata, eftersom det fungerade mindre bra. Han poängterar dock 
att utan ett systemstöd hade dessa förändringar varit svåra att göra. 
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En ny ledning har tillsatts och en ny omorganisation har skett i produktionen. Antalet 
anställda har ökat med 22 personer, vilket gör att det nu är totalt 164 personer som arbetar på 
företaget. Organisationsstrukturen har blivit plattare genom att de tagit bort vissa nivåer. De 
har infört resultatenheter ute i produktionen och tillfört arbetande förmän som skall kunna 
fatta beslut och ansvara för sina avdelningar. Ansvaret har på så sätt lagts längre ner i 
hierarkin. Tidigare var det fler nivåer bland chefer och arbetsledare, och den som ansvarade 
nere i produktionen fattade få beslut, utan såg endast till att produktionen flöt. Nu har de 
ansvariga i produktionen istället fått en arbetsbeskrivning som inkluderar ansvar och 
befogenheter. För att all personal skall kunna ta del av företagets utveckling har de även infört 
ett intranät där de kan utläsa vilka mål som är uppsatta, hur det går för företaget och hur de 
ligger till. 
 
Tylö AB försöker övergå från en funktionsorganisation till en processorganisation och har 
börjat med att arbeta processinriktat när det gäller vissa utvecklings- och specialflöden, där 
alla berörda är med från produktionsstart. Denna förändring har medfört att samarbetet mellan 
avdelningarna har ökat och att organisationen fungerar mycket bättre. IT-chefen jämför med 
hur det var tidigare:  

”… innan var det mest öar… man gjorde sitt…” 

Tidigare fanns inget informations- eller materialflöde framtaget på papper överhuvudtaget. De 
tänkte inte i de banorna och hade därför inte flödet dokumenterat. Produktionen är dock 
fortfarande mer eller mindre funktionsorienterad, vilket beror på att företagets sortiment inte 
kan ingå i riktiga processflöden. För att lättare få personalen att anpassa sig efter den nya 
organisationsstrukturen, vill företaget att personalen skall lära sig mer ute i produktionen, så 
att de kan rotera och därmed bli ännu effektivare. Dessvärre är inte alla så 
förändringsbenägna. En del personal i produktionen känner sig förbigångna och att deras 
betydelse för företaget har minskat. Utbildning av personalen i det nya systemet var, enligt 
IT-chefen, inte tillräcklig. De satsar därför mer nu och har köpt en utbildningssal för att kunna 
hålla löpande utbildningar. IT-chefen menar:  

”… ett nytt bättre system ställer också nya högre krav på dem som använder 
det…” 

 
När affärssystemet infördes märkte företaget att de blev överösta med information. De har 
därför påbörjat ett projekt där den viktigaste informationen renodlas, vilket gör att det blir 
lättare att få fram den information som behövs. Genom att informationen i systemet har 
utökats och förenklats, har de även fått mer kontroll på vad de gör. IT-chefen poängterar: 

”... vi vet allt om allt… exakt vem som köper, när de köper, vad som ökar och 
minskar ner till minsta artikel… vi har egentligen obegränsa[de] dimensioner…”  

Efter införandet av affärssystemet kan företaget lagra både mer och bättre information. De 
rättade den grunddata som fanns när de bytte system, vilket har bidragit till att de kan följa 
upp mycket bättre. Det gör att de kan se vad målet är för en viss avdelning och vad de har 
producerat, samtidigt som de kan se löpande hur det går för de olika produktsegmenten. Ändå 
anser IT-chefen att det finns mycket information som hamnar utanför och säger:  

”… om vi hade 20 procent i systemet innan så kanske vi har 60 procent nu…”  

 
I företaget har det gjorts en del investeringar sedan affärssystemet infördes. I produktionen 
investerades det i slutet av år 2005 i en ytterligare hyvel, eftersom de var en flaskhals. Nu 
produceras 75 procent mer basturum, samtidigt som de har en hyvel över. IT-chefen förklarar 
att de planerar bättre nu och att antalet ställhanteringar har minskat avsevärt, från 40-50 
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procent till 10 procent av produktionstiden. En del av det som tillverkas i produktionen 
planeras nu mot prognoser. Detta har de inte kunnat göra tidigare utan tillverkade direkt mot 
kundorder. Att tillverka mot prognoser fungerar bättre, vilket gör att det har blivit en mycket 
viktig del av planeringsunderlaget. Tidigare låg produktionen alltid efter men det som inte 
hanns med att tillverka sköts framåt i tiden av systemet och på så sätt såg det inte ut som om 
produktionen hade några problem med att leverera. Själva materialinköpen, däremot, 
prognostiserades, men ofta till ett mycket högre antal än vad de klarade av att tillverka. Att 
det fungerar bättre nu beror till största delen på att de har bättre information när prognoserna 
tas fram.  
 
Lagerinventeringar sker mer löpande nu på de lagerställena där det ges möjlighet. I övrigt sker 
bara totalinventeringar två gånger per år. De har dock börjat med att sätta streckkoder på alla 
artiklar för att de så småningom skall gå direkt in i systemet. Trots att de har ökat sin 
produktion och lageromsättningshastighet är lagernivån i stort sett densamma som tidigare. 
IT-chefen förklarar att det främst är värdet i lagret som ökat, vilket kan bero på att de nu gör 
en kostnadskalkyl där lokal-, maskin- och personalkostnader inkluderas, vilket inte gjordes 
tidigare. IT-chefen anser dock att volymen borde ha minskat, vilket utgör ett frågetecken för 
dem. Han framhåller: 

”… lagernivåerna har fortfarande varit som ett litet spöke för oss…”  

Leveranstiderna har förbättrats avsevärt. Ett sortiment, som de tidigare hade problem med, har 
ökat med 65 procent samtidigt som leveranstiden har minskat från max 16 veckor till endast 
fyra veckor. När det gäller leverantörer, sker det alltid lite förändringar just för att virket kan 
vara svårt att få tag på, men de har ett antal leverantörer som de alltid köper mer eller mindre 
av. IT-chefen berättar även att de numera samarbetar med en stor outsourcing-partner, istället 
för att tillverka allt själva. 
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5. Fallstudie 
Fallstudien, som genomfördes på Tylö AB, presenteras i detta kapitel. Intervjuer har hållits 
med IT-chefen samt personal på inköp, planering och produktion. Totalt intervjuades fem 
personer, varav två på planering. Nedan redovisas resultaten från de olika intervjuerna 
avdelningsvis och därefter ges en sammanfattning av informations-, arbets- och 
materialflödet.  

5.1. IT 

Emil Tambolas är IT chef på Tylö AB och har arbetat på företaget sedan 1999. Som IT-chef 
ansvarar Emil för koncernens system av hård- och mjukvara, samt organisations- och 
metodfrågor inom IT och kommunikationsområdet. Han sitter även med i företagets 
ledningsgrupp, där de bland annat arbetar med affärsplan samt övergripande företagsstrategier 
och koncernmål. Det var Emil som tog initiativet till att det nya affärssystemet skulle införas 
och det var han som presenterade projektet för ledningen. Han hoppades då att det nya 
affärssystemet samtidigt skulle leda till ytterligare förändringsarbete inom företaget och 
förklarar:  

”… vi jobbade ostrukturerat med ganska täta skott mellan avdelningarna men 
ingen var direkt intresserad av att förändra, och ett bra sätt att tvinga fram en 
förändring det är ju att byta affärssystem…”  

5.1.1. Informationsflöde 

Till skillnad från det tidigare affärssystemet, finns det mer information i det nya. All 
information som behövs för en tillverkande enhet finns i systemet; till exempel underlag, 
ritningar, strukturer, reklamationer och även sådan kunskap som personalen har samlat på sig 
genom lång erfarenhet. All information är dessutom nu samlad i ett system, vilket betyder att 
det är lättare att hålla den aktuell. IT-chefen berättar vad han tycker är det viktiga:  

”… att kunna samla informationen så att när en ändring sitter på en 
ritningsavdelning eller på ett underlag för en teknisk spec. så ska det slå igenom 
på alla maskiner och alla ska ha den senaste…” 

En annan skillnad är att informationen nu är mer relevant. Inför införandet gick företaget 
igenom vilken typ av information som skulle finnas i systemet och kompletterade med sådant 
som fattades. Till exempel delades artiklarna in i varugrupper och artikelklasser för att de 
skulle passa affärssystemet och för att de skulle passa det sortiment som var tänkt i framtiden. 
Strukturen på indelningen berodde också på de tänkta marknaderna och på hur företaget ville 
mäta dessa i framtiden. IT-chefen förklarar hur bra det nya affärssystemet är som 
beslutsunderlag: 

”… ett väldigt, väldigt bra verktyg, där vi kan se strukturerat vad vi kan tjäna 
pengar på och vad vi inte tjänar på, vad som ökar och minskar och var vi har 
flaskhalsar och hur kunder beter sig och hur marknaden gror, det har vi inte haft 
innan alls…” 

 
IT-chefen tycker att informationen är tillförlitlig. Bättre informationsunderlag har även 
medfört att mötena har gett bättre resultat. Han förklarar: 

”… man ser möjligheterna på ett annat sätt när man har information än att man 
ska sitta och gissa och titta på siffror…”  

I början hade företaget svårigheter att sålla den information som skulle sammanställas från 
affärssystemet. För mycket information skickades ut till personalen och de hade svårt att 
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förstå och relatera till all information. Detta har nu åtgärdats genom att 
informationskvantiteten har skurits ner och gjorts lättöverskådligare genom att informationen 
presenteras i staplar i stället för i siffror.  
 
Den stora skillnaden som informationens förbättrade tillförlitlighet har medfört, är att 
personalen nu kan lägga mer tid på rätt saker menar IT-chefen. Han ödslar inte bort sin tid 
med att arbeta med underlag som inte är tillförlitliga, vilket hände innan införandet av det nya 
affärssystemet I IT-chefens fall har affärssystemet inte påverkat hans arbetssätt i sig, eftersom 
han inte arbetar i systemet. Han upplever dock att det är lättare att klara av stressen när 
företaget utvecklas positivt och säger:  

"… även om man har extremt mycket att göra så är det ju roligare att jobba i 
medvind än i motvind…" 

Den förbättrade informationen har även medfört att de anställda har blivit mer engagerade och 
motiverade. Det beror på att de nu, i affärssystemet, kan se siffror på vad deras arbete har 
resulterat i. Dessa siffror hålls uppdaterade varannan timme och kan ge information om till 
exempel hur mycket som har producerats och vilken tid det tog i förhållande till planerad tid. 
Likaså har företagets utveckling kunnat diskuteras med kunderna på ett annat sätt, då 
tillförlitliga siffror nu finns att visa. I det gamla systemet fanns inte den möjligheten till analys 
som de har idag. Istället fick personalen gräva fram informationen på andra sätt, vilket 
betydde att många möjligheter till förtjänster och besparingar missades. IT-chefen förklarar: 

”… ibland har det känts som om att man har jagat dom tioöringarna som man 
kunnat liksom jaga, och så har det läckt tusenlappar på andra håll, nu har vi ju 
mycket, mycket bättre överblick…” 

5.1.2. Arbetsflöde 

IT-chefen tycker att det är mycket svårt att övergå från ett funktionsinriktat till ett 
processinriktat arbetssätt. Sedan affärssystemet infördes har företaget strävat efter att arbeta 
processinriktat. Detta har medfört att vissa onödiga arbetsmoment har kunnat elimineras helt, 
då mindre oförutsedda problem uppstår. IT-chefen nämner Workflow som exempel på det 
processinriktade arbetet och menar att personalen tar sitt ansvar på ett annat sätt nu och att 
problemen blir färre, eftersom arbetet kontrolleras bättre. Han kommenterar: 

"… nu äger man sitt och man ska inte släppa det ifrån sig förrän man har löst det 
eller gjort det, till nästa steg…"  

Gällande arbetsrotation lyfter IT-chefen fram att all produktionspersonal skall kunna 
arbetsrotera i minst tre grupper så att ingen blir oumbärlig. Visserligen kan det fortfarande 
uppstå situationer när beläggningen på maskinerna inte är 100 procent, men skillnaden från 
innan införandet av det nya affärssystemet är att planerarna nu kan se när det åter kommer att 
bli full beläggning och kan då informera personalen om detta. Personalens väntetid i arbetet 
har blivit mindre, eftersom de tillverkar vad som behövs och inte mer. IT-chefen berättar att 
innan stod personalen ofta och väntade på material. Det producerades för att hålla igång 
personalen och då kunde det bli brist på material, eftersom det hade förbrukats på en produkt 
som egentligen inte var nödvändig att producera just då. Nu tillverkar företaget endast den 
exakta kvantiteten som behövs av alla produkter, vilket har minskat väntetider på material.  
 
IT-chefen förklarar företagets mål som att de skall ha en årlig tillväxt på 15-20 procent. Han 
berättar också att företagets organisationsstruktur plattades ut i samband med 
systeminförandet. De har till exempel infört arbetsledare för varje grupp i produktionen så att 
problem kan lösas på en så låg nivå som möjligt. Många har fått ökat ansvar och andra 
arbetsuppgifter, vilket gör att beslut kan tas fortare. Samtidigt förklarar IT-chefen att det tar 
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tid att ändra rutiner och att det fortfarande märks en viss osäkerhet vid ansvarstagande. En ny 
teknisk chef har också tillsatts, som ansvarar för inköp, produktion och utveckling. IT-chefen 
anser att samarbetet mellan personalen blir bättre när flera avdelningar får samma chef. Han 
anser även att avdelningarna samverkar och kommunicerar bättre med varandra nu än innan 
de införde affärssystemet, och att alla nog har fått lite mer inblick i de olika avdelningarna. 
 
IT-chefen anser inte att affärssystemet är färdiginfört. Ett business to business-projekt ligger i 
startgroparna och därefter införs streckkodshantering och reklamationshantering. Det finns 
mycket kvar att införa, men han menar att den första etappen är färdiginförd och kan ses som 
en plattform som de kan bygga vidare på. IT-chefen anser att det är det stora arbetet som ett 
införande av ett affärssystem för med sig som är det viktiga. Att rätta grunddata och underlag, 
öka kapaciteten och förändra strukturen har bidragit till företagets utveckling det senaste året. 

5.1.3. Materialflöde 

IT-chefen berättar att lagergenomströmningen nu går i en jämnare takt och att de har gått över 
till förskjuten arbetstid på vissa avdelningar. Det har medfört att färre artiklar är igång 
samtidigt. Han lyfter även fram att lagertillgängligheten har blivit mycket bättre sedan det nya 
affärssystemet infördes. Gällande framtagning av siffror på takten, genomströmning av 
material och tillverkningskostnader framhäver IT-chefen att det är svårt. Det är en 
problematik som beror på att planeringen inte görs mot maskin, utan mot en 
beläggningsgrupp som består av både maskiner och personal. Därför är det omöjligt för dem 
att jämföra utvecklingen i siffror före och efter införandet av affärssystemet.   
 
Genom att rätta sin grunddata har företaget lyckats eliminera flera av sina falskhalsar. IT-
chefen betonar att det är svårt att härleda minskningen av flaskhalsarna till endast införande 
av det nya systemet, eftersom många förändringsarbeten, som görs i samband med en 
affärssystemsimplementering, har gjorts i företaget. Ledtiderna har dessutom kortats ner 
avsevärt. IT-chefen nämner att företaget har försökt anamma lite av Lean production 
metoderna, genom att materialet körs igenom i produktionen i alla steg i följd, för att kunna 
leverera de färdiga produkterna direkt till lagret. Företaget har också bättre kontroll på när 
produkterna kan levereras. Innan det nya affärssystemet infördes var leveransprecisionen ut 
till kunderna dålig. IT-chefen förklarar med ett exempel: 

”… vi har gett en leveranstid och den kan ha varit åtta veckor, sen efter sex 
veckor så har vi skjutit fram det två, då har vi skjutit fram det ytterligare…” 

Förflyttning av material internt går snabbare och har också kortats ner avsevärt. Sista-
minuten-planeringar har också minskat samtidigt som de har ytterligare kapacitet att 
producera. IT-chefen förtydligar: 

”… nu är det nästan så att planeringen och produktionen jagar marknad och vi 
tycker snart att det börjar bli dags med ytterligare marknadsåtgärder…”  

 
IT-chefen berättar att övertidsarbetet har gått från att alltid ha varit högt i företaget till väldigt 
lågt de senaste månaderna, vilket beror på att de har gått över till förskjuten arbetstid. För att 
minska orderstocken som uppkom förra året, tvingades företaget dels att anställa personal och 
dels hyra in 12-13 personer, men i nuläget klarar sig företaget utan inhyrd personal. Den 
ökade produktionen och de kortare leveranstiderna har dock medfört att företaget märkt av 
säsongsvariationerna mer, vilket visade sig förra hösten med extremt mycket övertid. 
  
