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Abstract 
This thesis examines the initial stage of the implementation process of information systems in 

organizations. The study focuses on how companies should produce a needs basis for system 

functions that a system supplier can use in developing a system. Such a needs basis is the 

foundation for a continuous dialogue between the organization and the system supplier during 

the development and implementation of an information system. 

The introductions of bigger information systems in organizations have often failed. Many 

information system projects are cancelled because of the attempt to apply the systems to the 

organization hasn’t been satisfying. Most projects have in common that they cost much more 

and take much more time than what was initially intended. 

This is a problem that creates a research need to find methods that can improve and streamline 

the implementation of information systems. The initial stage of an implementation process 

creates a basis for the continuous work with the system implementation and creates the 

conditions for the following stages to be successful. Hence, this is an interesting research area. 

This thesis work is based on a participating observation study that was done at Domsjö Fiber AB 

in Örnsköldsvik. The case company has the intention to introduce an information system 

solution for material and economic planning and are at an initial stage of an implementation 

process. 

The study aims to find efficient methods to go through with the initial phase of the 

implementation process based on experiences from the participating observational study as well 

as theoretical scientific studies of the literature about implementation of information systems. 

The observational part of the study and the theoretical part of the study has been merged into 

an iterative research approach where the observations has generated ideas for theory testing 

that has resulted in new observations and conclusions. 

The study is focused around two theoretical subjects – social construction of technology and 

business process modeling. Both have been used with the intention to improve the 

communication between the system supplier and the studied organization. 

A conclusion that have been made is that a process of system implementation demands a 

thorough preparatory work. Several methods should be used to better the understanding and 

communication between the system supplier and the organization. To create such an 

understanding a careful mapping of the organizations needs has to be made. Since different 

people within an organization have different fields of responsibility and thus different 

perspectives on the organization, the organizations needs in a future information system should 

be clarified in a mapping of the business that the different organizational actors can gather 

around.  In that way, discussions concerning the organizations needs can be detected and 

different perspectives on the issue can arise. This makes for a clearer and more complete picture 

of the organizations needs and these can be better communicated between the organization 

and the system supplier. 
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Sammanfattning 
Det här examensarbetet behandlar förstadiet av implementeringsprocessen för 

informationssystem i organisationer. Studien fokuseras kring hur företag bör gå tillväga för att 

framställa ett behovsunderlag som systemleverantörer kan utgå ifrån vid systemutveckling. Ett 

sådant underlag är grunden för en fortlöpande kommunikation mellan den beställande 

organisationen och systemleverantören under det fortsatta utvecklings- och 

implementeringsarbetet. 

I litteraturen framgår det att införandet av omfattande informationssystem i organisationer ofta 

misslyckas. Många informationssystemprojekt läggs ned efter att arbetet med att applicera 

systemen till verksamheten inte har varit tillfredställande. Något som de flesta projekt har 

gemensamt är att de kostar mycket mer och tar mycket mer tid i anspråk än vad som först var 

planerat.Den här problematiken skapar ett forskningsbehov för att hitta metoder som kan 

förbättra och effektivisera arbetet med informationssystemimplementering. Förstadiet av en 

implementeringsprocess ligger till grund för det fortsatta implementeringsarbetet och skapar 

förutsättningarna för att dessa följande steg i processen ska kunna lyckas. Därför är detta ett 

intressant forskningsområde. 

Det här examensarbetet utgörs av en deltagande observationsstudie som har genomförts vid 

Domsjö Fiber AB i Örnsköldsvik. Fallföretaget har för avsikt att införa en systemlösning för 

material- och ekonomiplanering och befinner sig i förstadiet av en implementeringsprocess. 

Studien har syftat till att hitta effektiva metoder för att genomföra en förstudie av 

implementeringsprocessen baserat på erfarenheter från empirin som fåtts ur den deltagande 

observationsstudien samt en teoretisk studie inom forskningsfältet för 

informationssystemimplementering. Observationsstudien och litteraturstudien har använts i en 

iterativ forskningsstrategi där observationer har genererat uppslag till teoriprövning som 

resulterat i nya observationer. Studien fokuseras kring två teoriområden – social konstruktion av 

teknologi och processkartläggning av verksamhetsutövning. Båda har ämnat till att förbättra 

kommunikationen mellan systemleverantören och fallföretaget. 

Slutsatser som har dragits från examensarbetet är att en systemimplementeringsprocess kräver 

ett grundligt förarbete. Flera metoder bör användas för att förbättra förståelsen och 

kommunikationen mellan systemleverantören och det beställande företaget. För att skapa en 

sådan förståelse måste en noggrann behovskartläggning göras. Eftersom att olika personer inom 

ett företag har olika ansvarsområden och därför olika perspektiv på verksamheten så bör 

behoven klarläggas genom att de framtida systemanvändarna och systemleverantören samlas 

kring en gemensam bild av verksamheten och behoven. På så sätt kan diskussioner kring 

verksamhetens behov väckas och olika perspektiv komma fram. Det här gör att en mer 

fullständig bild av behoven tecknas och att det kommuniceras bättre mellan företaget och 

systemleverantören.
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I en organisation behövs tillgång till och hantering av väsentlig information för planering och 

kontroll av verksamheten (Slack et. al., 2010). 

För att skapa bättre förutsättningar för hantering av informationsflöden har många 

organisationer implementerat avancerade informationsteknologiska system. Under de senaste 

åren har intresset för  sådana system växt och forskning visar att informationsteknologi spelar en 

nyckelroll för framgången hos dagens organisationer. Informationsteknologiska system har blivit 

allt mer komplexa och integrerade i verksamheter. Detta har resulterat i att systemens 

organisatoriska påverkan är mer omfattande och mer djupgående. Sambandet mellan ett ökat 

intresse för informationssystem och en allt högre komplexitet i informationssystemen visar att 

det finns en fortsatt relevans för forskning om de informationsteknologiska systemens inom 

organisationer (Holmström och Robey, 2005). 

Det finns i dagsläget ett stort behov av forskning kring möjligheter att förbättra organisationers  

tillvägagångssätt vid implementering av Informationssystem. Systemimplementering blir som 

regel mycket dyrare och mer tidskrävande än planerat och ofta resulterar 

implementeringsprojekt i fullständiga misslyckanden (Robey et al., 2002).  

En vanlig och bransch- och systemöverskridande anledning till att många organisationer i 

implementeringsprojekt helt eller delvis misslyckas med att hålla tidsramar, budget och andra 

målsättningar är att man inte arbetat tillräckligt djupgående med projektet innan den faktiska 

programmeringen och/eller faktiska systeminförseln inleds (Robey et al., 2002). 

Ofta ligger det grundläggande problemet i ett dåligt genomfört inledande arbete till 

implemenetringen. Det inledande arbetet ska fungera som en utgångspunkt och ett ramverk för 

det fortsatta arbetet med implementeringen och fel i det inledande arbetet får vanligtvis 

konsekvensenser för det fortsatta implementeringsarbetet. Sådana fel kan vara svårupptäckta 

och kan framförallt bli väldigt kostsamma i ett längre perspektiv. På grund av det här bör det 

läggas ett fokus vid hur organisationer kan göra för att effektivt genomföra arbetet i förstadiet 

till en systemimplementering. (Robey et al., 2002) 

I det här examensarbetet har ett fallföretag, Domsjö Fiber AB i Örnsköldsvik, studerats. 

Fallföretaget befinner sig i ett förstadie till implementeringen av en systemlösning för material- 

och ekonomiplanering och författaren till den här studien har ämnat till att observera och med 

hjälp av teori på området till viss grad styra förstadieprocessen i företaget. Förhoppningen har 

varit att observationerna om tillvägagångssätten ska leda till slutsatser och rekommendationer 

kring hur ett förstadie till systemimplementering bör genomföras för ett effektivt resultat. 
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1.2 Problemformulering 
Hur kan organisationer på ett effektivt sätt klarlägga och kommunicera sina behov i förstadiet av 

en systemimplementering? 

1.3 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att ta fram underlag för hur organisationer på ett effektivt 

sätt kan genomföra den inledande delen i implementeringsprocessen av en 

informationssystemlösning och hur organisationer i den här inledande delen på ett bra sätt kan 

arbeta fram material och beslutsunderlag som kan nyttjas som utgångspunkt för arbetet i 

följande faser av systemimplementeringsarbetet. 
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1.4 Disposition 
Examensarbetets disposition återges nedan. 

 

Figur 1: Disposition (egen figur) 

I det här inledningskapitlet  har en ingång till examensarbetet och det aktuella uppsatsämnet 

presenterats genom redogörelse för problembakgrunden ur ett teoretiskt perspektiv och ur 

perspektivet av fallstudien som utgör det empiriska materialet. Efter den här inledningen 

presenteras en nulägesbeskrivning av fallföretaget Domsjö Fiber AB under förutsättningar. Här 

beskrivs verksamheten och det problemområde som är relaterat till studien. Därnäst följer den 

teoretiska metoden som beskriver vilka vetenskapliga perspektiv som använts för att ta fram det 

teoretiska  material som kopplats till den praktiska studien. Det här vetenskapliga ramverket har 

använts för att ta fram de teoretiska material som kopplas till studien och som presenteras i en 

teoretisk referensram. Efter presentation av det grundläggande problemet, nulägesbeskrivning  

av fallföretaget och en presentation av en teoretisk grund så redovisas det på vilket sätt studien 

genomförts under tillvägagångssätt och vilka  resultat som studien har givit under 

resultatredovisning. 

Den teoretiska grunden och de resultat som har erhållits av studien kopplas samman och 

utvärderas i analyskapitlet. Analysen mynnar ut i ett antal slutsatser kopplat till den inledande 

problemformuleringen och rekommendationer till fallföretaget om vidare åtgärder i deras 

verksamhet. Efter det här följer sanningskriterier kopplat till studien för att slutsatser ska kunna 

dras om studiens trovärdighet och relevans för andra organisationer. Sist i examensarbetet finns 

källförteckning och bilagor.  
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2 Förutsättningar 
Den utredning och undersökning som utgör det här examensarbetet utfördes på Domsjö Fiber 

AB i Örnsköldsvik. Här följer en kortfattad presentation av företaget och företagets 

problemsituation inom det studerade området. 

2.1 Domsjö Fiber 
Domsjö Fiber AB ägs till femtio procent av Domsjö Fabriker AB och till femtio procent av Övik 

Energi AB (som ägs av Örnsköldsviks kommun). Domsjö Fiber är en råvaruleverantör som 

försörjer bioraffinaderiet Domsjö Fabriker med cellulosaråvara och Hörneborgsverket med 

biobränsleråvara. 

Domsjö Fabriker AB bearbetar virkesråvara för utvinning och förädling av cellulosa, 

hemicellulosa och lignin. Dessa ämnen raffineras till specialcellulosa, etanol och lignosulfonat 

som är Domsjö Fabrikers huvudsakliga produkter. Var och en av dessa tre produkter används 

som viktiga beståndsdelar i ett brett utbud av produkter där de största användningsområdena är 

i viskostyger (specialcellulosa), kemiska produkter och fordonsbränsle (etanol) och tillsatsmedel i 

betong (lignosulfonat). Andra användningsområden återfinns bland annat i läkemedel, livsmedel 

och bildäck, inom biohartsförädling och inom oljeindustrin. 

Hörneborgsverket är ett kraftvärmeverk som ägs av Övik Energi AB. Kraftvärmeverket 

producerar fjärrvärme och el samt ånga (som nyttjas av närliggande industrier) genom att elda 

med biobränslen. Använda biobränslen innefattar bland annat krossat bränsleved, bark, spån, 

GROT (Grenar och toppar) och torv. Utöver det här tillkommer också restprodukter från sågar 

såsom kutterspån, bark och sågspån. 

Nedan illustreras processen för råvaruförsörjning i Domsjö Fiber. 

 

Figur 2: Råvaruförsörjning (www.domsjofiber.com) 

Idag arbetar Domsjö Fiber direkt och indirekt med ett antal system som tillhandahålls av 

företagets ägarbolag och samarbetspartners. Domsjö Fiber arbetar direkt i systemet SDC VIOL 
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som tillhandahålls av SDC och används för att lagra och kommunicera uppgifter om inmätning av 

bränsle och virke. Från SDC VIOL finns tas uppgifter om inmätt material. Domsjö Fiber arbetar 

indirekt mot INSIKT, ORACLE och TIPS/INFO genom att företaget tar emot information 

(rapporter, uppdateringar) från dessa system (som används av ägarbolagen). 

Domsjö Fiber använder Microsoft Excel i stor utsträckning. I Excel görs manuell registrering av de 

uppgifter som kommer ur SDC VIOL (uppgifter från SDC VIOL kan inte tas ur systemet per 

automatik). Uppgifterna används som underlag för uppföljning, värdering och avrapportering. 

Excel används också för kostnadsuppföljning, matchning mot fakturor, reserveringar, registrering 

av lagervärdering och som underlag för rapporter. 

Domsjö Fiber vill införa en systemlösning för material- och ekonomiplanering eftersom 

företagets nuvarande tillvägagångssätt är ineffektivt, osäkert och tar för mycket tid i anspråk. 

Användningen av Excel innebär en påtagligt ökad arbetsbörda och risk för handhavandefel.  

Domsjö Fiber har i dagsläget tillgång till all information som är nödvändig för verksamheten. 

Behovet ligger i att effektivisera hanteringen av informationen.  

Nedan illustreras Domsjö Fibers verksamhetsflöden. 

 

Figur 3: Verksamhetsflöden (egen figur) 



 
 

6 

3 Teoretisk metod  

Den teoretiska metoden behandlar de vetenskapliga filosofier och ansatser som valts att 

användas som utgångspunkter i uppsatsarbetet. Dessa filosofier och ansatser ligger sedan till 

grund för det sätt på vilket information och uppgifter samlas in under en studie för att besvara 

dess centrala problemformulering (Saunders et. al., 2009). Nedan presenteras de vetenskapliga 

utgångspunkter och tillvägagångssätt som använts i den här studien för att ta fram den 

teoretiska referensramen.  

3.1 Vetenskapssyn 
Vetenskapssynen behandlar sättet på vilket verkligheten är beskaffad och på vilket sätt kunskap 

uppstår och vad det består i samt relationen däremellan (Saunders et. al., 2009). Genom att från 

början klarlägga vilken kunskapssyn och verklighetssyn som används i studien så skapas ett yttre 

ramverk för studiens process och tillvägagångssätt. 

3.1.1 Kunskapssyn 

Kunskapssynen behandlar frågan om vad som utgör godtagbar kunskap inom ett visst 

ämnesområde. Forskning antar en av två kunskapsteoretiska perspektiv – ett positivistiskt 

perspektiv eller ett hermeneutiskt perspektiv. Positivismen innehåller vissa påståenden om att 

kunskap kan inhämtas på ett objektivt sätt. Bland annat hävdas det att kunskap bara kan 

bekräftas via sinnena, att ställningstagande till teoriers validitet kan göras genom prövning där 

teorin antingen bekräftas eller förkastas, att vetenskapen bör syfta till att vara objektiv samt att 

normativa påståenden inte är vetenskapligt legitima. Det hermeneutiska perspektivet, som 

istället har sin utgångspunkt i att försöka förstå och tolka den subjektiva betydelsen av 

studerade handlingar, händelseförlopp och kontexter, har ansetts vara en mer passande 

utgångspunkt vid studier av människor än positivismen vars utgångspunkter har sitt ursprung i 

naturvetenskapen. Inom den hermeneutiska läran görs antagandet att sociala aktörers 

uppfattning av deras omgivning skapar en subjektiv mening för aktörerna och att detta är av 

central betydelse för att förstå beteenden och sociala kontexter. Hermeneutiken innebär också 

att forskarens primära målsättning är att skaffa sig tillgång till och förståelse av aktörernas 

kunskaper och uppfattningar för att själv kunna skapa sig en uppfattning om den sociala 

kontexten och aktörerna som agerar däri – att den studerade miljön måste tolkas utifrån 

aktörernas perspektiv (Bryman och Bell, 2005). 

Den här studien undersöker hur organisationer på ett effektivt sätt kan gå tillväga inför 

implementeringen av ett informationsteknologiskt system. En utgångspunkt i studien är att 

organisationers behov är unika och att alla faser i en systemimplementering därför måste 

behandlas utifrån situationen för den specifika organisationen.  Studien i sig är en fallstudie av 

en enskild organisation. Målsättningen med att genomföra studien i form av en fallstudie är att 

djupgående studera de första stegen i den subjektiva implementeringsprocessen för en specifik 

organisation. Eftersom studien genomförs genom en sådan djuplodande fallstudie är det mest 

passande att anta en hermeneutisk kunskapssyn. Positivismens angreppssätt om att objektiv 

kunskap kan erhållas går emot studiens grundläggande premiss om subjektivitet. Hermeneutiken 

representerar den kunskapssyn av förståelse och tolkning som ett extensivt engagemang såsom i 

den utförda studien utgör. Grundläggande för studien och poängen med att använda fallstudien 
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som angreppssätt är att skapa underlag för en mer djupgående förståelse för den specifika 

organisationen vilket också förutsätter ett mer tolkande epistemologiskt synsätt. 

Interpretivismen är en underkategori till den hermeneutiska kunskapssynen som lär ut att det är 

nödvändigt för en forskare att studera subjektiviteten hos sociala aktörer och skillnaden dem 

emellan. De sociala aktörerna agerar och går in i sociala roller utifrån det sätt som de tolkar sin 

omvärld. Aktörerna tolkar också andra aktörers roller och interaktionen aktörer emellan. Detta 

synsätt lämpar sig vid studier av organisationer då varje organisation är komplex och unik och 

kan kräva en subjektivt anpassad granskningsmetodik. En central utmaning i en interpretativ 

undersökning är att gå in i och förstå en social miljö utifrån aktörernas perspektiv. (Saunders et. 

al., 2009) 

Den här studien antar ett interpretavistiskt perspektiv då ett tolkande synsätt är centralt för 

studiens genomförande och dess inledande forskningsansats. 

3.1.2 Verklighetssyn 

Inom ontologin står en forskares metodval mellan objektivismen och subjektivismen. 

Objektivismen utgör ett synsätt av att sociala aktörer existerar i en objektiv verklighet som inte 

är villkorad av subjektiv social kontext. Subjektivismen representerar ett motsatt synsätt i vilket 

det argumenteras för att aktörerna är beroende av den sociala kontexten och att det är ur denna 

subjektiva miljö som sociala fenomen skapas och befinner sig i en ständig förändring. Som en 

underkategori till subjektivismen finns social konstruktionism som betonar vikten av att studera 

detaljerna av en social situation för att förstå verkligheten av en situation och/eller den 

verklighet som ligger bakom och har skapat situationen (Saunders et. al., 2009). 

I den här studien antas ett social konstruktionistiskt synsätt som ontologisk utgångspunkt. 

Grundläggande för studiens tillvägagångssätt är antagandet att systemlösningar skapas av 

sociala aktörer. Det kan sägas att skillnaderna och motsättningarna mellan de ontologiska 

angreppssätten motsvarar de motstridigheter som finns mellan synsätten på system som 

objektiva eller subjektiva. 

Konstruktionismen motsätter sig objektivismens generalisering av sociala företeelser, 

organisationer och kulturer och dess antagande om människor och objekts oberoende av social 

kontext (Bryman och Bell, 2005).  

På samma sätt motsätter sig den sociala konstruktivismen som utgör grunden för SCOT-

modellen (som presenteras i teorikapitlet och som används i den här studien) det 

funktionalistisk-rationella perspektivet som förespråkar att en viss typ av 

implementeringsprocess kan appliceras på olika typer av organisationer och objektivt fungera 

som en lämplig implementeringsmetodik för alla dessa organisationer. 

Vidare skriver Bryman och Bell att konstruktionism utgår från att ”sociala företeelser och deras 

mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd. [Det konstruktionistiska] 

synsättet innebär att sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel utan 

att de också befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering” (Bryman och Bell, 2005).  
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Detta synsätt stämmer väl överens med den i teorikapitlet presenterade synen på organisationer 

som subjektiva och dynamiska enheter. Perspektivet på organisationer och organisationers 

systemlösningar som dynamiska är en avgörande skillnad mellan den funktionell-rationalistiska 

process-synen och den allt mer tillämpade och erkända process-syn som har de sociala aktörerna 

som utgångspunkt vid analys av IT- system. 

Inom den sociala konstruktionismen menas det att den studerade verkligheten består av 

individuella sociala aktörer med subjektiva tolkningar och verklighetsbilder av den sociala 

kontext i vilken de befinner sig. Det här resulterar i att aktörerna inte bara agerar i den sociala 

miljön utan att de också skapar en begreppsbild av den genom tolka händelseförlopp och social 

kontext och hur detta applicerar och gagnar eller missgynnar dem själva. I en undersökning med 

en social konstruktionistisk utgångspunkt är det därför centralt att försöka förstå aktörernas 

subjektiva begreppsbilder av den sociala kontexten för att därefter på ett vetenskapligt sätt 

kunna tolka aktörernas motiv, handlingar och intentioner på ett meningsfullt sätt (Saunders et. 

al., 2009).  

Vikten av förståelse som är en central del i det socialt konstruktionistiska synsättet motsvarar 

den studiemetodik som utförs i den fallstudie som ligger till grund för det här examensarbetet, 

där en deltagande observationsstudie används för insamling av empiri. 

3.1.3 Forskningsparadigm 

Kopplingen mellan olika typer av verklighetssyn och kunskapssyn tillsammans med antaganden 

om forskningens funktion (om forskningen t.ex. är beskrivande eller förändrande) kan 

sammanställas till en uppsättning av vetenskapliga paradigmer. 

Att använda sig av paradigmerna är en metod för att undersöka det sociala fenomenet genom 

att sammanfatta och kategorisera dem och utifrån det söka förståelse och förklaring av dem. 

Paradigmerna omfattas av vilken typ av ontologi och epistemologi de utgörs av och vilken roll 

den specifika forskningen spelar. I det radikala synsättet syftar forskningen till att förändra den 

rådande situationen i den studerade sociala kontexten. I det reglerande synsättet är 

angreppssättet istället att arbeta med och inom rådande förhållanden och ramar. Det tolkande 

paradigmet behandlar det sätt på vilket sociala aktörer försöker att förstå sin omvärld. Inom 

organisatorisk forskning som antar det här paradigmet så är målsättningen med forskningen att 

förstå vilken grundläggande betydelse som är bundet till organisationens miljö och aktörernas 

samverkan med denna miljö. Huvudsakliga syften med det tolkande paradigmet är att upptäcka 

avvikande, irrationella tendenser samt att förstå och förklara det som pågår i den studerade 

sociala kontexten (Saunders et. al., 2009). De olika paradigmerna visas i Figur 4: 

Forskningsparadigmer. 

Det tolkande paradigmet sammanfattar på så sätt den kunskapssyn och verklighetssyn som 

antas i examensarbetets studie. Studien syftar till att anta ett tolkande paradigm genom sin 

tyngdpunkt på förståelse och förklaring. Vidare motsvarar det tolkande paradigmet studiens 

funktion av att primärt resultera i en beskrivning. Studien har inte som främsta syfte att förändra 

processerna i den studerade organisationen eller att resultera i en konkret lösning för hur 

organisationer bör gå tillväga vid de första faserna av informationssystemsimplementering. 
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Istället syftar den till att genom en beskrivning av implementeringsförandet i en organisation 

presentera ett konkret tillvägagångssätt för införandet av ett informationssystem i en 

organisation. Således intar inte studien ett radikalt synsätt utan ett reglerande synsätt. 

 

Figur 4: Forskningsparadigm (Saunders et al., 2009, p. 120) 

3.2 Teoretisk ansats 
I den genomförda studien används huvudsakligen ett induktivt angreppssätt då målsättningen 

är att utifrån observationer komma fram till teoretiska slutsatser. 

Inom induktion byggs teoretisering utifrån observationer i motsats till det deduktiva 

angreppssättet där teorier prövas genom observationer. Den deduktiva ansatsen studerar 

enbart kausala samband utan att försöka förstå på vilket sätt de sociala aktörerna uppfattar sin 

sociala kontext. Vidare finns det i den deduktiva ansatsen antydan om att forskningen syftar till 

att dra slutsatser om att teorier är objektiva och slugiltiga genom att antingen bekräfta eller 

förkasta dessa utifrån forskningsresultat. Inom induktiv ansats finns istället ett fokus på den 

sociala kontext som ska studeras. Således är det lämpligt att anta en induktiv ansats i en 

undersökning som syftar till att förklara varför vissa sociala fenomen uppstår snarare än att 

enbart beskriva befintliga sociala fenomen (Saunders et. al., 2009). 

