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Sammanfattning 
Lagerhantering handlar inte bara om den fysiska produkten, utan även om information som 
berör produkter i lager. För att underlätta informationen för lagerhantering internt och externt 
kan affärssystem eller andra datoriserade system användas. Affärssystem kan vara stora och 
komplexa och utnyttjas inte alltid fullt ut. Därför var syftet med denna studie att förklara i 
vilken utsträckning företag använder affärssystem för att stödja information för lagerhantering 
internt och externt. Vår teoretiska referensram är uppbyggd genom tre olika avsnitt som är en 
utbyggnad av problemområdet. Avsnitten är Lagerhantering och logistik, Affärssystem samt 
Samarbete med kunder och leverantörer och utgör strukturen för uppsatsen. För att få en 
klarare bild av det praktiska området genomförde vi pilotintervjuer på ett konsultbolag i 
affärssystembranschen. Vi har utfört en kvalitativ studie där vi intervjuat tre svenska företag 
för att få deras syn på användandet av affärssystem. Resultatet av denna studie visar att 
företagen i studien använder de funktioner i affärssystem som stödjer intern lagerhantering i 
medel-låg utsträckning. Även de funktioner som stödjer extern lagerhantering används i 
medel-låg utsträckning.  

 

  

 
 



 

Abstract 
Inventory management is not just about the physical product, it is also about the information 
about the products in stock. To facilitate the information of internal and external inventory 
management, ERP-systems or other computerized systems be used. ERP-systems can be large 
and complex and are not always fully utilized. Therefore the purpose of this study was to 
explain the extent to which companies use ERP-systems to support information for inventory 
management internally and externally. Our theoretical framework is composed by three 
different sections which is an extension of the problem. The sections are: Inventory 
Management and Logistics, ERP-system and Collaboration with customers and suppliers and 
provides the structure of the study. To get a clearer picture of the practical area we conducted 
pilot interviews of a consulting company in the ERP-industry. We conducted a qualitative 
study in which we interviewed three Swedish companies to get their views on the use of ERP-
systems. The results of this study show that companies in the study use the features of the 
ERP system that supports internal storage management in medium-low extent and those 
functions that support external storage management operating in medium-low extent.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Lagerhantering handlar inte bara om den fysiska produkten, utan även om den information 
som berör produkten såsom produktbeskrivning, lagersaldo och pris. Informationen kan även 
beröra produkters koppling till kunder och leverantörer och hanteras ofta i datoriserade 
system, hantering av informationen i systemen är viktig för hela företaget (Nenes, 
Panagiotidou & Tagaras, 2010). Enligt Gershwin och Kang (2004) kan hanteringen av 
lagerinformation ske genom specifika lagersystem eller i många fall genom företags 
affärssystem. 

Affärssystem är stora komplexa verksamhetsövergripande system som används i många 
företag. Affärssystem spelar en central roll i företag genom att skapa stora möjligheter för 
redovisning och uppföljning men även andra områden som exempelvis lagerhantering, 
produktionsplanering, personaladministration och ordermottagning (Hedman, Nilsson och 
Westelius, 2009).  

För företag som arbetar med lagerhantering av produkter kan det vara lönsamt att effektivisera 
processer för inköp och försäljningar. För att lyckas med ett bra flöde av varor är hanteringen 
av information mycket viktigt. Informationshantering i företag är ett nyckelområde för att 
skapa effektivitet och handlar om att utnyttja tillgänglig information på ett sätt som kan bidra 
till nytta. Affärssystem är konstruerade för att tillgodose informationsbehov internt i företag 
genom att lagrens informationshantering uppdateras i realtid (Razi & Tarn, 2003). 
Affärssystem kan stödja komplexitet i den interna lagerhanteringen genom att information 
delas i en gemensam databas. Genom att generera lagersaldon och kundorders i affärssystem 
kan lagerarbetare se hur många av produkter som finns i lager för att kunna plocka orders som 
sedan skickas till kunder (Magnusson & Olsson, 2008).  

Ett begrepp som kan förknippas med lagerhanteringbåde inom företag och med externa parter 
är Supply Chain Management (SCM) och har fått stor uppmärksamhet. Eftersom många 
företag spenderar mer än hälften av sin omsättning på inköp är det därför viktigt för 
företagens ekonomiska ställning på kort sikt och konkurrensförmåga på längre sikt att 
företagen har bra relationer med sina leverantörer (Van Weele, 2012). SCM handlar om att 
företag skapar starka band med viktiga kunder och leverantörer. Att leverantören levererar en 
vara till företaget som sedan förädlar varan och levererar den till sin kund utgör en 
värdekedja. Genom värdekedjan som skapas mellan företagen påverkas inte bara den 
enskiljda aktören utan hela värdekedjan av det enskiljda företagets handlingar (Mentzer, 
2001). 
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1.2 Problemdiskussion 
Enligt Magnusson och Olsson (2008) är material- och lagerplaneringsverktyg inbyggt i många 
affärssystem. Att sammankoppla processerna runt material- och orderplanering ger ett stort 
informationsunderlag för planering av inköp. Genom de sammankopplade processerna som 
affärssystemet erbjuder kan företagen styra sina inköp och effektivisera inköpen för att lyckas 
med sin lagerhantering (ibid). Genom den globaliserade marknaden har konkurrensen ökat 
och det är inte självklart att köpa av den lokala levrantören. När det är svårt att konkurrera 
prismässigt måste därför andra möjligheter tas i beaktning. En sådan möjlighet är SCM som 
arbetar med att knyta företag närmare sina leverantörer och kunder. Genom ett tätt 
informationsutbyte kan lagerhanteringen effektiviseras och företagen kan då stärkas mot den 
globala marknaden (Cheng & Govindan, 2011).    

Affärssystem kan innehålla stor funktionalitet för att stödja lagerhantering. Affärssystem kan 
vara mycket avancerade och för att uppnå dess fulla potential krävs mycket ansträngning av 
användarna, oftast används bara enstaka funktioner trots att företagen köpt hela 
paketlösningar. Anledningen till att affärssystemen inte används fullt ut är att användarna 
innehar för lite kunskap om systemstödet och därför inte heller vet vilka funktioner som finns 
tillgängliga. Funktionalitet som skulle kunna bidra till ett effektivare företag används helt 
enkelt inte trots att företaget faktiskt har betalat för funktionaliteten (Wallström, 2004). 

Ett svårarbetat affärssystem kan leda till att arbetet istället sker på andra sätt och de funktioner 
som systemstödet skulle bidra med används inte. Vid en undersökning av flygbolag som 
installerat affärssystem med SCM-mjukvara framkom det att bolagen inte utnyttjar den 
potential som fanns tillgänglig. Hälften av de tillfrågade använde bara de finansiella 
programmen (Cassidy & Hickey, 1999). Det låga utnyttjandet kan bero på att användarna har 
för lite kunskap i affärssystemet, eller att utbudet av affärssystem är så stort och komplexa att 
användningen blir lidande (Rudberg, 2006).  

Med kombination av de möjligheter som finns i affärssystem för att arbeta med lagerhantering 
internt i företag och externt med andra parter, samt att affärssystemen inte används fullt ut är 
vår avsikt med denna uppsats att undersöka i vilken utsträckning företag använder 
affärssystems möjligheter för lagerhantering. Vi har valt ämnet eftersom vi uppfattat ämnet 
som relativt outforskat då vi enbart har funnit ett fåtal artiklar inom området och är därmed av 
att intresse att undersökas. 

1.3 Problemformulering 
I vilken utsträckning använder företag affärssystem för att stödja information för 
lagerhantering internt och externt? 

1.4 Syfte 
Syftet är att förklara i vilken utsträckning företag utnyttjar de funktioner som kan finnas i 
affärssystem för att stödja information för lagerhantering internt och externt. 
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen är uppdelad i tre olika avsnitt. Till att börja med presenteras 
avsnittet Lagerhantering och Logistik, följt av Affärssystem och till sist Samarbete med 
kunder och leverantörer. 

Lagerhantering & logistik Affärssystem Sammarbete med kunder 
och leverantörer

 

Figur 1, Teoretisk strukturmodell. 

Referensramen är uppdelad i tre huvudområden som vi sedan fördjupar oss i. De tre områdena 
är lagerhantering och logistik, affärssystem och samarbete med leverantörer och kunder. 

I den teoretiska referensramens första avsnitt introducerar vi kort lagerhantering och logistik. 
Vi förklarar logistik närmare för att skapa en grundförstålse för uppsatsens innehåll. Utifrån 
logistikens tre delprocesser presenterar vi tre olika systemstöd i form av inköpssystem, 
produktion och planeringssystem samt lagersystem för att ge en bild av hur IT-lösningar kan 
påverkar och förenkla logistikprocessen. Med avsnittet avser vi den interna lagerhanteringen. 

I det andra avsnittet presenterar vi vad ett affärssystem är och dess uppbyggnad. Vi väljer att 
använda oss av den definition som Magnusson & Olsson (2008) tagit fram då vi anser att den 
ger en bra bild av affärssystem som IT-stöd. Genom att förklara affärssystem utförligt för 
läsaren vill vi ge en klarare bild av hur affärssystem kan stödja alla de funktioner som vi 
presenterar i det första avsnittet lagerhantering och logistik. Avsnittet utgör huvudområdet då 
affärssystem kan innefatta såväl stöd för lagerhantering och logistik samt samarbete med 
kunder och leverantörer. 

Det tredje avsnittet i den teoretiska referensram samarbete med kunder och leverantörer 
presentera vi först det populära begreppet SCM som bygger just på samarbete mellan företag. 
Vi bygger sedan vidare på detta begrepp genom att även se det från ett systemstöds 
perspektiv. Till sist presenterar vi hur affärssystem är uppbyggt för att integreras med kunder 
och leverantörer. Avsnittet avser stöd för extern lagerhantering både genom affärssystem och 
genom andra tekniska lösningar.    
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2.1 Lagerhantering och logistik 
Lagerhantering är enligt Heizer & Render (2011) en av de mest kostnadskrävande delarna i ett 
företag. Mycket kapital knyts upp när varor införskaffas för att sedan säljas vidare, för att 
minska det bundna kapitalet lagerhanteringen fokuserar många företag på att effektivisera sin 
logistik och på detta sätt hålla lagernivåerna nere.      

Logistik kan förklaras som läran om effektiva varuflöden. Begreppet är ett samlingsnamn för 
hur företag anordnar produkter på rätt plats vid rätt tid och kan definieras som: 

”Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, 
från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 
framställd produkt, och syftar till att tillfredsställa kunders och övriga 
intressenters behov och önskemål, d.v.s. ge en god kundservice, låga 
kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser”. – (Jonsson & 
Mattsson, sid. 20, 2011). 