Det har skett en enorm uppgång i försäljning på 30-40 procent, vilket har medfört att företaget 
köper in mycket mer råmaterial för att säkra leveranserna mot marknaden. Trots detta har 
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lagernivåerna ändå inte ökat nämnvärt. Dock har lagervärdet ökat beroende på att en ny 
kalkylmodell används. IT-chefen förklarar: 

”… vi kalkylerar på ett annat sätt än vi gjorde tidigare som gör att värdet blir 
mycket högre eller rättare sagt, värdet blir det riktiga värdet…”  

Företaget har även tagit del av andra kalkyler sedan det nya affärssystemet infördes, som alla 
genereras ur systemet. Varukostnadskalkylen och produktionskostnadskalkylen ligger till 
grund för lagerkalkylen, där det verkliga lagervärdet visas. Produktionskostnadskalkylen har 
medfört att satsstorlekarna, beräknade på EOK-principen, i många fall blivit mycket större. 
Detta är, enligt IT-chefen, en av anledningarna till att produktionen har kunnat öka så mycket. 
Idag är kostnader för avskrivningar, spill, maskiner, lokaler och arbetskraft inräknade i 
lagervärdet, vilket leder till att företaget är medvetna om lagrets riktiga värde. Tidigare 
använde de sig av en påslagskalkyl som inte var detaljerad nog, där gemensamma kostnader 
smetades ut med olika procentsatser, vilket betydde att de inte kunde se lönsamhet per 
produkt. 

5.2. Inköp  

Monica arbetar som inköpare på Tylö AB och har arbetat där i totalt tio år i olika omgångar. 
Under sina år på företaget har Monica även arbetat med försäljning, men nu är hon återigen 
inköpare. Hennes arbetsuppgifter är att beställa, titta på bekräftelser och uppdatera, samtidigt 
är hon ansvarig för avtal och förhandlingar.  

5.2.1. Informationsflöde 

Enligt inköparen kunde det tidigare systemet inte användas som en informationskälla. I det 
nuvarande affärssystemet däremot, skriver de in mycket information som de använder sig av, 
såsom små noteringar om artiklar, leverantörer eller andra produktionsmässiga upplysningar. 
Exempelvis kanske utvecklingsavdelningen vill att inköpsavdelningen skall veta att en 
speciell produkt kommer att förändras eller utgå. Inköparen förklarar att information om 
artiklar, till exempel att de är reservdelar eller på utgående, fås numera direkt från 
affärssystemet. Tidigare kunde det ske missuppfattningar såsom att de köpte hem alldeles för 
mycket av en artikel som inte kom till användning. Vidare anser inköparen att det nya 
affärssystemet är ett lätthanterligt system. Hon framhäver: 

”… vad det än är för information du behöver så är det väldigt lätt att ta fram det 
nu…” 

Inköparen menar att informationen kan fås fram direkt och bedömer informationen i 
affärssystemet som tillförlitlig. Hon förklarar att så länge som konstruktion, som nu ansvarar 
för grunddatan, gör vad de skall är informationen mycket tillförlitlig. Samtidigt pekar hon på 
Workflow och tillägger att det kommer att göra mycket till det bättre. När det gäller mängden 
information som finns i affärssystemet bedömer inköparen att den information som finns är 
bra. Hon anser även att det finns kunskap i företaget som inte finns tillgänglig i 
affärssystemet, samtidigt som hon menar att det alltid kommer att vara så.  
 
Däremot förklarar inköparen att stressen är densamma nu jämfört med tidigare. Hon berättar 
också att de beslut som hon tar kan nu, efter att det nya systemet infördes, fattas tidigare. 
Detta beror, enligt henne själv, på att de nu har rätt information. Inköparen berättar också att 
hon tror att hon kommer att ha mer tid över för att utveckla inköpsarbetet när alla småproblem 
har löst sig. När det gäller möten upplever inköparen att de inte har förändrats sedan det nya 
affärssystemet infördes mer än att det nu hålls oftare. Hon menar att detta kan bero på att 
affärssystemet nu har gett företaget en möjlighet att arbeta mer proaktivt och ligga steget före. 



- Fallstudie - 
 

29 

5.2.2. Arbetsflöde 

Det nya affärssystemet har påverkat inköparens arbetssätt. Framför allt anser hon att det är 
informationsdelen som har underlättat mycket. Det blir inte lika mycket frågande och inte lika 
mycket manuellt arbete, då mycket av den informationen som behövs fås från affärssystemet. 
Dessutom anser inköparen att detta har medfört att de arbetar effektivare. Hon förklarar: 

”… man kan ta fram mer information själv så att man inte behöver fråga, innan 
fick man kanske fråga planeringen allting i princip, nu kan du ju ta fram 
information själv på ett helt annat vis, så det är ju mycket bättre…” 

Den information, som tillhandahålls av systemet, och som inköparen kan använda sig av när 
hon utför sitt arbete, är till exempel upplysningar om alternativa leverantörer av en viss 
artikel. Om det är lätt att få tag på råvaran eller inte, beror på hur mycket det går att stödja sig 
på systemet när beställningar skall göras, hur mycket som skall beställas och när varan kan 
förväntas komma. Inköparen menar att till exempel virket, som är en viktig råvara för Tylö 
AB, är en sådan vara som är svår att köpa in till rätt kvantitet. En annan faktor som påverkar 
hur mycket systemet kan användas för inköp, har att göra med hur pass jämn råvarans kvalitet 
är. Hon menar att om den är mycket ojämn är det svårt att bedöma spillet. Trots detta upplever 
inköparen att hon arbetar mer i det nya affärssystemet än hon gjorde i det tidigare systemet. 
Att kunna attestera fakturor i affärssystemet har bidragit till stora tidsbesparingar. Den stora 
skillnaden är att de idag slipper allt pappersarbete, då informationen finns i affärssystemet. 
Hon påpekar: 

”… det är ju timmar om dagen som har försvunnit egentligen, så det har ju 
underlättat väldigt mycket…” 

 
Inköparen anser att Tylö AB inte riktigt än har övergått från en funktionsorganisation till en 
processorganisation, men att de är på god väg. Företagets olika avdelningar samverkar med 
varandra, men inköparen anser att där finns brister. Hon menar att vissa avdelningar ibland 
kan missa att fylla i viss information om artiklar, som i sin tur skapar frågetecken för andra 
avdelningar. Samtidigt poängterar hon fördelarna med det Workflow som är på gång: 

”… sen när Workflowet är igång, då måste alla göra det dom ska och det blir rätt 
från början, det kommer aldrig att bli några frågetecken vem som ska göra vad 
och så vidare…” 

 
Inköparen anser dock att de nu har bättre insikt i vad de gör, mycket tack vare all information 
som finns tillgänglig i systemet. Arbetsrotation är inte något som använts på 
inköpsavdelningen, men hon anser att det skulle vara givande för att få förståelse för och 
respektera vad andra gör i företaget. Inköparen menar att materialflödet skulle påverkas 
positivt genom arbetsrotation. Till exempel skulle inte försäljning sätta ett orimligt datum på 
utleveranser om de hade vetat att materialet kan vara svårt att få tag på. Inköparen tror att hela 
företagets omorganisering kommer att bli bra. Dock tycker hon att det var lite för hastigt 
genomfört och anser att personalen skulle ha förberetts lite grand. Trots detta tror hon på den 
nya organisationen, samtidigt som hon inser att det kommer ta tid att införa. Det är i samband 
med denna omorganisering som inköparen upplever att ansvarsfördelningen har ändrats i 
företaget, och ser därför ingen direkt koppling till det nya affärssystemet. Hon berättar att en 
del inköpsansvar flyttas till produktionen. Däremot ser hon att företagets mål har förändrats, 
framför allt produktionsmässigt. De har frigjort mycket kapacitet för att kunna växa genom att 
outsourca artiklar som de tidigare tillverkade. Hon anser även att de arbetar mer strukturerat. 
Trots detta menar inköparen att alla inte drar åt samma håll. Hon förklarar samtidigt att det 
har kommit in mycket nytt folk och att det sker stora förändringar nu som inte alla är positivt 
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inställda till. Hon anser att det har varit lite turbulent, men tror att det är vanligt när ett företag 
genomför förändringar. 
 
När det gäller utbildning kring det nya affärssystemet hade inte inköparen möjlighet att vara 
med, eftersom hon inte arbetade på Tylö AB när företaget höll utbildningarna, och har därför 
fått lära sig systemet själv. Enligt inköparen skulle systemet kunna utnyttjas bättre om de haft 
mer information och mer utbildning. När det gäller inköp skulle hon vilja att 
orderbekräftelserna från kunderna, som idag oftast kommer via fax, kom via mejl istället för 
att kunna koppla dokumentet till systemet. Det skulle medföra mindre papper och ett mer 
effektiviserat arbete. Till viss del sker arbetet på inköpsavdelningen fortfarande manuellt, 
eftersom Workflow inte har kommit igång riktigt än, men när Workflow väl fungerar tror hon 
att det kommer lösa det mesta. Inköparen påpekar även att det finns många förändringar i 
företaget som inte är helt genomförda än och som gör att det känns som att de arbetar lite 
grand i en uppförsbacke. Hon menar dock att det är något som de får räkna med tills allt har 
kommit igång, och att det är ganska vanligt att ha sådana bekymmer i början när det har 
införts ett affärssystem. Om hela omorganiseringen säger hon: 

”… jag tror att det kommer att blir positivt när alla är med på banan…” 

5.2.3. Materialflöde 

Inköparen upplever att de har bättre kontroll på materialflödet nu jämfört med tidigare, främst 
när det gäller ledtiderna. De har blivit kortare, men framför allt mer exakta. Hon framhäver att 
ledtiderna är oerhört viktiga för företaget, eftersom de påverkar hela företaget alltifrån 
inköpsavdelningens arbete till tillverkningen. Det finns mycket mer som kan göras när 
ledtiderna stämmer och är uppdaterade, och de behöver inte hamna i situationer där till 
exempel lagervärdet höjs i onödan. Hon betonar speciellt betydelsen av rätt grunddata: 

”… allting hänger egentligen på det, jag kommer tillbaka mycket till det men det 
är så viktigt för det är ju där grunden är för allting, det är nummer ett, stämmer 
inte det, så stämmer det inte någonstans…” 

 
Vid beställningar använder företaget sig av beställningspunktssystem, kundorderstyrning samt 
prognoser, beroende på artikel. Inköparen berättar att när anmodan kommer från produktion 
till inköp tittar de om det verkligen är ett behov eller inte. Om det är ett behov skapas en 
beställning. Gällande leverantörerna ser hon samma problem som tidigare, vilket innebär att 
det ibland förekommer reklamationer och ibland stämmer inte priser. Hon menar dock att 
affärssystemet har skapat en större möjlighet att följa upp och bevaka leverantörer bättre.  

5.3. Planering  

Planerare A, Stefan Lundgren, har arbetat på Tylö AB sedan 1990. De sista 10-12 åren har 
han arbetat inom produktionsplanering. Hans arbetsuppgifter är att se till att produktionen har 
arbete och att rätt mängd tillverkas enligt prognoser, kundorder och lagernivåer.  
 
Planerare B, Magnus Sandström, kom till Tylö AB i maj 2006 för att kontrollera att tiderna i 
produktionen stämde och även se över ledtiderna. I augusti samma år började han istället 
planera produktionen. Idag arbetar han som produktionschef. Eftersom Magnus inte arbetade 
på företaget innan affärssystemet infördes kan han inte relatera till hur det var tidigare. Han 
redogör istället mer för hur det är idag och sedan han kom till företaget.  

5.3.1. Informationsflöde 

Planerare A:s uppfattning är att det nya affärssystemet har fört med sig ett bättre 
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informationsflöde, eftersom det är lättare att plocka fram information ur det. Han uttrycker: 

”… att få ut informationen ur systemet, det har aldrig varit lättare än nu…” 

Användarna behöver inte något specialverktyg för att ta ut informationen, vilket behövdes i 
det gamla systemet. Det nya systemet medför ökad transparens och större överskådlighet, 
samt bättre uppföljning. Produktionsgrupper, avdelningar och budgetar kan till exempel följas 
upp på ett annat sätt. Den ökade transparensen påverkar materialflödet på så sätt att 
trögrörliga artiklar fångas upp lättare, då rutinerna på dessa kan ses över så att lagret binder 
mindre kapital. Planerare B har heller inte några problem med att få fram den information 
som han har behov av, men upplever inget direkt informationsflöde i företaget. Han anser att 
informationen i affärssystemet inte alltid är tillförlitlig, vilket dels kan bero på att en 
transaktion har knappats in fel eller är felkodad i systemet. Han förklarar: 

”… man måste gräva djupare för att se om den verkligen är tillförlitlig…” 

Planerare A anser att informationen är tillförlitlig, men framhäver att det fortfarande måste 
göras en manuell bedömning. Gällande informationens omfattning i systemet anser planerare 
B att han inte har några problem med att sålla ut viktig information. Det finns det som behövs 
och inget fattas. Han påpekar:  

”… nä, informationen finns ju där, det beror på hur man sammanställer den… 
och hur man bedömer den…” 

Däremot poängterar han att statistik och även erfarenheter från personalen, inte går att utläsa 
ur systemet. Planerare A förklarar dessutom att det nya affärssystemet har medfört en 
möjlighet att lägga in den tysta kunskapen som finns i företaget, men att det är inget som 
används i någon större utsträckning än. 
 
Planerare B ser många fördelar med affärssystemet och att de har väldigt stor nytta av det. 
Samtidigt poängterar han att det förutsätter rätt grunddata. Han ser däremot vissa problem 
med att förbereda sig inför ett möte, vilket beror på att statistik inte har kunnat föras över från 
det gamla till det nya systemet. Planerare A tycker att affärssystemet kan stödja mötena med 
ganska bra och lättframtaglig information. Han kommenterar: 

”… man kan plocka fram det mycket enklare och överskådligt, så att alla är mer 
up-to-date på ett möte så att säga än vad det var tidigare…” 

Planerare A upplever att stressen blivit mindre sedan det nya affärssystemet infördes, vilket 
beror mycket på att momenten har blivit lättare att hantera. Detta har medfört att det finns mer 
tid till andra arbetsuppgifter som inte hanns med tidigare, såsom systemunderhåll, 
ställoptimering och samsorteringsnycklar. 
 
Som underlag för planerare A:s beslutsfattande används prognoser, vars siffror företaget 
arbetar med att få mer tillförlitliga. Till skillnad från det gamla systemet, där prognoserna 
lades in manuellt, uppdaterar det nya affärssystemet prognossiffrorna automatiskt varje 
kvartal, baserat på historiska siffror. Planerare A tar även del av kundorder, lagersaldo och 
säkerhetslager. Den information som mest ligger till grund för planerare B:s 
produktionsplanering är prognoser. Han förklarar att det tidigare var orderingång och 
orderstock, men det har de lyckats arbeta bort. Därför är de nu mer beroende av att prognosen 
stämmer samt att den är uppdaterad och förankrad, och där har de stor hjälp av affärssystemet. 
Planerare B förtydligar: 

”… det ser ju affärssystemet till att det gör, det är ju ett verktyg man ska använda, 
utan det så går det inte…” 
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5.3.2. Arbetsflöde 

Planerare A tycker att det är lättare att arbeta idag, eftersom det är bättre åtkomst till 
information. Han berättar att det är lättare att plocka ut listor samt är det lättare att hoppa 
mellan de olika modulerna i systemet. Överlag tycker planerare A att det nya affärssystemet 
har påverkat hans arbete genom att det nu är enklare att styra behoven, samt tidsbesparing, 
eftersom det nu är mindre omständigt. Han arbetar till 100 procent i systemet och arbetet kan 
lättare planeras, vilket medför att arbetet blir mer strukturerat. Han anser affärssystemet har 
medfört att de anställda stör varandra mindre och förklarar: 

”… eftersom inte all information gick att få ut för alla användare så var det 
mycket spring på rummen och telefonerande och jag tror man störde alla i större 
utsträckning än tidigare, nu finns infon där och det är mer och mer sällsynt att 
man måste fråga vad det gäller systemet så att säga…” 

 
Planerare B strävar efter att arbeta processinriktat men har inte kommit igång riktigt än. Han, 
precis som planerare A, berättar att de kommer att ha både inköp och avrop, och att de själva i 
produktionen skall kunna göra avropen. Båda nämner att Workflow är på gång, och planerare 
A förklarar att verktyget reglerar hur nya artiklar införs och gamla fasas ut. Han nämner även 
att produktionspersonalen själva skall ta kontakt med leverantören när det gäller material. 
Tidigare har planeraren varit med och bestämt, men nu är beskeden mer direkta och beslut 
kommer att kunna tas snabbare, vilket kunderna kommer att tjäna på. Planerare A hoppas att 
många onödiga moment kommer att kunna elimineras att de kan rationalisera och lägga ned 
mer tid på rätt saker. Det nya processinriktade arbetet kommer att medföra att ansvaret 
omfördelas så att produktionen kommer att ansvara för en större del av flödet från leverantör 
ut till marknad. Han upplever dock inte att företagets hierarki har blivit plattare, utan den är 
ungefär som tidigare. 
 