Det tycks rimligt att anta en huvudsakligt induktiv ansats i det här examensarbetet eftersom det 

antas en social kontruktionistisk och interpretavistisk utgångspunkt och en premiss av att det 

behövs ett alternativ till de rådande statiska och objektiva implementeringsmodellerna för 

informationssystem i organisationer. Eftersom att utgångspunkten här är att en 

implementeringsprocess är subjektiv och att informationssystem konstrueras av sociala aktörer 

så är det lämpligt att anta en induktiv ansats där slutsatser dras utifrån det studerade 

fallföretagets situation. 

Den induktiva ansatsen är en lämplig metod för undersökningar som syftar till att förstå den 

betydelse aktörer fäster vid händelser och fenomen. Ansatsen ger också en närmare förståelse 

för forskningsmiljöns kontext genom en utgångspunkt som innebär att samverkan med denna 

miljö är central. Vidare så har forskaren som använder sig av induktion ett mindre intresse av att 

försöka generalisera undersökningens resultat vilket kan ge en ökad fokusering vid den 
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subjektiva fallstudien, något som kan vara förutsättningen för mer djuplodande och produktiva 

studier gällande den specifika studerade sociala kontexten (Saunders et. al., 2009). 

Det kan argumenteras för att det här examensarbetet har en delvis deduktiv utgångspunkt i och 

med att ett inledande antagande görs om att en implementeringsprocess bör bedömas som 

subjektiv, dynamisk och konstruerad av sociala aktörer. I och med detta skapas en slags teoretisk 

ram för undersökningen från början. Det finns dock ingen konkret teori som presenteras från 

undersökningens början som syftar till att prövas. Dessutom överlappar denna teoretiska ram 

arbetets vetenskapliga utgångspunkter och det kan diskuteras om utgångspunkten att en 

implementeringsprocess är subjektiv, dynamisk och konstruerad av sociala aktörer är detsamma 

som de angivna vetenskapliga utgångspunkterna och om dessa vetenskapliga utgångspunkterna 

i sig skapar denna teoretiska ram. 

Den deduktiva ingången som utgör den inledande teoretiska ramen skapar alltså inte en 

teoriprövning utan är en ingående attityd och idéföreställning om implementeringsprocessen - 

delvis baserat på egna föreställningar, delvis baserat på förslag på framtida forskning 

(presenterad i befintlig litteratur). Således har den här studien en huvudsaklig induktiv ansats. 

Vidare kan det påpekas att induktiva metoder alltid rymmer en viss grad av deduktion. Detta 

förekommer bland annat i den iterativa strategin där forskaren går mellan data och teori under 

forskningens gång (Bryman och Bell, 2005).  

I det här examensarbetets undersökningsprocess har en iterativ strategi använts. Under studiens 

gång har observationer lett till inriktning mot viss teori som prövats och genererat nya 

observationer. På ett sådant sätt har studien förts framåt och slutsatser kunnat dras. Det 

iterativa tillvägagångssättet är en naturlig del av en längre observationsstudie. För att kunna dra 

slutsatser så måste dessa grundas på tidigare observationer och teoriprövning som kommit ur 

tidigare observationer. 

Genom att använda en iterativ metod så används ett inslag av deduktion även om metoden i sin 

helhet representerar ett induktivt synsätt. Studien som examensarbetet grundas på antar 

framförallt en induktiv ansats.  

En induktiv ansats möjliggör för en mer flexibel struktur av forskningsprocessen än den 

deduktiva ansatsen. Induktionen tillåter på ett annat sätt forskaren att ändra fokus i sin 

undersökning under undersökningens gång (Saunders et. al., 2009). 

En sådan utgångspunkt motsvarar precis examensarbetets gång som grundas på en 

observationsstudie av en process som sträcker sig över en längre tidsperiod. I en sådan typ av 

studie kommer nya observationer och slutsatser att komma allt eftersom studien går igenom 

olika steg av den observerade processen. 
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3.3 Undersökningsmetodik 
Detta examensarbete har utförts med en kvalitativ forskningsmetodik i form av en 

mikroetnografisk studie och ett antal kvalitativa ostrukturerade intervjuer. Den kvalitativa 

metodiken har varit lämplig att tillämpa i detta examensarbete med hänsyn till studiens 

teoretiska perspektiv och utgångspunkt av informationsteknologiska systems implementering 

som en social konstruktion. Den kvalitativa ansatsen passar här för att studera den subjektiva 

implementeringsmetodik som förespråkas i teorikapitlet. Metodansatsen blir dessutom i det 

närmaste ofrånkomlig med hänseende till att examensarbetet empiriska del utgörs av en 

djupstudie av ett fallföretag.  

Bryman och Bell skriver att kvalitativ forskning handlar om djup, inte om bredd (Bryman och Bell, 

2005). Om studien hade antagit en kvantitativ forskningsansats istället för en kvalitativ 

forskningsansats hade den istället haft som målsättning att hitta objektiva, kvantifierbart 

resultat och det är just en sådan ansats de funktionell-rationalistiska teoretikerna använt för att 

skapa objektiva och generaliserbara lösningar för implementering av informationssystem. Det är 

en sådan generalisering som de sociala konstruktivisterna och SCOT-modellen vänder sig emot. 

3.3.1 Användning av en eller flera metoder 

I en undersökning kan en eller flera metoder för datainsamling användas. Vid en enskild 

datainsamlingsteknik används en motsvarande analysmetod för det insamlade datamaterialet. 

Vid användning av flera datainsamlingstekniker används analysmetoder för att korrespondera 

mot dessa datainsamlingstekniker. Datainsamlingstekniker kan kombineras inom ett kvantitativt 

eller kvalitativt synsätt eller mellan kvantitativa och kvalitativa synsätt (blandade metodstudier) 

(Saunders et. al., 2009). I den här studien används två metoder med kvalitativ ansats – en 

mikroetnografisk observationsstudie och en kvalitativ ostrukturerad intervjustudie. 

Att använda flera forskningsmetoder är något som förespråkas inom forskningen. Det skapar en 

större möjlighet att besvara forskningens frågeställning då det ger ett fylligare underlag sett ur 

fler perspektiv. En stor fördel med att använda flera metoder är att olika metoder passar för och 

kan användas i olika syften i en studie. Genom att använda flera metoder elimineras den så 

kallade metodeffekten som ger att en studiemetod starkt påverkar en genomförd studie och att 

studieresultaten blir för bundna till och beroende av studiemetodiken. Vidare har det hävdats 

att ansats med blandade metoder, dvs. både kvantitativa och kvalitativa metoder ger ännu 

bättre resultat då det kan täcka in ett kunskapsområde mer omfattande och behandla olika 

perspektiv kring det som studeras (Saunders, et. al., 2009). 

I den här studien har ingen kvantitativ metodik använts och således har inte en blandad 

metodansats antagits. En kvantitativ metodikanvändning skulle innebära att studien skulle 

behöva breddas till en aspekt av studien som möjliggjorde för en kvantitativ del. Det här skulle 

ha lett till ett förlorat fokus på studiens huvudsyfte och en för bred ingång. Följden av detta hade 

med stor sannolikhet blivit reduktion av det djup och fokus som det uteslutande kvalitativa 

angreppssättet som använts i den här studien ger. 
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Figur 5: Val av forskningsstrategi (Saunders et al., 2009, p. 152) 

3.3.2 Mikroetnografisk observationsstudie 

En etnografisk studie är en observationsstudie där forskaren under en längre period studerar 

sociala aktörer och en social kontext genom att själv vistas i den studerade miljön. På det sättet 

kan forskaren få en djupare inblick i de sociala aktörernas begreppsbild av sin omvärld, vilket 

möjliggör för bättre forskningsslutsatser i enlighet med den interpretivistiska kunskapssynen. 

Forskaren försöker med den etnografiska studien förstå sociala aktörers motiv, handlingar och 

intentioner och vilken mening aktörerna tillskriver beteenden och social kontext. En etnografisk 

studie tenderar att spänna över en väldigt lång period som gör att många forskare inte har 

möjlighet att utföra sådana undersökningar. Det finns dock en kortare version av den 

etnografiska studiemetoden – den såkallade mikroetnografiska studien som innebär att en 

undersökningen fokuseras till en viss aspekt av den sociala miljön som studeras. Studien kan 

sedan med detta underlag analysera hur den sociala kontexten återspeglas i den aspekt till vilken 

undersökningen fokuserats (Bryman och Bell, 2005). 

Den mikroetnografiska observationsstudietekniken är lämplig att använda som en utgångspunkt 

för datainsamling i den här studien eftersom att studien delvis syftar till att studera den sociala 

processen som implementeringen av ett informationssystem innebär (detta för att hitta en 

effektiv metodik att implementera informationssystem). 

3.3.3 Kvalitativa, ostrukturerade kortintervjuer 

Etnografiska studier brukar till en stor del bestå av intervjuer. De kvalitativa intervjuerna bör 

dock inte enbart definieras som en del av den etnografiska studien i det här fallet. Det kan vara 

av intresse att behandla den kvalitativa intervjun som en separat del för att bättre kunna 

analysera och utvärdera den använda undersökningsmetodiken. 

Kännetecknande för den kvalitativa intervjun är att den är betydligt mindre strukturerad och 

rigid än den kvantitativa intervjun. I den kvalitativa intervjun är ansatsen att ställa mer generella 

och öppna frågeställningar och att intervjuns riktning och innehåll anpassas efter respondentens 

svar. Till skillnad från den kvantitativa intervjun sätts en fokusering på respondentens perspektiv 

och ståndpunkter (Bryman och Bell, 2005). 
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Det är av intresse att tillämpa en kvalitativ intervjumetodik då studien omfattar ett mindre antal 

intervjuer med upprepade intervjutillfällen bland respondenterna som syftar till vara djupgående 

i deras subjektiva upplevelser kring det studerade området. 

Den ostrukturerade kvalitativa intervjun är lämplig att använda om det finns en tro att en mer 

strukturerad intervju begränsar möjligheten att få en riktig världsbild av den studerade miljön. 

Den här typen av intervju grundar sig som regel på lösa minnesanteckningar som stöd för några 

bestämda teman vid intervjutillfället. Intervjuformen angränsar till att likna ett vanligt samtal då 

det är väldigt flexibelt och obundet av specifika förutbestämda frågor (Bryman och Bell, 2005). 

Den ostrukturerade kvalitativa intervjun är lämplig att applicera i den här studien, dels därför att 

studien har ett tolkande synsätt och strävar efter att beskriva en process, dels därför att studien 

antar en induktiv iterativ ansats. Den induktiva ansatsen ger att studien löpande resulterar i nya 

teorier utifrån observationer. Studien har på så sätt ett slags explorativt angreppssätt där det 

bör sättas upp så få ramar som möjligt för att skapa ett underlag som möjliggör för en tolkande 

ansats i analysen. En strukturerad intervju skulle i någon grad styra en intervju. Här är 

målsättningen istället att respondenter bör styra intervjuformen och att slutsatser dras utifrån 

dessa observationer. 

3.4 Tidshorisont 
Undersökande studiers tidshorisonter kan delas upp i två huvudsakliga kategorier – tvär-

sektionella studier och längsgående studier. De tvärsektionella studierna representerar 

granskningen av fenomen vid en bestämd tidpunkt i tiden medan de längsgående studierna 

behandlar en process under en längre period i den studerade miljön. Inom längsgående studier 

ligger en tyngdpunkt på att studera förändring och utveckling och en grundläggande 

frågeställning är om det har skett en förändring inom ett område under en viss tidsperiod 

(Saunders et. al., 2009). 

Undersökningen som ligger till grund för det här examensarbetet antar en etnografisk metod 

och är en studie som spänner över en längre tidsperiod. Därför kan det ses som en längsgående 

studie. Undersökningen är dock begränsad till att behandla en avgränsad del av en 

systemimplementeringsprocess och möjliggör inte för en långsiktig uppföljning som utvärderar 

förändring och utveckling kopplat till det studerade området (vare sig gällande de sociala 

aktörernas attityder eller det valda systemets effektivitet och lämplighet till fallföretaget). 

Med detta i åtanke kan det argumenteras för att undersökningen utgör en längsgående studie i 

ett kortare perspektiv och ofullständig överblick av arbetets effekter. En viss utvärderingsprocess 

kan göras efter att studien genomförts, men effekterna av studien och slutsatser som kan dras 

därefter blir tydligare i ett längre perspektiv som vida överskrider tidsramarna för 

genomförandet av studien. 

3.5 Teorival 
Teorival har gjorts utifrån gjorda observationer i enlighet med den induktiva ansatsen. Studien 

har lett till att specifika problemområden och potentiella lösningar på problem påträffats. 

Utifrån detta har teorier sökts inom akademiska studier av dessa områden. 
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3.6 Insamling av sekundära källor 
Insamling av sekundära källor har utförts genom eftersökning av böcker och artiklar via Umeå 

universitetsbibliotek och i en mindre utsträckning via Internet. Artiklar har hämtats från 

sökmotorerna Emerald och Business Source Premier där sökord som använts är relaterade till de 

problemområden och lösningar som hämtats från den praktiska studien. Andra relevanta 

facklitterära källor har hämtats genom samma principer av att söka utifrån det som löpande fåtts 

ur observationsstudien. 

Sekundära källor har också erhållits genom att funna artiklar och böcker har refererat till vidare 

läsning inom det omskrivna området. Vissa källor har hittats genom inrådan av handledare på 

universitet och fallföretag samt kunniga inom ämnesområdet. 

Enligt Johansson Lindfors bör utvärderingen av källor behandla deras ursprung, empiriska bas 

samt deras aktualitet (Johansson Lindfors, 1993). De källor som tagits fram har delvis bedömts 

utifrån hur länge sedan de publicerades. Detta är av särskild relevans för teoretisering kopplat till 

informationssystem då den framtagna litteraturen ger att detta område är i ständig förändring. 

En annan bedömningsgrund har varit källornas upplevda relevans, vilket visats genom vem 

författaren/författarna är, hur frekvent citerad och refererad källan är samt om och i så fall hur 

ofta den legat till grund för andra böcker och artiklar. 

3.7 Kritik av sekundära källor 
En kritik som kan riktas mot en del av de sekundära källorna är att viss andel av dem uteslutande 

har undersökt ERP-system. Att implementera ett ERP-system har varit en möjlighet för att lösa 

fallföretagets problematik och den lösning som enhetligt skulle täcka de behov som finns. Det 

finns dock möjligheter till systemlösningar som består i flera system som tillsammans täcker in 

de områden som ett ERP-system enhetligt skulle omfatta. Det har varit svårt att hitta sekundära 

källor som täcker en sådan precis problematik med de specifika valmöjligheterna till lösningar. 

Därför har litteratur om ERP-system använts i viss utsträckning detta alltså trots att ERP-

lösningen enbart motsvarar erbjudandena hos vissa av de systemleverantörer som varit aktuella 

i studien. 

Vissa av de källor som har använts i examensarbetet publicerades för en längre tid sedan. Det 

kan därför argumenteras för att dessa källor är inaktuella och irrelevanta, särskilt inom ett 

föränderligt område som IT. En av de huvudsakliga teorierna som används – SCOT, publicerades 

av Pinch och Bijker 1984. De äldre artiklar som använts är dock relevanta i sin syn på teknologins 

roll i ett organisatoriskt perspektiv och kan anses vara oberoende av själva teknologins 

utveckling. Därför kan dessa källor, trots sin datering, anses som relevanta för studien.
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4 Teoretisk referensram 

4.1 Informationssystemsteknologi i företag 
Informationsteknologiska system har en central roll inom organisationer där den grundläggande 

nyttan ligger i den planering och det kontrollstöd som IT-systemet kan erbjuda. Nyckeln till god 

planering är det sätt på vilket information som planering och kontroll är beroende av genereras 

och integreras i organisationen. (Slack et. al., 2010) 

Det kan argumenteras för att en organisation fattar bättre beslut ju mer information och insyn 

de har om sin verksamhet, men i det här ingår också förmågan att sortera ut och ta hänsyn till 

rätt information, det som är väsentligt för verksamheten – inte bara mängden information. För 

att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt gäller det för en organisation att ha så mycket rätt 

information som möjligt. Då är det centralt att ha ett verktyg som kan ta fram och sortera ut 

datamaterial. 

Informationshanteringen kan skötas av ett så kallat Materials Requirement Planning system 

(MRP system) som är en process som hjälper företag att kalkylera och anpassa volymer och 

tidsåtgång för materialflöden. Denna typ av system har utvecklats från de ursprungliga MRP 

systemen som omfattade grundläggande planering och matematisk kalkylering till MRPII 

systemen som även kan hantera ökad integrering mellan olika delar av verksamheter och 

simuleringsfunktioner. Det senaste steget i denna systemutveckling är framväxten av Enterprise 

Resource Planning system (ERP-system) vilket möjliggör för en mer fullständig och omfattande 

samverkan och integrering mellan alla delar av en verksamhet. Nästa steg som håller på att 

utvecklas är såkallad webbintegrerade ERP-system som skapar större omfattning och ökad 

integration bland tillgängliga informationssystem. (Slack et. al., 2010) 

Ett ERP-system syftar till att integrera styrningen av olika delar i en verksamhet för att förbättra 

och effektivisera utförandet av verksamheten som helhet som tidigare nämnt utgörs av ett 

nätverk av sammankopplade processer från olika delar av verksamheten. De huvudsakliga 

fördelarna med ett ERP-system är att det ökar synliggörandet av verksamhetsflöden, den interna 

kommunikationen och den interna kontrollen i en organisation då flera databaser integreras 

med varandra. En svårighet med att implementera ett ERP-system brukar vara att integrera ERP-

systemet med äldre, befintliga system. Ett annat vanligt problem är att det är att på ett effektivt 

anpassa ett ERP-system till en organisations komplexa och unika nätverk av processer. (Slack et. 

al., 2010) 

I fallföretaget används ett system som är äldre, komplext och välkänt som svårintegrerat med 

andra system. Det här äldre systemet är centralt för fallföretagets verksamhet och det finns inga 

möjligheter att avyttra systemet och använda ett annat system för samma ändamål. 

Fallföretaget är också unikt i sin verksamhet och utformning, vilket talat emot att 

standardiserade ERP-lösningar skulle passa som systemval. Å andra sidan skulle fallföretaget 

åtnjuta samma fördelar som nämns i teorin för andra organisationer. 

ERP-system defineras som ”en organisationsövergripande IT-lösning som sammanbinder flera 

olika delar av organisationen, använder centraliserad on-line data för att integrera 
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affärsfunktioner för olika delar av verksamheten oberoende av organisatoriska och geografiska 

gränser och hinder” (Dey et. al., 2010). ERP-systemens viktigaste funktion är att de 

automatiserar och integrerar det övergripande informationsflödet för en organisations 

verksamhetsprocesser från flera delar av verksamheten, geografiskt och organisatoriskt. 

Framgångsrikt implementerade ERP-system kan förbättra organisationers produktivitet, 

kundservice, kontrollfunktion och beslutsunderlag. Vidare ger systemen även tillgång till 

information från andra delar av organisationen i realtid och möjliggör på så vis snabbare och mer 

underbyggda organisatoriska beslut (Dey et.al., 2010). 

ERP-systemens omfattning och utveckling till att omfatta allt fler aktörer är intressant och det 

kan argumenteras för att även mindre företag skulle ha stor nytta av affärssystem framöver. För 

även om mindre verksamheter omfattar färre operationer och därför har mindre nytta av 

omfattande ERP-system så har de som regel stora affärsnätverk av kunder, leverantörer och 

ägare. Om alla de här aktörerna samlades i ett gemensamt system, skulle även de mindre 

aktörerna i det nätverket nyttjas av en ERP-systemlösning. 

Företagsstorleken är dock inte den enda faktorn för passformen av ett ERP-system. Även 

företagets komplexitet, omsättning och ekonomiska resurser bör tas i åtanke. Fallföretaget är i 

den bemärkelsen väldigt unik i förhållande till dess storlek som ett företag med få anställda men 

med hög komplexitet och omsättning. På grund av det här skulle ett ERP-system passa 

fallföretaget.  

4.1.1 Model of Operations Management 

 

 

Figur 6: Model of Operations Management (Slack et al., 2010, p. 1) 

För att få en bild av informationsteknologiska systems roll och inverkan i en organisation 

presenteras här Slack et als modell över organisatorisk verksamhetsprocess och styrning, Model 

of Operations Management. I modellen visas den samverkan som finns mellan de olika delarna 

av organisationen och dess verksamhetsflöden vilket gör den till ett effektivt verktyg för att 

analysera verksamheters interna aktiviteter (Slack et. al., 2010). Detta gör också att modellen är 

användbar för att analysera var i organisationen ett implementerat informationssystem skulle 

göra inverkan och var det skulle behövas.  
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Slack et al beskriver Operations Management som hanteringen av de resurser som finns för 

produktion och leverans av varor och tjänster och att det i varje organisation finns personer som 

har tillägnats ett ansvar för denna hantering. Slack et al skriver att ett av de viktigaste syftena 

med Operations Management är att få till stånd en effektiv samordning mellan olika delar av 

organisationen och minimera antalet hinder för verkningsfullt utförande av interna processer. 

(Slack et. al., 2010) 

Det här resonemanget går samman med tankegången kring informationssystem som ett verktyg 

för att samla information från olika delar av verksamheten. Det kan argumenteras för att 

verksamhetssamordning och informationssamordning i verksamheten går hand i hand och till 

stor del överlappar. Verksamhetssamordning är svåruppnådd utan ett effektivt internt 

informationsutbyte. 

Modellen över den organisatoriska verksamhetsprocessen består av två delar – dels en generell 

transformationsprocess som ger att material och/eller information som går in i organisationens 

system omvandlas genom processer till en viss produkt eller tjänst.  I en organisation kan det 

finnas ett komplicerat nätverk av sådan processer som ska sammankopplas och koordineras för 

att skapa en viss produkt eller tjänst. Den andra delen av modellen utgörs av kategoriseringen av 

de aktiviteter som ryms inom en verksamhetsutövning. (Slack et. al., 2010) 

Modellen för Operations Management och det den påtalar som ansvaret och arbetsområdet för 

verksamhetshantering omfattar många olika områden. Verksamhetshanteringen ska skapa 

förståelse för strategiska mål, kunna skapa underlag för operativa strategier, processutformning, 

planering, kontroll och förbättring av verksamheten. Slack et. al. skriver att effektiv 

verksamhetshantering innebär avsevärda förbättringsmöjligheter för en organisation genom 

potentiellt minskade kostnader, ökade intäkter, bättre handhållning med resurser och bättre 

underlag för framtida operativ verksamhetsutövning. Planering och kontroll är två fundamentala 

egenskaper inom verksamhetsstyrning. En del av detta är lagerkontroll av stor vikt där korrekt 

information om kostnader och lagernivåer centralt. En annan del är kontroll över leveranser för 

uppföljning och utvärdering. (Slack et. al., 2010) 

För fallföretaget är planering och kontroll av central vikt i den nya systemlösningen för material- 

och ekonomiplanering. Studien visar också att det till stor del är utifrån kontroll och översikt av 

lager och leveranser som ett beslutsunderlag skapas för fallföretaget. Slack’s redogörelse för 

verksamhetshanteringen överensstämmer alltså med det som författaren fann i fallstudien. 

En organisation har ett antal målsättningar med utförandet av dess operativa verksamhet – att 

frambringa kvalitet, minska ledtider, öka leveranssäkerhet, flexibilitet och att minska kostnader. 

Målsättningar med det operativa utförandet påverkar på ett direkt sätt utformandet av 

verksamhetens processutformning. I detta ingår också hur processen för informationsbehandling 

bör utformas. För att kunna förbättra en verksamhet behöver områden och möjligheter för 

förbättring identifieras och kunna mätas. Informationstillgång ligger till grund för kunskap som 

kan effektivisera organisationens värdeskapande processer. (Slack et. al., 2010) 
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Teknologiska lösningar för informationsbehandling har ett stort värde som stöd för planering och 

kontroll och verksamhetsbeslut. Viktiga egenskaper för sådan informationsteknologi är att kunna 

identifiera organisationens informationsflöden och möjliggöra effektiv förändring, hantering och 

presentation för användning av denna information som kan användas vid verksamhetsstyrning. 