Logistik kan innebära samordning mellan olika företag (Storhagen, 2003). Logistik kan delas 
upp i tre olika delprocesser som tillsammans kan benämnas affärslogistik. Den första 
delprocessen benämns ingående logistik och innefattar de ingående produkterna från 
leverantörer till det egna företaget. Den andra delprocessen kallas produktionslogistik och 
delprocessen innefattar styrning av den egna produktionen och lagren. Den sista delprocessen 
kallas utgåendelogistik och innebär det utgående flödet från det egna företaget till kunderna 
och kan också kallas för distribution (Fredholm, 2006).  

2.1.1 Inköpssystem 
Ett effektivt logistikarbete kräver en god kontroll och ett effektivt informationsutbyte, för att 
lyckas med detta finns en mängd systemstöd som kan underlätta detta arbete (Blankley, 
Khouja & Wiggins, 2008). Inköp som är en viktig del i logistikprocessen kan stödjas med 
hjälp av affärssystem som oftast innehåller någon form av inköpsmodul, men det finns även 
specifika externa inköpssystem och inköpsportaler. Systemen innehåller ofta funktioner som 
orderläggning vilket innebär möjligheten att kunna lägga en inköpsorder hos en leverantör 
och säkerhetslager som innebär att inköpare ska kunna beställa nya produkter som måste 
finnas i lager (Fredholm, 2006). 

Varje dag sker olika former av inköp inom industrin som kan vara av mindre beställningar i 
form av rutinbetonat slag eller mer omfattande inköp.  De flesta inköp är av enklare karaktär 
med en given prislista och kan betecknas som beställning i enlighet med vad som 
överrenskommits med säljare. Som inköpare är inte alltid priset det viktiga, ibland kan det 
vara mer fördelaktigt att se till att de beställda produkterna anländer snabbt för minska 
möjliga arbetsinsatser och är vanligare när de produkter som köps in är av ringa värde (Skoog 
& Widlund, 2001).  

Enligt Monczka, Trent och Handfield (2004)  måste en väl fungerande inköpsavdelning 
kontinuerligt förbättra effektiviteten i inköpsprocessen som innefattar de olika steg som inköp 
utförs i. Enligt Gadde och Håkansson (1998) börjar inköpsprocessen vanligtvis med att 
specificera det behov som avses fyllas. Följt av att leverantörer som har möjlighet att kunna 
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leverera det som efterfrågas identifieras. Leverantörerna skickar sedan ut offerter som jämförs 
med varandra för att inköpare ska kunna välja den leverantör som är mest lämplig, vilket 
oftast innebär den leverantör som erbjuder lägst pris (ibid).  

För att inköpare ska veta till vilken volym en produkt ska beställas kan de med fördel räkna ut 
optimal inköpskvantitet. Optimal inköpskvantitet innebär den mest ekonomiskt fördelaktiga 
volymen att köpa in av en leverantör. Exempelvis kan det vara billigare per antal att beställa 
in en hög volym av en viss produkt. För att räkna ut optimal inköpskvantitet finns olika 
formler, exempelvis Wilsons formel (Heizer & Render, 2011). 

När inköparna vet hur mycket de ska beställa av en produkt kan det vara relevant att veta när 
produkterna ska beställas. Ett vanligt mått att använda är beställningspunkter som anger när 
lagersaldot sjunkit till en given beställningspunkt och en beställning behöver utföras. Genom 
att använda en beställningspunkt kan därför nollpunkten för lagersaldo och förseningar av 
utleveranser undvikas (ibid). 

2.1.2 Produktion- och planeringssystem 
Material Requirement Planning (MRP) är ett system för att kartlägga hur en produktsstruktur 
ser ut och skapa en planering för tillverkningen av produkten. Genom att skapa en översikt för 
hur en produkt är uppbyggd av olika komponenter och vilken tillverkningstid varje 
komponent har kan en planering göras för den slutgiltiga produkten (Aquilano et al., 2011). 
Dock menar Plenert (1999) att 95 % av den totala ledtiden består av icke tillverkande tid, det 
är istället väntetider och transporter som upptar den största delen av den totala ledtiden.  

Ferrer och Whybark (2001) menar att MPS-systemets ökade kontroll av komponentlagret och 
dess ledtider skapar en översikt för när råmaterial behövs köpas in eller tillverkas och kan på 
detta sätt minska den totala ledtiden för produkten. MRP-systemen används främst i företag 
som tillverkar ett större parti av varje produkt som är en förlängning av att företag tillverkar 
med en orderbaserad strategi (ibid).  

MRP används genom olika systemstöd i form av materialplaneringssystem, 
lagerhanteringssystem och affärssystem. Systemen ger stöd för kontrollen av den egna 
tillverkningen och materialflödet. Genom systemet ökar kontrollen av lagret och kan därefter 
ge mer korrekt underlag för beställningar (Wirsema, 2008). 

2.1.3 Lagersystem 
Lagersystem är ett viktigt verktyg för industri och handelsföretags interna hantering och 
kontroll av produkter. Lagersystem kan vara externa datoriserade system eller utgöras av en 
modul i ett affärssystem och har ofta funktioner som stödjer plockning och packning av 
produkter, vilket kan innebära att lagerarbetare optimerar orders till kund genom att slå ihop 
olika kundorders eller att ledtiderna för lagerhanteringen minskas (Fredholm, 2006).  

Lagersystemen har inte bara i uppdrag att tillgodose det egna lagrets informationsbehov. 
Lagersystemet bör även kunna anpassa utleveranser med hänsyn till inkommande produkter. 
Anpassningen sker genom en integration mellan lager och planeringssystem. Med hjälp av 
integrationen kan lagerprocessen effektiviseras genom att hänsyn tas till inkommande 
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leveranser och den försäljningen som kommer att ske (Pipernik & Yadav, 2008). 
Integrationen gör att företagen kan anpassa plockningen av produkter efter angivna 
leveransdatumen från leverantörer. Säkerhetslagret behöver därför inte vara lika stort för att 
vetskapen om leveranser är större, utan integrationen är behovet av stora säkerhetslager större 
för att kunna möta de prioriterade kundernas behov av snabba leveranser (ibid).  
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2.2 Affärssystem 
Det finns många olika beskrivningar, men få definitioner av affärssystem. Magnusson och 
Olsson (2008) definierar affärssystem som standardiserade verksamhetsövergripande 
systemstöd. Mabert, Soni och Venkataraman (2000) beskriver däremot affärssystem som en 
sömlös integration av processer genom hela verksamheten med ett ökat arbetsflöde. 
Thuraisingham och She (2007) beskriver däremot affärssystem som tekniken som förser den 
förenade företagsavdelningen i företaget genom integrering av kärnprocesser. Vi har valt att 
använda oss av Magnusson och Olssons (2008) definition av affärssystem då de förklarar 
definitionen utförligt. 

2.2.1 Affärssystem som standardiserat 
Standardiserade som är det första ordet i definitionen innebär enligt Magnusson och Olsson 
(2008) att affärssystemen inte är anpassade till en specifik verksamhet från början, utan kan 
anpassas senare i samband med implementering i ett specifikt företag. Traditionellt sett har 
affärssystem riktats mot olika affärsområden genom branschspecifika lösningar (ibid). 
Affärssystem kan ses som en produkt som utvecklats åt flera potentiella kunder på en 
marknad, men ska även kunna tillfredsställa specifika organisationers behov (Hedman, 
Nilsson & Westelius, 2009).  

2.2.2 Affärssystem som verksamhetsövergripande 
Nästa begrepp i Magnusson och Olssons (2008) definition, verksamhetsövergripande, innebär 
att affärssystemet ska ge en helhetsmässig översikt av verksamhetens data. Pal (2008) 
beskriver affärssystem som en ryggrad av information som når in i alla verksamhetens 
områden. Att affärssystemet enligt Magnusson och Olsson (2008) är 
verksamhetsövergripande möjliggör att rationellt kunna styra verksamheten då affärssystemet 
i sin fulla potential kan ge full insyn och kontroll över verksamheten. Exempelvis kan 
lagersaldo eller försäljningsstatistik enkelt tas fram för att ge underlag för styrningen 
(Magnusson & Olsson, 2008). Affärssystem är ofta uppdelade i moduler som i sin tur kan 
vara kategoriserade i olika områden som exempelvis ekonomi, produktion, försäljning och 
distribution (Jonsson, & Mattsson, 2011). Integration i företag har tagits fram med hjälp av 
affärssystem som erbjuder färdiga integrerade lösningar. Affärssystem kan ses som en 
mjukvarulösning som kan användas för att effektivisera dataflödet mellan olika avdelningar i 
ett företag (Hong, Lee & Siau 2003). I affärssystem finns enbart en databas där all data och 
information lagras. Genom en gemensam databas underlättas dataåtkomst och möjliggör mer 
avancerade ekonomiska analyser. Här lagras exempelvis redovisningstransaktioner, 
ordermottagning, personaladministration och strategiska analyser (Hedman et al., 2009). 
Davenport (1998) beskriver affärssystems på ett liknande sätt och framhäver den 
gemensamma databasen som central och förklarar att förändring av data i affärssystemet 
förändrar all relaterad data för att slippa att förändra på flera ställen.  

2.2.3 Affärssystem som systemstöd 
Det tredje och sista begreppet i Magnusson och Olssons (2008) definition, systemstöd, syftar 
till möjliggörandet av en effektiv hantering av verksamhetens affärsprocesser. Det är det IT-
systemet som ska stödja verksamheten. Systemstödet existerar inte om det är separerat från 
verksamheten utan själva syftet är att säkra och stödja verksamheten (Magnusson & Olsson, 
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2008) Affärssystem kan ses som en del av en organisations ryggrad, då systemet är integrerat 
med verksamhetens processer (Hedman et al., 2009). 

2.2.4 För- och nackdelar med affärssystem 
Magnusson och Olsson (2008) framhäver ett antal generella för- och nackdelar med 
affärssystem. Fördelarna är: 

• Kortare ledtider 
• Effektivare processer 
• Bättre kontroll 
• Sänkta driftkostnader 
• Ökad datakvalitet (ibid). 

Hong, Lee och Siau (2003) menar att synen på affärssystem har förändrats. Inledningsvis sågs 
de främsta fördelarna med affärssystem som förbättring av verksamhetsprocesser såsom 
effektivare lagerhantering och snabbare orderläggning.  Ett nyare synsätt på de fördelar som 
affärssystem kan ge är systemets förmåga att standardisera verksamhetsprocesser, bygga en 
exakt och problemfri databas och minimera uppgifters komplexitet (ibid). 

De nackdelar som Magnusson och Olsson (2008) framhäver är: 

• Höga risker 
• Strömlinjeformning 
• Leverantörsberoende och ägandeproblematik 
• Inlåsningseffekter (ibid). 