Planerare B har lätt för att agera om något oförutsett skulle inträffa, och anser att han kan få 
tillgång till bra och överskådlig information genom det nya affärssystemet. Planerare A anser 
att beslutsvägarna är ganska snabba och att personalen är ansvarstagande. Han hoppas dock 
på att känslan för responsen och ansvarstagandet mot kund, och även ansvarstagandet för 
företaget skall öka. Personalen kommer att arbeta i mindre grupper med eget ansvarsområde. 
Enligt planerare B finns det ingen direkt rutin för hur personal från olika delar av företaget 
skall delta vid uppstart av en ny artikel. Precis som planerare A, upplever planerare B att 
samverkan mellan avdelningarna är positiv. Däremot ser han förbättringspotential i deras 
strukturella sätt att arbeta. Han ser inte behovet av att fler involveras utan istället att det är rätt 
personer, vilket även planerare A påpekar.  
 
Planerare B har helt klart för sig vilka mål som driver hans resultatenhet och att företaget som 
helhet skall vara vinstgivande, men är inte medveten om några andra mål. Planerare A 
förklarar Tylö AB:s mål som att det alltid har varit att framställa en kvalitetsprodukt, och det 
har inte ändrats sedan det nya affärssystemet infördes. Han har dock fått intryck av att det 
finns ett nytänkande och även en vilja i företaget att ta nya andelar på marknaden. På det hela 
taget tycker planerare A att all personal i företaget drar åt samma håll, vilket planerare B har 
svårare för att avgöra. 
 
Beträffande väntetid i arbetet när det gäller personalutnyttjande berättar planerare B att de 
strävar efter att det inte skall förekomma. De strävar också efter att få personalen flexibel 
genom arbetsrotation. Det fungerar inte helt men det är ett mål som de har. Målet med 
arbetsrotation är att de skall höja flexibiliteten i produktionen och att de inte skall bli beroende 
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av någon vid frånvaro. Detta trycker också planerare A på och tillägger även att det påverkar 
materialflödet positivt. Planerare B förklarar: 

”… det är för att säkra produktionen, säkra flödet i den bemärkelsen… att inte 
flödet avstannar…” 

 
Planerare A har fått upptäcka och lära sig mycket själv om hur affärssystemet skall användas. 
På det hela taget har utbildningen varit bra även om han nu tycker det är dags för en 
uppfräschning av kunskaperna, vilket kan behövas för samtliga systemanvändare. Planerare B 
har inte tagit del av någon utbildning alls utan är självlärd, men anser att han har den kunskap 
han behöver för att kunna orientera sig i affärssystemet. Varken planerare A eller B tror att 
systemet utnyttjas till fullo. Planerare A säger att det känns som om affärssystemet till stor del 
är färdigutvecklat. Planerare B tror att funktionen med samsorteringsnycklarna som skall 
kopplas till affärssystemet kommer att förbättra produktionen enormt. 

5.3.3. Materialflöde 

Planerare A berättar att lagerinventeringen har blivit enklare att genomföra, eftersom 
inventeringsjournaler kan plockas ut ur systemet som underlag. Innan gjordes en stor 
inventering per år medan det nya affärssystemet tillåter löpande inventering, vilket Tylö AB 
tänker övergå till i framtiden. Detta redogör även planerare B för och tillägger att inventering 
sker varje gång en artikel tas från en hylla, eftersom de försöker se till att ta allting eller se till 
att antalet stämmer med golvlagret. Planerare B berättar att deras lagertillgänglighet ligger på 
nästan 100 procent, men framhäver samtidigt att de har stora lager som skapar problem. 
Artiklarna är disponibla i systemet men i verkligheten vet de inte om de finns kvar eller är 
bortslängda. I sin förklaring uttrycker han:   

”… ligger det kvar på golvet finns det fortfarande disponibelt men jag vet inte om 
det finns, alltså saldot är disponibelt men det kanske inte finns där 
överhuvudtaget…” 

Planerare B anser att de skulle behöva bättre kontroll på lagren och ha fler inventeringar. 
Planerare A däremot, ser inte någon skillnad mellan hur det var innan systeminförandet och 
hur det är nu. Detta beror på att kvaliteten på råvaror är mycket varierande och att de är svåra 
att få tag i, vilket gör att de måste hålla höga buffertar. 
 
Planerare A förklarar att de interna transporterna, och framför allt påfyllnaden av halvfabrikat, 
fungerar bättre idag än före systeminförandet. Leveransprecisionen har förbättrats, på grund 
av att det nya systemet belägger mot ett kapacitetstak. Vad det gäller flaskhalsarna i 
produktionen anser planerare B att de inte är väl definierade. Han menar att en del är 
definierade, andra är det inte. Vissa beror på sammanställningen av produktionen, andra beror 
på det breda artikelsortiment som företaget har. Flaskhalsen kan härledas till 
produktionsgrupp, men inte exakt var den uppkommer eller när. Affärssystemet förtydligar 
flaskhalsarna då det säger till när överblivning i någon produktionsgrupp uppkommer. 
Planerare A tycker att flaskhalsarna är lätta att belysa i affärssystemet samtidigt som 
flödestakten, det vill säga förflyttningen av material i produktionen, också har blivit jämnare. 
De har dessutom färre sista-minuten planeringar, vilket beror på att ett regelverk följs med 
hjälp av affärssystemet. Planerare A förklarar det som: 

”… vi ser farorna lite tidigare innan vi har dem tätt intill oss så att säga, så vi 
hinner åtgärda innan det blir allvar…”  
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Angående kapacitetsutnyttjandegraden av resurserna berättar planerare A att de är väldigt 
olika, då en del maskiner är helt automatiserade. Inom planerare B:s resultatenhet finns det 
fyra grupper, och kapacitetsutnyttjandet på dessa varierar mellan 75 och 120 procent när de 
producerar på övertid. Planerare B berättar att det finns en ställoptimeringsfunktion i 
affärssystemet, som ännu inte har tagits i bruk, som har en samsorteringsnyckel. Idag görs 
ställoptimeringen manuellt. Funktionen möjliggör gruppering av liknande arbeten, vilket 
kommer att minimera ställkostnaderna och frigöra tid som kan användas för att öka 
produktionen ytterligare. På årsbasis i en produktionsgrupp består omställningstiden idag av 
cirka 70 procent av den totala produktionstiden, vilket innebär att ställtiden är längre än 
bearbetningstiden. Att andelen är så hög beror på det breda artikelsortimentet med låg 
prognos. Inga exakta beräkningar har gjorts, men planerare B tror att det kommer att vara 
möjligt att halvera ställtiderna i framtiden genom att använda optimeringsfunktionen. 
 
När det gäller kapacitetsutnyttjandegraden på personal menar planerare A att den är 
oförändrad. Han förklarar även att den övertid som företaget har haft på senare tid beror på 
den ökade omsättningen, men jämfört med tidigare har den minskat. Det nya affärssystemets 
överskådlighet har bidragit till att planering kan göras för en längre tidshorisont, vilket medför 
att personalen inte behöver arbeta övertid. Under den tid som planerare B har varit på 
företaget har han också märkt av att antalet övertidstimmar har minskat sedan i höstas. 
 
Planerare B berättar att det kan vara relativt lätt att planera om ifall oförutsedda händelser 
skulle inträffa. Han anser att sista-minuten planeringarna har minskat, vilket beror på att de 
har bättre kontroll, då de planerar ut mot kapacitet, kontrollerar vilket material som skall 
användas och ser till att det är disponibelt samt fokuserar på att golvlagret skall stämma. Den 
vanligaste orsaken till att det blir stopp i produktionen är, enligt planerare B, att 
inleveranserna inte kommer i tid på vissa råvaror som virke och glas och att kvaliteten brister. 
Han tillägger dock att detta inte är något som är vanligt förekommande. 
 
Planerare B anser att företagets produktionsökning, som är ett svar på den ökade efterfrågan 
på marknaden, främst har kunnat genomföras med hjälp av planeringsförbättringar, 
outsourcing av vissa halv- och helfabrikat, rensning i grunddata och förstärkning av 
arbetsstyrkan med rätt kompetens. Planerare A tror att den produktionsökning som skett i 
företaget har underlättats av det nya affärssystemet. Han förklarar: 

”… ser man tydligare var man har sina problem så är det ju lättare att åtgärda 
och det går framför allt snabbare…”   

5.4. Produktion  

Brian Willumsen, produktionstekniker, har arbetat på Tylö AB i cirka fem år. Först spikade 
han väggar till bastu i produktionen och sedan blev han gruppchef med uppgiften att fördela 
arbetsuppgifter bland personalen. Efter cirka fyra år blev han produktionstekniker i samband 
med införandet av det nya affärssystemet. Han arbetar idag med produktionsteknik, 
beredning, anpassning av affärssystemet till produktionen och utbildningen av affärssystemet. 

5.4.1. Informationsflöde 

Innan det nya affärssystemet infördes cirkulerade informationen mest med hjälp av e-post och 
möten. Produktionsteknikern anser att informationsflödet har blivit bättre efter införandet, då 
mer information kan hanteras i det nya systemet. Det var luddigt att bestämma planeringar i 
det tidigare systemet. Han anser att grunddatan nu är mer tillförlitlig och förklarar:  
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”… vi har bättre koll på grunddata nu än vad vi hade tidigare i det andra 
systemet, så nu vet man att det stämmer…”  

 
Produktionsteknikern anser att informationen som kan tas ut ur systemet inför möten har blivit 
bättre. Det är lättare att ta fram den information som skall presenteras. Tidigare fick IT-chefen 
ta fram siffror som skulle utgöra underlag, medan de nu själva kan ta fram den informationen. 
Produktionsteknikern tycker även att det är bra att de själva kan välja vilken information som 
de skall ta del av i det nya affärssystemet. På så sätt blir det lagom mängd information som 
finns tillgänglig. Affärssystemet har dessutom en applikation som heter QlikView, där i 
princip all information om försäljning kan ses. Produktionsteknikern anser att den ökade 
transparensen som QlikView har medfört, har påverkat materialflödet. Exempelvis går det att 
se vem produkten har sålts till och antal enheter per period, vilket medför att de kan se till att 
ha underliggande material hemma.  
 
Eftersom de hela tiden utvecklar systemet anser han inte att det saknas någon information, då 
QlikView tillhandahåller mycket information. Det som han dock fortfarande kan sakna i 
systemet är folks egna kunskaper om till exempel hur en viss maskin skall ställas om och 
vilka verktyg som skall användas. För att åtgärda detta arbetar personalen på att koppla 
dokument till artiklarna i affärssystemet och fylla i sådan information som är specifik för 
artikeln. Kopplingsfunktionen har också medfört att leverantören får den senaste uppdaterade 
ritningen med ordern som skickas genom systemet.  

5.4.2. Arbetsflöde 

Produktionsteknikern tycker att arbetet har blivit mycket enklare. Han förklarar att allting är 
mer komplett och att allt finns samlat i samma system. Tidigare fanns det olika program som 
var ihopkopplade, vilket komplicerade informationssökningen. Vissa tidsbesparingar när det 
gäller kommunikation med kunderna har gjorts. Innan skrevs orderbekräftelserna till kunderna 
ut och faxades, medan de nu skickas ut via systemet. Angående personalutnyttjande och 
väntetid i arbete framhåller produktionsteknikern att det har skett tydliga förbättringar:  

”… i och med att vi numera vet att vi har bättre koll på saldona… [vi] kör rätt 
grejer i rätt tid så att ingen behöver stå och vänta på att han ska bli färdig… så 
det utnyttjas ju bättre…” 

 
När det gäller processinriktat arbete, drar produktionsteknikern paralleller med applikationen 
Workflow som ingår i det nya affärssystemet och som företaget precis har börjat använda. Han 
förklarar att uppstarten av en ny artikel kommer att förbättras, eftersom Workflow går igenom 
alla berörda avdelningar. På så sätt gör till exempel inte utvecklingsavdelningen endast vad de 
skall och sedan lämnar över till produktion, utan alla är mer delaktiga och samverkar bättre 
med varandra. Likaså tror produktionsteknikern att han kommer att få en bättre inblick i de 
olika avdelningarnas arbete, eftersom Workflow knyter ihop dem. Produktionsteknikern 
berättar även att de har gjort en hel del omorganiseringar i produktionen och hos 
tjänstemännen. Allt började när den nya vd:n tillsattes för cirka ett och ett halvt till två år 
sedan. För tillfället håller de på med att ta fram självstyrande grupper i produktionen. På så 
sätt upplever produktionsteknikern att strukturen i företaget har blivit plattare. Han anser 
också att arbetet sker mer strukturerat. Dock tillägger han att alla inte är helt positivt inställda 
till omorganiseringen och förklarar:  

”… det tar ett tag, det är ju människor man har att göra med…” 

Med den nya omorganisationen tror produktionsteknikern att det blir mer delaktighet bland de 
anställda eftersom de blir mer självstyrda och får ta mer ansvar. De skall själva lösa sina egna 
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problem och komma med egna idéer. Han kommenterar:  

”… det tror jag är bra för oftast när någon sitter här inne och har en idé och 
kanske egentligen inte vet hur det fungerar i verkligheten där ute, då blir det inte 
alltid helt bra, får man med folket och att de är delaktiga, det tycker jag alltid är 
positivt…” 

Innan affärssystemet infördes, användes arbetsrotation för produktionspersonalen endast i 
liten skala. Produktionsteknikern förklarar att en del av produktionens omorganisering är just 
att få personalen att rotera mer för att kunna hantera bland annat sjukfrånvaro bättre. På så sätt 
menar han att materialet påverkas positivt av arbetsrotation, eftersom produktionen inte 
kommer att stå helt stilla om någon är borta. 
 
Angående företagets mål ser produktionsteknikern att de har blivit tydligare. Den tidigare 
ägaren hade inga direkta planer på att expandera, men sedan den nya vd:n blev tillsatt har det 
tillkommit årliga mål där tillväxten skall öka med viss procentsats varje år. Två gånger om 
året redovisas dessutom hur de ligger till i förhållande till målen.  
 