(Slack et. al., 2010) 

4.2 Implementering av informationssystem 
Det finns olika teorier om hur implementeringen av informationsteknologiska system går till ur 

ett organisatoriskt perspektiv. Viss teori intar ett perspektiv av IT-system som objektiva 

lösningar, såsom diffussionsteorin som beskriver IT som oföränderlig och att det är 

organisationen som ska anpassa sig till en viss systemlösning. Annan teori intar ett perspektiv av 

IT-system som subjektiva lösningar som anpassas efter organsationen. Med synen på IT-system 

som subjektiva lösningar följer som regel en dynamisk process-syn av förfarandet för 

systemimplementering. En majoritet av organisationer har unika behov, varför denna dynamiska 

process-syn på de informationsteknologiska systemens implementering är mest passande att 

tillämpa. (Holmström och Robey, 2005) 

Tidigare forskning kring implementering av större IT-system utgör två olika angreppssätt och 

perspektiv. Variationsperspektivet har haft som målsättning att söka förbättringsmöjligheter för 

implementeringen genom att analysera faktorer som föreligger själva implementeringen som 

potentiella indikatorer för implementeringens framgång. Processperspektivet har i motsats till 

detta sökt förbättringsmöjligheter genom att ha försökt förklara hur implementeringen sker 

genom framväxt, utveckling och avveckling. Inom processperspektivet framställs som regel 

implementeringen som en sekvensmodell med olika steg i en framåtskridande utveckling (Robey 

et al., 2002). I en fallstudie som följer delar av en implementeringsprocess kan det vara av större 

intresse att anta ett processperspektiv då fallstudien möjliggör erhållandet av ett empiriskt 

material över det faktiska implementeringsförloppet. 

En verksamhetsprocess utgörs av aktiviteterna i en organisation, strukturerade för att beskriva 

ordningsföljd och beroenden och vars mål är att framkalla ett visst resultat (Aguilar-Savén, 

2004). Organisationer har gått från funktionella hierarkiska strukturer till att ha blivit mer 

process- och flödesorienterade (Aguilar-Savén, 2004). Utvecklingen går också mot att IT i 

organisationer antar ett allt mer processorienterat synsätt (Scheer och Schneider, 2006). Med 

hänsyn till de här rönen tycks det naturligt att anta en processorienterad syn i den här studien. 

Det här dels för att litteraturen tycks rekommendera sysnsättet och dels för att det tycks gå 

samman med den organisationssyn som råder och som externa aktörer, systemleverantörer, har. 

Med olika synsätt hos beställare och leverantör kan mindre fås ut av studien då 

systemleverantörernas respons på beställarens behovsbild kan stanna upp, fastna vid och 

fokuseras till en sådan diskrepans. 

 

Olika faktorer för framgångsrik systemimplementering har identifierats. Att skapa ett arbetslag 

som representerar olika delar av verksamheten för implementeringen har visat sig ge positiva 

resultat samt att kommunicera önskade mål igenom hela organisationen. Forskning har också 

visat att det hjälper att ha en fast plan och vision med projektet och att genomföra det under 
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god projektledning med en engagerad projektledare som spelar en nyckelroll under processens 

gång. Vidare spelar organisationskulturen en stor roll. Implementeringen underlättas avsevärt i 

en organisation där medarbetarna är öppna för förändring. Organisationer bör också göra vad de 

kan för att systemmodifieringar ska reduceras till största möjliga mån. Mest effektivt att anpassa 

rådande processer efter systemet (Fui-Hoon Nah et. al., 2001). 

 

Organisationskulturen är en faktor som kan göra att systemimplementeringsprocessen kan skilja 

sig mycket åt mellan olika organisationer. Ett bristande intresse eller rent av en motstridighet i 

en organisation bör tänkas vara en central anledning till att systemimplementering kan 

misslyckas. En organisationskultur där bristande samarbetsvilja råder skänker en helt ny 

dimension till de hinder som kan uppstå vid systemimplementering. Alla de rekommenderade 

teorier och tillvägagångssätten skulle troligen försvåras av en organisationskultur av dåligt 

samarbete. Eftersom det här inte alls var en faktor i fallföretaget har det dock inte varit uppe för 

diskussion i den här studien. 

 

I senare skeden av systemimplementeringen bör utvecklingen föras fram genom att systemet 

testat av användare och att det utvärderas därefter innan slutlig implementering genomförs 

(Fui-Hoon Nah et. al., 2001). Avgörande är också hur skickliga systemutvecklare som är 

inblandade i processen (Brooks, 1987). 

Organisationer rekommenderas att ändra sina processer för att passa det införda systemet 

bättre. Det här resulterar som regel i en snabbare och därmed också billigare 

systemimplementering (Fui-Hoon Nah et. al., 2001). 

 

Det här argumentet, som också framträdde i uppsatsens empiriska underlag, strider mot bilden 

av systemlösningar som subjektiva och för den enskilda organisationen unika. Det kan 

argumenteras för att ett subjektivistisk angreppssätt stöter på motstånd från ett generalistiskt 

synsätt som innebär att organisationen anpassar sig efter ett system, ett tillvägagångssätt som 

kan föredras av olika interna och externa aktörer. 

 

Många forskare inom området försöker hitta en generell metod för att sänka systemkostnader, 

men det argumenteras också för att systemimplementeringens natur omöjliggör en sådan 

generell metod. Det argumenteras för att det visserligen inte finns någon generell metod som är 

den bästa, men att det likväl finns vissa tillvägagångssätt som är att rekommendera. Det 

argumenteras för att ett system snarare ska växa fram genom gradvis utveckling. Detta gör att 

systemtestning kan göras löpande och att nya funktioner växer fram organiskt (Brooks, 1987). 

IT-System är väldigt komplexa och komplexiteten ökar mer än linjärt med systemets storlek. Den 

här komplexiteten är essensen i informationssystemen och därför är det svårt att förenkla dessa 

system i processkartläggningar. Situationen blir ännu mer komplex av att systemet ska 

konformeras till en specifik verksamhet. Även när verksamheten konformeras till systemet så 

uppstår komplexiteter. Ytterligare komplexitet kommer av att en verksamhet förändras löpande 

och att det sätter krav på systemet att kunna förändras i takt med detta (Brooks, 1987). 
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Det här visar på det mångfacetterade och dynamiska i systemlösningar och organisationer. 

Förutsättningarna är så pass komplexa att det är svårt att tänka sig metoder och lösningar som 

inte är anpassade efter specifika situationer. 

Den svåraste delen med systemutveckling bedöms av många vara specifikationen av vad som ska 

konstrueras och i det arbetet inkludera alla aktörer, system och processer. Det finns heller ingen 

del som kan vara så förödande och svårt att reparera i efterhand för 

systemimplementeringsprocessen om det görs fel som kravspecificeringen. Därför är den 

iterativa processen av förfinandet av kravspecificeringen av central vikt (Brooks, 1987). 

Kravspecifikationen görs svår eftersom att aktörerna i organisationen som regel inte vet exakt 

vad de vill ha i ett system och att definiera exakta krav innan ett system har prövats. System är 

dessutom dynamiska och det är svårt att föreställa sig vad de gör. Det här gör den iterativa 

dialogen mellan organisationen och systemleverantören särskilt viktig (Brooks, 1987). 

Den här karaktäristikan kring kravspecifikationen visar hur komplext förstadiet till 

systemimplementeringen är och att det därför är väldigt viktigt det är att  grundligt arbeta 

igenom förstadiet  till systemimplementeringen där specificering av krav är en central del. 

4.2.1 Implementeringslivscykeln 

Stegen i implementeringslivscykeln för större IT-system är som följer: beslut om antagande, 

förvärv, implementering, användande och underhåll, utveckling samt indragande. Detta är 

stegen för den fullkomliga implementeringsprocessen från delprocesserna innan systemförvärv 

till avyttandet av systemet (Esteves och Pastor, 1999). Detta examensarbete kommer att 

behandla de två första stegen av implementeringslivscykeln för IT-system – beslut om antagande 

och förvärv, d.v.s. implementeringsprocessen av IT-system fram till tidpunkten då en 

organisation har bestämt sig för vilket ERP-system de ska implementera. Figur 7 nedan visar 

implementeringslivscykeln. 

                 
                  

Figur 7: Implementeringslivscykeln (vänster) och den studerade delen av implementeringslivscykeln (höger) (Esteves och 
Pastor, 1999, p. 3) 

4.2.2 Social Construction of Technology (SCOT) modellen 

Det första steget i implementeringsprocessen av ett informationssystem kännetecknas av 

insamling och konkretisering av krav och behov i ett nytt informationssystem. Studien av denna 

delprocess betecknas inom det akademiska fältet som Requirement Engineering (RE) och 



 
 

21 

innefattar hur organisationer ska upptäcka, prioritera, specificera och återge behov och krav 

inför konstruktionen av ett databaserat informationssystem. Denna framarbetning av 

organisationens behov sammanställs ofta av organisationens aktörer till en kravspecifikation 

som lämnas till systemleverantören. (Nuseibeh och Easterbrook, 2000) 

Kravspecifikationen kan ses som en högst naturlig del av en systemimplementering. De interna 

aktörernas behov måste trots allt representeras på något sätt för att systemutvecklingen ska ha 

någon som helst grund att stå på. 

Det finns olika teorier och tillämpningar för hur RE processen som leder fram till en 

kravspecifikation bör utföras. Ofta tillämpar organisationer funktionell-rationalistiska metoder 

som syftar till att presentera implementeringsmetodiker som kan användas av alla 

organisationer. Många teoretiker menar att denna metodik är ineffektiv och kontraproduktiv då 

en homogen syn av verksamheter används. (Bergman et al., 2001) 

Truex et al redogör för tre antaganden som görs inom funktionell-rationalistisk metodik och som 

anses vara brister som gör metodiken olämplig för praktisk tillämpning. För det första ses 

organisationer som statiska. För det andra antas det att framtida informationssystemanvändare 

fullständigt kan redogöra för sina behov och önskemål i ett nytt informationssystem. Slutligen 

antas det att samtliga informationssystemanvändare är samstämmiga i vilka behov och 

målsättningar organisationen har, att det finns en homogen inställning till verksamheten. (Truex 

et al., 1999) 

Kritiker till den funktionell-rationalistiska metodiken menar att organisationer är heterogena, 

dynamiska och i starkt behov av flexibilitet och att RE därför är en mycket mer komplex och 

subjektiv process än vad de funktionella rationaliserna framställer det som. Det hänvisas till att 

organisationens aktörer kan ha olika behov, målsättningar och uppfattningar om organisationens 

problem och utmaningar (ibland motstridiga) och att aktörerna inte har fullt utvecklade krav och 

behov som de kan återge intern och extern till systemutvecklare. Ett skifte bör därför ske i synen 

på kravsammanställning och framväxten av en kravspecifikation – från att se det som enbart ett 

inhämtande av krav till att se det som diskussion och lärandeprocess ur vilken behov och krav 

kan frambringas och utvecklas och en mer fullständig bild av organisationen framställs för 

organisationens aktörer. (Truex et al, 1999: Bergman et al., 2001) 

En systemimplementeringsprocess är ofta lång. Det kan därför tänkas att en statisk syn i en 

implementeringsprocess innebär att ”gårdagens” problem åtgärdas allt medan nya problem och 

utmaningar uppstår i organisationen. Med den här insikten följer också att en 

implementeringsprocess inte bör ses som att den har någon specifik slutpunkt. Istället bör det 

ses som i en löpande utveckling och modifiering efter att systemet är på plats och används. 

Social Construction of Technology (SCOT) modellen representerar ett synsätt på teknologi som 

uppgjort av flera sociala aktörer med subjektiva tolkningar om teknologins innebörd och 

funktion. Pinch och Bijker skriver att utvecklingsprocessen av en viss teknologi kan ta flera 

alternativa vägar och väljas på olika sätt. Processen kan alltså ta flera vägar istället för att anta 

en förutbestämd linjär väg. Hur denna flervägs-modell formas avgörs av de sociala aktörer som 
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utvecklar och använder teknologin. I SCOT modellen föreslås det att teknologisk utveckling bör 

inledas med att relevanta sociala grupper identifieras. Synsättet är alltså inte att en organisation 

är en homogen enhet, utan att den består av flera olika grupper i en heterogen struktur. 

Relevanta sociala grupper definieras efter vilken betydelse och förbindelse de har till teknologin. 

De relevanta grupperna innefattar oftast även sociala grupper som har en indirekt koppling till 

systemet. Det är alltså inte enbart de direkta användarna som det är betydelsefullt att kartlägga. 

De sociala grupper som identifieras delas sedan in i undergrupper beroende på om gruppen 

anses som heterogen eller inte. Grupperna bör sedan beskrivas i detalj för att kunna definiera 

vilken funktion teknologin fyller för respektive grupp. (Pinch och Bijker, 1984) 

Efter att de relevanta sociala grupperna har identifierats så bör respektive grupps problem och 

behov relaterat till teknologin identifieras. Pinch och Bijker skriver att en social grupp definierar 

ett problem som något som är ett problem för dem. Problemidentifikationen går alltså inte 

utanför den egna gruppen och ser enbart till den egna gruppen. Alla dessa problem har sedan 

var för sig flera olika lösningar som kan identifieras. En kartläggning av relevanta sociala grupper 

och deras respektive problematik kommer att skapa konflikter inom och mellan grupperna. 

Denna konflikt leder till synliggörande av problem och i många fall en teknologiutveckling som 

uppfyller fler behov och önskemål hos de sociala aktörerna. (Pinch och Bijker, 1984) 

Hur heterogen en organisation är bör bero på hur åtskilda de individuella aktörernas 

arbetsuppgifter är, organisationens storlek samt på organisationskulturen. 

Organisationskulturen kan som tidigare nämnt skapa motsättningar i ett 

systemimplementeringsarbete. Det här bör vara resultatet av en särskilt heterogen organisation.  

4.2.3 Kravspecificering 

Vid kravspecifikation används ofta flera olika metoder som alla utgår från systemanvändarna. 

För kravspecifikationen är det viktigt att kunna återge verkliga behov och mål med precisa 

specifikationer och att dessutom lämna utrymme för en löpande utveckling av behovsbilden 

eftersom att krav förändras och utvecklas som regel under och efter en systemimplementering. 

Behovsbilden kan vara svårfångad då den kan omfatta många aktörer med olika och motstridiga 

mål beroende på deras verksamhetsperspektiv. (Nuseibeh och Easterbrook, 2000) 

 

En central del vid skapandet av en behovsbild är att ta in hur den sociala miljön ser ut i den 

organisation där ett system ska införas. Det här synsättet innefattar insikten att människor kan 

ha svårt att beskriva sina behov, observationer av mänskliga beteenden för 

verksamhetsförståelse, hur beteenden förändras vid systeminförande. (Nuseibeh och 

Easterbrook, 2000) 

 

Vid en kravinsamling är det förmodligen mycket information om behov som går förlorat 

eftersom att insamlingsprocessen görs för grundligt. Det kan tänkas att information om behov 

till stor del går förlorad på grund av att den inte kommer fram tack vare att vissa aktörer bortses 

från eller att de inte kan uttrycka behoven tillräckligt väl. Det kan också ske på grund av att 

aktörerna inte är samarbetsvilliga eller att de inte är tillräckligt engagerade i systeminförseln. För 

att motverka detta bör ett synsätt på organisationen som en social entitet antas. 
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Insamlandet av krav handlar inte enbart om att fånga in olika aktörers behovsbilder. Snarare 

måste kraven tolkas, analyseras, modelleras och valideras.  Det är ofta svårt för aktörer att 

artikulera sina exakta behovsbilder. Det här kan avhjälpas genom att information ges om de 

aktiviteter som aktören är involverad i och de brister som finns i det rådande aktivitetsförloppet. 

(Nuseibeh och Easterbrook, 2000) 

 

Kravinsamling sker som regel genom individuella intervjuer eller i fokusgrupper. Insamling i 

fokusgrupp är tidseffektivt då olika synsätt kan redas ut direkt och en gemensam 

verksamhetsbild framträder. (Dennis et. al., 1999) 

 

Det kan argumenteras för att den verksamhetsbilden inte enbart blir gemensam utan också att 

det blir en gemensam verksamhetsbild som ligger närmare det sanna verksamhetsförloppet. I 

linje med det socialt konstruktionistiska synsättet bör det dock tas hänsyn till organisationens 

inneboende komplexitet och synen på organisationen som dynamisk. Det här innebär att en 

gemensam genomarbetad kravbild inte nödvändigtvis bör tas för en absolut sanning. 

 

Kravinsamling kan också ske med utgångspunkt från processkartläggningar och genom att låta 

aktörerna anteckna sina tankeprocesser vid utförandet av aktiviteter (Nuseibeh och Easterbrook, 

2000). 

 

En annan utgångspunkt för kravinsamling är antagandet att en verksamhets specifika kontext 

och beteendemönster är central för att förstå verksamheten och att observatören måste delta i 

den kontexten för att uppleva och förstå hur sociala konstruktioner skapas (deltagande 

observation). Med det menas att verksamhetsprocesser inte är statiska utan komplexa och 

dynamiska sociala konstruktioner (Melão och Pidd, 2001). För sådana processer anses att 

strukturen och kommunikationen i kravspecifikationer måste utvecklas efter den specifika 

kontexten (Nuseibeh och Easterbrook, 2000). 

 

Kravspecifikationen fungerar ofta som ett underlag för systemutveckling. Därför är det viktigt att 

kravspecifikationen framställs på ett tydligt och förståeligt sätt för interna såväl som externa 

aktörer (Scheer och Schneider, 2006). Förståelse för verksamhetsflöden är grunden för att 

undvika kostsamma misstag i systemutvecklingen (Lovelle, 2001). Det har visats att det finns en 

överhängande risk för otydlighet och utelämnande av information vid kravspecificering (Becker 

et.al., 2000). Becker et al. manar därför till ett rakt och avskalat språkbruk vid kravspecificering 

och att enbart relevant information förs fram (Becker et. al., 2004). Curtis föreslår att enbart ska 

innehålla otvetydigheter och enbart de mest väsentliga delarna av verksamheten (Curtis et. al., 

1992).  

 

Det här är viktigt eftersom att en genomarbetad kommunikativ strategi är central för samarbetet 

mellan beslutsfattare, användare och systemutvecklare och underlättar arbetet med 

implementeringen av en systemlösning. (Becker et. al., 2004) 
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I det här examensarbetet klargörs det att systemimplementering ofta misslyckas på grund av att 

en riktig behovsbild inte framkommer, att missförstånd uppstår och att behovsbilden inte 

genomarbetas tillräckligt grundligt. Allt det här kokar ned till ett kommunikationsproblem. Intern 

och extern kommunikation är därför centralt för att framställa en riktig behovsbild och 

kravspecifikation och att kommunicera ut det till aktuella systemleverantörer. 

 
4.2.4 Processkartläggning 

Processkartläggning är en av de vanligaste metoderna att använda i kravspecifikationsarbete 

(Dennis et. al., 1999). Organisationsteoretiker såväl som systemvetare menar att 

systemimplementering effektiviseras av verksamhetsförståelse och att detta kan erhållas genom 

att kartlägga verksamhetens processer (Aguilar-Savén, 2004: Becker et. al., 2004). 

Nuseibeh och Easterbrook menar till och med att fokus för en kravspecifikation bör ligga på 

beskrivning och kartläggning av processer och verksamhetsmiljö (Nuseibeh och Easterbrook, 

2000). 

 

Processkartläggning är en metod som används för att beskriva rådande processer. 

Kravspecifikationens syfte består i att beskriva en behovsbild och vad organisationen önskar se i 

en systemlösning. De båda metoderna är lika genom att de beskriver organisationen utifrån olika 

perspektiv. De kompletterar framförallt varandra. Det kan argumenteras för att en 

genomarbetad nulägesbeskrivning bör fungera som en god utgångspunkt för att beskriva 

önskemål och behov. Därför bör inte den nulägesbeskrivande processkartläggningen enbart ses 

som ett komplement utan som en viktig del av systemimplementeringsprocessen. 

 

Processer kan beskrivas utifrån olika aspekter av det rådande tillvägagångssättet och utifrån 

målbilder av verksamhetsflöden. Kartläggningar kan göras av utifrån informationsflöden, 

aktivitetsflöden och externa flöden. (Georgakopoulos et. al., 1995: Aguilar-Savén, 2004) 

 

Processflöden tecknas generellt sett som linjära processer av aktiviteter, roller och aktörer på 

varierande detaljnivå. När processflöden kartläggs bör utrymme skapas för möjlighet till snabb 

omstrukturering av flödena eftersom informationssystem snabbt kan förändras. 

(Georgakopoulos et. al., 1995) 

Det finns allmänt vedertagna flödeskartläggningssymboler (aktiviteter, händelser, 

flödeskopplingar etc.) som används för att skapa en enkel bild av ofta väldigt komplexa 

organisationsprocesser (White, 2004). 

 

Det som framförallt bör hållas i åtanke är dock att en processkartläggning ska vara förståelig för  

en organisation. De metoder och symboler som vanligen tillämpas är till för att göra flöden 

lättförståeliga. Sunt förnuft säger att kartläggningens förmåga att kommunicera ett flöde till 

interna och externa aktörer är viktigare än användningen av specifika 

flödeskartläggningstekniker. 
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Flödeskartläggningen kan visualisera en process bättre än tidigare och därigenom kan det 

upptäckas var förbättringar kan göras i flödet (Aguilar-Savén, 2004). Om olika 

processkartläggningar med olika perspektiv används så upptäcks fler icke-värdeskapande 

aktiviteter och processer (Hines och Rich, 1997: Melão och Pidd, 2001). 

Under det här examensarbetet framkom det att interna och externa aktörer gjorde ett flertal 

nya insikter om fallföretaget utifrån visualisering av processer, det här gällde särskilt vid 

granskning av processvisualisering som utgått från andra aktörers arbetsområden. Det här 

skapade ett diskussionsunderlag som gjorde att fler icke-värdeskapande aktiviteter och 

processer kom att tänkas på och inkluderades i skapandet av organisationens behovsbild. 

 

En extern kartläggning över verksamhetens samröre med externa aktörer och en intern 

kartläggning av de egna flödena bör utformas. Flödeskartläggning börjar med en översiktlig 

verksamhetskartläggning för att sedan beskriva processerna mer detaljerat. (White, 2004). 

 

Det kan argumenteras för att en beskrivning på mer detaljerad nivå redan från början skapar ett 

snedvridet fokus då tid kan tas från övergripande kartläggningar av andraområden i 

verksamheten. Vad gäller den externa kartläggningen så kan det sägas att den skapar en 

kompletterande bild till kartläggningarna av de interna processerna och sätter dessa i ett 

sammanhang och ser till ändamålet för de interna processerna. Det här bör stärka 

verksamhetsförståelse. 

 

Kartläggningen av en verksamhet blir vanligtvis mer fullständig och förståelig av att 

processkartläggningar med olika perspektiv och utgångspunkter används (Becker et.al. 2000: 

Melão och Pidd, 2001). En kartläggning bör ge information om vilka aktiviteter som finns, vilka 

som utför dessa, när, hur och varför dessa utförs och vilken data de behandlar. För att 

tillhandahålla en sådan information behövs olika perspektiv på processerna (Giaglis, 2001). 

 

Processkartläggningar kan göras utifrån olika aktörers individuella perspektiv, utifrån specifika 

delar av verksamheten eller med utgångspunkt i olika typer av flöden (fysiska flöden, 

informationsflöden och affärsflöden)(Georgakopoulos et. al., 1995).  

 

Kartläggningar som gjorts utifrån individuella aktörer bör sammanställas till en kartläggning och 

därigenom skapas också ett diskussionsunderlag för att ge en ännu mer riktig bild av 

verksamhetsflödena (Becker et. al., 2004). 

 

Det viktiga här bör ses som sammanförseln av de olika processperspektiven. Att en helhetsbild 

skapas för interna beslutsfattare och externa aktörer. Sammanförseln av perspektiven kan även 

ses som en kommunikativ metod. Genom att sammanföra olika processkartläggning erhålls 

också en verksamhetsförståelse. 

 

Processkartläggningar kan användas som ett kommunikationsverktyg för verksamhetsförståelse 

och diskussionsunderlag vid verksamhetsutveckling (Becker et. al., 2004). 
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Processkartläggningar kan också nyttjas som utgångspunkt för utvärdering av 

verksamhetsutövande och för att se möjligheter till rationalisering av verksamhetsflöden 

(Georgakopoulos et. al., 1995). Vidare kan processkartläggningarna fungera som ett underlag för 

planering, analys och styrning av verksamheten (Becker et.al. 2000: Lovelle, 2001). 