En annan nackdel enligt Gershwin och Kang (2004) är att informationen i affärssystem är 
känslig. Om informationen som går in i affärssystemet har en låg kvalité kan all relaterad 
information äventyras vilket kan leda till mer kritiska problem (ibid). Chou, Chou och 
Tripuramallu (2005) beskriver en svårighet med att integrera affärsystem med externa system. 
Vanligtvis är flexibiliteten i affärssystem begränsad och antalet externa system flera, det 
gäller då att anpassa de externa systemen för att stödja integration med affärsystemet och inte 
tvärt om (ibid).  
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2.3 Samarbete med kunder och leverantörer 

2.3.1 Supply Chain Management (SCM) 
Ett begrepp som ofta förknippas med kund och leverantörssamarbete är Supply Chain 
Management. Begreppet Supply Chain beskrivs av Jespersen och Skjott-Larsen (2005) som 
aktiviteter som kan kopplas till hur råmaterial blir till färdiga produkter samt 
informationsutbytet mellan de olika företagen i denna kedja. Supply Chain arbetar genom att 
information och varuflödet ska involvera flera parter i värdekedjan för att såväl kunder som 
organisationer ska få feedback i syfte att förbättra och effektivisera sina företag och varuflödet 
mellan dessa. 

Supply Chain Management är en utbyggnad av begreppet Supply Chain och innefattar arbetet 
med hanteringen av flöden mellan företag och kunder. Ett starkt sammarbete men även en 
delad syn på SCM menar Dewitt et al, (2001) är mycket viktigt för att fördelarna ska bli så 
stora som möjligt.  Enligt Spekman, Kamauff och Myhr (1998) har den fria marknaden 
inneburit att konkurrensen ökat och behovet av effektiva värdekedjor blivit större. SCM 
beskrivs som utveckling, optimering och styrning av de flöden som innefattas i Supply Chain 
och genom att hantera dem på ett tillförlitligt och säkert sätt kan stora fördelar utvinnas (ibid).  

SCM kan definieras som: 

 ”SCM is the management of relations and integrated business processes across 
the supply chain that produces products, services and information that add value 
for the end costumer” (Jespersen & Sjøktt-Larsen, sid. 12, 2005). 

Dewitt et al., (2001) menar att ett SCM-samarbete kan ses som att företag bygger broar till 
sina kunder och leverantörer genom att föra samman sina affärsprocesser till en enhetlig 
kedja. SCM-arbetet kan även ses som att företagen inte konkurrerar mot andra företag utanför 
kedjan utan snarare konkurrerar hela värdekedjan mot andra värdekedjor (ibid). Företag inom 
SCM har integrerat sina affärsprocesser vilket leder till en effektivare värdekedja men ställer 
även stora krav på tillit mellan företagen. Att lita på sina leverantörer och kunder är därför 
viktigt för att SCM ska generera fördelar snarare än nackdelar (Stank, Keller & Dogherty, 
2001; Dewitt et al., 2001).              

2.3.2 E-logistik och SCM 
Informationsutbytet mellan kund och leverantör har en stor betydelse. Det är viktigt att 
informationen är dubbelriktad, alltså att kund och leverantör tar emot och överför information 
åt båda riktningar (Lumsden, 2006). Enligt Fredholm (2006) är traditionella problem med 
logistik att lager är för stora och ledtider är för långa. Genom att tillämpa SCM och skapa ett 
samarbete genom hela kedjan det vill säga från leverantör till kund kan problemen med stora 
lager och långa ledtider motverkas. Det krävs att informationen delas öppet mellan de olika 
företagen i värdekedjan. Att istället för att isolera och fokusera på sitt eget företag kan ett 
bättre samarbete utnyttjas genom en gemensam planering och koordinering av aktiviteter. 
Samarbete kan medföra att suboptimering undviks (ibid). Samarbete kan användas för att 
kunna synkronisera olika aktiviteter och därmed undvika dubbelarbete till exempel att två 
företag gör prognoser för samma sak. Därmed kan tid läggas på mer värdeskapande 
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aktiviteter. För att få ut värde av synkroniseringen krävs ett långsiktligt partnerskap för att 
minimera risker och dela vinster (Fredholm, 2006). Valet av samarbetspartners i värdekedjan 
kan ses som en konst och att välja leverantörer som är beredda på att följa din vision kan vara 
fördelaktigt (Linville, 2005). Vanliga mål är att reducera lager, sänka kostnader och förbättra 
service. Genom att uppnå reducerat lager, sänkta kostnader och förbättrad service kan 
konkurrenskraften för hela värdekedjan öka. Det kan finnas hinder i en kedja i form av aktörer 
som inte öppet vill dela med sig av sin information. Ett annat hinder är att företag kan ingå i 
flera olika kedjor och ett nära samarbete med alla kedjor kan leda till konflikter. Något som 
vore optimalt för hela kedjan är inte alltid optimalt för alla aktörer i kedjan vilket kan 
försämra samarbetet (Fredholm, 2006). Enligt Lumsden (2006) har ökade samarbeten mellan 
företag ökat kraven på integration mellan informationssystem.  

Fredholm (2006) menar att SCM förutsätter integration mellan affärssystem, gemensamma 
portaler, extranät eller andra IT-lösningar. Electronic Data Interchange (EDI) som är en 
standardiserad datafilöverföring och gemensamma weblösningar och system används för att 
koppla ihop affärssystem och är en viktig del för att SCM ska fungera fullt ut (Fredholm, 
2006). Bowersox, Mentzer och Speh (2008) menar att utnyttjandet av logistiken innebär att 
effektivt påverka marknadens efterfrågan genom att tillämpa goda system, tekniker och 
program för logistik. Fredholm (2006) anser att en aspekt som kan vara viktig att vara 
medveten om är att integration är ett av de mest komplexa områdena inom IT. Därför ställs 
det stora krav på affärssystem när de ska kopplas samman. För en enklare integration kan det 
vara fördelaktigt att välja gemensamma standarder och IT-lösningar inom kedjan (ibid). Att 
strategiskt utnyttja fördelarna som är förknippade med ett effektivt logistiksystem för att 
uppnå konkurrensfördelar är en kritisk fråga (Bowersox et al., 2008).   

IT-områden inom logistik är inte alltid positiva, det finns många exempel på misslyckanden. 
Främst är det två skäl till misslyckanden. Det första skälet är att kvalitén på indata är för låg. 
Låg kvalité på indata kan leda till att kvalitén blir lidande hela vägen. Vilket innebär att de 
data som går ut ur systemet i form av exempelvis rapporter är av sämre kvalité. Det andra 
skälet är att det finns för många valmöjligheter i bilden vilket kan leda till en stor komplexitet. 
Det är svårt att ta hänsyn till för många, vilket gör att användare förenklar bilden istället och 
därmed sänks kvalitén (Storhagen, 2003). 

2.3.3 Extern integration genom affärssystem 
Ett synsätt på affärssystem är att de kan användas för att stödja företagens processer (Hedman 
et al., 2009). Vilket innebär att affärssystemen anpassas utifrån tanken att stödja ett specifikt 
företag när de implementeras. Synsättet är något som bör tänkas på när Supply Chain 
Management kommer upp för diskussion. Affärssystemen anpassas inte för att stödja flera 
olika företag i en värdekedja när de implementeras och framförallt inte företag med olika 
systemstöd. Att affärssystem är anpassade för specifika egna företag efter implementering är 
en problematik som uppstått efter en ökad efterfrågan av integrering och samarbeten 
(Akkermans, Bogerd, Yücesan & van Wassenhov, 2002). 

Utvecklingen av teknik går framåt och har bidragit till underlättad integrering av olika 
företag. Eftersom arbetet över Internet har ökat, blir behovet av standards större och 
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involverar även området med affärssystem. Internetutvecklingen har påverkat 
affärsystemsbranschen vilket har ökat kraven på att använda sig av de standards som kan 
utnyttjas för integrering exempelvis XML, EDI. Med fler och fler affärssystem som arbetar 
med standards ökar även utbytbarheten av information vilket leder till större möjligheter för 
samarbeten mellan företag. Även företag med olika affärssystem ges möjligheter att 
samarbeta och skapa integrationer (Akkermans et al., 2002).  
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3 Metod 
I metodkapitlet redogörs vårt tillvägaggångssätt i denna studie. Här presenterar vilka val 
som vi har gjort under studiens gång och varför vi har valt dem. 

3.1 Val av ämne 
Vi har valt att undersöka de funktioner i affärssystem som stödjer lagerhantering samt hur 
olika företag utnyttjar systemets funktioner. Vid litteraturgenomgång har vi fått uppfattning 
av att affärsystem innehar funktioner som kan stödja företagen men att de inte utnyttjas 
optimalt. Då vi ser en problematik i att affärssystem inte utnyttjas optimalt har vi därmed valt 
att utföra en studie om ämnet. Vi har även uppmärksammat en lucka i forskningsområdet då 
det finns få vetenskapliga artiklar som berör ämnet. 

3.2 Val av forskningsansats 
Då att vi genomgår vår utbildning på affärssystemprogrammet anser vi att vi har vissa 
teoretiska förkunskaper inom affärssystem och SCM. Trots de teoretiska förkunskaperna 
anser vi att vi totalt sett inte haft några större förkunskaper och därmed ett inslag av vad 
Jacobsen (2002) kallar för induktiv ansats vilket innebär att forskarna inte har några 
förkunskaper och går därmed ut med ett öppet sinne vi empiriinsamling. De teoretiska 
förkunskaper vi innehar, har kompletterats genom två pilotintervjuer för att skapa oss en 
bättre förståelse för de möjligheter som finns i affärssystem. Genom pilotintervjuerna har våra 
förkunskaper utökats och därför har även metodansatsen ändrats till mer av en vad Jacobsen 
(2002) kallar deduktiv metodansats vilket innebär vissa förkunskaper inom problemområdet. 
Vi anser dock inte att vi använt oss av en ren deduktiv ansats utan snarare en blandning av de 
två metodansatserna. Vi genomförde pilotintervjuerna på konsultföretaget Direktkonsult där 
vi fick en omfattande genomgång i affärssystemet Visma business logistikmodul. 
Genomgången utfördes till stor del av en affärssystemkonsult med stor erfarenhet av 
systemets lagerfunktioner. Pilotintervjun kompletterades genom ett möte med en annan 
affärssystemkonsult som också har stor erfarenhet av systemets logistikfunktioner. Vi anser 
att pilotintervjuerna med de båda konsulterna gav oss en större inblick i affärssystemet som 
var värdefullt inför den empiriska undersökningen.  