Produktionsteknikern anser att han inte har fått så mycket utbildning i det nya affärssystemet, 
men menar att han har väldigt lätt för systemet och satte sig in i det ganska snabbt ändå. Det 
var han som höll i utbildningen för produktionen och tycker det var positivt, men tillägger 
samtidigt att det kunde ha varit bättre. Han berättar att de nu håller på att göra en 
utbildningslokal som de skall utnyttja för vidare utbildningar. Produktionsteknikern är dock 
övertygad om att det finns mer att utnyttja av affärssystemet. Även om affärssystemet har löst 
många problem i företaget skall det inte glömmas att det är den mänskliga faktorn som gör att 
det fortfarande kan bli fel ibland. Han förklarar:  

”… det är ju alltid en användare som sitter vid ett system så visst kan det finnas 
en person som kanske inte ritar på rätt sätt eller han glömmer och skriva sina 
grejer…” 

5.4.3. Materialflöde 

Produktionsteknikern anser att materialflödet har blivit bättre sedan det nya affärssystemet 
infördes. Han förklarar: 

”… vi har ju mer överblick över det nu, var materialet har stannat, liksom var det 
har hängt sig, det har vi ju bättre koll på i systemet, vi får snabbare flöden…” 

 
Produktionsteknikern påpekar att ledtiderna har kortats ned. En del ledtider har kortats ner 
från fyrtio veckor till åtta veckor. De planerar bättre så att materialet klappar i rätt takt, vilket 
har lett till att de har mer som är färdigt på lager och som kan levereras ut snabbare. 
Produktionsteknikern förklarar att de nu planerar produktionen så att alla artiklar med samma 
ställ körs efter varandra. På så sätt har antalet ställ kortats ned. Förbättrad planering 
tillsammans med rätt grunddata har också resulterat i att produkterna tillverkas i rätt ordning. 
Tidigare kunde en produkt tillverkas en vecka innan den skulle bearbetas, vilket skapade 
merarbete och fler interna transporter. Produktionsteknikern förklarar: 

”… då blir det att man kör tillbaka till lager och sen plockar in, så det blir ju mer 
körningar mellan maskinerna…” 

Även flaskhalsarna har påverkats av det nyinförda affärssystemet. Enligt 
produktionsteknikern beror det på att grunddatan har blivit bättre, vilket gör att de kan förlita 
sig på informationen i systemet. När systemet talar om att de har en flaskhals vet de att det 
stämmer och kan därefter åtgärda det. När de hade det gamla systemet vågade de inte sätta 
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igång med för stora åtgärder, då de visste att grunddatan inte var korrekt.  
 
När det gäller inventeringen av lagret framhåller produktionsteknikern att det alltid har varit 
en svag punkt. Tidigare plockades lagersaldona ut i excel-listor. Lagret räknades och saldona 
knappades in i systemet igen. Detta upplevdes som bökigt. Produktionsteknikern berättar att 
det nya affärssystemet har egna inventeringsrutiner med journaler som de kan plocka ut. Han 
påpekar dock att det ännu inte har blivit riktigt bra trots att det förbättrats. 
Lagertillgängligheten har dock förbättrats på grund av att planeringen har blivit bättre och att 
de tillverkar rätt produkter i rätt tid. Han tillägger: 

”… det var det som kunde vara lite problem innan, att det alltid var något som 
saknades och man upptäckte fel för sent och så vidare, det har man lite mer koll 
på nu, så det har blivit bättre…” 

För att styra lagret köper de in efter nettobehov och beställningspunkter. En del är även 
kundlagerstyrt. Tidigare köptes det med jämna mellanrum, fastän det inte alltid fanns behov 
av det. Produktionsteknikern lyfter fram att de nu har mer kontroll på att beställningspunkter, 
planering och nettobehov stämmer överens. Det gör att de lättare kan styra lagret och på så 
sätt undvika att överlager skapas. De olika lagren utgörs av råmaterial-, halvfabrikats- och 
färdigvarulager. Skillnaden i lager nu jämfört med innan affärssystemet infördes är att de nu 
kan hantera fler lagerställen i systemet och att de har mer överblick över var allt finns. 
Lagernivåerna har även minskat och produktionsteknikern förklarar:  

”… vi håller ju nere lagret lite mer i och med att vi kör mer rätt grejer nu, att vi 
inte för en massa onödiga artiklar som inte behövs här och nu…” 

Lageromsättningshastigheten har ökat och produktionsteknikern menar att produkterna inte 
ligger så länge på lager utan de ser till att de kör det som skall användas eller skickas iväg. På 
så sätt köps inte material in exempelvis två veckor innan det skall användas.   
 
Produktionsteknikern berättar att det har investerats en del maskiner i produktionen, vilket har 
gjort att produktionskapaciteten har ökat. Han tycker att takten har ökats ganska bra och att de 
skall kunna uppnå de mål företaget satt. Utan investeringen i ett nytt affärssystem anser han 
att produktionsökningen fortfarande hade varit möjlig, men den hade inte varit lika smidig 
och överblickbar. Angående resursernas kapacitetsutnyttjandegrad menar produktions-
teknikern att den har jämnats ut. Vissa avdelningar kunde tidigare vara väldigt överbelastade, 
men nu utnyttjas de jämnare. Han berättar att en av anledningarna kan vara att de nu kör rätt 
material i rätt tid och inte en massa onödigt som inte behövs förrän om en vecka. 
Produktionsteknikern berättar även att sista-minuten planeringarna har blivit färre och att de 
kan köras via systemet genom att de prioriterar upp dem i körplanen. Produktionsteknikern 
förklarar att detta beror på att grunddatan och därmed lagersaldona har blivit bättre:  

”… det gör att vi kan förlita oss mer på grunddatan och vi behöver inte göra 
några sista-minuten [planeringar]…” 

5.5.  Sammanfattning 

På nästa sida presenteras en sammanfattning av hela fallstudien i tabellform, avdelning för 
avdelning, för att på ett lättare sätt åskådliggöra hur de olika flödena avdelningsvis har 
påverkats av det nya affärssystemet.  
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IT

Affärssystemet har medfört att 
informationen nu är samlad på ett ställe, 
samtidigt som den är aktuell, relevant och 
tillförlitlig. Detta har i sin tur medfört bättre 

beslutsunderlag.

Strävar efter ett mer processinriktat 
arbetssätt, bland annat med hjälp av 

Workflow. Organisationsstrukturen har blivit 
plattare och arbetsrotation är på gång. 
Företagets mål är en årlig tillväxt på 15-
20%. Personalens väntetid har förkortats. 

Anser inte att affärssystemet är färdiginfört.

Lagergenomströmning, lagertillgänglighet 
och leveransprecision har blivit bättre 

samtidigt som ledtiderna har förkortats. De 
har bättre kontroll på flaskhalsar och färre 
sista-minuten planeringar behöver göras. 

Har försökt anamma lite av Lean Production 
metoderna.

Informationen är lättillgänglig, tillförlitlig 
och i lagom mängd. Dock finns inte all 
information i systemet. De kan nu fatta 

beslut tidigare.

Arbetet har blivit effektivare. De är på god 
väg med ett processinriktat arbetssätt. Det 

finns brister i samverkan mellan avdelningar 
och alla strävar inte åt samma håll. Om-

organiseringen genomfördes för hastigt och 
utbildningen kunde ha varit bättre. Systemet 
utnyttjas inte fullt ut än. Ser positivt på det 

när allt kommer igång.

Bättre kontroll på materialflödet, då 
ledtiderna har blivit kortare och mer exakta. 
Även leveransprecisionen har förbättrats.  

Informationen är lättillgänglig, tillförlitlig 
och mer överskådlig samtidigt som den är 
uppdaterad och förankrad. Transparensen i 
informationen har ökat. Finns möjlighet att 
få in tyst kunskap i det nya affärssystemet. 
Fortfarande sker lite manuellt arbete, då all 

information inte finns i systemet. 

Arbetet är enklare och mer strukturerat. 
Företaget strävar efter att arbeta 

processinriktat och personalen strävar åt 
samma håll. Finns även en strävan efter 

arbetsrotation. Besluten är mer direkta och 
kan tas snabbare. Finns ett nytänkande och 
en vilja att ta fler marknadsandelar. Föreslår 

utbildning igen för uppfräschning av 
kunskaperna då de inte utnyttjar systemet 

fullt ut.

Det är enklare att genomföra inventeringar, 
men det behövs bättre kontroll över lagret. 
De interna transporterna har blivit bättre 
precis som leveransprecisionen. Det är 

lättare att belysa flaskhalsar, men alla är inte 
identifierade.  Flödestakten är jämnare och 
de har färre sista-minuten planeringar. 

Antalet övertidstimmar är mindre och de 
kan planera för en längre tidshorisont. 
Produktionsökning beror på efterfrågan, 
planeringsförbättringar, outsourcing, 

rensning i grunddatan, ökad arbetsstyrka, 
rätt kompetens och nytt affärssystem.

Arbetet är enklare och mer strukturerat. 
Personalens väntetid har förkortats. 

Workflow medför ett mer processinriktat 
arbete. Organisationsstrukturen har blivit 
plattare samtidigt som målen är tydligare. 
Utbildningen kunde ha varit bättre och 

systemet utnyttjas inte fullt ut.

Materialflödet har förbättrats. Ledtiderna 
har förkortats, antalet ställ har minskat, 
grunddatan är bättre, lagerstyrningen och 

lagertillgängligheten har förbättrats, 
kapacitetsutnyttjandgraden är jämnare, 

lageromsättningshastigheten och 
produktionskapaciteten har ökat, sista-
minuten planeringarna har minskat och 
flaskhalsarna är lättare att identifiera. 

Informationsflödet är bättre, beroende på att 
informationen är lättillgänglig och 

grunddatan är tillförlitlig. Dessutom medför 
QlikView att information är mer överskådlig. 

All information finns inte i systemet.
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6. Analys 
I detta kapitel ställs den teoretiska referensramen i relation till det empiriska material som 
framkom under intervjuerna, vilket innefattar förstudie och fallstudie. Även analysen är 
strukturerad utefter studiens tre teman; informationsflöde, arbetsflöde och materialflöde. 

6.1. Informationsflöde 

IT-chefen förklarar i förstudien att skälet till att beslutet togs om en 
affärssystemsimplementering var att kunna hantera de ökade krav på tillväxt från den nya 
ledning som hade tillsatts. Framför allt behövdes ett mer strukturerat sätt att styra företaget på. 
De var även i behov av bättre beslutsunderlag, eftersom de hade stora problem med den 
grunddata som fanns i det gamla systemet. Fördelar som Magnusson och Olsson (2005) tar 
upp om affärssystem är just att det förbättrar beslutskvaliteten, så att informationen kan 
omvandlas till agerande, vilket alla respondenter instämmer med. Beheshti (2006) påpekar att 
förutom att affärssystemet får fram informationen, så är informationen samlad på ett ställe och 
ordnad på ett sådant sätt att det underlättar i ett kritiskt beslutstagande. Tylö AB:s beslut om 
ett affärssystemsinförande kan därför sägas att det togs på grund av nödvändighet, då det var 
en förutsättning för att växa.  
 
Det har även blivit lättare att följa upp på grund av den ökade transparensen. Speciellt 
applikationen Qlikview har, enligt produktionschefen, ökat transparensen i informationen. 
Företaget kan till exempel se hur mycket av en viss produkt som har sålts och se till att det har 
underliggande material hemma. Därmed har materialflödet påverkats positivt. Planerare A 
menar att bättre uppföljning av produktionsgrupper, avdelningar och budgetar leder till att 
trögrörliga artiklar fångas upp, vilket betyder att företaget kan vidta åtgärder för att minska sin 
kapitalbindning på lagret. En högre transparens i informationen har således medfört att 
företaget kan utnyttja affärssystemet rätt, precis som Zhu (2004) menar att det gör, och till 
snabbare beslutsfattande som bekräftas av Simon (2006) samt Magnusson och Olsson (2005). 
Simon (2006) menar att den uppgift som sammanlöpande informationsflöden har, är just att 
leverera information till parterna när de behöver den. IT-chefen bekräftar också att den ökade 
transparensen har medfört snabbare beslut samt att styrning och kontroll ända ner till lägsta 
artikelnivå har blivit mycket enklare.  
 
Informationskvaliteten har förbättrats enligt respondenterna. Det nya systemet har medfört ett 
bättre informationsflöde och större tillförlitlighet. Tidigare visade informationen i företaget 
brister i många avseenden. Framförallt var rådatan felaktig enligt samtliga respondenters 
uppfattning. Enligt inköparen ledde detta ofta till missuppfattningar som i sin tur medförde 
onödiga kostnader och enligt produktionsteknikern kändes det osäkert att använda 
informationen som planeringsunderlag. IT-chefen förklarar i förstudien att med rätt grunddata 
är det lättare att följa upp och jämföra utfall med mål, till exempel när det gäller 
produktsegmenten eller avdelningarna. Planerare B påpekar att rätt grunddata är en 
förutsättning för att företaget skall dra nytta av affärssystemet. Inköparen och planerare B 
menar dock att tillförlitligheten har att göra med hur andra knappar in informationen i 
systemet. Det är därför bra att, som planerare A upplyser om, emellanåt göra manuella 
bedömningar för att försäkra sig om tillförlitligheten. Inköparen menar att efter införandet av 
affärssystemet ödslas ingen tid på att arbeta med underlag som inte är tillförlitliga, vilket 
skedde tidigare. En av anledningarna till att införa ett affärssystem var således behovet av 
tillförlitlig information för att kunna fatta beslut, vilket bekräftar Magnusson och Olssons 
(2005) diskussion om att affärssystem förbättrar beslutskvaliteten. Företaget kan, genom att 
ha fullt förtroende för informationen i systemet, agera snabbare vilket påverkar materialflödet 
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positivt. Utöver att informationen skall vara korrekt nämner Mattsson (2002) att den även 
skall vara tidsaktuell och komplett. Respondenterna menar att om personalen glömmer eller 
gör fel när de lägger in information i systemet påverkas informationen genom att den inte blir 
komplett eller att den inte blir uppdaterad. De anser inte att det är affärssystemet i sig som 
brister, utan det har att göra med hur personalen matar in informationen. Att informationen 
hålls aktuell beror, enligt IT-chefen, dels på att det är lättare att hålla informationen aktuell 
när den är samlad på ett ställe och dels på att affärssystemet uppdaterar all information 
automatiskt varannan timme. Detta innebär att informationen slår igenom i alla moduler 
samtidigt, vilket betyder att när en ändring görs på till exempel en ritning så kommer 
ändringen att uppdateras på alla maskiner samtidigt. Informationen är också komplett, vilket 
bekräftas av planerare B, som inte tycker att någon information fattas i systemet även om viss 
statistik, från tiden före systeminförandet, inte går att ta ut i det nya affärssystemet. 
Informationskvaliteten på Tylö AB kan därför sägas ha den egenskap som Mattsson (2002) 
anser vara den primära, det vill säga den skapar förutsättningar för ett optimalt 
beslutsfattande. Informationen som helhet kan därför sägas ha förbättras avsevärt på Tylö AB. 
Detta beror främst på att ett enormt arbete lades ner för att rätta grunddatan innan 
implementeringen påbörjades, men också beroende på att det är lättare att hålla informationen 
uppdaterad i det nya affärssystemet än vad det var i det tidigare systemet.  
 
Att affärssystemet är lätthanterligare och mer användbart än det tidigare systemet är det ingen 
tvekan om. Inköparen poängterar att vad det än är för information så är den lätt att ta fram, 
vilket planerare A instämmer med. Informationen är mer relevant, bland annat eftersom 
företaget inför systeminförandet bestämde vilken information som skulle finns i systemet och 
lade till sådant som fattades. Att affärssystemet skulle generera för abstrakt data, vilket enligt 
Kallinikos (2001) ofta är fallet med informationssystem, stämmer inte med respondenternas 
uppfattning. Däremot förklarar IT-chefen att informationen, på grund av den för stora 
mängden, var svårförståelig och svår att relatera till för användarna i början. Detta kunde 
åtgärdas bland annat genom att informationen istället, med hjälp av analysverktygen, kunde 
presenteras i form av lättöverskådliga staplar. Innan det nya affärssystemet hade införts på 
Tylö AB ödslade personalen mycket tid på att leta efter information. Slöseri med tid är också 
ett av problemen som Lundberg (2004) tar upp. Bristen på information som kunde användas 
praktiskt ledde till ineffektivitet inom företaget. Planerare A nämner som exempel att det nu 
är så mycket lättare att ta ut informationen och att det nu inte behövs något specialverktyg för 
åtkomst av informationen, vilket behövdes i det gamla systemet. Informationen på Tylö AB, 
när det gäller relevans och lättframtaglighet, har ökat mycket på grund av de möjligheter som 
affärssystemet bär med sig, såsom att presentera informationen och att ta fram den.   
 