 

Det har dock argumenterats för att processkartläggningen fyller sin viktigaste funktion som 

utgångspunkt för kravspecifikation vid systemimplementering. Med stöd av 

processkartläggningen kan organisationer effektivt utföra kravinsamling och upptäcka vad som 

är nödvändigt att införa i ett system, kommunicera verksamhetens behovsbild, hur användarna 

ska förhålla sig till ett nytt system och därigenom skapa en specificering över vad det 

implementerade systemet ska innehålla. (Dennis et. al., 1999) 

 

Fallstudien visade att processkartläggningen fungerade som ett ramverk för diskussioner kring 

systemimplementeringsarbetet. I linje med det tidigare redovisade synsättet på 

implementeringsarbetet som en fortlöpande process kan det argumenteras för att 

processkartläggningar, även de under utveckling, är av fortlöpande betydelse och användning för 

organisationen. 

 

Eftersom att en organisation kan analyseras, integreras och förbättras genom 

processkartläggningar och eftersom att kartläggningarna kan underlätta systemimplementering 

påtagligt mycket så är det viktigt att framställa dessa på ett noggrant och genomarbetat sätt 

(Aguilar-Savén, 2004). 

Vanliga fel i processkartläggningar innefattar diskrepanser mellan beskrivet aktivitetsförlopp och 

det faktiska aktivitetetsförloppet, oprecisa och oförståeliga beskrivningar av processer och 

aktiviteter samt att processkartläggningarna inte har ändrats i takt med verksamheten (Curtis et. 

al., 1992). Ett problem med processkartläggningar är att de inte kan innefatta och kommunicera 

innebörden av organisationens alla målsättningar i sitt verksamhetsutövande (Georgakopoulos 

et. al., 1995). Processer förenklas alltid i hög utsträckning. Detta kan leda till brister i 

processbeskrivningarna (Scheer och Schneider, 2006). 

Kvaliteten på processbeskrivningar ges av kartläggningens bredd, djup och passform för 

organisationen samt hur väl den kommunicerar innebörden av flödena (Giaglis, 2001: Hommes 

och van Reijswoud, 2000). Tydligt är att en processkartläggning där arbetsprocesser och rutiner 

visualiseras underlättar arbete med systemimplementering (Melão och Pidd, 2001). 
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5 Tillvägagångssätt 

Som tidigare nämnts har jag valt etnografi och semi-strukturerade intervjuer som 

datainsamlingstekniker för att det passar för just den här undersökningen. 

Förutsättningar återges i kapitlet förutsättningar. 

Nedan följer en återgivelse av undersökningens upplägg och genomförande, dels av det givna 

uppdraget dels av den vetenskapliga uppsatsen. 

5.1 Utredningen 
Undersökningen som ligger till grund för det här examensarbetet har grundats på ett uppdrag 

givet av Domsjö Fiber AB av att ta fram ett beslutsunderlag för inköp av ett material- och 

ekonomiplaneringssystem. Den centrala delen i beslutsunderlaget som togs fram var en 

kravspecifikation som formades under arbetets gång och som sedan skickades ut till aktuella 

systemleverantörer. Utifrån systemleverantörernas svar, möten och tidigare vetskap och intryck 

utvärderades aktuella alternativ och ett beslut fattades om vilket system som skulle 

implementeras. 

Uppdraget följde ett stegvis upplägg under uppsatsarbetets gång. Det första som gjordes var att 

försöka skapa en grundläggande förståelse för fallföretagets verksamhet och rutiner. Det här 

skedde genom rundvisningar på de operativa områdena inom Hörneborgsverket och Domsjö 

Fabriker vid olika tillfällen av olika verksamma i de båda företagen.  

På Domsjö Fiber skedde också en introduktion till verksamhet och rutiner genom 

demonstrationer av arbetsuppgifter och befintliga system och arbetsark (I vilka dokument som 

det löpande arbetet sker, vilka olika typer av inkommande och utgående dokument som 

hanteras på regelbunden basis) samt återkommande rutiner. 

I en orienterande initial fas var det också viktigt att lära sig grunderna i de brancher som 

fallföretaget agerar inom. Framförallt (och nästan uteslutande) gällde detta bioenergibranchen 

där specifika och unika tillvägagångssätt och rutiner används. 

Den här inledande delen syftade till att skapa en orienterande bild över hur bioenergibranschen 

fungerar och hur Domsjö Fibers verksamhet fungerar samt hur verksamheten som de påverkar 

på ett direkt plan fungerar. 

Efter det här utfördes ostrukturerade kvalitativa intervjuer med de verksamma som skulle 

påverkas direkt eller indirekt av ett nytt material- och ekonomiplaneringssystem. Bland 

respondenterna ingick förutom de verksamma inom Domsjö Fiber också aktörer verksamma vid 

Övik Energi huvudkontor, vid Hörneborgsverket samt vid Domsjö Fabriker. 

I ett nästa steg letades systemleverantörer fram som kunde vara relevanta och aktuella 

alternativ för att tillhandahålla ett material- och ekonomiplaneringssystem. Eftersökningar 

gjordes om systemleverantörer och mötesbokningar gjordes med de som uppfattades som att 

de potentiellt kunde uppfylla det Domsjö Fiber eftersökte. 

De möten som följde därpå utgjorde dels underlag för vidare kontakter med systemleverantörer 

men lika mycket en slags ”inspirationsrunda” där den huvudsakliga tanken var att samla idéer 
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och uppslag utifrån de systempresentationer som utförts. De nya idéer och uppslag som gavs 

utifrån dessa systempresentationer byggde sedan vidare på den befintliga kravspecifikationen 

(som också byggdes på löpande allt eftersom fler uppslag och tankar kom till de aktuella 

aktörerna). 

”Inspirationsrundan” av systempresentationer följdes av färdigställandet av kravspecifikationen 

som innan dess fullföljande granskades av de verksamma inom Domsjö Fiber och modifierades 

därefter. Den färdigställda kravspecifikationen skickades sedan ut till de systemleverantörer som 

ansågs vara intressanta. Systemleverantörerna fick en svarsfrist att utifrån den färdigställda 

kravspecifikationen svara på vilka delar av kravspecifikationen de kunde tillhandahålla lösningar 

för och på vilket sätt samt ange en prisbild för deras erbjudanden. 

Systemleverantörernas svar på den utskickade kravspecifikationen – deras offerter, 

sammanställdes sedan och utvärderades. Nya möten bokades sedan in med leverantörer som 

ansågs vara av särskilt intresse. 

Detta mynnade sedan ut i en slutgilig sammanställning av möjliga systemlösningar samt 

avslutande reflektioner och rekommmendationer från uppdragstagaren. 

Under studien genomfördes intervjuer och samtal om fallföretagets verksamhet, om individers 

behov i en ny systemlösning och om uppförandet av kravspecifikationer. Utöver det här så gavs 

återkopplingar om genomfört arbete och samtal med systemleverantörer om systemlösningar 

och uppförandet av kravspecifikationer i samband med presentationer och demonstrationer av 

systemlösningar. 

I studien genomfördes 7 st visningar av olika delar av fallföretagets arbetsområden, 8 st 

intervjuer om individuella fallföretagets behovsbild i en ny systemlösning (varav 3 st i grupp och 

5 st individuellt), 3 st intervjuer om uppförandet av kravspecifikationer, 5 st återkopplingar samt 

19 st samtal, demonstrationer och presentationer av sytemlösningar och precisering av 

fallföretagets kravbild med systemleverantörer. Utöver det här tillkom deltagandet i ett 

seminarium som behandlade informationshantering. 

5.2 Den vetenskapliga uppsatsen 
Den vetenskapliga uppsatsen har grundats på det praktiska uppdragsgrundande arbete som 

utfördes i Domsjö Fiber. Uppsatsarbetet är ett försök till att teoretisera kring och generalisera 

det som utförts och upplevts i uppdragsarbetet. Därför är det vetenskapliga uppsatsatsarbetet 

något som har skett löpande under uppdragets utveckling och gång. Uppsatsarbetet har också 

utvecklats under uppdragsarbetets gång då nya faser i uppdragsarbetet har lett till nya 

teoretiseringar och infallsvinklar av uppsatsarbetet. 

Arbetet med uppdraget och arbetet med den vetenskapliga delen har alltså utförts parallellt 

under hela uppsatsarbetets gång. Uppdraget avslutades enbart en kort tid före uppsatsens 

färdigställande. Uppsatsen har därför inte utförts enligt en ”traditionell” stegvis uppsatsprocess 

med en tidsbegränsad initial datainsamlingsprocess som följts av en fokusering på analys, 

slutsatser och uppsatsskrivande utifrån den insamlade datan. Istället har uppsatsen byggts på 

och reviderats löpande eftersom uppsatsarbetets ämne täcker hela uppdragets process.  
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5.3 Planerat och verkligt utförande 
Processen för det planerade upplägget av uppdraget var detsamma som processen för det 

verkliga utförandet, som återgivits ovan. Det som skiljde den ursprungliga planen från det 

verkliga utförandet var en osäkerhet i tidsaspekten gällande hur långt i uppdragsprocessen för 

valet av ett informationssystem uppdraget skulle nå. 

De olika delarna av uppdraget förutsatte deltagande av aktörerna i Domsjö Fiber och 

systemleverantörer. Möten med systemleverantörer behövde alltså anpassas efter fler 

personers olika scheman, vilket gjorde att tiden för delprocessen att träffa med de aktuella 

systemleverantörerna tog längre tid än vad som först planerades av Domsjö Fiber och 

uppdragstagaren tillsammans. Beroende på övriga aktörers möjlighet till deltagande så hade 

uppdraget ha kunnat nå olika långt i systemimplementeringen. Om presentationer från 

systemleverantörer hade avklarats tidigare så hade arbetet kunnat nå och innefatta en 

upphandlingsfas av den systemlösning som slutligen valdes för implementering. 

Att nå en upphandlingsfas var däremot inte förväntat och det kan sägas att omfattningen av det 

verkliga utförandet motsvarade omfattningen av det planerade utförandet, vilket var att studera 

förstadiet till implementeringen av ett informationsteknologiskt system. 

5.4 Insamling av primär data 
Insamlingen av primär data, d.v.s. samtalen och intervjuerna med interna och externa aktörer till 

fallföretaget, syftade framförallt till att skapa ett underlag för den kravspecifikation som skulle 

användas som offertunderlag och grund för systemleverantörerna vid systemutveckling. 

Information för det här samlades in genom kvalitativa intervjuer av aktörer vars arbete direkt 

eller indirekt skulle påverkas av ett nytt system. Informationen kom också från presentationer, 

demonstrationer och intervjuer med systemleverantörer. 

Utöver det här samlades kompletterande primär data in om skrivande av kravspecifikationer 

genom ostrukturerade kvalitativa intervjuer. 

5.5 Urval 
Urvalet av den genomförda fallstudien skedde genom att fallföretaget eftersökte en 

examensarbetare via Umeå Universitets öppna databas för examensarbeten; 

www.examensjobb.nu. Företaget hade det konkreta utredningsuppdraget fullt definierat och 

sökte en student som fördelaktigt hade studerat inom områdena ekonomi och logistik. 

Författaren har studerat vid Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. 

En etnografisk studies urvalsteknik utgör vanligtvis en kombination av icke-sannolikhetsurvalen 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bekvämlighetsurvalet syftar till urvalsmetoden då 

repondenter väljs efter vilka som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. I snöbollsurvalet 

används ett bekvämlighetsurval där de initiala respondenterna leder forskaren vidare till 

ytterligare respondenter (Bryman och Bell, 2005). 

Dessa begrepp är inte fullt tillämpbara på stora den aktuella studien, då många av de 

genomförda intervjuerna och observationerna utfördes med personer och inom områden som 

http://www.examensjobb.nu/
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hade central betydelse för den fortsatta användningen av det implementerade 

informationssystemet. Det skedde således inget bekvämlighetsurval i den bemärkelsen att 

respondenterna enbart valdes på grund av att de under ett visst tillfälle fanns tillgängliga utan 

för att de direkt eller indirekt skulle använda och påverkas av det nya systemet. Det utfördes 

dock intervjuer med kunniga inom områden för uppställande av kravspecifikationer och 

informationssystemimplementering och med systemleverantörer där bekvämlighetsurvalet kan 

anses ha varit mer tillämpat. Respondenterna för intervjuer om kravspecifikationer och 

systemimplementering valdes utifrån geografisk lokalisering, dvs. vilka som befann sig inom 

närområdet av fallföretaget där studien utfördes. De flesta av de systemleverantörerna som 

valdes ut kontaktades eftersom de vid något tidigare tillfälle hade haft kontakt med fallföretaget 

gällande potentiella systeminköp. 

Det här tillvägagångssättet motsvarar snarast ett så kallat nätverksurval och urval baserat på 

personlig kännedom. Nätverksurval innebär att respondenter väljs av en eller flera respondenter 

som just intervjuats, d.v.s. att respondentunderlaget växer fram utifrån respondenternas 

personlig och affärsmässiga nätverk. I urval baserat på personlig kännedom väljs 

respondentunderlag med utgångspunkt i vad kunniga på området rekommenderat (Merriam, 

1994). Det här motsvarar processen i det här examensarbetet då kontakter, råd och 

rekommendationer från olika aktörer har lett till nya kontakter som har lett processen vidare. 

5.6 Access 
Bryman och Bell skriver att ”ett av de viktigaste men också svåraste stegen i en etnografisk 

undersökning är att få tillträde till en social miljö som är relevant för den frågeställning som man 

formulerat” (Bryman och Bell, 2005:336).  

Examensarbetet genomfördes på Domsjö Fibers kontor (tillika arbetsplats). Under arbetet fanns 

tillgång till medarbetarnas synpunkter och reflektioner kring uppdragsmålet och examensarbetet 

samt löpande återkopplingar till det som utförts i examensarbetet. Möjlighet gavs också att nå 

aktörer utanför Domsjö Fiber AB som direkt eller indirekt skulle använda det valda 

informationssystemet. Vidare så gavs tillgång till industrierna tillhörande Domsjö Fabriker AB och 

Övik Energi AB i form av rundvisningar och möjlighet till ytterligare besök. 

Under examensarbetet gavs det även tillgång till olika delar av den dagliga operativa 

verksamheten på Domsjö Fiber AB där författaren tillämpade observerande studier för att nå 

ökad förståelse för den studerade verksamheten. Detta handlade om möten, studiebesök, 

samtal, insyn i och genomgångar av befintliga informationsteknologiska system m.m. 

Utöver detta så omfattade accessen  även tillgång till den gemensamma databas som de 

anställda på Domsjö Fiber arbetade i, dokument och excel-ark som de på Domsjö Fiber arbetade 

med och en stor mängd samt material om verksamhetsflöden. Sammanfattat så gavs access till 

de informationsflöden som skulle sammankopplas och anpassas till ett effektivare och mer 

användarvänligt informationsteknologiskt system. 
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Accessen begränsades av att det (naturligtvis) inte gavs fullständig tillgång till operativa och 

strategiska uppgifter om företaget, något som det egentligen inte heller fanns ett behov av och 

något som inte inverkade på undersökningen. 

En annan inskränkning i accessen var att det under undersökningens gång var svårt att få tag på 

de sociala aktörer som skulle intervjuas. Det rådde med andra ord inte en kontinuerlig access av 

respondenterna. Inte heller detta kunde dock anses som ett hinder eller en brist för den aktuella 

utredningen. 

5.7 Den mikroetnografiska observationsstudien 

5.7.1 Konstruktion av undersökningselement 

Målet med den utförda observationsstudien var att anskaffa sig ett helhetsbegrepp om 

förstadiet i en systemimplementeringsprocess. De undersökningselement som ingick i 

observationsstudien omfattade således samtliga aktörer och faktorer som på något sätt var 

inblandade i förstadiet av systemimplementeringen. Konstruktionen av undersökningselement 

utgjorde därför en bedömning av vilka aktörer och faktorer som inverkade på den initiala 

implementeringsfasen. 

5.7.2 Plan för observationsstudie  

Idén med att anta ett etnografiskt perspektiv som en av arbetets vetenskapliga metoder är att 

det på ett mer fullständigt sätt fångar in det givna uppdraget och de slutsatser som dras från det 

givna uppdraget. 

Planen för observationsstudien var att under studiens gång fånga in intryck av 

systemleverantörer, den aktuell verksamheten och aktuella arbetsrutiner. Utöver det här så 

ansågs det centralt att i en empirisk återgivelse återge den genomförda processen övergripande 

och i sin helhet för att skapa ett underlag om hur förstadiet till en systemimplementering såg ut 

för fallföretaget Domsjö Fiber.  

Vidare har planen för observationsstudien varit att efter genomförd studie översiktligt 

sammanställda gjorda observationer. Den här sammanställningen ska i sin tur dels ha fungerat 

som ett kompletterande underlag till kravspecifikationen och beslutsfattande i förstadiet till 

fallföretagets systemimplementering, dels ha fungerat som empiriskt material och underlag till 

slutsatser i den vetenskapliga studien.  

En viktig del i planen för observationsstudien har varit att inte låta observationsstudien utgöra 

en  central del i uppsatsarbetet. Observationsstudien som vetenskaplig utgångspunkt har valts 

som en kompletterande del i den vetenskapliga metoden. Det utförda uppdraget är inte 

utförandet av en observationsstudie och att lägga en för stor vikt vid gjorda observationer i 

studien skulle innebära ett förlorat fokus på vad uppdraget handlar om. 

En större vikt vid den utförda observationen skulle dessutom innebära ett krav på en så pass 

omfattande resultatredovisning att det hade inkräktat på och tagit avsevärt mycket tid från 

övrigt utfört arbete. Författarens bedömning är att ett sådant tillvägagångssätt skulle ha 

inneburit ett kraftigt missgynnande av både uppsatsarbetet och den genomförda uppdraget. 
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5.7.3   Genomförandet av observationerna  

Observationerna genomfördes genom att delta i fallföretagets dagliga verksamhet genom att 

arbeta med utredningsarbetet på fallföretaget. Det här möjliggjorde för löpande återkopplingar 

och intryck för arbetet med det givna uppdraget.  

En annan del av observationerna utgjordes av deltagande i systemleverantörspresentationer och 

demonstrationer som utfördes hos fallföretaget, hos systemleverantören eller hos en befintlig 

systemanvändare. 

5.7.4 Fältanteckningar 

I en etnografisk studie är det centralt att föra anteckningar utifrån gjorda observationer. De så 

kallade fältanteckningarna bör skrivas ned på ett levande och tydligt sätt snarast möjligt efter 

observationerna. Vidare så bör bandspelare användas som stöd för fältanteckningarna. En 

etnografisk studie ger dock som regel upphov till så mycket material att det inte är möjligt att 

inom projektets tidsramar transkribera alla observationer som görs (Bryman och Bell, 2005). 

En etnografisk studie kan inledas med en initial ”öppen period” då forskaren samlar in 

information om och överväger en bred ingång av sina observationer av händelser och 

företeelser. En sådan ”öppen period” bör inte bli för långvarig då det resulterar i en alltför bred 

och därför intetsägande observationsstudie. Det gäller för forskaren att smalna av 

observationsstudien och fokusera kring ett eller några specifika områden att observera och 

analysera (Bryman och Bell, 2005). 

När fältanteckningar görs är det viktigt att fokusera vid den aktuella problemställningen, men 

också att vara öppen för andra faktorer och skeenden (Bryman och Bell, 2005). 

Författaren har använt sig av fältanteckningar då det är den lämpligaste metoden för den här 

typen av studie. Anteckningar stärker riktigheten och trovärdigheten i en empiriska 

datainsamlingen, men för etnografiska studier bör inte alltför omfattande och ingående 

anteckningsmaterial, såsom transkriptioner av inspelningar, användas eftersom att materialet 

helt enkelt är för omfattande. Det är därför författarens uppfattning att fältanteckningar är 

passande att använda för den här studien eftersom att de ger en översiktlig bild av ett 

omfattande material. 

5.8 Intervjustudien 

5.8.1 Intervjumanual 

Intervjuerna som ingår i studien genomfördes som ostrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Utgångspunkten för intervjuerna var induktivt och deduktivt i enlighet med studiens iterativa 

undersökningsprocess. Strukturen för de genomförda intervjuerna var därför medvetet lösa och 

tänkta att anpassas under intervjuernas gång. Således skapades det inte en detaljerad manual 

för intervjuerna. Istället togs utgångspunkt och stöd från ett antal teman som intervjuerna avsåg 

beröra. De teman som formade en ram och manual för intervjuerna innefattade: 1.) Hur en 

kravspecifikation bör utformas, 2.) vilka vanliga misstag som fanns vid utformningen av 

kravspecifikationer, 3.) hur processen såg ut vid skrivande, mottagande, bearbetning och svar på 
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kravspecifikationer, 4.) vilka som var de vanligaste problemen till följd av kravspecifikation, 5.) 

vad som ofta saknas och vad som skulle underlätta i en kravspecifikation samt 6.) vilken 

betydelse och på vilket sätt en processkartläggning skulle ha betydelse för bearbetningen av en 

kravspecifikation. 

För de intervjuer som genomfördes för att fungera som en datainsamling till underlag för 

kravspecifikationen strukturerades så att intervjun skulle styras efter respondenternas svar.  De 

teman som formade en ram och manual för dessa intervjuer var: vad respondenten ville ha ut av 

ett nytt system, vad som upplevdes vara de viktigaste punkterna vid implementering, vad som 

upplevdes fungera bristfälligt i den operativa verksamheten och som hade förbättringspotential. 

5.8.2 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes enskilt eller i grupp. De svar som responderna gav noterades under 

intervjuerna ned i fältanteckningar som fungerade som stöd då respondenternas svar senare 

skrevs ned i ett mer detaljerat dokument. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser under ca en timmes tid per 

intervjutillfälle. Merparten av intervjuerna skedde under februari och mars månad.  

Efter genomförda intervjuer skickades de nedskrivna återgivelserna av respondenternas svar till 

dem via e-post för att säkra dokumentationen genom respondentvalidering. 

5.9 Strategi för empiriredovisning 
Inom kvalitativ forskning finns det inga exakta riktlinjer för hur empirisk redovisning ska ske och 

redovisningen är subjektivt anpassad för varje enskild forskningsinsats. Det betyder inte att den 

empiriska redovisningen inte anses som viktig. I litteraturen påstås det t.ex. att 

sammanställningen av datauppgifterna från ett forskningsarbete är mer avgörande för arbetets 

kvalitet än vad urvals- och datainsamlingsstrategier är. Empiriredovisningen är läsarens enda 

anknytningspunkt till det genomförda arbetet och det gör redovisningen avgörande för om 

forskningen uppfattas som trovärdig eller inte. Empiriredovisningen är dessutom väldigt relevant 

genom att den anknyter direkt till arbetets analysdel. Analysen mynnar ut från empirin i det 

skrivna arbetet och påverkar således förståelsen för och djupet i analysen för läsaren. Den här 

kapitelföljden kan också påverka forskaren i att en viss bearbetning av arbetet kan modifiera den 

utkomna analysen. Då empirin är central för läsarförståelsen och då den knyter an till den 

färdigställda forskningens analys och slutsatser, så har den en avgörande betydelse för det  

bidrag som forskningen ger. (Nylén, 2005). 

Det forskningsmaterial som kommit ur kvalitativ forskning är ofta mycket omfattande och 

dessutom heterogent. Därför är det nödvändigt att rationalisera materialet när det ska 

presenteras genom att förkorta, välja ut de mest relevanta delarna av materialet och 

sammanställa materialet på ett sätt som kommunicerar det väl till läsarna av forskningen. I en 

sådan sammanställning måste det tas hänsyn till såväl vetenskapliga krav på trovärdighet som till 

läsbarheten och tillgängligheten för läsaren (Nylén, 2005). 
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5.10 Metodkritik och kritik primära källor 
Metodkritik och kritik av primära källor har slagits samman då det anses att de går ihop för 

mycket för att särskiljas till två delkapitel. 

En kritik mot de primära källorna kan grundas i hur materialet från dessa källor har antecknats. 

Vid kvalitatitiv forskning förespråkas inspelning, transkribering och utskrift för att säkra och 

kontrollera att det som skrivits att forskaren är rätt uppfattat (Bryman och Bell, 2005). I det här 

examensarbetet så transkriberades inte information som gavs av de primära källorna. Ingen 

transkribering gjordes eftersom att studien antagit ett etnografiskt angreppssätt. I ett sådant 

angreppssätt anses det sociala underlag som forskaren vistas inom utgöra det empiriska 

resultatet och underlaget för analys. Att spela in och transkribera allt det materialet skulle inte 

vara praktiskt genomförbart. 