3.3 Insamling av empiri 
När vi skulle utföra pilotintervjuerna valde vi att göra en öppen besöksintervju hos 
Direktkonsult som är ett konsultbolag i affärssystembranschen. En besöksintervju lämpar sig 
bättre vid intervju med många öppna frågor (Jacobsen, 2002). Vi valde att ha ett öppet 
upplägg inom vårt problemområde för att vi ville få ut ett brett underlag inom området. Vi har 
valt att spela in intervjuerna och samtidigt föra anteckningar för att få ut detaljer av intervjun. 
Tillföljd av intervjuernas öppna utformning fick vi ut bred information som vi sedan 
bearbetade och valde ut den information som vi ansåg relevant för uppsatsen. Anledningen till 
att vi valde att utföra pilotintervjuerna var främst för att få en inblick av experters perspektiv 
av problemområdet. Eftersom det material vi samlade in från pilotintervjuerna var av 
omfattande karaktär, valde vi att använda oss av materialet i empirin som vi sedan kunde 
jämföra med de andra företagen.  
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På de övriga tre företagen har vi valt att använda oss av en intervjuguide som utformats från 
teorigenomgång och pilotintervjuerna. En intervjuguide används ofta som hjälpmedel för 
intervjuer för att undvika att samla in irrelevant empiri (Hartman, 1998). Vi har utgått från 
vad Hartman (1998) kallar för en halvstrukturerad intervju som innebär att ett antal frågor 
ställs i en specifik ordning men med öppna svar på de olika företagen. Intervjuguiden är inte 
anpassad efter något företag, utan används som en standardmall för intervjuerna vilket 
medförde att alla frågor inte kunde besvaras av alla respondenter. Vi valde att spela in 
samtliga intervjuer för att öka informationskvalitén. Vi fick samtliga respondenters 
godkännande för att spela in intervjuerna. Davidsson och Patel (2003) beskriver att inspelning 
av intervjuer kan vara fördelaktigt då intervjupersonens svar blir mer exakta vid 
transkribering. En nackdel med inspelning kan däremot vara att intervjupersonen låser sig och 
inte svarar fullt spontant (ibid).  

Vi utförde en besöksintervju på Kyäni Europe i Göteborg där vi intervjuade Emil Le Clair 
som har titeln ekonomiassistent. Emil Le Clair är den person på Kyäni Europes som arbetat 
längst på ekonomiavdelningen och anses enligt Per Klingberg vara den person som är bäst 
lämpad på Kyäni att intervjua för vårt problemområde. Per Klingberg är en 
affärssystemkonsult och är inblandad i implementeringen av Kyänis affärsystem. Eftersom 
tidigare pilotintervjuer tillsammans med teori legat som underlag för vår intervjuguide var 
intervjun på Kyäni Europe av mer strukturerad karaktär än pilotintervjuerna. Innan intervjun 
förklarade vi för Emil Le Clair vad syftet var med vår kandidatuppsats för att introducera 
problemområdet som är i enlighet med Olsson och Sörensens (2001) rekommendation att vara 
tydlig med intervjuns avsikt innan intervjun påbörjas. Olsson och Sörensen (2001) menar att 
genom att vara tydlig med studiens avsikt med intervjun innan den påbörjats kan svaren bli 
mer relevanta och ärliga. Vi lät Emil Le Clair svara fritt kring problemområdet kopplat till 
våra frågor, det förekom att vi fick styra intervjun enligt intervjuguiden för att hålla 
relevansen. 

Vi valde att utföra en besöksintervju på företaget Spectra Collection med inköpschefen 
Joachim Nömtak som har lång erfarenhet av att arbeta med affärsystem. Vi valde att utföra 
intervjun med Spectra var för att vi ville undersöka användningen på ett tillverkande företag. 
Vi använde oss av samma intervjuguide och tillvägagångssätt som på Kyäni för en högre 
jämförbarhet.  

Till sist utförde vi även en besöksintervju på Södra skog i Växjö med Bo-Lennart Andersson 
som arbetar som förvaltningsansvarig för att få ett koncernperspektiv på problemområdet. 
Även vid denna intervju utgick vi från samma intervjuguide och tillvägagångssätt som på 
Kyäni och Spectra för en ökad jämförbarhet.  

3.4 Giltighet 
Vi har enbart intervjuat ett fåtal företag av olika karaktär som kan påverka generaliserbarheten 
i studiens slutsats. Våra företag har alla varit av olika karaktär vilket vi valt för att få inblick i 
olika sorter företag. Jacobsen (2002) menar att generaliserbarhet utgör vilken extern giltighet 
och relevans undersökningen har vilket innebär i vilken utsträckning den begränsade 
undersökningens resultat gäller på företag utanför studien.  
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Vi är medvetna om att valet av intervjupersoner kan ha påverkat studiens resultat då andra 
befattningar kan ha ett annat perspektiv och har därmed kunnat ge annorlunda svar på 
frågorna kring vårt problemområde. Jacobsen (2002) menar att den interna giltigheten och 
relevansen syftar till att vara medveten om att respondenters svar kan skilja sig beroende på 
tidspunkt och befattning.  

För att säkerställa respondenternas svar valde vi att spela in samtliga intervjuer och sedan 
transkribera materialet. Vi anser att inspelningen förbättrade kvalitén på materialet då vi 
kunde avlyssna intervjuerna och därmed säkerställa respondenternas svar. Jacobsen (2002) 
förklarar tillförlitlighet i en undersökning innebär att undersökningen genomförs på ett 
trovärdigt sätt som ger tillit i undersökningsmaterialet.  

Samtliga respondenter intervjuades individuellt för att kringgå de effekter som 
gruppintervjuer kan medföra. Jacobsen (2002) förklarar att problematik i gruppintervjuer i 
form av att några i gruppen dominerar intervjuerna mer och därmed kan andra respondenters 
svar och åsikter bli lidande.  

3.5 Litteraturgenomgång 
För att ta fram material till den teoretiska referensramen har vi använt oss av litteratur kring 
relevanta områden. Litteraturen har i första hand lånats från Högskolan i Halmstads bibliotek. 
Utöver litteraturen har vi använt oss av vetenskapliga artiklar inom problemområdet. De 
vetenskapliga artiklarna har tagits fram genom Internet där vi använt oss av Google Scholar 
och högskolebibliotekets samtliga databaser. Vi sökte fram ett större antal vetenskapliga 
artiklar för att sedan göra ett urval av dessa för att använda oss av de bäst lämpade för vår 
studie. Genom den litteratur vi valde ut för vårt problemområde kunde vi urskilja tre avsnitt 
för att strukturera uppsatsens efter. De tre avsnitten vi valde att dela in vår studie i är 
lagerhantering, affärssystem och samarbete med kunder och leverantörer. Strukturen har vi 
sedan valt att följa genomgående i uppsatsen. 

3.6 Analysmetod 
Vi har valt att analysera vårt material genom att använda pilotintervjuerna som utgångspunkt. 
Vi har använt oss av två olika analysmodeller som bygger på material från pilotintervjuerna 
där vi jämför de olika företagens interna och externa lagerhantering i affärssystem. Materialet 
från pilotintervjuerna stödjs av de teorier vi har valt att inkludera i vår uppsats. Svaren i 
modellerna byggs upp genom våra tolkningar och bedömningar av det insamlade empiriska 
materialet. Vi är medvetna om att resultatet kan ha blivit annorlunda om vi hade låtit 
respondenterna själva svara direkt på frågor kopplat till analysmodellerna. Vi anser dock att 
våra bedömningar har bidragit till ett mer rättvist resultat.  
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4 Empiri 
Insamlingen av vår sammanställda empiri har skett genom besöksintervjuer hos tre olika 
företag samt två pilotintervjuer på ett konsultbolag. Läsaren kommer först att introduceras i 
pilotintervjuerna på Direktkonsult, följt av en intervju på Kyäni Europe, Spectra Collection 
och till sist Södra Skog. 

4.1 Direktkonsult 
Syftet med pilotintervjuerna var att kartlägga de möjligheter som kan finnas i affärssystem 
som kan stödja SCM med hjälp av expertkompetens. Pilotintervjuerna bestod av två intervjuer 
med affärssystemkonsulter på Direktkonsult, Per-Erik Sundh och Per Klingberg som under 
intervjun presenterade affärssystemet Visma business olika funktioner inom logistik och 
lagerhantering. Pilotintervjuerna har legat till grund för den fortsatta studien både genom 
framtagning av intervjuguide och även som ett verktyg för att analysera det empiriska 
materialet. 

4.1.1 Företaget 
Direktkonsult är ett konsultbolag i Göteborg och grundades 1985. I dagsläget har företaget 19 
anställda och arbetar med att sälja och implementera affärssystem, företaget har kunder över 
hela Sverige, med majoritet i Göteborgsområdet. Företaget är specialiserat på två olika 
system. Dels det ett egenutvecklat personalsystem och dels affärssystemet Visma business 
som är ett komplett affärssystem. 

Per-Erik Sundh arbetar som certifierad affärssystemkonsult på Direktkonsult och var med och 
startade företaget 1985. Han har arbetat inom IT-branschen sedan 1981 och har därmed stor 
erfarenhet av IT och affärsystem. Per Klingberg är också certifierad affärssystemkonsult inom 
Visma business och har en mångårig bakgrund inom branschen, han har även tidigare 
mångårig erfarenhet från ekonomiskt arbete. 

4.1.2 Intern lagerhantering i affärssystem  
Visma business är ett affärssystem som har många funktioner som kan hjälpa företag att 
optimera sin lagerhantering och dessa funktioner används i olika omfattningar av företag. Per-
Erik Sundh berättar att affärssystemet Visma business vanligtvis används i mindre och 
medelstora företag som inte har långsiktig planering av sina inköp. För att stödja en lite mer 
kortsiktlig planering kan affärssystemet användas för att optimera företagens interna 
lagerhantering. Systemet beskrivs enligt Per-Erik Sundh som ad hoc i sin utformning vilket 
innebär att inköp kan göras anpassat efter företagets behov. Systemet kan alltså föreslå vilka 
produkter och hur många som bör köpas in. Funktionen som föreslår inköp kallas för 
inköpsförslag och skapas automatiskt när en produkt når en viss beställningspunkt. Genom att 
använda denna funktion kan företag enligt Per-Erik Sundh undvika att behöva göra många 
mindre beställningar med dyra fraktkostnader då funktionen görs anpassat efter kommande 
försäljning och inleveranser av berörda produkter. Affärssystemet har fler funktioner som kan 
stödja den interna lagerhanteringen hos företag såsom optimal inköpskvantitet där företag 
själva räknar ut hur många av en specifik produkt som blir mest lönsamt att köpa in. En annan 
funktion är produktstruktur vilket innebär att göra kopplingar av vilka komponenter som 
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behövs för att göra en viss kärnprodukt kan affärssystemet kontrollera när en viss komponent 
behöver produceras för att kunna tillverka en kärnprodukt enligt Per-Erik Sundh. 

4.1.3 Extern lagerhantering i affärsystem  
Förutom de funktioner som finns i affärssystemet som kan stödja den interna lagerhanteringen 
finns även möjligheter att stödja den externa lagerhanteringen. Med hjälp av affärssystemet 
finns möjligheter att kunna integrera sitt egna affärssystem med kunder och leverantörers 
affärssystem. Integration i detta sammanhang innebär att koppla ihop sin verksamhet med 
samarbetspartners för ett tätt informationsutbyte. Enligt Per-Erik Sundh finns exempelvis 
integrationsmöjligheter i form av lagersaldon. Alltså att kunna se sina kunder eller 
leverantörers lagersaldon direkt i det egna affärssystemet. En ökad medvetenhet om 
samarbetspartners lagersaldon kan vara fördelaktigt vid inköp och försäljning. Om exempelvis 
en leverantör har ett lågt lagersaldo kan inköparen ta hänsyn till lagersaldot och kan istället 
köpa in av en alternativ leverantör med ett högre lagersaldo för att öka leveranssäkerheten 
menar Per-Erik Sundh. 