Förberedelserna inför ett möte har förbättrats avsevärt, eftersom informationen kan tas ut 
enkelt av användarna själva. Det har medfört att alla är bättre förberedda inför till exempel ett 
möte. Mötena ger således bättre resultat efter införandet av affärssystemet, vilket IT-chefen 
också poängterar. Han menar att skälet till de bättre resultaten av mötena idag är att 
valmöjligheter som uppdagas är baserade på realistiska siffror. Produktionsteknikern förklarar 
att IT-chefen var den person som tidigare fick ta fram underlag för möten och att de nu kan 
göra detta själva. Närheten till information har således förbättrats och ligger närmare 
användaren än tidigare. Detta är även en aspekt som Lundberg (2004) anser ger 
synergieffekter inom ett företag. Även produktionsteknikern förklarar att den information som 
används under möten har blivit bättre. Inköparen däremot nämner inget om mötesunderlaget, 
men tycker istället att möten hålls oftare nu. Beslutsunderlaget har således blivit bättre i 
företaget och Tylö AB har lyckats komma ur den situation som Lundberg (2004) beskriver 
som så vanligt förekommande; att företag idag inte använder informationen på rätt sätt och 
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går miste om konkurrensfördelar. Detta har påverkat materialflödet på ett positivt sätt genom 
att bättre beslutsunderlag har medfört snabbare och mer korrekta beslut, vilket i sin tur leder 
till ett effektivare materialflöde. Vikten att få ett bättre beslutsunderlag poängteras i förstudien 
av IT-chefen, som menar att det gamla systemet helt enkelt inte kunde tillgodose företagets 
ökade behov av information för att styra produktionen, kunderna och leverantörerna. Till 
exempel är planerare A beroende av att prognoser, kundorder, lagersaldo och säkerhetslager 
är uppdaterade för att kunna ta ett korrekt beslut. Att prognoserna som uppdateras automatiskt 
varje kvartal är betydelsefulla instämmer planerare B med, framförallt nu när företaget har 
lyckats arbeta bort orderstocken. Vidare menar IT-chefen att riktiga underlag för produkt- och 
investeringskalkyler var ett måste för att kunna möta ledningens ökade krav på försäljning. 
Inköparen menar att det bättre beslutsunderlaget har lett till att besluten nu tas både lättare och 
snabbare. Viktigt för besluten är, enligt IT-chefen, också prognoserna, som hanteras i 
systemet och som ligger till underlag för planeringen. Ytterligare ett exempel på hur 
beslutunderlaget på Tylö AB har förändrats till det bättre är användningen av analysprogram 
som ingår i affärssystemet. Analysprogrammen har också bidragit till att de har kunnat öka 
sina konkurrensfördelar och skapat affärsnytta, eftersom de nu koncentrerar sig på rätt saker. 
IT-chefen poängterar att när grunddatan hålls aktuell medför detta att statistiken som 
genereras kan utnyttjas bättre. Lumsden (2006) förklarar vidare att informationsflödet skall 
styra materialflödet. Jonsson och Mattsson (2005) menar att underlag om efterfrågan, 
kapacitet, beläggning och material är väldigt betydelsefullt. Enligt Lundberg (2004) är just 
omvandlingen från rådata till information viktigt för att mottagaren skall kunna tolka och 
omvandla information till kunskap och denna omvandling har företaget lyckats bra med hjälp 
av det nya affärssystemet.  
 
Samtliga avdelningar anser att informationens omfattning är tillräcklig, även om IT-chefen 
menar att det fortfarande finns mycket mer information som de skulle kunna mata in i 
systemet. Inköparen menar att möjligheten att själv skriva in upplysningar och noteringar om 
artiklar, produktionen och leverantörer direkt i det nya affärssystemet inte fanns i det gamla 
systemet, vilket gjorde att det fattades relevant information. Samtliga respondenter menar att 
affärssystemet ger användaren möjlighet att själv välja i vilken kvantitet information skall 
presenteras. Planerare B poängterar att det är användaren själv som reglerar informationens 
omfattning genom att sålla och bedöma. Produktionsteknikern menar att användaren, genom 
QlikView, får den information som behövs. Han anser heller inte att någon information 
saknas, eftersom systemtillverkaren hela tiden utvecklar systemet. Därför upplever inte 
företaget någon stress på grund av information overload, såsom Lundberg (2004) beskriver, 
det vill säga att användare ofta känner sig dränkta av data som de inte kan dra nytta av. Den 
stress som upplevs beror dels på att företaget ökar i omsättning och dels på att ledningen har 
ökade krav. Att gapet mellan teknik och information skulle ha ökat på Tylö AB, som beskrivs 
av Edmunds och Morris (2000), och att det skulle vara svårt att skaffa sig relevant 
information motsägs av både produktionsteknikern och de båda planerarna. Planerare A 
upplever att stressen har blivit så pass mindre, att arbetsmoment såsom systemunderhåll, 
ställoptimering och samsorteringsnycklar har blivit lättare att hantera. Inköparen i sin tur 
tycker dock inte att stressnivån har förändrats. Någon stress orsakad av för mycket 
information upplevs inte av respondenterna, vilket enligt Lundberg (2004), indikerar att Tylö 
AB använder sig av informationen på rätt sätt. IT-chefen uttrycker att positiv stress också kan 
märkas genom att den ökade framgången, även om det innebär ökad arbetsinsats, har medfört 
att motivationen har ökat. Han tycker att det är mycket roligare och lättare att arbeta i 
medvind, när företaget går bra. Att kunna följa upp har också medfört att motivationen har 
ökat.  
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IT-chefen berättar att standardisering av data genomfördes grundligt av företaget, innan 
affärssystemsimplementeringen påbörjades, dels för att det skulle anpassas till systemet och 
dels för att företaget skulle kunna få fram den speciella statistik som de ville ha. Indelningen 
av artiklarna i varugrupper och artikelklasser är ett exempel på detta. Standardisering medför 
att informationen blir mer klar och tydlig, samtidigt som den sammanbinder viss typ av 
information med varandra så att den går att jämföra, enligt Kallinikos (2001). IT-chefen 
berättar att användarna av affärssystemet kan i princip klicka sig ner för att få reda på den 
minsta detaljen och säger samtidigt att dimensionerna är obegränsade. Samtliga respondenter 
menar att transparensen har ökat genom att informationen har standardiserats, vilket har 
medfört snabbare informationshantering. Arbetet med att standardisera data är, enligt 
Kallinikos (2001), grundläggande när ett affärssystem införs, eftersom dess uppbyggnad 
baseras på vissa regler och strukturer som måste accepteras. Tylö AB kan sägas ha agerat i 
detta hänseende enligt Kallinikos (2001) rekommendationer.     
 
Problemet med att informationssystem endast kan hantera tydlig och klar information har 
Tylö AB lyckats åtgärda till stor del. Detta har de åstadkommit, enligt produktionsteknikern, 
genom att de infört QlikView applikationen i affärssystemet, som har gjort den otydliga 
informationen tydligare. Genom en speciell kopplingsfunktion i affärssystemet har företaget 
dessutom lyckats att få in mer information i affärssystemet nu, än vad de hade tidigare när det 
gäller underlag och ritningar. Kallinikos (2001) menar att det faktum att informationen måste 
vara väldigt klar och tydlig för att ett informationssystem skall kunna hantera informationen, 
leder till att mycket kunskap blir bortglömd i företag. När det gäller den tysta kunskapen, det 
vill säga den erfarenhetsbaserade informationen, som personalen har, har företaget också 
lyckats få in den i systemet, i mycket större utsträckning än tidigare, enligt inköparen. Den 
tysta kunskapen har minskat, men finns fortfarande kvar enligt samtliga respondenter. Att den 
tysta kunskapen har minskat istället för att öka efter systeminförandet går emot Johannessens 
et al. (2001) och Kallinikos (2001) teorier. Detta är ett tecken på att företaget har tagit 
problemet på allvar och aktivt arbetar för att den inte skall gå förlorad eller glömmas bort. 
Enligt Johannessen et al. (2001) är den tysta kunskapen det verktyg som används när en 
uppgift utförs. Eftersom Tylö AB har lyckats omvandla mycket av den tysta kunskapen, som 
tidigare var personlig eller situationsanpassad, till explicit kunskap betyder detta att 
information nu kan överföras till fler i personalen genom affärssystemet. Enligt författarna 
leder detta till ökad konkurrenskraft genom ständiga förbättringar inom företaget och ökad 
kreativitet. Tylö AB har också visat en vilja att ingen i personalen skall vara oumbärlig, 
genom att sträva efter att arbeta successivt med mer arbetsrotation. De har dessutom infört en 
omorganisering, vilket har medfört att produktionen nu arbetar i team. Just att arbeta i team 
och att lära av varandra för att undvika att tyst kunskap går förlorad framhäver Johannessen et 
al. (2001) som en bra metod för att ta tillvara på den tysta kunskapen.  
 
Genom att först åtgärda grundproblemet, det vill säga att se till att företaget arbetar med 
information av hög kvalitet, visar Tylö AB att de nu kan utnyttja informationen mer till att 
skapa konkurrenskraft. Genom att dessutom införa ett nytt affärssystem har informationens 
kvalitet ytterligare förbättrats, beroende på att den är samlad och därför mer lättåtkomlig, mer 
aktuell, mer relevant och mer transparent. Enligt Lumsden (2006) är dessa 
informationsegenskaper viktiga för att kunna styra flödet av material i ett företag. Författaren 
förklarar att informationsflödets uppgift, förutom att följa materialflödet, först och främst är 
att styra materialflödet inom ett företag. Det fysiska flödet inom ett företag är idag mer 
beroende av information, såsom försäljnings-, prognos-, och kundorderinformation, än vad 
det var tidigare. Behovet av efterfrågeinformation har enligt författaren ökat, vilket har gett 
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upphov till ökade informationsflöden. Genom det nya affärssystemet har Tylö AB därför 
skaffat sig en bättre bas att stå på inför den planerade omsättningsökningen.   

6.2. Arbetsflöde 

Stora verksamhetsförändringar har skett och pågår fortfarande på Tylö AB sedan det nya 
affärssystemet började implementeras. Företaget har infört betydande förändringar i 
organisationsstrukturen såväl som i arbetsprocesserna. Även Davenport et. al (2004) 
rekommenderar att genomföra omfattande förändringar i samband med införande av 
affärssystem, för att kunna dra så mycket nytta som möjligt av de fördelar som uppkommer 
vid en affärssystemsimplementering. Tylö AB har för avsikt att arbeta vidare med att utveckla 
affärssystemet lite i taget samtidigt som det införs förändringar i verksamheten. Företaget är 
medvetet om att det finns många förändringar kvar att göra, både i verksamheten och vad det 
gäller applikationer och funktioner i affärssystemet. Att arbeta kontinuerligt med 
affärssystemet, att få verksamheten och systemet att harmonisera och att göra anpassningar 
allteftersom behoven i företaget förändras, betonas av både Davenport (2000) och Magnusson 
och Olsson (2005). Tylö AB:s strategi att angripa verksamhetsförändringarna i samband med 
affärssystemsimplementeringen stämmer väl överens med vad författarna rekommenderar.  
 
Alla respondenter tycker att arbetsuppgifterna har blivit lättare att utföra, då åtkomsten till 
information har förenklats. Såsom förstudien visar hade Tylö AB stora problem med 
grunddata innan affärssystemet infördes. Inköparen förklarar att det inte förekommer lika 
mycket manuellt arbete nu som tidigare och hon behöver inte fråga planeringen om allting, 
eftersom hon själv kan ta fram all den information som behövs för att utföra 
arbetsuppgifterna. Planerare A framhäver också att frågandet har blivit mindre och att 
personalen inte behöver avbryta varandra i arbetet så mycket. De tre faktorerna integrering, 
optimering och informatisering, som Davenport et. al (2004) tar upp för öka värdet av ett 
affärssystemsinförande, kan ses vara en av orsakerna till att arbetssättet har blivit smidigare. 
Författarna förklarar att faktorerna innebär samordning av information, att företagets 
processer standardiseras och flödar genom systemet samt att data omvandlas till relevant 
information och kunskap. En anledning till att det har blivit så mycket lättare att arbeta kan 
sägas vara samordningen av informationen, den första av Davenports (2004) faktorer.  
 
Inköparen menar att bättre utnyttjande av personalen har lett till att effektiviteten har ökat i 
företaget, vilket i sin tur har medfört tidsbesparingar. Vidare arbetar inköparen mer i det nya 
systemet jämfört med det gamla, men noterar att hur mycket det går att arbeta i systemet beror 
på vilken råvara det gäller. Vissa råvaror är speciella och svårare att arbeta med i systemet, 
vilket beror på den ojämna kvaliteten. Att kunna hantera de normala artiklarna genom 
systemet har däremot inneburit tidsbesparingar. Inköparen förklarar att det framför allt är 
pappersarbetet som har minskat. Med affärssystemet går det att se var och när det behövs full 
beläggning på en maskin. Enligt IT-chefen har väntetiden följaktligen blivit kortare, eftersom 
de tillverkar rätt mängder på rätt tid, vilket innebär att personalresurserna kan allokeras bättre. 
Som en följd har materialflödet påverkats genom att rätt produkter produceras i rätt tid. Att 
effektiviteten har ökat kan således sägas bero dels på att pappershantering har försvunnit och 
dels på att affärssystemet talar om var beläggningen skall läggas. Att respondenterna upplever 
att arbetet har effektiviserats stämmer också väl överens med Beheshtis (2006) påstående att 
det både blir lättare och effektivare att arbeta efter en affärssystemsimplementering på grund 
av standardiseringen.  
 
Fler personer har åtkomst till mer information, vilket har lett till att kontrollen över 
informationen har spridits i företaget. Genom det processinriktade arbetssättet är fler personer 
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nu även delaktiga i standardiseringen av processerna genom till exempel Workflow. Närheten 
till informationen har således förbättrats och Tylö AB kan sägas uppleva de synergieffekter 
som Lundberg (2004) hänvisar till, det vill säga att roller förändras samt att förståelsen och 
överblicken blir större på områden utanför den enskildes ansvarsområde. Kallinikos (2001) 
trycker på att det är viktigt att analysera hur datorer och IT skapar interna organisatoriska 
effekter såsom förändrade arbetsprocesser, hierarkier och kommunikationssätt. Att 
standardiseringen skulle ha medfört att kontrollen över informationen eller att 
standardiseringen av processerna skulle ha blivit mer centraliserade, vilket Davenport (1998) 
menar är den paradoxala inverkan som ett affärssystem kan ha på ett företag, finns det inga 
tecken på i företaget. Tvärtom har kontrollen över informationen och processerna 
decentraliserats. Standardiseringen av arbetet har varit nödvändig för att det nya 
affärssystemet skall fungera bra. Det har samtidigt medfört bättre precision och snabbare 
informationshantering, vilket också Kallinikos (2001) framhäver. Författaren förklarar att 
genom standardisering av det administrativa arbetet så uppnås synergieffekter som gör att det 
till exempel går att jämföra sådan data som inte gick att jämföra tidigare. Exempelvis kan 
Tylö AB enkelt se vilka produkter som är mest lönsamma och vilka som går med förlust, och 
sedan agera beroende på detta. Inköparen nämner att fel fortfarande uppkommer ibland för att 
arbetsrutinerna inte följs, men säger samtidigt att fel alltid kommer att göras. Även planerare 
B och produktionsteknikern noterar detta, då de menar att det är viktigt att komma ihåg att det 
är människor som arbetar med systemet. Standardisering av arbetsrutinerna på Tylö AB kan 
således leda till ansvarsfördelning och synergieffekter som påverkar materialflödet positivt.  
 