För att öka validitet och reliabilitet på det förskaffade materialet så spelades de genomförda 

kvalitativa intervjuerna om skapandet av kravspecifikationer in. Inspelningarna fungerade som 

stöd för anteckningar som fördes efteråt och summerade de lärdomar som dragits från 

intervjuerna. Därför kan de sägas att representationen av vad som erhölls från de primära 

källorna inte var fullständig, men registrerades med stödhjälpmedel för att förbättra det 

redovisade slutliga materialet. 

Bryman och Bell skriver att svaren från intervjuade respondenter kan påverkas av deras vetskap 

att de spelas in och/eller deras vetskap att deras svar nedtecknas (Bryman och Bell, 2005). Det är 

möjligt att respondeterna av de kvalitativa intervjuerna om kravspecifikationer påverkades på 

det sättet. Således skulle det inverka negativt på ett vetenskapligt resultat. Det är dock svårt att 

se hur deras svar i så fall skulle ha förändrats, då ämnet för diskussion kan argumenteras ha varit 

okontroversiellt och ”ofarligt” för respondenterna. 

Det som tänkas ha inverkat på respondenternas svar, dels i intervjuerna om kravspecifikation, 

dels i uppföljningen av kravspecifikationsutskicket samt de intryck och det informationsunderlag 

som gavs vid mötena med systemleverantörerna är att alla dessa respondenter utom en 

(Lennart Nordin vid Domsjö Fabriker) är leverantörer av systemlösningar med Domsjö Fiber som 

potentiell kund. Det är därför sannolikt att deras svar har varit styrda av deras ambition av 

försäljning av systemlösningar. 

En sådan tendens märktes särskilt under en av de kvalitativa intervjuerna där samtalet om 

kravspecifikationsutformning, temat för samtalet, snabbt gled över i presentation och 

demonstration om hur den intervjuade respondentens systemlösning fungerade och kunde 

tillämpas på fallföretaget Domsjö Fiber. 

De svar som givits från dessa respondenter bör ha varit utformade med en grundläggande tanke 

om att påvisa fördelarna med deras systemlösningar och att ge en positiv bild av deras företag. 

Ett flertal systemleverantörer erbjöd sig att hjälpa till under arbetet med att skriva en 

kravspecifikation för en systemlösning för material- och ekonomiplanering och det är troligt att 

den själva grundläggande förutsatsen gjordes med avsikten att sälja in den aktuella produkten 

och företaget hos Domsjö Fiber. Därför kan inte den information som erhölls från dessa möten 
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och intervjuer anses som fullt objektiva. Trots det har informationen överlag ändå upplevts som 

relevant och förhållandevis objektiv för hur en kravspecifiktion bör utformas utifrån perspektivet 

av kravspecifikationens mottagare. Lennart Nordin vid Domsjö Fabriker som har gedigen tidigare 

erfarenhet av inköp och upphandlingar av informationsteknologiska system gav en bild av hur en 

kravspecifikation bör utformas från en beställares perspektiv. 

Det går inte att på samma sätt kritisera de primära källor som låg till grund för skrivandet av 

själva kravspecifikationen. I de fallen bedöms respondenterna inte ha haft intressen av att inte 

representera sina verkliga åsikter vid intervjutillfällena liknande det som systemleverantörerna 

troligen hade. 

Det som kan ha förvrängt informationen som låg som underlag till kravspecifikationen är att 

respondenterna medvetet har fokuserat på att påtala egenskaper i en framtida systemlösning 

som bäst skulle tjäna deras syften och inte de för organisationen som helhet bästa syftena. Det 

här är ett fenomen som litteraturen också visar på. 

Det här innebär dock inte att den information som erhållits ur dessa primära källor är 

missvisande. Snarare kan de anses vara representativa för processen för insamlandet av 

underlag till en kravspecifikation. Om missvisande information förekommer så är det i så fall i 

vilka krav som respondenterna anger behövs ställt mot vilka krav som respondenterna anser att 

organisationen först och främst behöver, men som kanske inte är prioriterade för den 

individuella respondenten. 

En annan kritik som kan framföras för de respondenter vars intervjuer förde fram 

kravspecifikationen är att några av de genomförda intervjuerna genomfördes i grupp. Sådana 

gruppintervjuer kan leda till en stor, svåranalyserad informationsmängd som forskaren har svårt 

att organisera. Det kan dessutom bli svårt att uppfatta allt som kommer fram under sådana 

gruppintervjuer. Det är lätt hänt att intervjuaren missar information som kommer från olika 

individer. 

Vidare uppstår ofta gruppeffekter vid intervjuer där ett flertal personer deltar. Vissa av 

respondenterna kan hämmas av gruppsituationen och  anpassa sina åsikter efter majoriteten 

och/eller undvika att framföra en åsikt som skiljer sig från majoriteten (Bryman och Bell, 2005). 

På så vis reduceras den initiala idén i examensarbetet om att var och en av de inblandade 

aktörerna ska framföra sina behov för kravspecifikationen enligt SCOT-modellen. Å andra sidan 

kan det argumenteras för att problematiken att individer lägger för mycket vikt vid sina egna 

problem för en systemlösning reduceras av att individerna sitter i en grupp. I en sådan social 

situation är det troligt att  de  åsikter som framförs berör gruppen och organisationen snarare än 

områden som berör enskilda individer. På så vis kan gruppintervjuerna bättre framställa de 

behov som finns i organisationen inför en implementering av ett informationssystem. 
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6 Resultatredovisning 

6.2 Redogörelse för genomförd observationsstudie 
Examensarbetet på Domsjö Fiber gav en empirisk insamling som omfattade visningar av 

arbetsområden, intervjuer med interna aktörer och intervjuer med externa aktörer om 

fallföretagets behovsbild, möjliga systemlösningar och upprättandet av kravspecifikationer. 

Studien gav författaren en verksamhetsförståelse och ett underlag till att skriva en 

kravspecifikation och göra en processkartläggning som sedan skickades ut till 

systemleverantörer. Studien gav också ett empiriskt underlag för den teoretiska studie som 

genomfördes om förstadiet till en systemimplementeringsprocess, dels genom observationer av 

den faktiska processen av det här förstadiet i fallföretaget, dels genom samtal och intervjuer om 

tillvägagångssätt vid förstadiet av systemimplementeringsprocessen i en mer generell mening. 

Examensarbetet på Domsjö Fiber redogörs nedan i ”loggboksform”. 

27/1  

En visning av verksamhetens ekonomi- och administrationsprocess och systemet SDC VIOL gavs 

av Anneli Strömberg som arbetar med ekonomi och administration på Domsjö Fiber. I systemet 

finns all information om virke respektive bränsledelen av verksamheten. Den här informationen 

behandlas av VMF Nord som finns vid mätstationen och SDC i Sundsvall. Uppgifterna 

kontrolleras och skickas till Domsjö Fiber via SDC VIOL som det fallföretaget har en utgång till. 

Informationen från SDC VIOL kan inte hanteras direkt i det programmet, utan måste manuellt 

föras över till Microsoft Excel för vidare behandling.  

Det vore önskvärt med automatisk filöverföring och behandling av data från SDC VIOL. Den 

manuella behandlingen innebär mycket arbete och höga risker för handhavandefel (även 

kontroll görs manuellt). Sådana handhavandefel kan orsaka höga kostnader. (A. Strömberg, 

personlig kommunikation, 27 januari, 2010) 

28/1  

En genomgång gjordes av Lars Samuelssons ansvarsområden i verksamheten. I genomgången 

belystes budgetarbetet, leveransplanering, förbrukningsutveckling och köpstöd fram.  

I en ny systemlösning önskades funktioner för jämförelse, utvärdering, analys och löpande 

uppföljning av verksamhetsdata. 

Det ansågs också som viktigt är att systemleverantörens utveckling av företag och system skulle 

vara kompatibelt med verksamhetens utveckling. (L. Samuelsson, personlig kommunikation, 28 

januari, 2010) 

28/1  

En visning av Hörneborgsverket gjordes av Jan Mårtensson från Övik Energi. Visningen 

innefattade de viktigaste områdena på kraftvärmeverket, hur processen för utvinning av värme 

och el, från inleveranser till materialbearbetning och processerna inom kraftvärmeverket, såg ut. 
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Genomgången omfattade att klargöra skillnaderna mellan olika typer av sortiment, hur olika 

sortiment blandades för att skapa biobränsleenergi, hur processen vid mätstationen såg ut och 

flödena för leveranser och lagring. (J. Mårtensson, personlig kommunikation, 28 januari, 2010) 

29/1   

Ett kontorsmöte genomfördes på Domsjö Fiber, där de anställda vid företaget som en 

fokusgrupp fick ange sina behovsbilder för en ny systemlösning. 

En viktig punkt ansågs vara integration med befintliga system som möjliggjorde 

informationsutbyte mellan fallföretaget, dess ägarbolag och de operativa processerna. Det här 

skulle skapa bättre verksamhetsöversikt och ett bättre underlag för verksamhetsstyrning. 

Ett annat behov var en omfattande automatisering av fallföretagets verksamhetsutövande. En 

systemlösning vara dock flexibel och inte utgöra ett hinder för verksamhetsförändringar.  

Systemlösningen skulle ge underlag för leveransanalyser, för- och efterkontroll av leveranser 

samt leveransuppföljning. 

Lagerhantering var en viktig punkt med funktioner och underlag för lagerstyrning, lagerkontroll, 

lageröversikt och lagervärdering. 

Sortering av verksamhetsdata efter specifika kriterier ansågs vara av central vikt. 

Behov fanns också för ekonomihanteringen, däribland funktioner för fakturakontroll, 

prisräkning, fakturareservering och kontering. 

Vidare så fanns krav på systemleverantören, som man krävde skulle kunna upprätta en god 

kommunikation mellan sig och fallföretag samt mellan sig och SDC. 

Möjligheten att framställa och presentera data var också viktig. 

I övrigt fanns behov för avtalshantering, spårning av data och en effektiv omräkningsfunktion av 

för branschen centrala tal (rullande erfarenhetstal från genomförda mätningar). (P. Eriksson, M. 

Forsén, L. Samuelsson och A. Strömberg, personlig kommunikation, 29 januari, 2010) 

1/2  

En visning av bioraffinaderiet Domsjö Fabriker gavs av Håkan Östman vid Domsjö Fabriker AB. 

Rundturen innefattade en demonstration av industrianläggningen och de processer som 

nyttjades för att förädla inlevererat material och framkalla Domsjös produkter 

specialcellulosa,etanol och lignosulfonat (H. Östman, personlig kommunikation, 1 februari, 

2010). 

1/2 

En visning av arbetsprocessen i mätstugan hos VMF Nord gavs av Stig-Björn Hallin. VMF Nord 

mäter som oberoende part inlevererat materialet. Mätuppgifterna registreras i SDC DORIS som 

skickas till fallföretaget via SDC (S-G. Hallin, personlig kommunikation, 1 februari, 2010). 
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2/2  

Anställda vid Hörneborgsverket intervjuades i en fokusgrupp om behov för en ny systemlösning. 

På Hörneborgsverket framfördes behov om att systemlösningen skulle ge en omfattande lagring 
av data som går att sortera och spåra. Det skulle ge bättre översikt och kontroll av 
materialflödena. Behov fanns också av att upprätta en kanal för kommunikation och 
informationsutbyte med Domsjö Fiber. Integrering med Hörneborgsverkets system önskades 
också. 
 
Respondenterna hade ett annat verksamhetsperspektiv än fallföretaget och hade framförallt 
funderingar kring den operativa industriella hanteringen. (J. Mårtensson et al., personlig 
kommunikation, 2 februari, 2010) 
 
4/2  

Ett biobränslemöte mellan Patrik Eriksson, logistiker vid Domsjö Fiber och anställda vid 

Hörneborgsverket följdes. Vikten av den här nya tätare kommunikationen mellan 

Hörneborgsverket och Domsjö Fiber belystes. (P. Eriksson, J. Mårtensson, personlig 

kommunikation, 4 februari, 2010) 

5/2  

Maria Ljung, ekonomiansvarig vid Domsjö Fiber och ekonom vid Domsjö Fabriker, intervjuades 

om behov för en ny systemlösning. 

Det fanns behov för sortering av materialdata och ekonomisk data efter specifika kriterier (och 
flera olika kriterier). Systemlösningen skulle också ge en leveranskontroll över in- och utgående 
material och lagra sådan information för senare uppföljning. 
 
En väsentlig systemfunktion var en lagerkontroll med spårning, kontroll, felhantering och 

felupptäckt och översikt över lagren och lagerkostnaderna. Lageruppgifterna skulle ge underlag 

för uppföljningar och jämförelse av lageregenskaper. 

Det önskades även möjlighet till jämförelser mellan kostnader för olika flödesvägar och val av 

verksamhetsprocesser och beslut gällande inköp, lager och leverans. 

En ny systemlösning skulle också innehålla ett planeringverktyg. En funktion för måttomräkning 

och en integrering med det befintliga ekonomisystemet önskades också. (M. Ljung, personlig 

kommunikation, 5 februari, 2010) 

 

Rikard Dahlberg, ekonomiansvarig vid Övik Energi AB intervjuades för behov i en ny 

systemlösning. Dahlberg hade en annan roll och ett annat, externt perspektiv än det som fanns i 

fallföretaget. Därför uppkom också andra behov.  

Ett stort behov fanns av att generera fakturainnehåll efter specifika kriterier. 

Systemlösningen skulle också underlätta kommunikationen och informationsutbytet mellan 

Domsjö Fiber och Övik Energi. Det skulle också finnas en rapportgenerator som kan 

sammanställa uppgifter från olika system i och i anslutning till verksamheten. 
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Vidare är det önskvärt att Övik Energi har viss tillgång till ett nytt system så att löpande inblick i 

verksamheten är möjlig. En sådan systemtillgång skulle även ge löpande tillgång till Oracle och 

SDC. 

En ny systemlösning skulle kunna ge information om förbrukning, kunna hantera en uppdelning 

per sortiment, innehålla en funktion för uppföljning av den operativa verksamheten. 

Systemlösningen skulle kunna specificera var, när och hur bränsle körs in, vilken temperatur som 

varit vid vissa tidpunkter och vilken effekt det har varit på pannan. (R. Dahlberg, personlig 

kommunikation, 5 februari, 2010) 

  

Ida Lindqvist från Domsjö Fabriker demonstrerade systemet INSIKT som används vid företaget. 

Användarvänligheten och kostnadsfördelen (med existerande systemlicenser i ett av 

ägarbolagen) belystes. Detta ansågs ge bra förutsättningar för en eventuell implementering. (I. 

Lindqvist, personlig kommunikation, 5 februari, 2010) 

10/2 

Carola Hägglund, ekonomichef vid Domsjö Fabriker AB, intervjuades för behov i en ny 

systemlösning. Hägglunds behov representerade de för ekonomi- och styrningsdelen. 

Systemlösning ska fungera som ett kostnadseffektiviseringsverktyg och kunna spåra inköp och 

poster i bokföringen, reservera och följa upp kostnader och ge god intern kontroll för bl.a. 

avtalshantering. Vidare ska det gå att ta fram volym- och prisdifferenser, avvikelseförklaringar 

och specificerade faktureringspriser. 

En ny systemlösning ska automatisera verksamhetsutövandet så mycket som möjligt, kunna 

sammankopplas med andra befintliga system och kunna lagra information från den operativa 

verksamheten för en lång period framöver. Systemlösningen ska vidare vara ett verktyg för 

framtida förbättringar genom planerings- och verksamhetsanalysverktyg. (C. Hägglund, personlig 

kommunikation, 10 februari, 2010) 

11/2 

Maria Olsson, administrativ chef vid Övik Energi AB intervjuades för behov i en ny systemlösning. 

En ny systemlösning ge en lagerkontrollfunktion. Kvaliteter, kvantiteter och kostnader av olika 

sortiment ska kunna anges och lagringskostnader ska kunna räknas ut. 

Det ska finnas en planeringsfunktion och bör finnas en simuleringsfunktion. 

Systemlösningen ska lagra verksamhetsdata, innehålla en uppföljningsfunktion för 

materialhantering , kostnader m.m.  

Det är av central vikt att en ny systemlösning ger säkerställer att rätt information ges. 

Systemlösningen ska också möjliggöra en kommunikation mellan Domsjö Fiber och Övik Energi.  

Systemlösningen ska automatisera verksamhetsutövandet så långt som möjligt så att utövandet 

effektiviseras och datasäkerheten ökar (M. Olsson, personlig kommunikation, 11 februari, 2010). 
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12/2  

En visning av en av verksamhetens lagerterminaler, Gålnäs, gavs av företagets logistiker Patrik 

Eriksson. Besöket gav en bild av en del ur den logistiska processen med inleverans, bearbetning, 

förvaringskrav och utleverans. (P. Eriksson, personlig kommunikation, 12 februari, 2010) 

16/2 

Ett besök gjordes hos Neova, som verkar inom bioenergisektorn och använder SYSteams 

affärssystem VACS. Besöket skedde med anställda vid Neova och Johan Haggård från SYSteam. 

En presentation och demonstration av systemet gavs utifrån Neovas användning av det. 

Det fanns många skillnader mellan fallföretaget och Neova (i verksamhetshantering, utövning 

och inriktning), men övergripande behoven var de samma. 

VACS utvecklades utifrån Neovas behov och företaget har haft systemet sedan ett antal år. 

Eftersom systemet är utvecklat uppskattas en implementeringstid för fallföretaget gå betydligt 

snabbare än för Neova. Om fler energibolag använder VACS kan vidareutveckling av systemet bli 

aktuell. 

Systemet integreras med SDC och data hämtas löpande därifrån. Systemintegration fanns också 

mot Neovas ekonomisystem och scanningssystem. Hantering och lösning för många 

branschspecifika problem fanns. Sortering efter specifika kriterier var möjlig.  

Fakturerings- och avräknings- och uppföljningsfunktioner fanns.  

Vidare så kom systemet med en testmiljö för användarna. 

Aktörerna från fallföretaget uppfattade systemet som positivt i att det var omfattande, hade 

branschspecifika funktioner och användbara funktioner för ekonomihanteringen. Positivt var 

också systemets sorteringsfunktion efter specifika kriterier och dess systemintegreringar. (C. 

Alvin, J. Haggård personlig kommunikation, 16 februari, 2010) 

17/2  

Andreas Forsberg från Trimma presenterade och demonstrerade systemet INSIKT. 

Företaget uppvisade goda referenser och god företagshistorik med uppdrag i olika branscher och 

med olika typer av systemlösningar.  

Systemet innehåller delar för analys, planering, målstyrning och en avancerad rapportgenerator. 

En funktion för datasortering och spårning efter specifika kriterier fanns. Lösningar hade också 

gjorts för lagerhantering. Systemet ansågs som användarvänligt och kunde hantera data från 

olika datakällor. 

Domsjö Fabriker använder sedan tidigare det här systemet. Det innebär minskade kostnader, då 

licensen redan finns 

Forsberg rekommenderade att de största behoven i verksamheten skulle prioriteras vid en 
systemimplementering. En lämplig utgångspunkt är att tänka över var företaget lägger ned mest 



 
 

41 

onödig tid. Forsberg menade också att systemleverantörer inte kan leverera ett färdigt system 
utan anpassning. En kravspecifikation skulle fattas relativt kort och utgöra grunden för en dialog 
mellan beställaren och systemleverantören. 
 
Fallföretaget uppfattade det som positivt att systemet var lättarbetat, att datasortering och 

spårning var möjlig och att systemet innehöll en bra rapporthanterare. Positivt ansågs också att 

systemet enbart innehöll de mest nödvändiga funktionerna och därmed inte var tungt och 

statiskt. Systemet var också ett billigt alternativ.  

Mindre positivt var att leverantören inte hade tidigare erfarenhet av biobränslebranschen. Det 

antogs också att systemet hade ett stort utvecklingsbehov och att detta skulle ta lång tid. (A. 

Forsberg, personlig kommunikation, 17 februari, 2010) 

24/2  

Daniel Olsson från SDC presenterade och demonstrerade systemet Effekt. 

Effekt är ett lagersystem som behandlar operativ lagerbehandling och ska fungera som ett 

affärssystemskomplement. 

Leverantören handhar befintliga SDC-system i verksamheten, varför integrationen med dessa är 

god. 

Systemet är konstruerad för de branschen och kan hantera branschrelevanta faktorer. Systemet 

hanterar uppföljning och scenariobyggande. Det finns också en emissionsrapportfunktion. 

Lagerkontroll med löpande uppdaterad lagerbild finns liksom datasortering. Ingen begränsning 

finns för antal lagerpunkter och systemet sparar lagerhistorik i fem år. 

Systemet kan fås till en billig peng och går snabbt att implementera i en verksamhet. 

Positiva aspekter ansågs av fallföretaget vara funktioner för lagerhanteringen med löpande 

uppdaterad lageröversikt. Positivt var också integreringen med SDC, leverantörens 

branschkunnande, systemets låga kostnad, systemets leveransuppföljningsfunktion och dess 

datasorteringsfunktion. Positivt var också den emissionsrapporteringsfunktion som visade det 

bränsle som gått in till pannan. 

Mindre positivt var att Effekt inte använder rullande riktiga siffror i systemet och att det 

saknades möjlighet till automatisk informationshämtning. (D. Olsson, personlig kommunikation, 

24 februari, 2010) 

25/2  

En återkoppling om det utförda arbetet inom ramen för examensarbetet gavs av Martin Forsén, 

vid Domsjö Fiber. Önskemål fanns kring att få djupare insikt i hur systemlösningar fungerar. 

Utifrån vad som gjorts i arbetet så klarades vissa missuppfattningar kring 

verksamhetsprocesserna ut. Utöver det här gjordes också en uppdelning av 

verksamhetsområden för framställandet av kravspecifikationen. Det ansågs att en sådan 
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uppdelning var lämplig för sortering av kravpunkter och ett mer tillgängligt material. (M. Forsén, 

personlig kommunikation, 25 februari, 2010) 

 

Stefan Sondell och Per Sondell från CoreIT presenterade CoreIT och de systemlösningar som 

företaget kan bidra med. 

Leverantören uppvisade referensobjekt från olika branscher och gällande certifieringar. 

Företaget har en utvecklad strategi för support och är en platt organisation där det går snabbt 
från beslut till handling där kontakten med företagen är nära. 
 
Efter en systemutveckling med CoreIT så finns möjligheten att sälja systemlösningen vidare. Det 
här påverkar kostnadsbilden positivit. 
 
För systemimplementering rekommenderades fokusering på det viktigaste innan vidare steg tas. 
 
Det som ansågs som positivt var möjligheten till god leverantörskontakt och att en 

systemutveckling av leverantören kunde leda till vidareförsäljning. 

En nackdel var att utvecklingsarbetet troddes ta lång tid. (P. Sondell, S. Sondell, personlig 

kommunikation, 25 februari, 2010) 

2/3  

En ostrukturerad kvalitativ intervju utfördes med Per Sondell från Core IT om uppförandet av 

och arbetet med kravspecifikationer för offerter och systembeställningar från en 

systemleverantörs perspektiv. 

Sondell menade att en naturlig utgångspunkt för systemutveckling alltid var verksamhetens 

behov och vad ett system skulle behöva lösa. Behovsbilden var alltid subjektiv. 

Ett naturligt alternativ när system implementeras är förändringen av arbetssätt. Det bör tas 

ställning till om processer ska anpassas efter den nya systemlösningen eller tvärtom. 

En kravspecifikation bör inte vara för ingående och bör fokusera på generella, övergripande 

behov snarare än specificerade funktionaliteter. Stora, övergripande problem bör behandlas 

först.  

Kravpunkterna bör delas in i skall- och bör-krav, efter om de anses vara absolut nödvändiga eller 

inte. Kravpunkterna bör också graderas efter hur viktiga de anses vara. 

Offerter bör utvärderas efter viktning av olika gemensamt överenskomna kriterier. Det bör 

sättas ett pristak på offerterna och företaget bör ha en långsiktig målvision för systemlösningen. 

Det bör också ges en lämplig svarsfrist för offertintagen.  

Efter offertintag bör en bearbetad kravspecifikation skickas till de systemleverantörer som anses 

vara mer intressanta och en vidare diskussion bör föras med dessa. 
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I en kravspecifikation är det av intresse att tänka över och inkludera funktioner för olika delar av 

verksamheten och vad som utförs i det dagliga arbetet och hur systemet skulle kunna underlätta 

detta. Det är också viktigt att tänka över vilka egenskaper som är unika med verksamheten och 

hur detta kan specificeras för systemleverantören. Vid systemutveckling är det centralt för 

systemleverantören att få så mycket insikt som möjligt i kundens verksamhetsutövning. En 

utgångspunkt i arbetet bör därför vara kommunikationen med systemleverantören och dennes 

förmåga att förstå verksamheten och verksamhetens behov på ett mer djupgående plan. 