I Visma business finns det ett antal enklare former av integrering som förenklar arbetet med 
sina leverantörer. Integrationen kan vara i form matchningar av olika slag som automatiskt 
gör att värden ändras när de kommer in i affärssystemet. Det är inte ovanligt att det aktuella 
företaget och dess leverantör har separata produktnummer. Per-Erik Sundh beskriver att 
Visma business kan omvandla ett produktnummer till ett annat så att de båda företagens 
produktnummer matchas. Matchningslogiken används i andra sammanhang där företagen och 
dess leverantörs parametrar inte stämmer överrens exempelvis enhetsomvandling vilket 
innebär att en produkt köps in i enheten pall men lagerförs som enheten antal. 

Integrering med leverantörer och kunder behöver inte ske direkt i affärssystemet utan kan 
stödjas externt av enklare system och tekniker såsom e-mail eller EDI-filer som sedan kan 
läsas in i affärssystemet förklarar Per-Erik Sundh.  

I affärssystem finns mycket komplexa funktioner. Per Klingberg menar att systemet klarar av 
mer än vad användare klarar av. Om komplexa funktioner ska användas krävs mycket drivna 
användare. 
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4.2 Kyäni Europe  
Empirin från Kyäni Europe är insamlad från en intervju med Emil Le Clair som har en hög 
affärssystemkompetens inom vårt problemområde. Intervjun ägde rum i Kyäni Europes 
lokaler i centrala Göteborg. 

4.2.1 Företaget 
Kyäni Europe är ett direktförsäljningsbolag som säljer kosttillskott till privatkunder som 
kärnprodukt och har ungefär 30 anställda. De har lager på fyra olika ställen i Europa varav ett 
eget i Sverige. Det egna är nyöppnat i Helsingborg. Sedan finns outsourcade lager i Estland, 
Ungern och Polen. Deras största marknader är Sverige och Ungern. Företaget har även ett 
antal nyöppnade dotterbolag i olika länder. Kyäni har även ett supportföretag i Ungern. Några 
av Kyäni Europes olika dotterbolag finns främst på marknader utanför EU i länder som 
Serbien, Makedonien, Turkiet och Ukraina. För tillverkning köper Kyäni in råmaterial från 
USA, tillverkningen sker i Frankrike och paketeras i England som sedan flyttas ut till egna 
lager. Kyäni Europe har dock ingen direkt närhet till produktionen utan det sker i bolag som 
mestadels ägs av moderbolaget i USA. Trycksaker såsom broschyrer köps in från antingen en 
leverantör i Polen eller andra leverantörer i Sverige. 

Emil Le Claire har varit på Kyäni i ungefär ett år. Ekonomiavdelningen är nyuppstartad och 
han är den person som har varit där längst på avdelningen. Emil Le Clair har titeln 
ekonomiassistent och arbetar just nu 60 %, hans arbetsuppgifter består av bokföring, 
lagerhantering och andra ekonomiska uppgifter. Övrig tid studerar han ekonomi på 
Handelshögskolan i Göteborg.  

4.2.2 Lagerhantering 
Enligt Emil Le Claire har Kyäni ingen välutvecklad strategi för lagerhanteringen. Idag har de 
långa ledtider eftersom det är många länder som är inblandade. Först tillverkas produkter i 
USA och skeppas sedan till Göteborg eller Malmö och vilket tar tre till fyra veckor. 
Produkterna ska sedan in på lager som sedan eventuellt ska fördelas ut till de övriga länderna.  
De långa ledtiderna gör enligt Emil Le Claire att batcherna blir stora och till följd blir 
lagersaldon höga. Kyäni beställer gärna mer än nödvändigt för att produkterna inte ska ta slut. 
De beställer in stora orders på grund av att de långa transporterna utgör en hög kostnad och 
varje beställning har därför en hög orderkostnad. Om exempelvis en kund har beställt två 
produkter och enbart en av dem finns i lager skickas den lagerförda produkten ut till kunden 
och den kvarvarande produkten skickas i efterhand. För att veta hur mycket som ska beställas 
in använder de en enkel genomsnittsförbrukning med ett större överskott enligt Emil Le 
Claire. Kyänis förhoppningar med Visma business är att kunna optimera den ingående 
logistiken bättre. Ett exempel på hur Kyäni arbetar med för att optimera logistiken är att de 
har sett över transporten från USA och därmed förkortat transporttiden. Då båtfrakt kan ta 
lång tid har Kyäni möjligheten att använda flygfrakt, men möjlighet undviks gärna för att 
hålla kostnaderna nere.  

Emil Le Claire menar att Kyäni Europe inte styr all beställning själv utan moderbolaget har en 
högre bestämmanderätt och kan skicka produkter när de önskar. Företaget har en hög 
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omsättning på produkterna därför ligger de inte i lager särskilt länge. Förhoppningarna är att 
hitta en optimal inköpskvantitet som sedan kan användas i Visma business. 

Emil Le Claire menar att företaget inte arbetar aktivt med materialplanering för 
produktstrukturer då de bara har tillverkning av en produkt. Då det enbart rör sig om en råvara 
i produkten som köps in av moderbolaget finns det inget behov av någon materialplanering 
för produktstrukturer. Alla produkter de har, säljs i paket eller separat. Trots variationen i 
försäljning beräknas enbart försäljning och efterfrågan på enskiljda produkter och är därmed 
inte beroende av någon struktur.  

För att öka tillförlitligheten av data i affärsystemet genomförs fysisk inventering. Det finns en 
lagstadgad inventering som inventering utfördes i december för att få bra ingångsvärden till 
affärssystemet i samband med produktionsstarten. Eventuellt kommer en till lagerinventering 
att utföras i sommar för att se hur väl systemet hanterar värdena.  

4.2.3 Affärssystemet 
Att ekonomiavdelningen är nyuppstartad är även anledningen till att Kyäni Europe 
implementerade Visma business menar Emil Le Claire. Tidigare hade de ett mindre system 
där allt sköttes manuellt. Anledningen till implementeringen var att det var nödvändigt med 
ett större system för att kunna sköta lager och bokföring med mera på den nyuppstartade 
ekonomiavdelningen. Implementeringen av Visma business började sommaren 2012 men 
produktionsstarten av affärssystemet började i januari 2013. Affärssystemet skulle egentligen 
haft sin produktionsstart under hösten 2012. Anledningen till att det sköts upp var att företaget 
ville ha mer integrerade lösningar för att slippa manuella hanteringar samt att bytet inte skulle 
ske i samband med bokslut. Även om företaget skulle kunna genomföra bytet snabbare har 
moderbolaget i USA ett annat affärssystem som kallas Freedom. Kyäni Europe vill integrera 
Visma business med moderbolagets affärssystem vilket har gjort att projektet har tappat fart 
och dragit ut på tiden enligt Emil Le Claire.  

Gällande kunskapsnivån är användarna nya i affärssystemet. Användarna har bra kunskap i 
systemet för sina specifika delar men kan ingenting i andra delar. Företaget som helhet har bra 
kunskap i systemet. Emil Le Claire förklarar att alla personer på ekonomiavdelningen har 
blivit nyckelpersoner och gör att de just nu är beroende av specifika individer. För att undvika 
ett stort beroende av specifika personer försöker de att fördela ut kunskap i systemet till 
varandra för att öka helhetskunskapen.   

Emil Le Clair anser att Kyäni försöker utnyttja alla funktioner optimalt men något som skulle 
kunna förbättras är integreringen med moderbolagets affärssystem Freedom. Idag finns ingen 
direkt koppling mellan systemen och all orderläggning sker i Freedom. I Visma business 
dupliceras allt, filer hämtas från Freedom till Visma business för att få ut orderinformation. 
Det sker enbart en fiktiv fakturering i Visma business. Emil Le Claire ser därför gärna en 
direkt koppling in i moderbolagets affärssystem för att slippa denna filhämtning. Beslut om 
direkt koppling tillhör inte Kyäni Europe, utan snarare moderbolagets. Trots begränsningen är 
arbetssättet bättre än hur de tidigare arbetat. I samband med det nya lagret ska Visma business 
integreras med leverantörer vid ett senare skede. Affärssystemet utnyttjas inte helt optimalt än 
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eftersom de befinner sig i ett tidigt skede i affärssystemprojektet men för varje vecka som går 
automatiseras mer arbetsuppgifter i systemet och användningen ökar enligt Emil Le Claire.  

4.2.4 Samarbete med kunder och leverantörer 
Kyäni har ingen direkt integration med inköp i dagsläget. Däremot kommer det att ske 
integration med fraktbolag som sköter leveransen av produkterna till kunder det vill säga 
Posten, UPS och Bring. Integrationen kommer att ske med hjälp av integrationsföretaget 
Unifound. Eftersom Visma business inte används för inköp i dagsläget ser användarna inte 
heller sina leverantörers lagersaldon och därför används heller ingen beställningsmetod ur 
affärssystemet. Emil Le Claire ser heller inget värde i att dela med sig av Kyänis lagersaldon 
till varken distributörer eller kunder.  

Emil Le Claire förklarar att företaget har en problematik kring säkerställning av att 
lagersaldon i affärssystemet överensstämmer med det fysiska saldot. För att korrigera 
saldodifferenserna får de veckovisa rapporter från lagren som skickas över mail. De 
differenser som uppstår är vanligtvis små och åtgärdas genom korrigeringsorders månadsvis. 
Ett problem är att Kyäni och dess leverantörer använder olika produktnummer vilket medför 
svårigheter i kontrollen av lagersaldo i Visma business. För att undvika problematiken 
kommer leverantörerna att byta till Kyäni Europes produktnummer. Ett byte till ett 
gemensamt produktnummer kan bidra till att enklare kunna följa produkterna.  

Kyäni levererar alltid sina produkter till slutkund genom posten eller liknande enligt Emil Le 
Claire. Kunder beställer produkterna från nätet där de har en egen profil. Genom profilen kan 
kunderna maila, ställa frågor och ta del av information. Men uppföljning av kundinformation 
sker genom ekonomiavdelningen.  Kyäni delar inte ut någon information om lagernivåer till 
sina kunder då slutkund inte har något värde av att se lagersaldon. Skulle någon produkt ta 
slut efter att en beställning lagts skickar Kyäni ut information om att leverera produkten 
snarast, vilket sällan händer då företaget har höga lagersaldon.   
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4.3 Spectra Collection 

4.3.1 Företaget 
Spectra Collection ligger i Ljungby och tillverkar unik butiksinredning till olika företag. De 
har ingen egen produkt utan tillverkar det kunderna vill ha. Allt tillverkas inte internt, utan 
vissa komponenter köps in. Träbearbetning sker på företaget men andra material såsom stål, 
akryl och glass köps in och monteras till en färdig produkt. Spectras största kunder är H & M, 
IKEA och Nordea. Då Spectra tillverkar på beställning av andra och inte med en egen produkt 
menar Joachim Nömtak att företaget arbetar i projekt och är därmed ett projektorienterat 
företag. 