Ett processinriktat arbete har påbörjats i samband med systeminförandet. I förstudien förklarar 
IT-chefen att detta har påverkat personalen till stor del, eftersom de tidigare arbetade mycket 
enskilt. Alla respondenterna har märkt av det processorienterade arbetssättet och är positivt 
inställda till det. Inköparen anser att de har en bit kvar, men att de är på god väg. IT-chefen 
menar att det är svårt att övergå till ett processinriktat arbetssätt från att ha arbetat 
funktionellt, men att det redan har medfört att vissa arbetsmoment har kunnat elimineras och 
att ansvar och slutförande har blivit en viktig aspekt även om det, enligt inköparen, 
fortfarande görs lite missar då och då. Enligt IT-chefen skall ansvaret ligga på en så låg nivå 
som möjligt, vilket, enligt Ljungberg och Larsson (2001), också är ett uttryck för att det 
processinriktade arbetet kommer att fungera bra. Författarna menar att personalen både skall 
”tänka” och ”göra”, vilket stimulerar och skapar motivation. De menar även att det viktigt att 
undvika att de ineffektiva arbetssätten förstärks när ett affärssystem införs, eftersom 
affärssystemet skall spegla företagets processer. Ljungberg och Larsson (2001) menar att 
företag bör tänka på att, förutom förändra processerna, även ändra andra aspekter såsom 
strategi, struktur och kultur. Boykin och Martz Jr (2004) diskuterar att det är viktigt för ett 
företags framgång att det finns en förståelse för dess processer. På Tylö AB inser personalen 
att Workflow kommer att förändra arbetssättet till det bättre. Produktionsteknikern förklarar 
att det går igenom alla berörda avdelningar och att det ökar delaktigheten bland personalen. 
På så sätt uppstår det en sorts synergieffekt när ett visst problem löses av den person som är 
mest införstådd med problemet, vilket återigen överensstämmer med Lundbergs (2004) och 
Kallinikos (2001) diskussion. Således kan det sägas att Tylö AB, genom de betydande 
förändringarna som har genomgåtts och som fortfarande pågår, har lagt en god grund för det 
fortsatta processinriktade arbetet. Dock är detta bara är en början, vilket även respondenterna 
är medvetna om. Det processinriktade arbetssättet bör leda till att materialflödet påverkas 
positivt, eftersom det leder till snabbare och bättre beslutsfattande genom omfördelning av 
ansvar, synergieffekter när rätt person fattar beslut, ökad produktionskapacitet genom 
tydligare mål och samarbete mellan avdelningar, precis som Ljungberg och Larsson (2001) 
poängterar.  
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Nästan alla respondenter tycker att företagets mål har blivit tydligare, framförallt 
produktionsmässigt, och att de oftare kommuniceras ut till personalen. Respondenterna tycker 
att de arbetar mer strukturerat. Enligt inköparen drar dock inte alla åt samma håll än, men det 
kan dels bero på att företaget har nyanställt och dels att förändringarna kanske har genomförts 
lite för snabbt. Planerare A menar att de tydligare målen har medfört ett nytänkande och även 
en motivation att se företaget växa. Att arbeta mer målinriktat och att ha ett gemensamt mål 
för hela företaget är, enligt Ljungberg och Larsson (2001), en del av det processinriktade 
arbetet. Det är även lättare att arbeta efter dessa mål med ett affärssystem, eftersom tanken 
med ett sådant system, enligt författarna, är att det skall spegla ett företags huvudprocesser.   
 
Majoriteten av respondenterna anser att hierarkin i företaget har blivit plattare. Som ett 
resultat av detta har personalen fått ett större ansvar. Företaget strävar efter att lösa alla 
problem på en så låg nivå som möjligt, vilket betyder att besluten kan tas fortare. 
Ansvarfördelning har ändrats både i produktionen och hos tjänstemännen och IT-chefen 
kommenterar att en viss osäkerhet hos personalen har märkts av. Han menar även att det 
också kan vara en fördel att fler avdelningar får samma chef, eftersom samverkan bland 
personalen ökar. Den plattare organisationen kan dels ses som ett direkt resultat av 
omorganiseringen, som genomfördes i samband med implementeringen, och dels som ett 
resultat av affärssystemet, eftersom det har blivit lättare att granska och kontrollera det 
administrativa arbetet, vilket även Kallinikos (2001) lyfter fram. Enligt Davenport (1998) kan 
en plattare hierarki leda till ökad flexibilitet. Detta leder i det långa loppet till en positiv 
inverkan på materialflödet. Dock är det viktigt att inte genomföra organisationsförändringarna 
utan förankring i hela företaget. 
 
Arbetsrotation används inte i stor utsträckning idag, men det är något som Tylö AB 
eftersträvar. Samtliga respondenter är överens om att det skulle påverka materialflödet 
positivt eftersom det, enligt planerare B, skulle säkra att produktionen inte avstannar vid 
frånvaro av personal och det blir lättare att ersätta varandra. Både planerare A och planerare B 
framhäver att arbetsrotation skulle höja flexibiliteten i produktionen, samtidigt som IT-chefen 
betonar att förutom att beläggningen av maskinerna skulle bli högre skulle ingen bli 
oumbärlig. Företagets processinriktade arbetssätt underlättar införandet av arbetsrotation, 
eftersom Beheshti (2006) förklarar att detta arbetssätt kräver att alla arbetar tillsammans och 
på samma sätt, speciellt när det till exempel gäller att lägga in information i systemet, 
eftersom beroendet sinsemellan avdelningarna ökar. Eftersom Tylö AB inte har kommit igång 
riktigt med arbetsrotation är det för tidigt att uttala sig om dess effekter på materialflödet. 
Däremot tror respondenterna att affärssystemet skulle underlätta införandet av arbetsrotation 
eftersom affärssystemet stöder det processinriktade arbetet.  
 
I förstudien förklarar IT-chefen att utbildningen kring affärssystemet inte har varit tillräcklig. 
Detta bekräftas även av respondenterna, samtidigt som det framkommer att flera av dem är 
självlärda. Dessutom anser planerare A att det nu skulle vara behövligt med en uppfräschning 
av kunskaperna. Beheshti (2006) poängterar den stora betydelsen av att utbilda personalen i 
systemet för att kunna utnyttja systemet till fullo. Ingen av respondenterna anser att systemet 
utnyttjas fullt ut. Davenport et al. (2004) lyfter fram att systemet inte utnyttjas fullt ut bara för 
att företaget har lyckats få systemet infört. Det som är viktigt, enligt Kallinikos (2001), är inte 
att förstå den tekniska aspekten, utan det är att förstå strukturen och logiken för hur systemet 
är uppbyggt. Författaren poängterar att det är människorna som ger upphov till bra 
information och att det är de som ger informationen dess värde. Han tillägger att det är 
människorna som sedan skall dra nytta av den på rätt sätt. Inköparen tror att mer utbildning 
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skulle innebära att systemet utnyttjades mer. Tylö AB har hittills inte satsat tillräckligt på 
utbildning och kan därför gå miste om den positiva inverkan på materialflödet som en rätt 
förståelse av systemet i längden medför. Däremot har de insett att utbildningsinsatser kommer 
att behövas kontinuerligt i framtiden och har därför, som produktionsteknikern berättar, inrett 
en utbildningslokal.  

6.3. Materialflöde 

Mycket har hänt i företaget som i sin tur har påverkat materialflödet. Förstudien redogör för 
flera förändringar och i intervjun med IT-chefen framkommer det att försäljningen dessutom 
har ökat med 30-40 procent. Förstudien visar även att företaget har skaffat sig en stor 
outsourcing-partner, vilket, enligt Planerare B, har bidragit till produktionsökningen. 
Försäljningsökningen har medfört att mer råmaterial köps in för att säkra leveranserna, vilket 
gör att mer material finns i omlopp i företaget. Trots denna ökning har materialflödet 
förbättrats på många sätt. Tylö AB har alltså förbättrat den inre effektiviteten i företaget, 
vilket, enligt Mattsson (2002), beror på att de arbetar på rätt sätt. Detta tar sig i uttryck, enligt 
produktionsteknikern, genom att de nu har bättre överblick, bättre kontroll på produktionen 
och på systemet, vilket leder till snabbare materialflöden.  
 
IT-chefen påpekar att allt hänger på grunddatan i systemet; att det har att göra med hur 
korrekt den är. Detta bekräftas också av inköparen som anser att företaget då kan undvika 
situationer som innebär stora kostnader såsom att ha onödigt stora lagervärden. Enligt 
planerare A har leveransprecisionen förbättrats på grund av att det går att planera i det nya 
affärssystemet genom att belägga mot ett kapacitetstak. Grunddatan har således påverkat 
leveransprecisionen som är lättare att planera i affärssystemet nu. Detta är bevis på att datan 
nu är aktuell och total, vilket Magnusson och Olsson (2005) ser som en av de fördelar som ett 
affärssystem medför. Hade datan inte varit aktuell hade den, enligt Mattsson (2002), minskat i 
värde, vilket inte hade underlättat planeringsarbetet.  
 
Alla respondenter upplever att de interna ledtiderna, det vill säga förflyttning av material, har 
kortats ned och går väldigt mycket snabbare. IT-chefen tillägger att de samtidigt har fått bättre 
kontroll på leveranserna, vilket har förbättrat leveransprecisionen. Inköparen instämmer och 
poängterar ledtidernas betydelse och ser stora möjligheter till förbättring i hela materialflödet 
när de stämmer, eftersom de påverkar alla avdelningar i företaget. Produktionsteknikern 
menar att ledtiderna har kortats ner, framförallt för att materialet har en jämnare 
genomströmning. Planerare B förklarar att ledtiderna blir ännu kortare när de kan använda 
den nya ställoptimeringsfunktionen. I förstudien nämner IT-chefen att ställtiderna har gått ner 
avsevärt och likaså produktionsteknikern, som berättar att de nu försöker köra alla artiklar 
med samma ställ efter varandra. Planerare B hänvisar till de fördelar som ställoptimerings-
funktionen kommer att innebära när den börjar användas. Han beräknar att ställtiderna 
kommer att halveras, kostnaderna kommer att minimeras mer tid kommer att frigöras för 
produktion. Detta kan även medföra att företagets ledtider minskar ytterligare, då 
omställningstid är en del av den totala genomloppstiden, vilket Storhagen (2003) förklarar. 
Enligt författaren är ledtid den tid det tar från att ett behov initierats till att det tillfredsställs. 
Eftersom den operativa ledtiden kan delas upp i processtid, (som av Planerare B kallas 
bearbetningstid) och omställningstid, måste den kortare totala genomloppstiden också bero på 
de kortare omställningstiderna. Att korta ner processtiden och omställningstiderna skapar 
flexibilitet och ökar utnyttjandegraden, enligt Storhagen (2003). Därför är det inte omöjligt att 
Tylö AB inom kort kommer att kunna tillgodose sina kunder med ännu bättre service till 
rimligare priser, vilket, enligt författaren, är en effekt. De kortare ledtiderna kan således sägas 
bero till viss del på färre antalet ställ som gör att företaget kan utnyttja maskinerna bättre. 
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Genom att de har förbättrat både ledtiderna och leveranstiderna behöver de nu inte bestämma 
orderkvantiteter och leveranstider så långt i förväg, vilket, enligt Mattsson (2002), annars är 
en följd om dessa tider är för långa. De kortare leveranstiderna och det minskade lagret har 
också medfört att företaget har blivit medveten om vissa säsongsvariationer som de inte var 
varse om innan det nya affärssystemet infördes. Att företaget nu är medvetna om 
säsongsvariationerna kan bland annat bero på, som Davenport och Brooks (2004) förklarar, 
att affärssystemet kopplar samman prognoser, produktionsplanering och inköp, vilket har ökat 
överblickbarheten i företaget. Att företaget är mer känsligt för säsongvariationer nu beror 
däremot på att de producerar endast de kvantiteter som kunderna vill ha, när de vill ha dem 
och därmed reduceras säkerhetslagret automatiskt.  
  
När det gäller leverantörer nämner IT-chefen att företaget samarbetar med samma 
leverantörer som innan det nya affärssystemet infördes och att ingen förändring har gjorts. 
Därför går det att utesluta att leverantörerna skulle ha påverkat materialflödet i företaget. 
Inköparen ser inte heller att företagets arbete med leverantörerna har förändrats, förutom att 
affärssystemet nu tillåter henne att följa upp leverantörerna bättre. Även om det inte är något 
som förekommer ofta så är det leverantörerna som är den vanligaste orsaken till 
produktionsstopp, enligt Planerare B, beroende på att inleveranserna inte kommer i tid eller 
genom att kvaliteten är dålig. Den ökade uppföljningen genom affärssystemet kan komma att 
bidra med positiv påverkan i materialflödet, eftersom företaget dels kan se till att materialet 
kommer i tid och dels kan ändra sin produktion efter inleverans. Att detta är möjligt beror på 
att affärssystem är verksamhetsövergripande, vilket även Magnusson och Olsson (2005) 
beskriver det som. Det medför därför bättre uppföljning av företagets samliga processer, från 
inköp till leverans. 
 
De flesta respondenterna har uppmärksammat att många av flaskhalsarna i produktionen har 
kunnat identifieras och flera av dem har eliminerats. De båda planerarna och 
produktionsteknikern anser att det är det nya affärssystemet som till stor del har bidragit till 
detta, genom att det indikerar när överblivning i en produktgrupp uppkommer. 
Produktionsteknikern menar att flaskhalsarna har blivit färre eftersom det nu går att förlita sig 
på grunddatan och till skillnad från tidigare vågar de nu åtgärda dem. IT-chefen menar att 
bidragande faktorer, förutom affärssystemet, även kan vara alla de andra förändringar som 
skett i företaget. Eftersom de nu har bättre kontroll på flaskhalsarna har genomströmningen av 
material kunnat öka. Detta poängterar även planerare B och anser att den samtidigt har blivit 
jämnare. Detta är ett typiskt exempel på begränsningsteorin, som Heizer och Render (2006) 
redogör för, där utgångspunkten är flaskhalsar då de begränsar genomströmningen. IT-chefen 
nämner att även lagergenomströmningen har blivit jämnare, men anser att detta främst beror 
på att företaget har övergått till förskjuten arbetstid på vissa avdelningar. Detta betyder att de 
nu arbetar med färre artiklar samtidigt. Anledningen till den jämnare takten kan sålunda 
härledas dels till övergången till förskjuten arbetstid och dels till att flaskhalsarna som, med 
hjälp av den tydligare informationen i det nya affärssystemet, har blivit lättare att identifiera. 
Flaskhalsarna har kunnat åtgärdas lättare, vilket har lett till en jämnare produktionstakt. Dock 
är det viktigt att komma ihåg att även andra verksamhetsförändringar, som gjorts samtidigt 
som systeminförandet, kan ha haft en inverkan på genomströmningen. Boyd och Gupta 
(2004) tar upp tre dimensioner som har inverkan på genomströmningen, varav en av dem är 
beslutsfattande. Detta är ännu en anledning till att affärssystemet har haft inverkan på 
genomströmningen, eftersom både Magnusson och Olsson (2005) och Beheshti (2006) tar upp 
att beslutsfattandet förbättras med hjälp av ett sådant system. 
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IT-chefen menar att kapacitetsutnyttjandegraden på maskinerna har blivit bättre. Ett tecken på 
att kapaciteten har ökat är, enligt IT-chefen, att planerings- och produktionsavdelningarna 
visar för marknadsavdelningen att fler order behövs för att hålla produktionen igång. Ett annat 
tecken är att det inte längre är något problem med att producera sista-minuten order. 
Ytterligare ett tecken är att vissa maskiner, som företaget har investerat i för att kunna 
genomföra produktionsökningen, inte längre behövs användas överhuvudtaget. IT-chefen 
förklarar till exempel att en hyvel köptes in men att den nu inte behövs användas i 
produktionen. Han förklarar att det dels beror på att företaget planerar bättre nu på grund av 
bättre prognoser i systemet och dels på att ställtiderna i förhållande till produktionstiderna har 
minskat. Kapacitetsutnyttjandet av maskinerna varierar dock mycket enligt planerarna. 
Produktionsteknikern menar emellertid att den har jämnats ut och att avdelningarna utnyttjas 
jämnare. Han betonar återigen att det beror på att rätt material tillverkas i rätt tid. Detta, 
tillsammans med förbättrad planering, har medfört att produkterna nu tillverkas i rätt ordning 
utan onödigt merarbete och onödiga interna transporter mellan lager och maskiner. 
Produktionsteknikern menar också att sista-minuten planeringar har blivit färre och att de kan 
hanteras enligt rutin i systemet genom att de prioriteras, vilket beror på att grunddatan har 
blivit bättre. Planerare A menar också att det har blivit färre sista-minuten planeringar, 
eftersom affärssystemet medför att en viss följd och struktur måste iakttas när det gäller 
arbetet. Han påpekar att detta betyder att problem kan åtgärdas innan konsekvenserna blir för 
allvarliga. Att kunna hantera oväntade situationer på kort varsel är något som Aronsson et al. 
(2003) beskriver som viktigt för att företag skall kunna tillfredsställa kundernas behov. 
Genom att företaget hanterar sista-minuten planeringar i det standardiserade affärssystemet 
har dessa kunnat reduceras. När det gäller kapacitetsutnyttjandegraden av personal har 
övertiden överlag minskat trots produktionsökningen, men övertidsminskningen bör inte 
härledas till systemet, eftersom det, enligt IT-chefen, beror på införandet av förskjuten 
arbetstid och anställning av produktionspersonal. Däremot är det nu lättare att planera 
beläggningen av personal, vilket kan härledas direkt till affärssystemet. Kapacitetsutnyttjandet 
har således, enligt respondenterna, ökat på grund av att den mer korrekta grunddatan har lett 
till bättre planering, vilket i sin tur har medfört att materialet tillverkas i rätt tid. De har alltså 
minskat slöseri och icke-värdeskapande aktiviteter i produktionen, vilket, enligt Mattsson 
(2002), förbättrar den inre effektiviteten.   
 