Tekniska specifikationer bör också tänkas över, såsom ifall systemet ska vara webb-baserat eller 

inte och vilka behov det finns för användarmiljön i sig. 

Den vedertagna metoden för systemutveckling är att den sker i samröre med användarna. Under 

arbetets gång kan en dialog föras om problem och utmaningar i verksamheten och i 

systemutvecklingsarbetet. På så vis undviks eventuella missförstånd som kan få stora negativa 

följder, särskilt om de begås i början av ett utvecklingsarbete. Dialogen mellan företaget och 

systemleverantören kan också innefatta möjligheten för användarna att testa systemet innan 

den fullständiga implementeringen. Den metoden är att föredra eftersom det gör att många av 

de eventuella problemen undviks då användarna får chansen att se systemet verka i praktiken 

och göra eventuella korrigeringar om det upptäcks att sådana behövs. (P. Sondell, personlig 

kommunikation, 2 mars, 2010) 

4/3  

En ostrukturerad kvalitativ intervju utfördes med Lennart Nordin, IT-ansvarig vid Domsjö 

Fabriker om uppförandet av och arbetet med kravspecifikationer för offerter och 

systembeställningar från en beställares perspektiv. 

Nordin påpekade att det är efter en kravspecifikationen som allt i ett system byggs. Det måste 

betänkas så att alla önskade funktioner är med. En huvudanledning till att skriva en bra 

kravspecifikation är att offerten då kommer att stämma bra och att det inte följer en mängd 

vidareutveckling och tillägg. 

Det är också viktigt att betänka syftet med systemet och de tekniska systembeskrivningarna. Den 

tekniska miljön bör betänkas liksom systemförvaltning, användarmiljö och systemsäkerhet.  

Det är lämpligt att dela in kravpunkterna in i skall- och börkrav och att inte göra 

kravspecifikationen alltför ingående. 

Det är viktigt att få en riktig prisbild från de inkomna offerterna som man sedan kan gå efter. 

Nordin menade också att det oftast är mer effektivt att ändra arbetssätt än att ändra system. 

Nordin påpekade också att en kravspecifikation kan ske i form av presentation eller att 

virtualisera den. 

Kravspecifikationen bör inte vara för ingående och statisk och bör inte innehålla alla önskade 

funktionaliteter. 
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Man bör också titta på vilka förutsättningar som finns hos beställaren och hos 

systemleverantören och skapa ett ramverk utifrån dessa. 

En generell tidsplan bör sättas upp om när projektet ska starta och slutföras och vilka faser som 

ska gås igenom (såsom utveckling, installation, tester). En generell tidsplan 

I en förstudie bör systemet testas i en testmiljö och sedan utvärderas i arbetsgrupper. Helst ska 

detta ske efter en utbildningsdag med en handledare från systemleverantören. (L. Nordin, 

personlig kommunikation, 4 mars, 2010) 

5/3  

Johan Halling från Tieto presenterade och demonstrerade lagersystemet ROCS och 

affärssystemet Forestbase. 

Systemen var branschspecifika med många referensobjekt, användarvänliga och leverantören 

hade erfarenhet av bl.a. SDC-integration. 

Lagersystemt ROCS tillhandahöll lagerhantering med bl.a. zonhantering med GPS-teknik. Många 

olika applikationstillägg var möjliga att göra. (J. Halling, personlig kommunikation, 5 mars, 2010) 

8/3 

Anställda vid Hörneborgsverket intervjuades i en fokusgrupp tillsammans med Martin Forsén 

från Domsjö Fiber om behov i en ny systemlösning. 

Det framgick att bättre integrering, snabbare system och processspecifika uppgifter önskades. 

Det fördes också fram ett behov av en gemensam verksamhetsbild och verksamhetsuppfattning 

för användarna att samlas kring, dels inför en systemimplementering, dels för att se behov i den 

löpande verksamheten. (M. Eriksson, M. Forsén, J. Mårtensson, personlig kommunikation, 8 

mars, 2010)  

9/3  

En telefonkonferens med Christer Forssman från CargoIT genomfördes där fallföretagets 

behovsbild förtydligades och där förklaringar fick göras för hur verksamheten fungerade. Från 

systemleverantören ansågs det att detta behövdes innan samtal om eventuella systemlösningar 

inleddes. Systemleverantören var specialiserade på logistiklösningar, varför de ansågs vara 

intressanta. (C. Forssman, personlig kommunikation, 9 mars, 2010) 

  

En ostrukturerad kvalitativ intervju utfördes med Mikael Lindqvist från Eurocon om uppförandet 

av och arbetet med kravspecifikationer för offerter och systembeställningar från en 

systemleverantörs perspektiv. 

Svar på kravspecifikationer gavs vanligtvis i standardavtal. 

En kravspecifikation bör omfatta inledning, nulägesbeskrivning, kravbild, målbild, 

projektavgränsningar, samt systemkrav. 
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Ett system bör testas innan implementering. Utifrån systemtest modifieras troligen 

kravspecifikaitonen. 

En kravspecifikation bör inte vara för specificerad, det kan göra den svårläst för 

systemleverantörer. 

Kravspecifikationen bör också ha delar för utbildningar, garantier och systemintegrationer. 

Integration med kommunikationsplattform ansågs vara en fördel för verksamheter. 

Det är viktigt att ha en tidsplan och leverantörens förståelse av verksamheten är viktig. 

Något som brukar vara ett stort hinder är att beställaren inte vet vad denne vill ha i ett system. 

Det är viktigt att klarlägga det på förhand. 

Lindqvist beskrev kravspecifikationsprocessen som en iterativ process mellan kravspecificering 

och offert tills det anses lämpligt att funktionsspecifikation kan göras (återgivet nedan i figur 8). 

 

Figur 8: Process för kravspecifikation 

 (M. Lindqvist, personlig kommunikation, 9 mars, 2010)  

19/3  

Niklas Olsson från Flexite presenterade och demonstrerade företaget Flexite BPMS som bygger 

på Business Process Modeling principer. 

Systemlösningen fungerade som ett affärssystemskomplement. 

Det påpekades att affärssystemsimplementering tar lång tid och att verksamheters dynamiska 

natur gör att en kravspecifikation hinner modifieras innan affärssystemet är helt implementerat. 

Ofta används då olika tilläggsapplikationer.  

Flexite gör systemlösningar utifrån processkartläggningar. Utgångspunkter är alltid 

verksamhetens behovsbild. Kartläggningarna arbetas fram med företaget utifrån 

nulägesbeskrivning och en bild om hur processerna borde se ut. Alla delprocesser kartläggs med 

informationsflöden, dokument, aktiviteter, flödesalternativ, frekvens och tider. 
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Det hävdades att processkartläggning är den bästa metoden för att ge underlag till en 

kravspecifikation och att ett företag kan underlätta den interna kommunikationen och 

rationalisera sitt verksamhetshetsutövande dramatiskt genom processkartläggning. (N. Olsson, 

personlig kommunikation, 19 mars, 2010)  

25/3 

Erik Johansson och Åke Eriksson från KnowIT besökte Domsjö Fiber och presenterade och 

demonstrerade systemlösningen Streamserve som inte var ett informationssystem, men ett 

system för att få använda system att kommunicera med varandra på ett mer effektivt och säkert 

sätt. Leverantören tillhandahöll tjänster för hela systemutvecklingsprocessen och uppvisade 

goda referenser. 

Systemlösningen innefattade att dokumentera befintliga systemintegreringars 

transaktionsformat, transaktionsfrekvens, informationsflöden och ansvarsområden. Utifrån 

dokumentationen skapades en filöverföring i standardformat som gav hög leveranssäkerhet och 

standardiserad felhantering. De kritiska kopplingarna prioriterades.  (Å. Eriksson, E. Johansson, 

personlig kommunikation, 25 mars, 2010) 

29/3 

En återkoppling om det utförda arbetet inom ramen för examensarbetet gavs av Martin Forsén, 

handledare vid Domsjö Fiber. 

Det framfördes önskemål om att arbetet även skulle omfatta ekonomiska flöden och flöden för 

respektive aktör.  

Angående utskick av kravspecifikation ansågs det som centralt att få en kostnadsbild av de olika 

systemlösningarna. Ett standardiserat kravspecifikationsutskick förespråkades för jämförelse 

mellan leverantörerna. Efter utvärdering av offertintag skulle företaget träffa med de mest 

aktuella leverantörerna en gång till. (M. Forsén, personlig kommunikation, 29 mars, 2010) 

 

Bengt Arktedius från Logica presenterade och demonstrerade systemet Microsoft Dynamics AX. 

Systemleverantören tillhandahöll ett brett utbud av Microsoftprodukter som kunde kopplas till 

det presenterade systemet. 

En gedigen erfarenhet, omfattande support och långsiktig utvecklingsplan för företaget 

uppvisades. 

Utvecklingen skedde ofta efter rollbaserade användare och aktuella verksamhetsflöden. 

Funktioner för bl.a. spårbarhet och bevakning fanns. 

Implementering gjordes som regel utifrån processtester med verklig data och med löpande 

delleveranser. 

Det rekommenderades att en kravspecifikation skulle ge en tydlig bild av vad som förväntades av 

ett system och en verksamhetsbeskrivning som beställaren och leverantören kunde arbeta 
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utifrån. Det rekommenderades också att prioritera kravpunkterna i ett flertal nivåer. Det var 

också viktigt att ställningstagande togs till om implementering skulle ske i mindre delsteg eller 

med en omfattande implementering.  (B. Arktedius, personlig kommunikation, 29 mars, 2010). 

Systemet ansågs av fallföretaget kunna täcka många behov och fungera väl med befintliga 

system.  

7/4 

En återkoppling om kravspecifikationen och processkartläggningen gjordes av Maria Ljung, 

ekonomiansvarig vid Domsjö Fiber. Återkopplingen gav vissa tillrättavisanden om hur 

kravpunkter och verksamhetsflöden hade uppfattats. Vidare grupperades givna kravpunkter. (M. 

Ljung, personlig kommunikation, 7 april, 2010) 

  

En kravbild om tekniska systemavgränsningar gavs av Lennart Nordin vid Domsjö Fabriker, 

Domsjö Fibers systemförvaltare. Avgränsningarna innefattade serverkrav, klientkrav och ett krav 

på möjlighet till sammankoppling med en kommande systemintegrationsplattform. (L. Nordin, 

personlig kommunikation, 7 april, 2010) 

8/4  

Andreas Forsberg från Trimma presenterade och demonstrerade systemet INSIKT specificerat 

mot fallföretaget utifrån dokumentation från verksamheten. 

Demonstrationen upplevdes som mer givande då den gjordes utifrån 

verksamhetsdokumentation. Diskussioner som gjordes utifrån dokumentation och 

processkartläggningarna ansågs förbättra dialogen mellan fallföretaget och systemleverantören. 

Forsberg rekommenderade att de områden som ansågs som viktigast i en systemimplementering 

skulle ställas upp och att systemutveckling skulle börja utifrån dessa. (A. Forsberg, personlig 

kommunikation, 8 april, 2010) 

12/4  

Ett besök gjordes hos Skellefteå Kraft, ett företag inom bioenergisektorn som utvecklat en egen 

systemlösning för hantering av material- och ekonomiplanering. En presentation och 

demonstration gavs av systemet och en visning av Skellefteå Krafts kraftvärmeverksanläggning 

gjordes. 

Systemet gav lagerkontroll, lageröversikt, leveranskontroll, lager- och leveransplanering. Vidare 

så fanns avtalshantering, SDC-integrering och ekonomisk hantering. 

Systemutvecklaren var datavetenskapligt utbildad och hade arbetat operativt i företaget och 

hade därför en unik verksamhetsinsikt och förståelse som gav bättre förutsättningar för en god 

systemutveckling. (S. Lycksell et al., personlig kommunikation, 12 april, 2010) 

13/4  

En återkoppling om kravspecifikationen gavs av Martin Forsén, handledare vid Domsjö Fiber. 

Kravspecifikationen uppfattades innehålla mycket upprepningar och det ansågs att det borde 
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göras vidare grupperingar av kravpunkterna. Vissa missförstånd i krav och definitioner 

påpekades och vissa tillägg gjordes. (M. Forsén, personlig kommunikation, 13 april, 2010) 

14/4 

En återkoppling om kravspecifikationen gavs av Anneli Strömberg. En återkoppling om 

kravspecifikationen gavs också av Maria Ljung. Båda ansåg att kravspecifikationen innehöll 

upprepningar och att vissa kravpunkter med fördel kunde formuleras tydligare (A. Strömberg, 

personlig kommunikation, 14 april, 2010: M. Ljung, personlig kommunikation, 14 april, 2010) 

22/4 

Den sammanställda kravspecifikationen och processkartläggningarna skickades ut till de aktuella 

systemleverantörerna. 

27/4  

Andreas Quist från Sogeti presenterade och demonstrerade sitt leverantörens systemlösningar. 

Leverantören hade tidigare utfört integrering mot SDC. Systemlösningar innefattade bl.a. 

systemintegreringar, beslutsstöd, sorteringsfunktion och stora möjligheter till applikationer i en 

bred systemproduktfamilj. 

Det framfördes att en beställare ofta hade inarbetade processer som kunde rationaliseras och 

att leverantören kunde hjälpa till i ett sådant arbete. Det bästa ansågs vara en viss 

verksamhetsanpassning efter det implementerade systemet. 

En agil utvecklingsansats med stegvis systemutveckling utifrån löpande dialog förespråkades 

framför att använda en fast kravspecifikation som det enda underlaget för systemutveckling. (A. 

Quist, personlig kommunikation, 27 april, 2010) 

29/4  

Ett samtal om den utskickade kravspecifikationen genomfördes med Jonas Hägglund från Sogeti. 

Hägglund framförde önskemål om vissa tydliggöranden av innebörden i vissa kravpunkter. 

Vidare önskades en prioriteringsordning av kravpunkterna. 

Processkartläggningen upplevdes som mycket positiv och pedagogisk och något som fungerade 

som ett diskussionsunderlag. (J. Hägglund, personlig kommunikation, 29 april, 2010) 

3/5 

Från SYSteams önskades klarlägganden om vad som förväntades av ett system i ett antal 

kravpunkter och om sammanhangen då informationen för ett antal kravpunkter skulle användas. 

Det ansågs att vissa innebörden av vissa kravpunkter hade kunnat förtydligas. Ett antal 

missförstånd uppstod p.g.a. missvisande formuleringar, vilket gjorde att den huvudsakliga 

poängen med en önskad systemfunktion inte framgick. 

På vissa punkter krävdes det mer utvecklande förklaringar av kravpunkterna. 

Något som vida förbättrade förståelsen för innehållet i kravspecifikationen var att sätta 

kravpunkterna i ett praktiskt sammanhang – att mer detaljerat ange varför en viss kravpunkt 
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behövde uppfyllas och förklara hur verksamheten sköttes idag med avseende på den 

kravpunkten och vad man hoppades få ut av en systemimplementering. 

Det var också hjälpsamt att förtydliga att kravspecifikationen utgjorde en total förteckning över 

de behov och önskemål som fanns i en ny systemlösning och att den tjänade som ett underlag 

för systemleverantören att ge lösningsförslag till snarare än som ett exakt ramverk för vad som 

förväntades av en systemleverantör. Systemförslag som frångick kravspecifikationen 

välkomnades. 

Vidare så framkom det att vissa upprepningar av kravpunkter fanns och att en prioritering av 

kravpunkterna önskades. (J. Haggård, personlig kommunikation, 3 maj, 2010)  

5/5  

Tieto hade ett antal frågor kring det operativa förfarandet som inte tagits med i 

kravspecifikationen. Det här gällde uppgifter som krävdes för GPS-mätningar och som låg 

utanför vad som kunde samlas in i kravpunkter. (J. Halling, personlig kommunikation, 5 maj, 

2010) 

6/5 

Ett seminarium om informationshantering genomfördes vid Sogeti i Örnsköldsvik. På seminariet 

framkom det att verksamheter behandlar till största delen ostrukturerat datamaterial och att 

mycket arbetstid går till att söka eller återskapa information, något som utgör en hög kostnad. 

Verksamhetsutövande skulle effektiviseras påtagligt om intern hantering och utbyte av 

information förbättrades. Vid införsel av lösning för informationshantering rekommenderades 

ett agilt arbetssätt där systemlösningen kom i drift snabbt och att utveckling skedde löpande 

efter att systemet börjat användas. (A. Quist et al., personlig kommunikation, 6 maj, 2010) 

 

Från Trimma önskades en specificering över vilka kravpunkter som var högst prioriterade samt 

ytterligare excel-dokumentation, huvudsakligen den excel-dokumentation som inkluderades i 

processkartläggningarna (tömda på verksamhetsinformation men med bibehållen struktur) som 

fallföretaget arbetade i. (A. Forsberg, personlig kommunikation, 6 maj, 2010)  

 

Från CoreIT önskades en specificering över vilka kravpunkter som var högst prioriterade (P. 

Sondell, personlig kommunikation, 6 maj, 2010)  

10/5  

Andreas Quist från Sogeti lämnade Sogetis svar på den utskickade kravspecifikationen. Quist lade 

fokus på Sogetis roll som samarbetspartner och ville inte ge en prisbild innan vidare dialog med 

fallföretaget. En rekommendation gavs också om att tillämpa agil systemutveckling. (A. Quist, 

personlig kommunikation, 10 maj, 2010) 

12/5 

Ett samtal om den utskickade kravspecifikationen genomfördes med Leif Olsson och Lars 
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Westman från Logica. Det sades att det krävdes att kravspecifikationen skulle ligga på en mer 

detaljerad nivå för att systemleverantören skulle kunna gå vidare med en systemutveckling. 

Kravspecifikationen gav en övergripande bild men det ansågs att en vidare dialog mellan 

fallföretaget och systemleverantören krävdes. Förtydliganden kring vissa kravpunkter önskades 

också. 

Processkartläggningarna fick en positiv respons. Det nämndes också att processkartläggning 

många gånger är en förutsättning för en lyckad systemimplementering. 

Vidare rekommenderades det att viss verksamhetsanpassning borde ske efter en ny 

systemlösning (särskilt gällande större system). (L. Olsson, L. Westman, personlig 

kommunikation, 12 maj, 2010) 

18/5 

Bengt Arktedius, Leif Olsson och Lars Westman presenterade Logicas svar på den utskickade 

kravspecifikationen. 

En prioritering av kravpunkterna ansågs vara det mest kritiska som behövde utföras. 

Systemutveckling ansågs kunna utföras därefter och prioriteringarna skulle också möjliggöra en 

mer precis prisbild. För det här uppmanades fallföretaget utgå från möjligheter till rationalisering 

av det dagliga arbetet. 

Systemleverantören ville föra vidare en dialog innan systemutvecklingen började för att forma 

projektet och ange hur en systemlösning skulle se ut. 

Därefter rekommenderades en agil systemutveckling med delleveranser styrt av en projektgrupp 

och med en fast tidsplan 

Vissa verksamhetsförklaringar kunde göras utifrån processkartläggningarna. Systemleverantören 

upplevde kartläggningarna som mycket positiva och att få beställare insåg vikten i att utföra 

processkartläggningar. (B. Arktedius et al., personlig kommunikation, 18 maj, 2010) 

19/5 

Bengt-Olof Westin från Triona presenterade och demonstrerade systemet TRACS. 

Systemleverantören hade branscherfarenhet inklusive SDC-integrering. 

TRACS innehöll en kart-funktion, integrering av excel-dokument, lagerkontroll, leveranskontroll 

och funktioner för ekonomi och verksamhetsstyrning. Systemet upplevdes som intuitivt och 

enkelt och användarna kunde snabbt komma igång med systemet och få till nya integreringar. 

Under leverantörsmötet fungerade processkartläggningarna som ett diskussionsunderlag och 

som underlag för klarläggande kring verksamhetsprocesserna (B-O. Westin, personlig 

kommunikation, 19 maj, 2010) 
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7 Analys 

7.1 Intern samverkan 
Fallföretagets behovsbild bestod huvudsakligen i att verksamhetsflödet och datahanteringen 

skulle kunna rationaliseras och att verksamhetsöversikten skulle förbättras, något som skulle 

underlätta planeringsarbete. 

De behov som uppvisats går samman med Slack’s Model of Operations Mangagement där 

samverkan mellan olika delar av en organisation uppvisas som ett nätverk av interagerande 

processer. Slack menar att ett informationssystem erbjuder en översikt av sådana processer 

(Slack et al., 2010). 

Bättre verksamhetsöversikt skapas genom att organisationens olika delar integreras. Det här kan 

ske genom bättre informationsutbyte, vilket kan fås genom informationstillgång. Bättre 

informationstillgång kan skapas genom att integrera informationssystem. Flera leverantörer i 

studien erbjöd integrationslösningar. 

Det fanns ett stort behov av att den nya systemlösningen skulle integrera befintliga system och 

skapa en integrations- och kommunikationsplattform för fallföretaget och dess ägarbolag. 

Fallföretaget hade behov av att ha översikt över den operativa industriella verksamheten.  

Ägarbolagen hade ett behov av en mer uppdaterad kommunikation dels med den operativa, 

industriella verksamheten men framförallt med fallföretaget. Det här kunde t.ex. ske genom att 

ägarbolagen fick begränsad tillgång och insikt i det nya system. 

Både från litteratur och studiens empiri framkom det att ett system som 

kommunikationsplattform effektiviserar verksamhetsutövandet och styrningen (Slack et al., 

2010: M. Lindqvist, personlig kommunikation, 9 mars, 2010: A. Quist et al., personlig 

kommunikation, 6 maj, 2010). Från kravinsamlingen framgick det också att informationsutbyten 

och verksamhetsöversikt skapade ett underlag för verksamhetsstyrning (P. Eriksson, M. Forsén, 

L. Samuelsson och A. Strömberg, personlig kommunikation, 29 januari, 2010). 

Slack menar att en grundläggande nytta med informationssystem är de erbjuder bättre underlag 

för planering och kontroll (Slack et al., 2010). Både fallföretaget och dess ägarbolag ville ha 

kontinuerligt uppdaterade uppgifter om verksamheten. Studien visade att en förbättrad 

planering och kontroll skulle effektivisera verksamhetsutövandet som helhet. En stor del av 

fallföretagets behovsbild handlade i grunden om att få ett bättre underlag till planering och 

kontroll. 

I Slack’s modell tas även organisationens långsiktiga strategiska arbete upp i delen strategi för 

operationer. Ett effektivt operativt arbete ligger till grund för organisationens strategiska arbete 

och grunden för ett effektivt operativt arbete skapas av god informationstillgång. Således ger 

modellen att ett internt informationsutbyte ligger till grund för ett väl utfört operativt och 

strategiskt arbete (Slack et al., 2010). 

Det här speglas också i fallföretagets behovsbild där planering, kontroll och målstyrning är 

centrala delar för verksamheten. I behovsbilden finns också behovet av att organisationen ska ha 



 
 

52 

tillgång till rätt information och att information ska kunna lagras länge. Från fallföretagets sida 

menade man att bättre informationstillgång skulle ge underlag för analys, planering och 

simulering. 

Slack skriver att en grundläggande nytta med effektiv verksamhetshantering kräver förståelse för 

strategiska mål. Verksamhetshantering skapar underlag för processutformning, planering, 

kontroll och verksamhetsförbättring. En god verksamhetsöversikt kan fungera som ett 

analysverktyg för interna aktiviteter och underlag för var systemlösningar skulle behövas (Slack 

et al., 2010). 

Ett exempel på en positiv effekt av kommunikation i fallföretaget är en nyligt upprättade 

kontinuerliga möten mellan Övik Energi och Domsjö Fiber. Dessa möten är väldigt uppskattade 

från båda parters sida (P. Eriksson, J. Mårtensson, personlig kommunikation, 4 februari, 2010). 

Det här är ett argument för en ökad verksamhetsöversikt och kommunikation i verksamheten. 

Vidare så hade fallföretaget ett systembehov för leveransplanering, uppföljning och 

verksamhetsanalys (även med grafisk återgivning) (P. Eriksson, M. Forsén, L. Samuelsson och A. 

Strömberg, personlig kommunikation, 29 januari, 2010) och under kravinsamlingen framkom det 

att den nya systemlösningen till stor del förväntades vara ett verktyg för långsiktig 

verksamhetsförbättring (C. Hägglund, personlig kommunikation, 10 februari, 2010). 