Joachim Nömtak är byggare i grunden som sedan utbildade sig till civilekonom. Innan han 
började arbeta på Spectra har han arbetat i flera olika företag inom teknisk industri. Han har 
jobbat på Spectra i fem år. På företaget arbetar Joachim Nömtak som chef på avdelningen för 
inköp, som består av fyra inköpare som ansvarar för varsitt inköpsområde. Hans jobb som 
inköpschef handlar om att knyta kontakter med befintliga och nya leverantörer och inte om 
vanliga inköp. 

4.3.2 Lagerhantering  
Joachim Nömtak förklarar att det är svårt att fastslå en bestämd strategi som används på 
Spectra för lagerhanteringen. Företaget arbetar med prognoser som styr inflödet av produkter. 
Prognoser skapas för de kommande tolv veckorna och styrs av försäljning till kunder. 
Produkterna bryts ner till komponenter i affärssystemet och komponenterna utgör behov för 
tillverkning och därmed det behovet som behövs köpas in under de kommande tolv veckorna. 
Inköpsavdelningen utför inköp kopplade till prognoserna. De inköp som är planerade på tolv 
veckor köps in under åtta veckor för att mäta det materialbehov som finns. Inköp är även det 
som styr lagernivåerna eftersom företaget inte tillverkar någon egen produkt kan därför inte 
föra något större råmateriallager. Eftersom produktionen styrs av kundbehov styrs även lager 
av kundbehov. 

Joachim Nömtak menar att Spectra arbetar med tre olika lagertyper, råmateriallager som är 
det material som ska bearbetas. Komponentlager som innebär bearbetat råmaterial som ska 
monteras ihop med andra komponenter. Samt de färdigmonterade komponenterna som utgör 
färdiga produkter och kallas färdigvarulager. 

Lagervärden följs upp hela tiden och räknas mot de prognoser som fastställts Förklarar 
Joachim Nömtak. Uppföljningen kan sedan ställas mot marknadsavdelningens uppskattningar 
för att se om de stämmer. Om prognoserna är felaktiga påverkas lagret, exempelvis om en 
prognos varit för låg blir även lagersaldot lågt och då tvingas företaget köpa in mer. 
Alternativt kan prognosen varit för hög vilket då syns i ökade lagervärden. 
Marknadsavdelningens arbete med prognosvård är därför viktig för att utgöra normala 
lagernivåer. Uppföljning av prognoser utförs en gång per vecka som används i nästkommande 
prognos.  

Joachim Nömtak menar att alla produktinköp har bestämda ledtider, ledtider finns även i 
produktionen som Jeeves tar hänsyn till när den totala ledtiden sätts. Inköpsprocessen styrs av 
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de prognoser marknadsavdelningen fastslår. Spectra arbetar inte med beställningspunkter eller 
säkerhetslager då inköpen baseras på prognoserna. Vad gäller optimal inköpskvantitet styrs 
volymen av avtal som företaget har med sina fasta leverantörer. Beställningen görs då till den 
förpackningsstorlek som företagen har kommit överens om även om behovet är lågt.  

I Jeeves finns ett materialplaneringsverktyg som Spectra arbetar med. Företaget använder 
enbart Jeeves och inga externa system. En struktur byggs upp av en produkt i verktyget som 
skapar en översikt av vad varje produkt behöver för komponenter för att tillverkas. 
Produktstrukturerna kopplas samman med inköpsavdelningen. När en beställning skapas av 
en hel produkt bryter materialplaneringsverktyget ner produkten i komponenter ända ner till 
råmaterial. Vilket ger inköparna information om hur mycket material som behöver köpas för 
varje beställning förklarar Joachim Nömtak.  

Det förekommer ibland avikelser i lagersaldon mellan det verkliga lagervärdet och 
affärssystemets lagervärde. En anledning till avvikelse beror på att användare inte rapporterat 
in när något blivit fel och tvingats skrotas. Svinn förekommer alltid och även felaktig 
rapportering i tillverkningen. Rapportering sker i tillverkningen av mängder och materialtyp 
för att säkerställa lagrens volym. Rapporteras fel mängd eller fel produkt skapas en avvikelse 
vilket kan vara förödande. Företaget tror att det finns produkter hemma när det inte gör det. 
Avvikelsen skapar en press på inköpsavdelning att snabbt köpa in nya varor för att säkerställa 
produktionen. Två gånger per år görs större inventeringar för att säkerställa lagrens saldon. 
Vid inventeringarna är det vanligt att saldon är negativa. Idag är negativa saldon inte ett stort 
problem som tidigare vilket Joachim Nömtak tror att affärssystemet och dess rapportering har 
bidragit till. Vid inventeringarna utförs manuella korrigeringar för att säkerställa lagersaldon i 
affärssystemet. Utöver inventeringar utförs även impulsinventeringar för att ha rätt värden.  

4.3.3 Affärssystemet   
Spectra använder sig av affärssystemet Jeeves och har gjort det i ungefär 6 år. Jeeves används 
på avdelningarna marknad, inköp, produktion, konstruktion och ekonomi och där av ses 
Jeeves som en helhetslösning för företaget menar Joachim Nömtak. 

Medarbetarnas kunskapsnivå i Jeeves blir bättre med tiden. När affärssystemet 
implementerades för sex år sedan var utbildningen begränsad och medarbetarna har fått lära 
sig mycket på egen hand. Joachim Nömtak menar att den begränsade utbildningen innebar 
svårigheter att arbeta i affärssystemet. Under åren har många nya funktioner upptäckts som 
förenklar arbetet för den enskilde medarbetaren. Spectra hade konsulthjälp vid 
implementationen som anpassade Jeeves till Spectras önskemål. Med tiden har kunskapsnivån 
ökad och även nyfikenheten av vad affärssystemet kan erbjuda vilket kan leda till att fler 
funktioner utnyttjas. Nyanställda skickas inte på någon utbildning i Jeeves utan får vara med 
någon mer rutinerad som visar och hjälper den nyanställda i systemet. 

Eftersom Jeeves är ett stort och flexibelt affärssystem tror Joachim Nömtak att Jeeves har 
mycket funktionalitet som företaget inte utnyttjar. Det finns möjlighet att lägga till funktioner 
som skulle kunna optimera företagets affärssystemanvändande. För att utveckla användandet 
och förenkla och effektivisera de olika arbetsuppgifterna anser Joachim Nömtak att 
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konsulthjälp behövs. Företaget har kommit så långt de klarar av och ser sig själva idag som 
bra affärssystemanvändare överlag. 

I takt med att medarbetare i produktionen rapporterar in vad de arbetar med kan 
affärssystemet även användas för uppföljning av effektivitet på individnivå som skulle kunna 
användas vid exempelvis lönesamtal för en mer rättvis lönesättning. 

4.3.4 Samarbete med kunder och leverantörer 
Spectra arbetar inte med någon form av direkt integration med sina leverantörer enligt 
Joachim Nömtak. Ett djupare samarbete sker dock med vissa leverantörer indirekt genom 
affärssystemet. Samarbetet sker genom prognoser som skapas i systemet som delas med 
leverantören för att ge dem ett större underlag för att planera sin tillverkning. Prognoserna 
innehåller information om hur Spectra uppskattar sin tillverkning på tre till sex månaders sikt. 
Prognoserna skickas inte direkt till leverantörens affärssystem utan istället i form av e-mail. 
Att de inte har någon integrerad lösning mellan affärssystemen ser företaget som en 
förlängning av att de inte arbetar med en egen produkt och därför inte har någon större fördel 
av att knyta ett starkt band med leverantören. 

Företaget använder inte fler leverantörer av samma produkt men har istället inga långa 
kontrakt utan kan byta leverantör om de skulle höja priserna. Spån och skivmaterial som är de 
vanligaste inköpen görs från en leverantör som Joachim Nömtak anser har en god 
leveranssäkerhet vilket gör att reservleverantörer inte är nödvändiga. Leverantören delar med 
sig av information av lager för deras material i förväg baserat på historik av Spectras inköp de 
senaste åren. Leverantören kan alltid skicka material om det skulle behövas även för snabb 
leverans då leverantören finns i närheten av Spectras fabrik. 

Samarbetet med leverantörer sker inte med någon form av elektronisk integration. Joachim 
Nömtak beskriver istället samarbetet som klassikt och ett starkt samarbete med kunden är 
viktigt eftersom företaget tillverkar efter kundens önskemål. Företaget försöker att vara med i 
ett så tidigt skede som möjligt av de utvecklingsprojekt som kunden gör av de produkter som 
tillverkas på Spectra. Genom att komma in så tidigt som möjligt i utvecklingsprojekten knyter 
kunden och Spectra starka band som gör att kunden får svårt att lämna företaget. 

Joachim Nömtak anser att det är svårt att arbeta med integration med affärssystemen externt 
då Spectra till skillnad från exempelvis bilindustrin inte arbetar så statiskt med fasta 
leverantörer under lång tid med samma produkter och ser heller ingen nytta av att dela med 
sig av lagersaldon till kunder. Internt är integrationen välutvecklad vilket kan ses genom att vi 
här använder samma system i samtliga enheter vilket automatiskt ger oss en stor integration 
av information internt i företaget. 

Registervård är viktigt för att säkerställa den information som finns i affärssystemet enligt 
Joachim Nömtak. Att exempelvis vara med och göra justeringar i ledtiderna beroende om det 
är låg eller högkonjunktur kan slå hårt när det skiljer veckor mellan utleveranserna i dessa 
perioder.  
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Joachim Nömtak anser att det är viktigt att rätt värden förs in i Jeeves då låg kvalité på input 
kan försämra den totala kvalitén på data i affärssystemet vilket även förstör kvalitén på den 
output som affärssystemet genererar. ”Skit in blir skit ut” (Joachim Nömtak). 
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4.4 Södra Skog 

4.4.1 Företaget 
Södra är en ekonomisk förening som bildades av skogsägare i syfte att förbättra sina villkor 
vid försäljning av sina produkter. Södra ägs idag av sina 51 000 medlemmar och koncernen 
innefattar ett 50-tal bolag inom skogsindustrin. Södras verksamhet är idag bred och innefattar 
såväl sågverk, massaindustri och energi. Inom sågverk och massaindustri är företaget ett av de 
största i världen. Energisidan har uppkommit för att ta tillvara på de restprodukter som 
uppkommer vid den övriga tillverkningen och av detta skapa energi. Södra har på senare tid 
även påbörjat en satsning på husindustrin där kunden direkt på Internet kan bygga sitt eget hus 
efter sina önskemål. 

Bo-Lennart Andersson bördjade direkt efter gymnasiet arbeta på en revisionsbyrå innan han 
1989 började arbeta på Södra med ekonomi. För 10 år sedan togs ett beslut om att Södra 
skulle implementera ett nytt koncernövergripande affärssystem och han blev involverad i 
projektet. Han var sedan involverad i implementeringsprojekt på flera av koncernens bolag 
och arbetar idag med förvaltningen av affärssystemet. Idag arbetar han som 
förvaltningsansvarig för de koncerngemensamma ekonomisystemen på Södra. 