IT-chefen menar att det nya affärssystemet har medfört att de nu har bättre kontroll över sitt 
lager och kan på så sätt hantera fler lagerställen, samtidigt som de kan undvika överlager. I 
förstudien framkom det att lagernivån är ungefär densamma som innan affärssystemet 
infördes, trots att produktionen har ökat med 30-40 procent som har medfört att större 
kvantiteter av råvaror köps in. Detta betyder att lageromsättningshastigheten har ökat, vilket 
bekräftas av inköparen och produktionsteknikern. Produktionsteknikern menar att produkterna 
inte ligger så länge på lager, vilket beror på att de endast tillverkar det som skall användas. 
Den stora skillnaden gällande lagret, som produktionsteknikern kan se, är att de nu, med hjälp 
av det nya affärssystemet, har bättre överblick och kan på så sätt hantera flera lagerställen 
samtidigt som de kan undvika överlager. Produktionsteknikern menar att lagernivåerna har 
minskat, vilket beror på att de tillverkar rätt artiklar i rätt tid. Planerare B ser dock problem 
med golvlagren och påpekar att de därför behöver ha bättre kontroll och inventera oftare. Att 
de kan undvika överlager är ett tydligt bevis på att den inre effektiviteten förbättrats, då 
Mattsson (2002) anger lagerstorlekar som en effektivitetsvariabel. Även konceptet att ersätta 
lager med information, som Davenport och Brooks (2004) hänvisar till, stämmer väl överens 
med hur Tylö AB har angripit lagerproblemet.  
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IT-chefen lyfter fram att lagertillgängligheten har blivit bättre och får medhåll av 
produktionsteknikern, som menar att den främst har förbättrats genom att de tillverkar rätt 
produkter i rätt tid till skillnad från tidigare då fel upptäcktes för sent. Planerare B upplyser 
om att lagertillgängligheten nu ligger på nästan 100 procent. Han tillägger dock att de har 
stora golvlager, vilket skapar problem och att de därför behöver ha bättre kontroll och 
inventera oftare. Lagret har dock blivit lättare att styra, eftersom företaget har bättre kontroll 
över beställningspunkter, nettobehov och planering. Detta är ännu ett tecken som, enligt 
Mattsson (2002), belyser företagets förbättrade inre effektivitet. Lagertillgängligheten beror 
också på inventering. IT-chefen berättar att inventering av lagerställen nu sker mer löpande än 
innan affärssystemet infördes. Planerare A instämmer och berättar att det framför allt är 
enklare att inventera i det nya affärssystemet, eftersom inventeringsunderlag är lättare att ta 
fram. Produktionsteknikern menar att inventeringsrutinerna har förbättrats men att de 
fortfarande inte är riktigt bra. Företaget kan lättare upptäcka trögrörliga artiklar, eftersom den 
löpande inventeringen nu sker oftare. Det ger också tillfälle till att korrigera lagernoteringarna 
i affärssystemet. Detta påverkar materialflödet positivt, eftersom lagret kan hållas nere medan 
onödiga restorders kan undvikas. Som Magnusson och Olsson (2005) förklarar, skapar 
affärssystem förutsättningar för att aktuell information skall finnas till hands. Ett sådant 
system har därför förbättrat Tylö AB:s materialflöde, då materialflöde, enligt Aronsson et al. 
(2003) och Lumsden (2006) kräver nödvändig information för att det skall fungera. Att 
lagertillgängligheten har ökat beror sålunda dels på att lagret är lättare styra med 
affärssystemet och dels på att företaget nu tillverkar rätt produkter i rätt tid så att 
lagerstyrningen har blivit lättare. 
 
Nya kalkylmetoder har medfört en ökad kostnadsmedvetenhet inom företaget, enligt IT-
chefen. Lagret har inte ökat trots en betydande produktionsökning. Däremot har lagervärdet 
ökat, eftersom företaget nu, med det nya affärssystemet, kan applicera en ny kalkylmetod på 
lagret där alla kostnader är medräknade till sitt riktiga värde. Att lagervärdet har ökat och nu 
visar det riktiga värdet har bidragit till att företaget försöker hålla nere lagret så mycket som 
möjligt för att binda mindre kapital. Affärssystemet kan således sägas ha bidragit till att 
medvetandegöra de höga lagerkostnaderna och indirekt har detta medfört en positiv inverkan 
på materialflödet. Andra kalkyler som företaget har kunnat införa med hjälp av systemet, och 
som påverkat materialflödet, är produktionskostnadskalkylen och varukostandskalkylen. 
Produktionskostnadskalkylen har lett till att satsstorlekarna har blivit mycket större, vilket, 
enligt IT-chefen, är en av anledningarna till att produktionen har kunnat öka så mycket. 
Magnusson och Olsson (2005) framhäver att information måste vara total samtidigt som den 
presenteras i realtid, vilket affärssystem möjliggör. Med företagets nya affärssystem kan de 
därför se de riktiga kostnaderna för produktion, vilket har medfört att de nu kan se var 
lönsamheten är störst och planera därefter. De kan därför fatta beslut på rationella grunder nu, 
vilket Magnusson och Olsson (2005) nämner som en av fördelarna med ett affärssystem. Utan 
den nya fullkostnadskalkylen, hade lagret sannolikt ökat, eftersom lagarvärdet hade varit 
missvisande. Det faktum att de nu ser det riktiga värdet har bidragit till att företaget försöker 
hålla nere lagret för att binda mindre kapital.  
 
De förbättrade ställtiderna kan inte sägas ha att göra med affärssystemet, men de kommer 
dock att minska ännu mer när samsorteringsverktyget, som är en applikation till 
affärssystemet, tas i bruk inom en snar framtid. Detta är tydliga bevis på att Tylö AB har 
hanterat sina affärsprocesser och materialstyrning på ett mycket effektivt sätt, då Mattsson 
(2002) förklarar att de är verktyg som används för värdeförädlande och materialförflyttande 
aktiviteter. Tylö AB har alltså fått till stånd en överlag väl fungerande materialstyrning, enligt 
den definition som Mattsson (2002) och Bjørnland et al. (2003) har på begreppet. Som 
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tidigare nämnts kan inte alla förbättringar härledas till det nya affärssystemet, men det har 
bidragit till förbättrad planering och kontroll över materialflödet, vilket, enligt författarna, 
omfattar materialstyrning. Som Bjørnland et al. (2003) förklarar utgörs materialstyrning av 
taktiska och operativa aktiviteter. De operativa aktiviteterna är det som händer i produktionen 
och de taktiska är de som planerar och styr produktionen. Både Magnusson och Olsson (2005) 
och Beheshti (2006) bekräftar att affärssystem förbättrar beslutskvaliteten, vilket gör att det 
nya systemet kan härledas till förbättringen av de taktiska aktiviteterna i företaget. 
 
Orsakerna är många till att produktionsökningen hos Tylö AB har kunnat genomföras. Till 
grund ligger förstås en ökad efterfrågan på marknaden, vilket planerare B påpekar, men också 
planeringsförbättringar, färre ställ, outsourcing, bättre grundddata och ökad personal med rätt 
kompetens. Planerare A tror dock att den produktionsökning som skett i företaget underlättats 
av det nya affärssystemet, eftersom företaget lättare kan se var problemen finns nu och 
åtgärda dem snabbare. Produktionsteknikern tillägger att investering i maskiner också är en 
bidragande effekt. Han anser att produktionsökningen inte hade varit lika smidig och 
överblickbar utan affärssystemet. Davenports (1998) och Lumsdens (2006) teori gällande 
företag som förlorar konkurrensfördelar genom att de blir för lika konkurrenterna, är inte 
applicerbar på Tylö AB eftersom företaget har en sådan strak produktdifferentiering, och har 
alltid, enligt planerare A, lagt fokus på framför allt bra kvalitet.  
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7. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel följer en diskussion kring studiens syften, vilka mynnar ut i sju riktlinjer som 
tillverkande företag kan ta del av om de vill effektivisera det interna materialflödet i samband 
med en affärssystemsimplementering. Därefter presenteras studiens slutsatser, samt förslag 
på fortsatta studier.  

 
Studien avsåg att undersöka det interna materialflödet i ett tillverkande företag och dess 
påverkan av ett nytt affärssystem. Därför utformades följande problemformulering:  

Hur kan informationsflödet, med hjälp av ett nytt affärssystem, genom 
arbetsflödet, påverka det interna materialflödet i ett tillverkande företag?  

 
Problemformuleringen behandlades genom att besvara följande syften: 

� Undersöka vilka verksamhetsförändringar som sker i ett företag vid ett 
affärssystemsinförande.   

� Beskriva förändringar i informations-, arbets- och materialflödet vid införandet av ett 
affärssystem. 

� Jämföra informations-, arbets- och materialflödet i ett tillverkande företag före och 
efter införandet av ett affärssystem.  

� Förklara om informationsflödet, som genereras ur affärssystemet, via arbetsflödet, har 
haft en inverkan på materialflödet.  

� Presentera riktlinjer som tillverkande företag bör ha i åtanke vid införande av 
affärssystem, för att effektivisera det interna materialflödet.  

 
Studiens första syfte behandlades genom att genomföra en förstudie, där vi ville få fram olika 
förändringar som skett, och som eventuellt fortfarande pågår i Tylö AB, sedan deras nya 
affärssystem infördes. Det framkom endast en verksamhetsförändring ur förstudien, där vi 
kunde se en direkt koppling till affärssystemet, vilken är övergången till en 
processorganisation. Det andra syftet genomfördes genom att intervjuerna presenterades i 
fallstudien för att där beskriva de förändringar som skett i informations-, arbets- och 
materialflödet sedan affärssystemet infördes. Därefter jämfördes de olika flödena hur det var 
innan affärssystemet infördes och hur det är idag, vilket var studiens tredje syfte. För att sedan 
kunna förklara studiens fjärde syfte, som är om informationsflödet, genom arbetsflödet, har 
haft en inverkan på materialflödet, ställdes empirin, det vill säga förstudien och fallstudien, 
mot den teoretiska referensramen. Där framkom om och hur informationsflödet har haft 
inverkan på materialflödet. Den diskussionen mynnade sedan ut i ett antal riktlinjer, vilket var 
studiens femte syfte. 
 
I förstudien presenteras de förändringar som skett i de olika flödena i Tylö AB. Den största 
förändringen vi kan se i informationsflödet är att de nu har fått en tillförlitlig grunddata. Detta 
har burit med sig att de nu har den information de behöver för att kunna fatta viktiga beslut, 
samt att de har lättare åtkomst till datan. När det gäller arbetsflödet ser vi standardiseringen av 
arbetsrutinerna som den mest utmärkande förändringen och att de har en strävan att arbeta 
processinriktat. Vi anser att det är en stor fördel med standardiseringen, eftersom det leder till 
att de får mer tid över till att utveckla sina arbetsuppgifter. Än så länge har de bara påbörjat 
det processinriktade arbetet, vilket har gjort att de inte än har kunnat uppnå alla de effekter 
som ett sådant arbetssätt bär med sig. Vi tror dock att framtiden kommer att utvisa att det 
skapar synergieffekter. Den stora förändringen i materialflödet anser vi är att ledtiderna har 
kortats ned och blivit mer precisa, eftersom det påverkar hela företaget. Detta bidrar bland 
annat till att de får nöjdare kunder, lättare att planera och minskade lager. 
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Nedan resoneras det kring vilken inverkan informationsflödet har på materialflödet. Efter det 
presenteras de riktlinjer som studien resulterade i. Slutligen visas de slutsatser som 
framkommit ur studien, samt ges det förslag på fortsatta studier. 

7.1. Informationsflödets inverkan på materialflödet 

Det interna materialflödet i Tylö AB har förändrats och förbättrats i många avseenden sedan 
det nya affärssystemet infördes. En del förbättringar kan knytas direkt till affärssystemet och 
andra är helt orelaterade. De faktorer som framkom i undersökningen och som har påverkat 
det interna materialflödet är planeringsförbättringar, färre ställtider, outsourcing, bättre 
grunddata, investering i maskiner samt ökad personal med rätt kompetens. Outsourcing, 
investeringar, färre ställtider och ny personalstyrka har ingen direkt koppling till 
affärssystemet. Vi ser dock att den förbättrade grunddatan och planeringsförbättringarna har 
ett klart samband med systemet.  
 
Det var en nödvändighet att grunddatan korrigerades innan affärssystemsimplementeringen 
påbörjades, annars hade införandet inte kunnat visa någon positiv effekt. I och för sig hade 
företaget kunnat korrigera grunddatan och uppnå en högre kvalitet på informationen även i det 
gamla systemet. Faktum kvarstår att beslutet att införa ett nytt affärssystem var det som satte 
igång en rad av förändringar och en utav dem var att äntligen korrigera grunddatan, vilket 
hade orsakat problem under en lång tid. Därför ser vi att korrigeringen av grunddatan har ett 
samband med det nya affärssystemet. Planeringsförbättringarna har en direkt koppling till 
systemet, eftersom planeringarna baseras på den information som hämtas ur det. Dessutom ser 
vi att kopplingen till arbetsflödet är att grunddatan hela tiden måste hållas uppdaterad, vilket 
utförs av användarna. 
 
Orsaken till att ställtiderna inte har någon direkt koppling till affärssystemet är att planeringen 
av ställtiderna fortfarande görs manuellt idag. Antalet ställtider är mycket färre, eftersom 
företaget försöker tillverka de produkter med samma ställ efter varandra. Däremot kommer 
affärssystemet inom kort, genom införandet av ställoptimeringsfunktionen, att dra ner på 
antalet ställtider ännu mer och då kan det sägas att en direkt koppling till systemet kommer att 
finnas. Inte heller har den ökade personalen något med affärssystemet att göra, eftersom detta 
är ett resultat av viljan att växa för att möta den ökade efterfrågan på marknaden på Tylö AB:s 
produkter. Likaså kan investeringen i maskiner sägas vara ett tecken på viljan att växa inom 
företaget och har alltså inget med affärssystemet att göra heller. I undersökningen framkom 
det även att företaget har outsourcat en del produkter. Beslutet om att outsourca har inte något 
samband med affärssystemet. Däremot, genom att dessa produkter nu kan hanteras som 
standardprodukter, kan de nu lättare hanteras i systemet och därför ser vi att 
informationsflödet, genom affärssystemet, har påverkat materialflödet som uppkommer från 
outsourcingen. 
 
I stort kan det sägas att informationsflödet till viss del har påverkat materialflödet, men att det 
är svårt att avgöra hur stor den delen är. Det som står klart är att informationsflödet, genom 
affärssystemet, vilket har gjort verksamheten smidigare och mer överblickbar, har förbättrat 
materialflödet. En viktig aspekt är att ett förbättrat informationsflöde inte tvunget bär med sig 
ett förbättrat materialflöde i sig, utan informationsflödets påverkan på materialflödet är 
relaterat till vilka beslut som tas med informationen som grund, det vill säga arbetsflödet är 
det som i själva verket styr materialflödet. Sådana beslut kan påverka en mängd faktorer 
gällande materialflödet såsom ledtider, leveransprecision, flaskhalsar, kapacitetsutnyttjande 
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på både maskiner och personal, bättre styrning, minskade lager och ökad lageromsättnings-
hastighet. 

7.2. Riktlinjer 

Här presenteras de riktlinjer som studien har resulterat i. Riktlinjerna presenteras i fet stil och 
därefter följer en tillhörande diskussion. 
 
Arbeta med att ta fram korrekt grunddata 
Att arbeta med rätt grunddata är, enligt oss, A och O om affärssystemet skall kunna påverka 
verksamheten på ett positivt sätt. Företaget måste göra ett grundligt förarbete innan en 
implementeringsprocess kan sättas igång. Grunddata måste rättas och struktureras på ett 
sådant sätt som möjliggör att företaget kan tillgodogöra sig den information som skall tas ut ur 
systemet. Prognoser, lagersiffror, priser etcetera måste vara rätt inlagda. Detta kan inte 
affärssystemet åtgärda. Därför tycker vi det är av ytterst vikt att företaget tänker på vilken 
extern information som måste införlivas i systemet för att företaget skall kunna dra ut rätt 
statisk och åtgärda därefter. Affärssystemet kan ju bara alstra sådan information som är 
baserad på data som redan finns tillgänglig i systemet.   
 