En stor del av behovsbilden låg i rationaliserandet av datahanteringen. Slack skriver att 

informationssystem erbjuder förändring, hantering och presentation av information vid 

verksamhetsstyrning (Slack et al., 2010). 

Det fanns ett stort behov av att automatisera verksamhetsprocesserna för effektivisering och 

riskreducering. Flera av leverantörerna erbjöd också detta. 20-30% av verksamheters arbetstid 

består i att söka eller återskapa information. Denna brist på informationshantering skapar 

vanligtvis stora omkostnader (A. Quist et al., personlig kommunikation, 6 maj, 2010). 

Det fanns också ett stort behov av att kunna hantera tillgänglig data genom sortering, spårning 

och sammanställning. Flera av leverantörerna erbjöd också detta. Domsjö Fiber saknade inte 

verksamhetsdata, men behövde kunna hantera denna bättre.  

Fallföretagets behovsbild handlar i grunden om effektiv informationshantering – med andra ord 

behandling och tillgång till information. Slack’s Model of Operations Management visar att en 

effektiv informationshantering effektiviserar verksamhetsutövandet. 

Utifrån modellen och fallföretagets behovsbild är det tydligt att olika aktörer innehar olika 

kunskapsområden och verksamhetsuppgifter och att integreringen av dessa kunskapsområden 

och verksamhetsuppgifter är grunden för bättre beslutsunderlag i alla delar av verksamheten. 

Det här utbytet innefattar också verksamhetens externa kontakter. Tillgången till information är 

alltså central, varför systemintegreringar som regel bör effektivisera en verksamhet. 

Vidare kan det konstateras att det krävs en mycket god behandling av 

verksamhetsinformationen. Fallföretagets främsta problem är bristen på informationshantering 
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(sortering, spårbarhet). Det räcker inte att ha tillgång till information, en verksamhet måste ha 

tillgång till rätt information. Det här är också något som fallföretaget har tryckt på som en 

central punkt för en ny systemlösning. 

7.2 Systemimplementering 
Verksamhetens behovsbild av en systemlösning motsvarar samtliga delar av Model of 

Operations Management. Modellen påvisar hur en verksamhets olika delar beror av varandra 

och att utbytet dem emellan underlättar verksamhetsutövandet. Vid en kravspecifikation bör 

det här betänkas för övervägning av verksamhetens olika delar och den totala inverkan av 

processer och systemfunktioner. 

Fui-Hoon Nah et al anger ett antal faktorer för framgångsrik systemimplementering vid de första 

faserna. Först och främst krävs en organisationskultur som är öppen för förändring. Med det 

som bas bör ett arbetslag från olika delar av verksamheten sättas upp under välorganiserad 

projektledning med en tidsplan över projektets olika faser (Fui-Hoon Nah et. al., 2001). Vikten av 

att ha en tidsplan återgavs också i intervjustudien (M. Lindqvist, personlig kommunikation, 9 

mars, 2010: L. Nordin, personlig kommunikation, 7 april, 2010). 

I den här fallstudien var hinder i organisationskulturen aldrig ett problem, något som annars kan 

vara ett hinder för implementeringen (Fui-Hoon Nah et. al., 2001). Brister fanns dock i tidsramen 

för projektförfarandet. Bättre resultat hade fåtts om större fokus och högre prioritering givits till 

projektet av inblandade aktörer. En mer detaljerad och mindre flexibel tidsplan hade 

effektiviserat arbetet avsevärt. Det var tydligt att varje avvikelse från projektets tidsramar 

förlängde projekttiden. 

I dialog med fallföretaget antogs en strategi för intag av offerter som besvarade 

kravspecifikationen. Det beslutades om att en standardiserad kravspecifikation skulle skickas ut 

till de aktuella systemleverantörerna och att denna skulle generera offerter där svar på 

respektive kravpunkt skulle kunna jämföras systemleverantörerna emellan. Efter det här skulle 

fallföretaget bestämma sig för vilka leverantörer som kändes mer aktuella att anlita för en 

systemlösning. Ytterligare dialog skulle tas med dessa leverantörer och utifrån det skulle beslut 

tas om vilken eller vilka leverantörer som skulle anlitas (M. Forsén, personlig kommunikation, 29 

mars, 2010).  

En sådan stegvis process rekommenderades också under intervjuerna om skrivande av 

kravspecifikationer. Andra råd som gavs var att sätta ett pristak på offerterna och att ha 

långsiktiga mål med systemlösningen (P. Sondell, personlig kommunikation, 2 mars, 2010). Det 

framgick från samtal med systemleverantörer om skrivande av kravspecifikationer att 

leverantörerna har ett standardiserat tillvägagångssätt, t.ex. genom standardavtal (M. Lindqvist, 

personlig kommunikation, 9 mars, 2010). Det här kan leda till att offerten kräver ett visst upplägg 

i kravspecifikationen och att detta styr utformningen av en kravbild. 

En märkbar brist i tillvägagångssättet var utformandet av ett standardiserat omfattande 

kravspecifikationsutskick. Utskicket hade troligtvis genererat mer precisa svar om individuell 
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anpassning hade gjorts och om omfattningen hade varit mindre. I detta fall hade troligen 

jämförelser kunnat göras lika bra som vid ett standardiserat utskick. 

Inledande systemleverantörsmöten innan skrivandet av kravspecifikationen var dock positivt då 

det ökade kunskapen om hos företaget och bidrog till många kravpunkter som ansågs som 

nödvändiga. 

Under studien framkom det i litteraturen och i intervjuer att implementering ofta anses som 

effektivare om processer anpassas efter systemet (Holmström och Robey, 2005: L. Nordin, 

personlig kommunikation, 4 mars, 2010: A. Quist, personlig kommunikation, 27 april, 2010). Det 

anses ofta vara svårt att anpassa system, i synnerhet större system till en organisations 

processer (Slack et. al., 2010: L. Olsson, L. Westman, personlig kommunikation, 12 maj, 2010). 

Om processer anpassas efter systemet så minskar behovet av antalet systemmodifieringar (Fui-

Hoon Nah et. al., 2001). Under studien framkom det att många systemleverantörer hjälper sina 

kunder i en sådan processomvandling och att en sådan anpassning ofta förbättrar processer 

eftersom organisationer ofta har valt mindre effektiva verksamhetsprocesser (A. Quist, personlig 

kommunikation, 27 april, 2010). 

En typ av systemutveckling är att arbeta agilt. Det innebär att systemet utvecklas under dialog 

mellan beställare och utvecklare till skillnad från när en fast kravspecifikation är utgångspunkten. 

Brooks menar att ett system bör växa fram organiskt (Brooks, 1987). Truex et al skriver att 

kravinhämtning görs mer effektivt genom dialoger där behovsbilder växer fram (Truex et al., 

1999). 

Det här var också uppfattningen hos de flesta av systemleverantörerna. Kravspecifikationen 

genererade inte någon fullständig offert efter kravpunkterna. Istället bestod svaren på 

kravspecifikationen till största delen av hänvisningar till allmänna systemlösningsförslag och 

uppmaningar till en fortsatt dialog angående behovsbilden. Merparten av systemleverantörer 

angav att det här var hur offertprocessen vanligtvis gick till. 

En egen reflektion är att en mer djupgående dialog måste till i någon utsträckning för att kunna 

lägga grund till en förståelse för verksamheten hos leverantörerna. En löpande dialog mellan 

organisationen och systemleverantören under hela implementeringsprocessen bör också 

tillämpas. Studien visade att en fast kravspecifikation inte är tillräcklig som grund för 

systemutveckling. 

Utifrån det här kan det också argumenteras för att implementeringslivscykeln (Esteves och 

Pastor, 1999) inte bör ses som en rak process utan som iterativ och dynamisk. 

Det agila arbetssättet innebär också att delar av ett system utvecklas, implementeras och nyttjas 

av användarna vilket gör att användarna kan komma fram till verksamhetsbehov utifrån att 

använda ett system. 

Både i litteratur och i fallstudien har det rekommenderats att ett system bör testas och 

utvärderas innan implementering och att det med hög sannolikhet förändrar verksamhetens 
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kravbild (Fui-Hoon Nah et. al., 2001: M. Lindqvist, personlig kommunikation, 9 mars, 2010: L. 

Nordin, personlig kommunikation, 4 mars, 2010: P. Sondell, personlig kommunikation, 2 mars, 

2010). Brooks (Brooks, 1987) menar att aktörer inte kan definiera exakta krav innan de har testat 

ett system. Det agila tillvägagångssättet möjliggör löpande systemtest.  

Det kan argumenteras för att en agil systemutveckling skapar en utgångspunkt för aktörerna att 

utveckla en behovsbild, samt en gemensam referens- och utgångspunkt för organisationen och 

systemleverantören kan relatera till i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

7.3 Social konstruktion av teknologi 
Litteraturstudien har visat på att det finns olika syner på hur tillvägagångssättet för 

systemimplementering bör se ut. Ett objektivt synsätt som antar statiska organisationer och 

klara och objektiva behovsbilder (Truex et al., 1999) har ställts mot synen på system som 

subjektiva lösningar som anpassas efter organisationer (Holmström och Robey, 2005). 

SCOT-teorin ger att teknologi skapas av aktörer med subjektiva perspektiv på verksamheten.  

Aktörernas problemidentifikation anses inte gå utanför den egna gruppen och 

verksamhetsperspektiv kan vara motstridiga och därför svårintegrerade. Förs perspektiven 

samman kan det skapa konflikter som skapar en tydligare gemensam behovsbild (Pinch och 

Bijker, 1984). Studien visade att aktörer med olika arbetsområden hade olika intressen i ett 

system och att dessa intressen alltid knöt an till det egna utövandet. Studien visade också att 

aktörernas behovsbilder kompletterade varandra. Studien fann dock inte att motstridiga behov 

och perspektiv fanns. Perspektiven fördes samman i processkartläggning och vid ett par 

fokusgruppstillfällen, vilket bidrog till skapandet av en gemensam behovsbild för verksamheten. 

Nuseibeh och Easterbrook skriver att deltagande observation och förståelse av sociala 

konstruktioner krävs för förståelse av verksamheten och dess behovsbild (Nuseibeh och 

Easterbrook, 2000). Studien genomfördes som en deltagande observationsstudie. Det 

resulterade i en större verksamhetsförståelse vilket skapade en bättre kravspecifikation och en 

bättre dialog med systemleverantörerna om kravspecifikationen. Framförallt visade arbetet med 

kravspecifikationen att en fullständig verksamhetsförståelse var svårfångad och att en 

kontinuerlig vistelse hos fallföretaget och utbyte med dess aktörer specificerade kravpunkterna. 

Bearbetning av kravspecifikationen gav ett flertal modifieringar. Det här visade att en kortvarig 

kravinsamling utan deltagande observation sannolikt hade utelämnat vissa kravpunkter och 

verksamhetsdimensioner. 

7.4 Kravspecifikationen 
Nuseibeh och Easterbrook anger kravutformning som konsten om hur behov och krav ska 

upptäckas, prioriteras, specificeras och återges. Målet är att återge behov precist och möjliggöra 

behovsutveckling (Nuseibeh och Easterbrook, 2000). 

Under studien framkom det att utformningen av kravspecifikationen är central för det fortsatta 

systemimplementeringsarbetet. Nordin (L. Nordin, personlig kommunikation, 4 mars, 2010) 

påpekade att kravspecifikationen är utgångspunkten för systemutveckling och att en bra 



 
 

56 

kravspecifikation kan resultera i betydligt lägre kostnader eftersom det inte leder till lika många 

vidareutvecklingar i senare skeden. 

Lindqvist menade att kravspecifikationen lägger grunden för systemleverantörens förståelse och 

insikt i verksamhetsutövandet och att en sådan förståelse bör försöka arbetas fram i 

kravspecifikationen (M. Lindqvist, personlig kommunikation, 9 mars, 2010).  

Sondell menade att kommunikationen med leverantören och dennes förståelse för 

verksamheten och behoven bör ses som en utgångspunkt vid utvecklandet av 

kravspecifikationen eftersom att många missförstånd undviks genom en sådan utgångspunkt. En 

central punkt i kommunikationsarbetet är att lyfta fram vad som är unikt med 

verksamhetsutövandet (P. Sondell, personlig kommunikation, 2 mars, 2010). Ett 

verksamhetsutövande och en verksamhets behovsbild är alltid unik i någon utsträckning (P. 

Sondell, personlig kommunikation, 2 mars, 2010). Det är sannolikt att det är i det 

verksamhetsunika som missförstånd kan uppstå. 

En systemleverantör som observerades i studien hade tillgång till en systemutvecklare med en 

unik erfarenhet av datavetenskaplig utbildning och operativ verksamhet i företaget (S. Lycksell et 

al., personlig kommunikation, 12 april, 2010). Det framgick att en sådan insikt som regel inte 

finns hos systemleverantörerna. En annan systemleverantör som utvärderades utvecklade ett 

system tillsammans med ett företag inom biobränslebranschen. Både företaget och 

systemleverantören vittnade om att systemets utveckling hade tagit längre tid än om 

systemleverantören hade haft tidigare erfarenhet av biobränslebranschen (C. Alvin, J. Haggård 

personlig kommunikation, 16 februari, 2010). De här exemplen visar att verksamhetsförståelse 

är grundläggande fö utvecklingsprocessens framgång och att kommunikation med 

systemleverantören är av central vikt för att uppnå en sådan verksamhetsförståelse.  

Studiens genomgång av arbetsuppgifter, system, anläggningar och industriella processer gav 

djupare förståelse för verksamheten och dess behov. Det här skapade en förståelse för den 

skrivna kravspecifikationen. Med den här insikten kan det också argumenteras för att en god 

verksamhetsförståelse skulle underlätta en systemleverantörs arbete. 

I både litteraturstudien och fallstudien framgick det att intern och extern kommunikation om 

mål ökar verksamhetsförståelsen och förbättrar implementering (Fui-Hoon Nah et. al., 2001: N. 

Olsson, personlig kommunikation, 19 mars, 2010).  

Dennis et al påpekar att kommunikationsbrist mellan användare och utvecklare är väldigt vanlig 

(Dennis et. al., 1999). 

Nuseibeh och Easterbrook skriver att kravspecifikationer vanligtvis kan göras utifrån samtal med 

aktörer och sedan returneras till dem för iterativ återkoppling tills att inga fel hittas av 

respondenterna. Kraven bör tolkas, analyseras, modelleras och valideras (Nuseibeh och 

Easterbrook, 2000). Studien genomfördes som en intervjustudie med tillägg av ett par 

fokusgruppsstudier. De individuella intervjuerna låg till grund för att ge behoven för respektive 

aktör som hade olika ansvarsområden i verksamheten och olika perspektiv på en ny 
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systemlösning. Iterativ återkoppling användes och det gjorde att kravpunkterna modifierades vid 

ett flertal tillfällen. På så sätt var kravanalysarbetet grundligt, men också tidskrävande. 

Ett par fokusgruppsstudier geomfördes (J. Mårtensson et al., personlig kommunikation, 2 

februari, 2010: P. Eriksson, M. Forsén, L. Samuelsson och A. Strömberg, personlig 

kommunikation, 29 januari, 2010). Upplevelsen var att en grundligare behovsbild gavs utifrån 

dessa tillfällen då olika perspektiv och idéer utbyttes och ledde till gemensamma behovsbilder 

och nya uppslag för behov. Fokusgrupperna gav mer enade behovsbilder medan de individuella 

intervjuerna gav de respektive aktörs subjektiva perspektiv och behovsbild. En kombination 

mellan de två metoderna, med en inledande individuell intervjustudie som klargör individuella 

behov bör sammanställs i en fokusgruppstudie för att effektivisera framställningen av 

verksamhetens behovsbild. 

En ytterligare anledning till att göra en fokusgruppsstudie efter en inledande intervjustudier är 

att överlappande kravpunkter kan reduceras och kravspecifikationen kan rationaliseras. I studien 

uppfattades det att vissa upprepningar fanns i kravspecifikationen (J. Haggård, personlig 

kommunikation, 3 maj, 2010: M. Forsén, personlig kommunikation, 13 april, 2010). Detta kom 

sig av att kravpunkter från olika aktörer och perspektiv delvis överlappade varandra. I en 

fokusgrupp hade sådana överlappningar troligen kunnat redas ut till att omfatta färre 

kravpunkter. 

Kravspecifikationen är grunden för implementering och bör vara tydlig (Scheer och Schneider, 

2006) med ett enkelt, rakt och inte för detaljerat språk. Texten bör enbart innehålla 

otvetydigheter och relevant information (Nuseibeh och Easterbrook, 2000). Becker et al. 

poängterar att språket i kravspecifikationen väldigt lätt kan bli otydligt och utelämna viktig 

information (Becker, J. et.al. 2000). I studien ville flera systemleverantörer att vissa kravpunkter 

skulle tydliggöras och beskrivas mer utförligt (J. Hägglund, personlig kommunikation, 29 april, 

2010: J. Haggård, personlig kommunikation, 3 maj, 2010). Det som uppfattades som missvisande 

formuleringar och ord förekom vid ett flertal tillfällen och skapade missuppfattningar och 

minskade förståelsen för kravspecifikationen (J. Haggård, personlig kommunikation, 3 maj, 

2010). Det här trots att kravpunkterna arbetats igenom just för att vara förståeliga. Studien visar 

här att språket är väsentligt och att det krävs ett särskilt genomarbetat språk för att göra en 

kravspecifikation otvetydig. 

Tydligt var att kravpunkterna uppfattades förtydligas avsevärt om de sattes i ett praktiskt 

sammanhang. Det här innefattade att ge utförliga förklaringar i anslutning till respektive 

kravpunkt och att bifoga verksamhetsdokumentation till kravspecifikationen. 

Intervjustudien gav att kravspecifikationen inte bör vara för ingående (P. Sondell, personlig 

kommunikation, 6 maj, 2010: L. Nordin, personlig kommunikation, 4 mars, 2010: M. Lindqvist, 

personlig kommunikation, 9 mars, 2010). Ett skäl till det är att krav är föränderliga och troligen 

ändras under implementeringen. Det här togs upp i både fallstudien och i litteraturen (Nuseibeh 

och Easterbrook, 2000: N. Olsson, personlig kommunikation, 19 mars, 2010). 
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Det togs också upp att ingen systemleverantör kan leverera en lösning utan anpassning (A. 

Forsberg, personlig kommunikation, 17 februari, 2010) och att det inte går att skapa kompletta 

kravspecificeringar (Nuseibeh och Easterbrook, 2000). Att skapa en komplett kravspecifikation 

bör ses som ett omöjligt uppdrag och dessutom en icke önskvärd väg att gå. 

I studien ansåg de flesta leverantörerna att kravspecifikationen enbart gav en övergripande bild 

och att kraven behövde detaljeras mer i en fortsatt dialog med leverantören. Ingen leverantör 

tyckte sig kunna ge en rättvisande prisbild utifrån kravspecifikationen. 

Studien gav alltså både indikationer om att kravspecifikationen skulle vara mer och mindre 

detaljerad. Graden av detaljering beror på vilken fas i systemutvecklingen verksamheten 

befinner sig i. Studien ger att en mindre detaljerad, mer övergripande kravspecifikation bör 

användas i ett första steg. När behov är identifierade och uppfattade utifrån en sådan 

kravspecifikation måste sedan en djupare detaljering göras för att systemutvecklingen ska kunna 

påbörjas.  

Flera leverantörer menade att de största behoven skulle prioriteras i en kravspecifikation och tas 

itu med innan vidare steg togs (A. Forsberg, personlig kommunikation, 17 februari, 2010: P. 

Sondell, S. Sondell, personlig kommunikation, 25 februari, 2010: P. Sondell, personlig 

kommunikation, 2 mars, 2010: A. Forsberg, personlig kommunikation, 8 april, 2010). 

Det rekommenderades att alla kravpunkter skulle graderas efter prioritering (B. Arktedius, 

personlig kommunikation, 29 mars, 2010: J. Hägglund, personlig kommunikation, 29 april, 2010). 

Andra menade att kravpunkter i första hand bör delas in i skall- och börkrav (P. Sondell, personlig 

kommunikation, 2 mars, 2010: L. Nordin, personlig kommunikation, 4 mars, 2010) 

Från leverantörerna ville man framförallt veta vilka kravpunkter som var högst prioriterade (J. 

Hägglund, personlig kommunikation, 29 april, 2010: A. Forsberg, personlig kommunikation, 6 

maj, 2010: P. Sondell, personlig kommunikation, 6 maj, 2010). 

En egen reflektion från leverantörssvaren var att enbart de mer relevanta kravpunkterna borde 

listas då mindre viktiga punkter tog fokus från viktigare punkter. Det här angavs också i 

återkoppling från en leverantör (J. Haggård, personlig kommunikation, 3 maj, 2010). För att veta 

vilka kravpunkter som är viktigast så bör en i verksamheten gemensam prioritering göras. 

Om fler punkter än de viktigaste tas med så bör fler graderingsnivåer än ”skall-” och ”bör-” 

användas. Studien visade att en sådan gradering resulterade i en alldeles för bred definition av 

vad kravspecifikationens skall-krav. Om dessa hade delats in i fler nivåer utifrån vad som var 

mest kritiskt och var mest angeläget att ordna på kort sikt så skulle systemleverantörerna ha 

kunnat ange en mer precis prisbild och en tydligare systemutvecklingsstrategi för verksamheten. 

Aktörerna brukar inte veta exakt vad de vill ha i ett system och ha svårt att definiera exakta krav. 

Det kan också vara svårt för användare att veta vad ett system kan erbjuda (Brooks, 1987: 

Nuseibeh och Easterbrook, 2000). Lindqvist menade att det här brukar vara ett stort hinder i 

systemutveckling (M. Lindqvist, personlig kommunikation, 9 mars, 2010). 
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Studien visade att behov var svårdefinierade och att att aktörerna ofta visste var de ville nå med 

ett mål men sällan på vilket sätt en systemlösning kunde erbjuda detta. Kravbearbetningen gav 

också upphov till en rad nya kravpunkter vilket visade att behovsbilden hos respektive aktör inte 

var färdig från början utan behövde bearbetas. 

Nuseibeh och Easterbrook skriver att en iterativ dialog med systemleverantören kan underlätta 

behovsdefinieringen (Nuseibeh och Easterbrook, 2000). Det här visades också i studien då 

behovsbilden preciserades efter mötet och diskussioner med systemleverantörer om möjligheter 

i systemlösning. 

En egen reflektion är att beställaren bör fokusera på det denne kan vid systemimplementering, 

nämligen sin egen verksamhet, istället för vad som vill fås ur systemet – eftersom att en mer 

precis kravbilden kan vara svår att sammanställa på ett tidigt stadium och kan behöva bearbetas 

under en systemimplementerings gång.  

Förståelse för kravspecifikationen förbättrades då krav sattes i ett sammanhang om varför något 

behövde uppfyllas, hur detta sköttes idag och vad man hoppades få ut av en 

systemimplementering (J. Haggård, personlig kommunikation, 3 maj, 2010). Sådana 

klarlägganden gjordes också genom att versamhetsdokumentation bifogades till 

kravspecifikationen. 

I studien krävdes det ett visst förtydligande om att kravspecifikationen var ett standardiserat 

utskick och ett underlag för lösningsförslag, inte ett exakt ramverk och att utveckling skulle ske i 

vidare dialog (J. Haggård, personlig kommunikation, 3 maj, 2010). Studien visade att det 

standardiserade utskicket gav vaga offertsvar och gav upphov till många frågor kring 

kravpunkterna och kravspecifikationsutformningen. Studien gav att en mindre omfattande 

kravspecifikation som anpassats för respektive leverantör hade givit mer precisa offerter.  

En rekommendation som gavs var att se till vilka förutsättningar som fanns hos organisationen 

samt hos aktuella systemleverantörer och skapa ett ramverk för en kravspecifikation utifrån det 

(L.  Nordin, personlig kommunikation, 4 mars, 2010). Kravspecifikationsarbete utifrån ett  sådant 

synsätt hade sannolik resulterat i mer precisa offertsvar genom att kravspecifikationsutskick 

hade anpassats efter respektive leverantör. I studien skickades en kravspecifikation som listade 

verksamhetens alla behov och önskemål för en ny systemlösning. Det här gav en lätt utopisk bild 

av en ny systemlösning som inte grundades i någon djupare vetskap om vad 

systemleverantörerna kunde erbjuda. Det här resulterade i att kravspecifikationen gav mindre 

precisa offertsvar eftersom att den var så pass omfattande. 