4.4.2 Lagerhantering   
Bo-Lennart Andersson menar att Södras lagerhanterings strategi är uppbyggd genom lager i 
många olika former. Då Södra verksamhet sträcker sig genom hela värdekedjan från träd till 
färdig massa och sågat virke krävs en god kontroll av vad som finns tillgängligt genom hela 
värdekedjan.  

Södra har många olika lager. Lagerhanteringen börjar redan när träden växer i marken men ett 
problem är att de växer och måste förr eller senare avverkas. När träden avverkas skapas ett 
timmerlager i skogen som ligger kvar i väntan på frakt till en uppsamlingsplats, dessa 
uppsamlingsplatser utgör ett annat lager som ofta är strategiskt beläget vid en större väg i 
väntan på lastbilstransport till tillverkningsindustrin. Går produkterna sedan vidare till Södras 
egen tillverkning skapas nya lager i form av råvarulager, produkter i arbete samt ett 
färdigvarulager av den slutgiltiga produkten.  För att Södra ska ha kontroll på vilka volymer 
som finns i de olika lagren finns ett antal system som stödjer lagerhanteringen. Södra utför 
kontinuerliga fysiska inventeringar för att ha tillförlitliga värden i systemen. Förutom de 
kontinuerliga inventeringarna utförs även mer spontana inventeringar av varor som misstänks 
inte stämma överrens med lagernivåerna i systemen.   

Eftersom Södras verksamhet sträcker sig genom hela värdekedjan från träd till slutprodukt är 
planering viktigt. För en kommande avverkning finns en planering för vad träd ska användas 
till och är baserad på en bedömning som tidigare gjort av det berörda området. Bedömningen 
avser att avgöra vad träden är lämpliga att användas till såsom massa, virke med mera. 
Informationen om bedömningarna läggs in i systemet och ger en uppskattning av vilka 
volymer som finns tillgängliga till de olika produkterna. Är det beslutat att det ska tillverkas 
en mängd av en viss produkt under exempelvis augusti måste det utföras en planering för att 
säkerställa att det finns bestånd för avverkning för det angivna ändamålet. Är inte 
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avverkningen som är planerad tillräckligt stor måste företaget söka upp mer bestånd att 
avverka. Genom systemet kan Södra kontrollera vilka medlemmar som har ett skogsbestånd 
som är redo att avverkas och kan därmed planera bättre genom hela värdekedjan. 

Bo-Lennart Andersson berättar att koncernens industrier använder beställingspunkter och i 
vissa sammanhang utförs automatiska beställningar när en produkt nått en viss 
beställningspunkt. I industrin finns även säkerhetslager, både maximumlager och 
minimumlager. Vid vissa tillfällen tas beslut om överskridning av maximumlager då det kan 
vara ekonomiskt fördelaktigt att lagerhålla större nivåer av en viss vara vid specifika tillfällen.  

Materialplaneringsverktyg finns i koncernen men Bo-Lennart Andersson har ingen större 
uppfattning av dessa verktyg. 

Bo-Lennart Andersson berättar att Södras verksamhet påverkas av väder exempelvis under 
stormen Gudrun 2005 var det stora volymer skog som blåste ned. Det gäller då att snabbt 
ställa om sin logistik och krympa inflödet av varor för att kunna ta hand om de nerblåsta 
träden. Agresso stödjer en del av logistikinformationen medan andra delar följs i specifika 
verksamhetssystem. Överlag anser Bo-Lennart Andersson att Södra har god kontroll på 
logistiken i företaget och att det möjliggörs genom de system som finns. 

På massaindustrierna säger Bo-Lennart Andersson att Södra håller en kontinuerlig drift året 
om som beror på att uppstartskostnaden för denna typ av tillverkningen är hög och det är 
billigare att tillverkningen pågår konstant. Att tillverka kontinuerligt ställer krav på att 
råmaterial finns tillgängligt hela tiden och får inte ta slut. De produktionsstopp som görs på 
fabrikerna är planerade för underhåll och varar i ungefär 12 dagar. Efter ett produktionsstopp 
ska fabriken kunna producera i 18 månader utan avbrott. Ett planerat produktionsstopp måste 
vara förberett genom hela logistikkedjan för att inleveranserna ska kunna stoppas under de 
dagar det inte produceras något. Ett massabruk kräver mycket råmaterial vilket gör att det inte 
går att lagerföra materialet under ett längre produktionsstopp.  

4.4.3 Affärssystem   
Södra använder affärssystemet Agresso tillsammans med ett stort antal andra system. När 
Agresso installerades för 10 år sedan var affärssystemet inte lika utvecklat som idag vilket 
gjorde det nödvändigt att använda sig av andra system som komplement. Agresso används 
som det centrala systemet och är idag integrerat med flera försystem. Bo-Lennart Andersson 
menar att det är svårt att bara använda sig av ett system när verksamheten är så komplex som 
den är på Södra. Agresso används för att knyta ihop koncernen och koncernredovisningen 
rapporteras in till affärssystemet där boksluten kan upprättas. Södra har totalt 350-400 system 
totalt och flera av dem är integrerade med Agresso. Karaktären på systemen är olika och 
innefattar allt från små enkla system till större koncernövergripande system inom ett specifikt 
område. 

Gällande kunskapsnivån i Agresso har användarna en hög kunskapsnivå och känner till sina 
processer väl. Användarna har kartlagt affärssystemet och lärt sig mycket själva utan hjälp av 
konsulter. 
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Södra har standardiserade arbetssätt för att hantering av leverantörsfakturor sker på samma 
sätt av alla anställda. Därmed blir det enklare att hantera affärssystemet internt och slipper att 
ta hjälp av konsulter i många fall.   

4.4.4 Samarbete med kunder och leverantörer  
Bo-Lennart Andersson berättar att det främst är de större industrierna i koncernen som 
använder inköpsorder då de har sina fasta leverantörer. Vilket beror på att verksamheterna är 
specifika och antalet leverantörer som kan tillgodose deras behov är begränsade. Genom att 
leverantörerna är återkommande skapas rutiner för inköpsorders i inköpssystemen. Genom att 
attestera ordern redan innan den skickas iväg ökar säkerheten i orderläggningen. 
Orderläggningen skickas efter attestering elektroniskt helt automatiskt eller manuellt med 
mail till leverantören. Genom att skapa sina inköpsorders i systemet ökar kontrollen av 
inköpen samtidigt som uppföljningen underlättas. Uppföljningen av inköpen anser Bo-
Lennart Andersson är viktigt för att skapa bra förutsättningar vid förhandlingar. Ett brett 
informationsunderlag om tidigare inköp skapar möjligheter till att se hur leverantörens 
prestationer vilket kan vara fördelaktigt vid senare förhandlingar. Södras samarbeten med 
leverantörer är viktiga vid långsiktliga relationer. Södra har tiotusentals leverantörer och 
många av dem är dock engångsleverantörer. Alla stora långsiktliga leverantörer har ett avtal 
med Södra.  

Idag börjar det bli vanligare med e-fakturor och Södra uppmuntrar sina leverantörer till att 
använda e-fakturor. Södra har inget krav på att leverantörerna ska använda en viss leverantörs 
e-fakturatjänst. I de fall e-fakturor används istället för fysiska fakturor blir information om 
fakturor såsom OCR-nummer pålitligare då den mänskliga faktorn minskas. Med e-faktura 
förkortas den administrativa tiden då processer automatiseras dessutom blir leveransen av 
själva fakturan säkrare. I affärssystemen utförs automatisk preliminärbokföring så fort e-
fakturor inkommit i systemet för att minska även mer administrativ tid. Idag är ungefär 15 % 
av Södras leverantörsfakturor elektroniska men Bo-Lennart Andersson ser gärna att siffran 
ökar. Internt i Södra används e-faktura genomgående i hela koncernen och sparar därmed 
mycket tid för arbete med fakturor.  

Inom södras bransch är konkurrenter inte av traditionell form då de kan ses som 
samarbetspartners i många fall. Vid vissa tillfällen kan deras konkurrenter exempelvis ha 
problematik med ingående råvaror och Södra kan hjälpa dem då de kan ha ett överskott av 
råvaror vi det tillfället eller tvärt om.  

Bo-Lennart Andersson berättar att kundsamarbete finns framförallt i massabruken där det 
finns stora system som kunder kan följa massans väg genom tillverkningen. 
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5 Analys 
I analyskapitlet presenteras två avsnitt med tillhörande analysmodeller. Vi presenterar hur de 
olika företagen utnyttjar intern följt av extern lagerhantering i affärssystem och jämför sedan 
företagen med varandra. 

Vår analysmodell utgår från de två huvudområden inom logistik i affärssystem som framkom 
under våra pilotintervjuer. Vi har med hjälp av modellen valt att jämföra de olika företagen 
mot de möjligheter som affärssystemkonsulterna lyfte fram under våra pilotintervjuer. I figur 
två jämför vi i vilken utsträckning företagen använder sig av sina affärssystem. I intern 
lagerhantering i affärssystem utgår vi från om företagen använder funktionerna inköpsförslag, 
optimal inköpskvantitet och produktstrukturer eller liknande. Beroende på om företagen 
använder de tre funktionerna eller liknande klassificerar vi deras användning som låg, medel 
eller hög utsträckning. De företag som enbart använder sig av en eller noll funktioner kommer 
att klassificeras som låg utsträckning, medan två funktioner blir medel utsträckning och tre 
funktioner blir hög utsträckning. 

För extern lagerhantering i affärssystem utgår vi istället från funktionerna om företaget 
använder sig av direkt integration genom exempelvis produktnummer, lagersaldo, 
enhetsomvandling eller matchningar. Vi utgår även från om företagen istället använder sig av 
indirekt integration genom exempelvis e-mail, EDI-filer eller enklare systemlösningar. 
Fredholm (2006) menar att samarbete mellan företag kan ske i form av olika IT-lösningar, 
exempelvis genom affärssystem, gemensamma portaler eller extranät. Eftersom vi enbart 
använder oss av två typer av möjligheter kommer vi enbart att klassificera företagens 
användning som låg eller hög utsträckning inom extern lagerhantering av affärssystem. De 
företag som använder direkt integration kommer att klassificeras som hög utsträckning medan 
de som använder sig av indirekt integration kommer att klassificeras som låg utsträckning. 

Eftersom vi i pilotintervjuerna enbart fått information om ett affärssystem reserverar vi att 
vissa skillnader kan förekomma affärssystemen emellan. De funktioner i andra affärssystem 
som vi under intervjutillfällena har uppfattat som liknande kommer vi att jämställa med 
funktionerna inköpsförslag, optimal inköpskvantitet och produktstrukturer i Visma business. 
Om företagen inte anses sig ha någon nytta av de funktioner vi jämför med kommer vi att 
jämställas med ett positivt svar, alltså att företaget använder sig av funktionen för att kunna 
jämföra företagen mer rättvist. 