Se affärssystemet som ett verktyg 
Affärssystemet är främst ett verktyg som skall hjälpa företag att ta beslut, såsom att 
effektivisera verksamheten, vilket Tylö AB är väl medveten om, tycker vi. Det skall skapa 
förutsättningar för att företaget skall kunna utvecklas. Dess uppgifter är att ordna och 
presentera information på ett överskådligt sätt, samt att göra informationen lättillgänglig och 
hålla den uppdaterad. Genom ett bättre informationsflöde ger affärssystemet upphov till bättre 
beslutsunderlag, vilket leder till snabbare och mer korrekta beslut. Eftersom ett affärssystem 
har så stor potential och eftersom det är väldigt kostsamt att införa ett, tycker vi det är viktigt 
att se till att använda verktyget till fullo för att företaget skall kunna dra så mycket fördel av 
det som möjligt. Samtidigt är det viktigt att företaget inte har en övertro till vad affärssystemet 
kan lösa. Därför menar vi att rätt input är en central fråga i detta sammanhang för att 
verktyget skall fungera som bäst.   
 
Genomföra manuella uppföljningar 
Vi har kommit fram till att arbetsflödet, det vill säga informationshanteringen och 
arbetsuppgifter som görs baserat på information som har behandlats av affärssystemet, är en 
viktig faktor för att en positiv påverkan på materialflödet skall uppkomma. Det är vitalt att 
inte glömma att det är människor som skall omvandla informationen från affärssystemet för 
att ett kontinuerligt materialflöde skall uppkomma och inte avstanna. Människor kan göra 
misstag, som kan få stora konsekvenser och därför är det viktigt att inte sätta för stor tillit till 
affärssystemet. Eftersom produktionen är kärnan i ett tillverkande företag, påverkar mer eller 
mindre alla beslut, indirekt eller direkt, produktionen. Om det så gäller inköp, försäljning, 
planering eller lager, gäller det att informationen är korrekt för att materialet skall flöda. 
Därför är det nödvändigt att ibland verifiera att information är korrekt. 
 
Arbeta processinriktat  
För att kunna arbeta processinriktat anser vi att det krävs ett affärssystem som stöder det 
processinriktade arbetssättet fullt ut. Ett affärssystem har denna förmåga genom att det är 
uppbyggt kring företagets affärsprocesser. Att arbeta processinriktat medför många fördelar 
såsom större delaktighet bland personalen och att det skapas en bredare ”vi-känsla” där alla 
har samma strävan; att tillfredsställa kunden och att uppnå de mål som företaget har satt upp. 
Även om ett affärssystem kan medföra större kontroll över de anställda på så vis att alla 
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moment som utförs i affärssystemet kan härledas till någon, så gör överblickbarheten i 
systemet det även möjligt att fatta snabba beslut på lägre nivåer. Därför ser vi även att det är 
viktigt att platta ner hierarkin i företaget, så att beslut kan fattas av dem som är berörda, så att 
alla får möjlighet till att både ”tänka” och ”göra”. På så sätt kan materialflödet effektiviseras, 
då snabbare beslut ger kortare ledtider, vilket i sin tur medför att fler produkter kan tillverkas 
på kortare tid. Att affärssystemet kan stödja stora verksamhetsförändringar, såsom en 
övergång till ett processinriktat arbetssätt, anser vi är ett gott exempel på att affärssystemet 
kan användas som ett strategiskt instrument. Därför bör företag se till att implementera ett 
affärssystem innan det genomförs en stor verksamhetsförändring.   
 
Upprätta arbetsrotation  
Även om Tylö AB bara precis har börjat fundera kring arbetsrotation anser vi ändå att det är 
viktigt att införa det, eftersom arbetsrotation ökar förståelsen för de olika arbetsuppgifterna 
bland personalen. Till exempel kan personalen lättare bli medvetna om behovet av viss 
information på andra avdelningar. På så sätt förbättras informationen som kan leda till att 
beslut, gällande materialflödet, kan fattas snabbare. Vi vill poängtera att företag måste göra 
mer för att omvandla den tysta kunskapen till explicit kunskap. Att införa arbetsrotation eller 
att införa arbetsteam samtidigt som en implementering av affärssystem, motverkar den tysta 
kunskapen som annars lätt kan öka på grund utav systemets standardisering av information. 
 
Ta hänsyn till den tysta kunskapen 
Vi anser att den tysta kunskapens relevans inte får åsidosättas. Det är även viktigt att ta 
hänsyn till den tysta kunskapen i samband med en affärssystemsimplementering. De flesta 
människor besitter någon form av kunskap eller har någon unik egenskap som är viktig i 
arbetssammanhang. Det är därför viktigt att personalen utbyter erfarenhet så mycket som 
möjligt. Vi har sett att Tylö AB har fått in en del av den tysta kunskapen i det nya 
affärssystemet, genom att använda kopplingsfunktionen som tillåter att dokument 
sammanlänkas till exempelvis produktionsorder. Vi har också sett att de har organiserat om i 
produktionen så att de arbetar i team och på så sätt har fler kunnat ta del av den tysta 
kunskapen. Eftersom det är omöjligt att få in all tyst kunskap i ett affärssystem ser vi det som 
essentiellt att arbeta i team och skapa en teamkänsla. Genom att göra den tysta kunskapen 
explicit i affärssystemet får fler tillgång till information, vilket påverkar materialflödet 
indirekt. 
 
Utbilda personalen kontinuerligt 
Vi kan urskilja tre orsaker till att utbildning i systemet är betydelsefullt. Att kontinuerligt ge 
utbildning i affärssystemet är essentiellt eftersom personalen lär sig att förstå affärssystemets 
logik och struktur. Det är viktigt att de förstår vilka konsekvenser det kan medföra när 
inkorrekt data knappas in. Kontinuerlig utbildning är nödvändig för att personal skall kunna få 
regelbunden uppfräschning av affärssystemet; människor glömmer och tenderar att bara 
använda systemet på sitt eget sätt. Kontinuerlig utbildning är slutligen viktigt för att 
personalen skall kunna lära sig nya funktioner, som blir tillgängliga när företagen uppgraderar 
sitt affärssystem eller utökar modulerna. Vi anser att det säger sig självt att utbildning i 
affärssystemet påverkar materialflödet, eftersom att ju mer effektivt systemet går att använda 
desto effektivare blir informationshantering, vilket påverkar materialflödet. 

7.3. Slutsatser 

Vi har kommit fram till att affärssystemet, grunddata och informationshantering är de tre 
nyckelfaktorerna som påverkar materialflödet i ett företag. För att informationsflödet skall 
kunna styra materialflödet är det en förutsättning att grunddatan och det påföljande arbetet 
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som görs är korrekt. Det är viktigt att komma ihåg att affärssystemet varken kan lösa problem 
som uppkommer på grund av dålig kvalitet på grunddata eller problem som härrör från fel i 
informationshantering och arbetssätt. 
 
Vi vill även påskina att affärssystemet inte bara utgör ett verktyg för att effektivisera 
informationsflödet, utan det kan också ses som ett viktigt instrument för att underlätta 
strategiska förändringar i företag. När det gäller Tylö AB har vi sett hur övergången från 
funktionsinriktat arbete till processinriktat stöds av affärssystemet, eftersom ett 
välimplementerat affärssystem redan är uppbyggt kring företagets processer.  
 
Ett affärssystem som har korrekt grunddata ger upphov till ett informationsflöde som påverkar 
materialflödet indirekt genom arbetsflödet på följande sätt: Affärssystemet ordnar 
informationen, gör den aktuell och överskådlig, vilket leder till ett arbetsflöde som 
kännetecknas av bättre och snabbare beslutsfattande, standardiserade arbetsuppgifter som ger 
mer tid för viktiga arbetsuppgifter, bättre planering, uppföljning och kontroll, möjlighet att 
arbeta proaktivt samt större ansvar. Detta leder till ett materialflöde som producerar rätt 
produkt i rätt mängd och i rätt tid, kortare ledtider, bättre leveransprecision, bättre 
kapacitetsutnyttjande på personal och maskiner samt lägre lagernivåer. 

7.4. Förslag på fortsatta studier 

Vår studie gick ut på att undersöka de förändringar som skett i materialflödet i ett tillverkande 
företag, cirka ett år efter införandet av ett affärssystem. Därför skulle det vara intressant att 
undersöka förändringar som har skett efter att ett affärssystem har blivit fullt implementerat. 
Ett annat förslag på fortsatta studier skulle vara undersöka hela materialflödet, från leverantör 
till kund, för att också inkludera det externa flödet. Ytterligare ett förslag skulle vara att 
undersöka det interna materialflödet i ett flertal tillverkande företag och jämföra dem för att se 
eventuella skillnader avseende effektivitet i materialflödet i samband med ett 
affärssystemsinförande. 
 
I undersökningen framkom det att affärssystemsinförandet har medfört vissa effekter som 
vanligtvis associeras med Lean production, vilket är ett synsätt vars mål är resurssnål 
produktion med borttagande av allt som inte tillför värde för kunden. Därför skulle det vara 
spännande att genomföra ytterligare en underökning på Tylö AB, för att belysa de mer 
specifika områden, inom vilket affärssystemet kan hjälpa till att uppnå Lean production-
fördelar.  
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Intervjuguide Förstudie 
 
Förändringar 

- Hur har företaget utvecklats sedan affärssystemet infördes?  
- Vilka förändringar har skett? 

Exempel på möjliga förändringar: 
o Uppköp? 
o Produktion? 
o Efterfrågan? 
o Antalet anställda? 
o Utbildning?  
o Teamarbete? 
o Ansvarsfördelning? 
o Beslutsvägar? 
o Organisationsstrukturen?  
o Hierarkin? 
o Strategi?  
o Konkurrens? 
o Prognossystem? 
o Beställningssätt? 
o Hur ofta görs inköp? 
o Leverantörer? 
o Kunder?  
o Investeringar? 
o Inventering? 
o Produktsortiment? 
o Information? 
 
 

Införande av det nya affärssystemet 
- När påbörjades införandet av affärssystemet?  
- Hur lång tid tog det?  
- Anser ni att införandet är klart och kan använda systemet full ut som planerat? 
- Varför valde Tylö AB att införa ett affärssystem? 

 
 

Övrigt 
Förslag på respondenter. 
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Intervjuguide Fallstudie 
 
Inledande frågor 

- Hur länge har du arbetat på företaget? 
- Vilken roll har du på företaget? 
- Beskriv dina arbetsuppgifter. 

 
 
Informationsflöde 

Flödet 
- Hur fungerade det tidigare? 
- Hur fungerar det nu? 
 
Informationskvalitet 
- Vad anser du om informationens kvalitet? (ex relevans, aktualitet, tillförlitlighet) 
 
Transparens i information 
- Har affärssystemet medfört ökad transparens i informationen? Utveckla. 
- Hur har möjligheten att gräva djupare i underliggande information påverkat 

materialflödet? 
 
Information overload 
- Vad anser du om omfattningen av den information som finns i affärssystemet? 
 
Tyst kunskap 
- Tycker du det fattas information som du skulle vilja ha tillgänglig? Utveckla. 
- Finns det kunskap i företaget som inte finns tillgänglig i systemet? Utveckla. 
 
 
Stress 
- Upplever du att du stressar mer eller mindre i ditt arbete sedan affärssystemet 

infördes? Utveckla.  
 
 

Möte 
- Upplever du att information är annorlunda nu jämfört med tidigare?  
- På vilket sätt är denna information till nytta för ditt arbete? 
 
 
Hjälpmedel  
- I vilken grad använder du olika hjälpmedel för att skicka och ta emot information? (ex 

tfn, fax, mejl)  
 
 

Beslutsunderlag 
- Beskriv hur du upplevde / upplever den information som ligger till grund för 

beslutsfattande. 
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Arbetsflöde 
Processinriktat 
Ni försöker övergå från en funktionsorganisation till en processorganisation... 
-  Hur upplever du att ni arbetar processinriktat?  
- På vilket sätt upplever du att det skiljer sig från när ni arbetade i en 

funktionsorganisation?  
- Upplever du att onödiga moment har eliminerats sen ni började arbeta 

processinriktat? Utveckla. 
 
Organisationsstruktur 
- Hur har företagets hierarki förändrats? I så fall på vilket sätt? 
 
Målinriktning 
- På vilket sätt har företagets mål förändrats?  
- Är det tydligare?   
- Drar alla åt samma håll? 
 
Ansvar 
-  Hur har ditt ansvar förändrats sen affärssystemet infördes? 
- På vilket sätt påverkar det ditt agerande? (ex snabbare respons) 
- Hur upplever du att personalens ansvar har förändrats? 
 
Delaktighet  
- Hur upplever du att personalen involveras i olika projekt?  
- Hur upplever du att arbetet, t ex när ni startar en ny artikel, fungerar? Fördelar / 

nackdelar. 
 
Samverkan mellan avdelningar 
- Hur upplever du att avdelningarna på företaget samverkar med varandra? 
 
Inblick 
- Har du fått större inblick i arbetet på de övriga avdelningarna i företaget? Utveckla. 
 
 
Arbeta proaktivt 
- Upplever du att affärssystemet bidrar till att du får mer tid över till att utveckla övriga 

arbetsuppgifter? Utveckla.  
 

Arbetsrotation 
- Hade de varit möjligt att införa det innan? 
- Hur påverkar arbetsrotationen materialflödet?  

 
 

Effektivitet 
- Har affärssystemet påverkat ert sätt att arbeta? Utveckla. 
- Arbetar ni mer i affärssystemet än det tidigare systemet? Utveckla. 
- Arbetar ni mer strukturerat? Utveckla.  

 
Utbildning 
- Vad anser du om utbildningen i affärssystemet? För lite/för mycket – motivera? 
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Affärssystemet 
- Känns det som att affärssystemet är färdiginfört? Utveckla. 

Tror ni att ni utnyttjar systemet till fullo eller finns det mer att utnyttja som skulle vara till 
fördel för företaget? Utveckla. 
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Materialflöde 
Ledtider 
- Hur har ledtiderna förändrats? 
  
Inventering 
- Hur skedde / sker inventering av lagret? 
 
Interna transporter 
- Hur fungerade / fungerar de interna transporterna? 
 
Lagertillgänglighet  
- Hur upplevde / upplever du lagertillgängligheten i företaget? 
 
Flaskhalsar  
- Hur har flaskhalsarna påverkats? 
 
Produktionsstop  
- Vad orsakade / orsakar eventuella produktionsstop? 
 
Väntetid i arbete 
- Hur har väntetid i arbetet, när det gäller personalutnyttjande, förändrats efter 

införandet?  
 
Flödestakten  
- Hur har antalet övertidtimmar förändrats? 
- Hur har förflyttningen av material i materialflödet förändrats när det gäller takten?  
- Har ni fler eller färre sista-minuten (rush-order) planeringar? 
- Om antalet har förändrats vad beror det på? 
- Kan dessa sista-minuten-planeringar hanteras genom affärssystemet enligt vanlig 

rutin? 
 
Kapacitetsutnyttjande 
- Vilken kapacitetsutnyttjande grad hade / har ni på era resurser? 

 
Produktionsökning 
- Vad tror du den ökande produktionen kan bero på? 
 
Fullkostnadskalkyl 
- Hur upplever ni att kalkylen påverkar vad ni har i lager? 
 
Leverantörer 
- Hur upplever du att leverantörer uppfyller era krav? 
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Frågor speciellt till Inköp 
Beställning 
- Vilken information låg / ligger till grund för beställning? (ex behov från produktion, 

beställningspunkt etc) 
 

 
Frågor speciellt till Planering 

Planering 
- Vilken information ligger till grund för planering?(prognoser, kundorder)  
- Är det stora skillnader nu jämfört med innan systemet infördes i ert planeringsarbete? 

Utveckla. 
 
Flexibilitet 
- Är det lättare att planera om nu när det inträffar oförutsedda händelser? Utveckla. 

 
 
Frågor speciellt till Produktion 

Omställningar 
- Vad är skillnaderna i omställningstiderna? (nu jämfört med innan systemet infördes) 
- Vad beror det på? 
 
Lagerstyrning 
- Hur upplever du att lagerstyrningen fungerade / fungerar? 
- Vilka verktyg använde / använder ni för att styra lagret?  
- Vilka olika typer av lager hade / har ni?  
- Tillfredsställde / tillfredsställer lagret materialbehovet? (ex rätt mängd artiklar) 
 

 
 
Övrigt 

- Något vi missat ta upp om informations- och materialflödet och affärssystemet som du 
vill tillägga? 

- Något övrigt? 
 

 
 
 
 

 
 

 