5.1 Intern lagerhantering i affärssystem 
Vi presenterar de olika företagens resultat genom en modell, se figur 2. I modellen redovisar 
vi om företagen använder sig av de funktioner som framkommit vid pilotintervjuerna eller om 
de använder liknande funktioner. Om vi exempelvis anser att ett företag använder sig av 
funktionen inköpsförslag, en liknande funktion eller inte har någon användning av en sådan 
funktion redovisas resultatet som Ja och om inte redovisas det som Nej i modellen.  

Inköpsförslag är en funktion i Visma business som kan stödja inköpare vid beställningar av 
produkter. Fredholm (2006) menar att affärssystem ofta innehåller någon form av 
inköpsmodul som kan stödja inköpare vid inköp. Det finns även externa separata 
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inköpssystem och inköpsportaler med liknande funktioner (ibid). Kyäni Europe använder inte 
sitt affärssystem för att utföra inköp, utan alla inköp sker i moderbolagets affärssystem. 
Därför anser vi att Kyäni inte använder sig av inköpsförslag eller liknande funktioner i sitt 
affärssystem trots att de kunnat dra nytta av funktionen. Därför svarar vi Nej på inköpsförslag. 

Optimal inköpskvantitet är också en funktion i Visma business som kan användas för att 
utföra ekonomiskt fördelaktiga beställningar. Heizer och Render (2011) beskriver optimal 
inköpskvantitet som ett mått för att inköpare ska veta vilken volym de ska beställa in en viss 
produkt i. Då Kyäni Europe inte utnyttjar inköpsmodulen i sitt affärssystem används inte 
optimal inköpskvantitet eller någon liknande funktion i affärssystemet. Med detta i åtanke har 
vi valt att svara Nej på optimal inköpskvantitet. 

Produktstruktur är en funktion i affärssystemet som kan förenkla arbete med en produkt som 
kräver flera komponenter. För att förenkla planeringen av tillverkningen menar Aquilano et 
al., (2011) att MRP-system kan användas för att öka kontrollen av varje komponents ledtider. 
Kyäni har inga produkter som kräver ett flertal komponenter och därför används heller inte 
funktionen. Då funktionen anses vara överflödig väljer vi att svara Ja på produktstruktur. 

Eftersom Kyäni enbart får Ja på en av funktionerna ser vi deras interna lagerhantering i 
affärssystem som Låg. 

På Spectra Collection används deras affärssystem genomgående i hela företaget inklusive vid 
inköp. I samband med arbetet med inköp används funktioner som kan liknas vid 
inköpsförslag. Därmed väljer vi Ja på inköpsförslag. 

Spectra Collection drar ingen nytta av optimal inköpskvantitet i deras affärssystem då de 
snarare styrs av avtal med deras leverantörer. Vi ser därför funktionen som överflödig och 
väljer att svara Ja på optimal inköpskvantitet. 

Angående produktstruktur finns ett verktyg inbyggt i deras affärssystem som också utnyttjas 
på företaget. Funktionen innehåller samma funktionalitet som produktstruktur i Visma 
business. Vi väljer att svara Ja på produktstruktur. 

Då vi svarat ja på samtliga funktioner på Spectra ser vi därför deras interna lagerhantering i 
affärssystem som Hög. 

Södra Skog använder deras affärssystem som ett koncernövergripande system. De olika 
företagen inom koncernen använder separata externa inköpssystem. Till följd av detta 
används inte inköpsmodulen i deras huvudsakliga affärssystem. Vi väljer därför att svara Nej 
på inköpsförslag. 

Då inte affärssystemet används vid uträkning av någon form av optimal inköpskvantitet väljer 
vi att svara Nej på optimal inköpskvantitet. 

Affärssystemet används inte heller för att arbeta med produktstrukturer, utan om något sådant 
arbete sker, utförs det i externa system. Därmed blir svaret Nej på produktstruktur. 
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Vi har valt att svara nej på samtliga funktioner på Södra skog och därmed ser vi deras interna 
lagerhantering i affärssystem som Låg. 

Resultatet av den interna lagerhanteringen i affärssystem sammanfattas i vår modell, se figur 
2. 

Inköpsförslag

Optimal 
inköpskvantitet

Produktstruktur

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Kyäni Europe Spectra Collection Södra skog

Låg Hög Låg

 

Figur 2, analysmodell för intern lagerhantering i affärssystem. 
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5.2 Extern lagerhantering i affärssystem 
För att presentera företagens externa lagerhantering i affärssystem har vi valt att göra en 
modell, se figur 3. I modellen redovisar vi om företagen utnyttjar direkt integration eller 
indirekt integration. 

Vi anser att Kyäni Europe använder sig av indirekt integration. De använder sig istället av 
veckovisa rapporter som skickas via mail som indirekt förs in i företagets affärssystem för att 
säkerställa att det fysiska lagersaldot stämmer överrens med saldot i deras affärssystem. De 
använder även en webbaserad Internetportal där företaget kan utbyta information med kunder. 
I denna Internetportal kan kunder köpa produkter, ta del av information och kontakta Kyäni. 

Spectra Collection använder sig också av indirekt integration anser vi. Företaget skapar 
prognoser för framtida försäljning i affärssystemet som sedan skickas till deras leverantörer 
via mail som sedan kan läsas in i leverantörernas affärssystem. Spectras utfall kan jämföras 
med Akkermans et al., (2002) teori om att affärssystem är anpassat efter det enskiljda 
företaget och problematik kan därför uppstå vi direkta integrationer mellan olika företag. 

Vi anser att Södra Skog använder sig av en direkt integration. Södra skog består av en 
koncern som innefattar ett flertal företag inom samma värdekedja. De externa systemen i 
företagen är direkt integrerade till det huvudsakliga affärssystemet för Södras koncern och 
tyder därför på en direkt integration. Södras direkta integration kan liknas vid vad Lumsden 
(2006) anser om att ett tätt samarbeta ökar kraven på integration mellan system. 

Direkt integration

Indirekt 
integration

X

Ja

Låg

X

Ja

Låg

Ja

X

Hög

Kyäni Europe Spectra Collection Södra skog

 

Figur 3, analysmodell för extern lagerhantering i affärssystem. 
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6 Slutsats 
Syftet med vår studie var att förklara i vilken utsträckning företag utnyttjar de funktioner som 
kan finnas i affärssystem för att stödja information för lagerhantering internt och externt. Vår 
problemformulering formulerades enligt följande: 

I vilken utsträckning använder företag affärssystem för att stödja information för 
lagerhantering internt och externt? 

Slutsatsen och svaret på problemformuleringen blir enligt följande: 

Företagen i studien använder de funktioner i affärssystem som stödjer intern 
lagerhantering i medel-låg utsträckning. Även de funktioner som stödjer extern 
lagerhantering används i medel-låg utsträckning.  

Resultatet av vår slutsats kommer från den genomgång och jämförelse av de olika företagen i 
analyskapitlet. Vi använda oss av altenativen låg, medel-låg, medel, medel-hög och hög för att 
bedöma företagens helhets användning av både de interna och externa funktionerna i 
affärssystemet som stödjer lagerhanteringen. Då våra bedömningar visar att två av tre företag 
använder funktionerna för intern lagerhantering i låg utsträckning och ett företag i hög 
utsträckning blir vårt resultat av den totala användningen internt mellan låg och medel alltså i 
medel-låg utsträckning. Användningen av funktionerna för extern lagerhantering i affärsystem 
är enligt vår bedömning i medel-låg utsträckning då två av tre företag i studien har en låg 
utsträckning av deras användning av funktionerna medan det tredje företaget bedöms vara 
hög. För att exemplifiera vår bedömning av resultatet, om två av företagen i studien istället 
hade uppvisat en hög utsträckning och det tredje en låg hade resultatet istället visat en medel-
hög utsträckning av användandet.  

I vår bedömning av företagens resultat såg vi en icke utnyttjad funktion som ett Nej, men om 
funktionen ansågs vara icke nödvändig av oss bedömde vi svaret som ett Ja för att utvinna ett 
mer rättvisande resultat. Vi är medvetna om att detta har påverkat resultatet, men vi anser att 
detta var en nödvändighet för ge en rättvis bedömning. En annan aspekt som kan ha påverkat 
resultatet är valet av affärssystem i pilotintervjuerna då andra affärssystem kan ha en annan 
funktionalitet. Detta minimerade vi genom att godkänna funktioner i andra affärssystem som 
vi har uppfattat som liknande. Att företagen i vår empiriska undersökning haft olika 
perspektiv, det vill säga att vi har intervjuat både företag på moderbolags- och 
dotterbolagsnivå kan ha påverkat resultatet. Vi är medvetna om att dessa aspekter kan ha 
påverkat resultatet och andra forskare med liknande studier kan generera andra resultat.  
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Med underlag från vår studie har vi fått en inblick om problemområdet. Därför hade det varit 
intressant att utföra en studie om hur företag kan öka användningen av affärssystems 
funktioner för intern och extern integration. Vi har kommit underfund om att möjligheterna 
inte används fullt ut och därför kan det vara intressant att undersöka följande områden: 

• Hur kan företag öka användningen av affärssystemets funktioner för intern och extern 
integration? 

• Varför används inte affärssystems möjligheter fullt ut? 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrund 
• Hur ser din arbetsbakgrund ut? 
• Berätta lite kort om företaget och din roll här. 

Affärssystemet 
• Berätta lite kort om affärssystemet och hur detta används i er verksamhet. 
• Hur skulle du uppskatta den generella kunskapsnivån hos affärssystemanvändarna på 

företaget?  
• Utnyttjas affärssystemets olika funktioner på ett optimalt sätt anser du? 

Lagerhantering 
• Beskriv hur er strategi ser ut i arbetet med lagerhantering. 
• Hur stödjer affärssystemet lagerhanteringen? 
• Beskriv inköpsprocessen och hur denna stöds av affärssystemet. (Optimal 

inköpskvantitet, säkerhetslager, beställningspunkter) 
• Används något materialplaneringsverktyg och är detta integrerat med affärssystemet? 
• Hur arbetar ni med att säkerställa att systemens lagerinformation stämmer överens 

med det verkliga? 

Samarbete med leverantörer 
• Är samarbetet med era leverantörer något ni anser viktigt och hur arbetar ni i så fall 

med detta?  
• Arbetar ni med någon form av elektronisk integration med era leverantörer?  
• Använder ni någon form av integrerade lager där ni kan se leverantörens saldo nivåer? 

Vilka fördelar/nackdelar ser ni i detta? 
• Någon annan form av informationsutbyte som används mellan er och leverantörer? 

(exempelvis enhetsomvandling, artikelnummerutbyten, leverantörsinformation för 
ändrad prioritering mm).    

Samarbete med kunder 
• Är kundsamarbete något ni fokuserar mycket på? Hur ser detta ut? 
• Jobbar ni med någon kommunikationskanal för att förse kunder med information och 

även få information från kunderna? 
• Har ni någon form av integration med era kunder? (exempelvis lagernivåer) 
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