7.5 Processkartläggning 
Under studien poängterades det att processkartläggning är den bästa typen av kravspecifikation, 

ger mycket bra underlag för systemutveckling (N. Olsson, personlig kommunikation, 19 mars, 

2010) och att processkartläggningen är en förutsättning för framgångsrik systemimplementering 

(L. Olsson, L. Westman, personlig kommunikation, 12 maj, 2010). 

Studien visade att skapade processkartläggningar fungerade som diskussionsunderlag framförallt 

i kommunikationen med systemleverantörerna. Processkartläggningarna klarade också ut frågor 
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från leverantörens sida och skapade en bättre verksamhetsförståelse hos dessa (J. Hägglund, 

personlig kommunikation, 29 april, 2010: L. Olsson, L. Westman, personlig kommunikation, 12 

maj, 2010). Det här sammanfaller med det som Melão och Pidd skriver om att visualisering av 

arbetsprocesser och rutiner underlättar implementering (Melão och Pidd, 2001). 

Processkartläggningarna togs emot väldigt positivt av aktörerna i och i anslutning till 

fallföretaget. Det konstaterades att det behövdes en gemensam bild som aktörerna kunde 

samlas kring för att närmare kunna specificera sina systembehov. (M. Eriksson, M. Forsén, J. 

Mårtensson, personlig kommunikation, 8 mars, 2010) 

Nuseibeh och Easterbrook nämner att en kravspecifikation inte bör fokusera på 

systemfunktioner utan på verksamhetsbeskrivning (Nuseibeh och Easterbrook, 2000). I den 

genomförda studien gav processkartläggningarna vid flera tillfällen en positivare respons och 

bättre förståelse av verksamheten än vad kravspecifikationen gjorde. En mer grundlig diskussion 

kunde föras kring verksamheten när dess processer visualiserades. 

Studien visade att verksamhetsförståelse, diskussionsunderlag och systemlösningspresentation 

förbättrades av att systemleverantören gavs viss verksamhetsdokumentation (A. Forsberg, 

personlig kommunikation, 8 april, 2010). Verksamhetsdokumentation var också något som 

leverantörer bad om att få ta del av för att kunna ge mer precisa offertsvar. 

Från litteraturen gavs att förståelse för en verksamhets behov fås genom att sätta behov i ett 

sammanhang (Aguilar-Savén, 2004: Becker et. al., 2004). Användningen av processkartläggning 

och verksamhetsdokumentation sätter verksamhetsbehoven i ett ett sammanhang och ökar 

verksamhetsförståelsen.  

I studien angav systemleverantörer att punkterna i kravspecifikationen behövde rangordnas 

efter hur prioriterade de var. Den rådande indelningen av skall- och börkrav var inte tillräcklig. 

(A. Forsberg, personlig kommunikation, 6 maj, 2010: P. Sondell, personlig kommunikation, 3 maj, 

2010) 

White och Georgakopoulos et al beskriver de allmänt vedertagna metoderna för att göra 

processkartläggningar  genom vedertagna flödessymboler, linjära flöden och symboler för 

aktiviteter, händelser m.m. samt beroendena dem emellan (Georgakopoulos et. al., 1995: White, 

2004). Georgakoupoulos et al skriver att flödesbeskrivningar bör vara flexibla eftersom att flöden 

ändras ofta och snabbt (Georgakopoulos et. al., 1995). Det här går ihop med påpekandet om att 

kravspecifikationen inte ska vara för ingåede. I studien gjordes en övergriplig kartläggning av 

processerna. Det var uppenbart att kartläggningarna hade kunnat gå in på betydligt djupare 

detalj, men det kan argumenteras för att det hade lett till en situation där systemleverantören 

hade fått en statisk syn på dynamiska verksamhetsprocesser.  

Detaljer i  verksamheters flöden ändras ofta, dock är de huvudsakliga flödesprinciperna mer 

rigida och statiska. Därför kan det vara idé att kartlägga enbart de huvudsakliga dragen av 

verksamhetsprocesserna för att sedan gå in på detaljer i en dialog med systemleverantören vid 

ett senare stadium av systemutvecklingen. 
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Studien gav också att en verksamhetsbeskrivning blir fullständigare genom användningen av 

flera processkartläggningar med olika perspektiv och utgångspunkter (Becker, J. et.al. 2000: 

Melão och Pidd, 2001). Perspektiven skapar interna diskussioner som leder till att ge en mer 

enhetlig och riktig bild av verksamhetsflödena (Becker et. al., 2004). 

Litteraturen ger att processkartläggningar bl.a. kan göras utifrån olika aktörer (arbetsuppgifter 

och interaktion), fysiska flöden, informationsflöden och affärsflöden (Georgakopoulos et. al., 

1995). Studiens processkartläggningar gjordes utifrån olika aktörer i verksamheten vilket gav 

olika subjektiva perspektiv på verksamheten och bidrog till nya uppslag för respektive aktör och 

en gemensam behovsbild då processkartläggningarna sammanfördes. 

White anser att både en extern och en intern kartläggning bör göras (White, 2004). I studien 

gjordes både extern och intern kartläggning. Det var tydligt att kartläggningen av de interna 

processerna var till större nytta för systemleverantörerna. En reflektion var att det dock hade 

varit till nytta att göra en mer genomarbetad övergripande bild av förhållandet mellan de olika 

verksamhetsdelarna i linje med Slack’s Model of Operations Management. Det här hade satt 

kravspecifikationen och processkartläggningarna i ett större verksamhetssammanhang och 

förtydligat kravunderlaget. 

Litteraturstudien ger att processkartläggningar kan fungera som underlag för intern 

kommunikation om processer och att de kan ge underlag för planering, analys och styrning 

(Kueng och Kawalek, 1997: Aguilar-Savén, 2004). 

Dennis et al skriver att processkartläggning gjord i fokusgrupper kan vara effektivt och 

konstruktivt (Dennis et. al., 1999). 

En leverantör arbetade med processkartläggning genom dialog med kunden. Behov definierades 

först, därefter tecknades processer som sedan var underlag för rationalisering (N. Olsson, 

personlig kommunikation, 19 mars, 2010). 

Studien gav att en processkartläggning var ett bra diskussionsunderlag vid systemutveckling och 

att en verksamhets behovsbild bearbetades fram effektivt i fokusgrupper. En reflektion från det 

här är att systemleverantörsmöten bör föregås med processkartläggningar i grupp så att ett 

bättre diskussionsunderlag erhålls för dessa möten. 

I studien framgick det att processkartläggning förbättrade dialogen med systemleverantörerna. 

Det är tydligt att dialogen hade förbättrats om processkartläggningar hade varit en utgångspunkt 

i arbetet och dialogen och om dessa hade skickats till systemleverantörerna innan deras möten 

med fallföretaget. 

System och processer är komplexa och svåra att återge i processkartläggningar (Brooks, 1987). 

Processkartläggningar blir därför alltid grova förenklingar av verkliga förlopp. Det här gör att 

många aspekter av verksamheten inte återges, t.ex. verksamhetsmål som säkerhet, pålitlighet 

och användbarhet (Nuseibeh och Easterbrook, 2000). 
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En användare kan t.ex. ha fel uppfattning om verksamheten p.g.a. begränsad insyn. Det kan leda 

till att ökade implementeringskostnader (Becker et. al. 2004). Det kan argumenteras för att en 

djupare detaljering av processkartläggningar mer sannolikt leder till felaktigheter i 

kartläggningarna. 

7.6 Bedömningsgrunder av företag 
Fallstudien visade på vissa återkommande allmänna bedömningsgrunder som användes för 

systemen och systemleverantörsföretagen.  

Som egenskap hos företagen ansågs kunskap och erfarenhet av branschen som väsentlig. 

Branscherfarenhet värderades högre än t.ex. logistikerfarenhet. Vidare var utvecklingspotential i 

företaget och i framtida systemutveckling i fortsatt samarbete viktigt (L. Samuelsson, personlig 

kommunikation, 28 januari, 2010). Det var också viktigt vilken support systemleverantören 

kunde ge. 

Ett urvalskriterie var tiden för utveckling. Att bygga ett nytt system ansågs vara tidskrävande och 

troligen dyrt. Det fanns dessutom en osäkerhet i hur länge utvecklingen skulle pågå vilket 

framförallt gav implikationer för kostnadsbilden. Ett befintligt, testat system tar mindre tid att 

anpassa till verksamheten. 

Ett annat kriterie var användarmiljö och användarvänlighet. Det här var något som ofta lyftes 

fram under utredningen och som även påtalades under intervjustudien (P. Sondell, personlig 

kommunikation, 2 mars, 2010: L. Nordin, personlig kommunikation, 4 mars, 2010). 

Systemkostnad var centralt. Det fanns en allmän rekommendation om att få en riktig prisbild 

från systemleverantören som företaget kunde göra en utvärdering efter (L. Nordin, personlig 

kommunikation, 4 mars, 2010: M. Forsén, personlig kommunikation, 29 mars, 2010). 

Samtliga systemleverantörer angav referenser och företagshistorik. Flera leverantörer la 

tyngdpunkten på detta i sina svar. Trots det användes inte referenser som en viktig 

utgångspunkt vid bedömning av systemval. 

Brooks skriver att framgång i en systemutveckling till stor del handlar om hur skickliga 

systemutvecklarna är (Brooks, 1987). 

Därför kan det argumenteras för att ett referensmaterial bör användas mer ingående. Problemet 

är att få fram objektiva referenser, då referensmaterialet oftast kommer från 

systemleverantören. 

Vid systemimplementeringen stod företaget inför valet att använda sig av mindre system, större 

system eller att bygga ett eget system. Mindre system skulle innebära en flersystemslösning. Det 

fanns olika urvalskriterier för vilka val som kunde göras. Ett mindre system är bra för att det inte 

är tungt och statiskt och inte innehåller många onödiga funktioner. Det kan också vara mer 

möjligt att påverka utvecklingen (A. Forsberg, personlig kommunikation, 17 februari, 2010). Om 

systemet dessutom är egenkonstruerat kan det säljas vidare (S. Lycksell et al., personlig 

kommunikation, 12 april, 2010). 
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Ett större system innefattar många funktioner och är ofta en del i en kompletterande 

produktfamilj med utvecklade applikationer och är en färdig integrationslösning (A. Quist, 

personlig kommunikation, 27 april, 2010: B. Arktedius, personlig kommunikation, 29 mars, 2010: 

J. Halling, personlig kommunikation, 5 mars, 2010: C. Alvin, J. Haggård personlig kommunikation, 

16 februari, 2010). 

Enligt Sondell bör svar på kravspecifikationen utvärderas efter vissa överenskomna kriterier, t.ex. 

pris (P. Sondell, personlig kommunikation, 6 maj, 2010). 

En reflektion som kan göras utifrån fallstudien är att de som deltog vid 

systemleverantörspresentationerna borde ha kommit överens om bedömningskriterier och 

vilken vikt som skulle sättas vid respektive bedömningskriterie på förhand. Det här skulle ha givit 

en direkt bedömningsgrund av systemleverantörerna och dessutom internt kommunicerat en 

gemensam bild av vad användarna sökte i systemet.  

  



 
 

64 

8 Slutsatser och rekommendationer 
Studien visade att arbetet med att skriva en kravspecifikation var mer tidskrävande än förväntat.  

Skapandet av kravspecifikationen omfattar förutom kravinsamling även kravbearbetning och 

kravanalys. Det är rekommenderas att en tidsplan sätts upp för alla dessa delar av 

kravutformningen. Studien visade att en fast, högt prioriterad tidsplan behövs för ett sådant här 

arbete eftersom att utformningen av kravbilden ofta underskattas till att enbart omfatta en 

behovssammanställning och därför nedprioriteras i verksamheten. Risken med det här är att det 

resulterar i en dåligt genomarbetat kravspecifikation som leder till en undermålig systemlösning 

vilket i sin tur medför stora omkostnader för vidare systemutveckling. Ett 

systemimplementeringsprojekt bör således ges hög prioritet i en verksamhet. 

En annan slutsats som dragits från studierna är att språket i kravspecifikationen är mycket viktig. 

Den vanligaste orsaken till missförstånd i studien var p.g.a. formuleringar och ordval i 

kravpunkterna, som sedan de förklarats utförligare förstods. För att undvika sådana 

missförstånd bör otvetydigt språk användas. Kravspecifikationen måste framställas så tydligt och 

förståeligt som möjligt för interna och externa aktörer. 

Kravspecifikationen bör inte vara för ingående. Enbart mer väsentliga kravpunkterna bör tas med 

i specifikationen. Studien visade att en för omfattande kravspecifikation inte kunde generera 

precisa svar och en precis prisbild från systemleverantörens sida. Det visade sig också att mindre 

väsentliga kravpunkter drog ut på svarsofferttiden och orsakade frågor från 

systemleverantörerna. En ytterligare anledning till att inte göra kravspecifikationen för ingående 

är att krav troligen ändras under implementeringsprocessen, varför en alltför ingående 

kravspecifikation på längre sikt ger fel bild av en verksamhets behov.  

Studien visade att det är viktigt för verksamheten att skapa en målbild om hur man vill att 

systemlösningen ska se ut på längre sikt. Det här skapar en riktning för systemutvecklingen och 

ger en mall för systemutveckling som beställaren skapat, inte systemleverantören (i vilket fall en 

opassande systemlösning med överflödiga tillägg skulle kunna bli resultatet). 

Kravpunkterna bör anges efter hur viktiga de anses vara för verksamheten. I studien framkom 

det att en uppdelning av skall- och börkrav inte räcker som uppdelning av punkterna. Istället bör 

fler steg användas för rangordning av kravpunkternas vikt. Det här hjälper systemleverantörer 

att mer precist ange en offert med prisbild och systemutvecklingsstrategi. 

Kravspecifikationen bör utvärderas efter överenskomna kriterier där kriterierna ges olika vikt. 

Det skulle ge en bättre bedömningsgrund. 

Utformningen av kravspecifikationen är central och lägger grunden för förståelse och insikt i 

verksamhetsutövandet. En sådan verksamhetsförståelse bör dock även utöver utformningen 

försöka arbetas fram i kravspecifikationen.  Det bör speciellt lyftas fram det som är unikt med 

företaget eftersom det kan ge upphov till missförstånd vid systemutveckling. I studien framkom 

det att verksamhetsförståelse är grundläggande för en lyckad systemutveckling. 
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En slutsats som drogs från studien är att referensmaterial bör användas mer ingående och 

löpande under förstadiet till implementeringen av en systemlösning. Studien visade att 

systemleverantörerna var svåra att utvärdera utan att ha sett till vad de gjort i praktiken. 

Det rekommenderas också att projektet med en kravspecifikation sker i arbetsgrupper med 

aktörer från olika delar av verksamheten. Det här skulle göra att specificeringarna formas utifrån 

fler perspektiv och inte färgas av ett särskilt perspektiv (så som fallet kan vara om en person 

utformar kravspecifikationen).  

En agil systemutveckling är lämpligt att arbeta eftersom att det snabbt kan komma i drift och 

främst för att det ger beställaren och systemutvecklaren en gemensam verksamhetsbild att 

relatera till och att kommunicera utifrån. 

Fallföretaget i studien bestod av aktörer med olika arbets- och kunskapsområden. Olika aktörer 

hade som ett resultat av det här olika behov, kopplade till sina respektive verksamhetsområden. 

Slutsatsen drogs att olika aktörers kunskapsområden och behovsbilder kompletterar varandra 

och att det är viktigt att inkludera olika aktörers perspektiv för att få en mer komplett behovsbild 

för verksamheten. 

Kravinsamling bör ske genom individuella intervjuer och genom fokusgruppintervjuer, med 

tyngdpunkten på insamlingen i fokusgrupper eftersom att den metoden reder ut olika och 

motstridiga synsätt och bidrar till att skapa en gemensam verksamhets- och behovsbild. 

Studien gav att de individuella intervjuerna som utfördes för kravinsamling resulterade i många 

kravpunkter som överlappade varandra. Resultatet blev mycket upprepningar i 

kravspecifikationen. I de fokusgruppsintervjuer som genomfördes gavs en betydligt tydligare och 

mindre upprepande bild av kravbilden. Slutsatsen är att kravinsamling och kravbearbetning 

rationaliseras i fokusgruppsformen.  

Litteraturstudien visade att användare har svårt att ange exakta behovsbilder och fallstudien 

bekräftade detta. Att systemleverantörsmöten och kravspecifikationsbearbetning bidrog till 

flera, nya kravpunkter visade på det. En slutsats av det här är att beställaren vid 

kravspecifikationer bör arbeta med det denne bäst kan arbeta fram, nämligen sin egen 

verksamhetsbeskrivning. Utifrån en verksamhetsbeskrivning kan sedan problem anges och 

systemleverantören får dessa presenterat i dess sammanhang. Svårigheter att definiera exakta 

krav kan avhjälpas med en dialog med systemleverantören och en sådan kommunikation 

underlättas av att en grundläggande verksamhetsbeskrivning har gjorts. 

Det här ger att verksamheten bör utföra ett grundligt förarbete innan förstadiet till 

systemimplementering inleds. Studien gav att de systemleverantörsmöten som utfördes hade 

varit mer givande om en tydlig gemensam målbild och verksamhetsbild hade gjorts upp i förväg. 

Framförallt bör en processkartläggning göras som ett första steg i arbetet för skapa en 

verksamhetsspecifik koppling till respektive systempresentation och ett diskussionsunderlag. Det 

här visades särskilt av en systemleverantör vars presentation förbättrades avsevärt av att byggas 

på processkartläggningar och verksamhetsdokumentation. 
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Studien visade också att kravpunkterna förstods bättre av mottagarna då de sattes i sitt 

praktiska sammanhang. Detta innefattade förhoppningarna om hur kravpunkterna skulle 

påverka andra delar av verksamheten och vad man hoppades få ut av en systemlösning. En 

metod som hjälpte att sätta verksamheten i ett sådant här praktiskt perspektiv var 

användningen av verksamhetsdokumentation (som tömts på känslig information). Det här gav 

leverantörer referenspunkter och djupare förståelse för verksamhetsmaterialet och ett flertal 

kravpunkter förstods bättre av att de genom verksamhetsdokumentationen sattes i ett 

verksamhetsspecifikt sammanhang. Att komplettera kravspecifikationen med dokumentationen 

som utgångspunkt och referenspunkt resulterade också i fördjupade och givande diskussioner 

kring verksamhetens behovsbild.  

En huvudsaklig slutsats som kunde dras från studien var att processkartläggning sågs som 

mycket positivt från både beställare och systemleverantör och att det förbättrade 

leverantörernas förståelse för fallföretagets verksamhet och verksamhetsbehov avsevärt. 

Processkartläggningarna visualiserade processer, satte kravpunkter i ett mer förståeligt 

sammanhang och möjliggjorde ytterligare upptäckter av kravpunkter för behovsbilden. 

Studien gav att processkartläggningar fungerar mycket bra som ett diskussionsunderlag och en 

gemensam referenspunkt för verksamheten att använda internt vid kravbearbetning och externt 

ut mot systemleverantörer vid kommunikation om systemlösningar. 

Flera olika typer av processkartläggningar med olika perspektiv och utgångspunkter bör utföras. 

Det gör den verksamhetsbild som är så central för systemutveckling mer komplett. 

I studien gav det en positiv effekt att kartläggning med olika perspektiv (olika aktörer) 

sammanställdes till en processkartläggning. Det här ger olika kompletterande processer och 

perspektiv i en kartläggning som visar den totala verksamheten och sätter de olika 

verksamhetsdelarna i relation till varandra. Den sammanförda processkartläggningen bör sedan 

bearbetas vid fokusgruppstillfällen och fungera som underlag till att reda ut de olika subjektiva 

perspektiven till en gemensam verksamhetsbild, i enlighet med det Pinch och Bijker (Pincher och 

Bijker, 1984) skriver om gällande konfliktlösning mellan aktörers subjektiva perspektiv. 

Processkartläggning kan också med fördel skapas direkt i fokusgrupper under diskussion med 

aktörerna. 

Processperspektiv bör väljas med omsorg och försiktighet. Studien visade att alltför ingående 

delar av processkartläggning hade negativ effekt på verksamhetsförståelsen. Det bör hållas i 

åtanke att kartläggningens förmåga att kommunicera ett verksamhetssammanhang är viktigare 

än dess grad av detaljering. Studien visade att detaljering om möjligt kan försvåra 

implementeringsarbetet. Det här går också ihop med slutsatsen om att kravspecifikationen inte 

bör vara för ingående. 

En slutsats från studien är att en processkartläggning bör göras innan kontakt tas med 

systemleverantören eftersom den ger uppslag till fler behov och för att den ger en mer givande 

och specifik bild av vad systemleverantören kan erbjuda verksamheten (i och med att 

diskussioner förs utifrån processkartläggningarna). Processkartläggning bör vara det första 
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steget vid systemimplementeringsarbetet eftersom det också fungerar bra som ett underlag till 

kravinsamling och kravanalys. En verksamhet bör lägga ett primärt fokus vid kartläggning av 

processer eftersom det underlättar systemutvecklingsarbetet och eftersom att det är vad 

användarna kan ange mest specifikt. Som tidigare nämnt kan användare ha svårt att definiera 

exakta systembehov och därför är det lämpligt att fokus läggs på en verksamhetsbeskrivning 

som kan fungera som ett diksussionsunderlag inför systemutveckling med en systemleverantör. 

Gällande kartläggningsmetodik så gav studien att allmänt vedertagna symboler för 

processkartläggning inte var mest lämpade att använda. Det viktiga var att 

processkartläggningen var illustrativ och att den kommunicerade verksamhetsprocesserna både 

internt och externt. Andra symboler och annan typ av kartläggning åstadkom det. 

Vidare gav studien att processkartläggningar är grova förenklingar av verkligheten, att mycket 

inte återges i kartläggningarna och att processerna som kartlades inte fullt ut kunde 

representeras av det linjära flöde som brukar utgöra processkartläggningarna. Det 

rekommenderas att den här skillnaden mellan beskrivet och faktiskt förlopp tas hänsyn till och 

att det förhållandet klarläggs så att missförstånd undviks. 

Den sociala miljön bör tas i åtanke vid formandet av behovsbilder och observationer av 

mänskliga beteenden bör göras för verksamhetsförståelse. Studien visar att 

verksamhetsprocesser i enlighet med SCOT-teorins antagande inte är statiska utan komplexa och 

dynamiska sociala konstruktioner och att verksamheter är unika och system bör ses som 

subjektiva lösningar som anpassas efter organisationer. 

Därför bör kravspecifikationen framförallt utvecklas efter den specifika verksamhetskontexten, 

inte genom objektiva antaganden och metoder. 

Den som skriver kravspecifikationen bör delta i verksamhetens sociala kontext för att erhålla 

bättre verksamhetsförståelse. Det leder till en mer precis kravspecifikation. Deltagande 

observation krävs för verksamhetsförståelse och ger bättre kravspecifikation, bättre dialog. 

Fullständig verksamhetsförståelse är svårfångad och den deltagande observationen 

specificerade kravpunkterna ett flertal gånger. Bearbetningen gav ett flertal modifieringar på 

grund av missförstånd och tillägg. Kortvarig kravinsamling hade utelämnat kravpunkter och 

verksamhetsdimensioner. 

Studien visade att standardiserade, omfattande utskick av kravspecifikation inte bör göras. 

Utskicket resulterade i offerter med i bästa fall väldigt vaga prisbilder. Offerterna hade sannolikt 

varit mer precisa om de anpassats efter respektive mottagare och om mängden kravpunkter 

rationaliserats. Det standardiserade, omfattande utskicket krävde också ett flertal 

förtydliggandegöranden kring sitt upplägg och systemleverantörerna hade svårt att fokusera 

kring vissa kravpunkter som de trodde sig kunna lösa (vilket de ombads göra). 

Som utskick är det lämpligt att använda en mer basal kravspecifikation kompletterat med en 

löpande, mer djupgående dialog med systemleverantören under hela 

implementeringsprocessen. En fast kravspecifikation är inte tillräcklig som grund för 

systemutveckling. 
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Studien gav att kravspecifikationen från både beställaren och leverantören framförallt användes 

som ett kommunikationsverktyg under förstadiet till systemimplementering. Tyngdpunkten i 

utformningen av kravspecifikationen bör därför läggas i kravspecifikationens roll som 

kommunikationsmedel och förmedlande av verksamhetsbeskrivning. Studien fann att detta är 

särskilt väsentligt då kommunikationsbrist mellan beställare och leverantör är en vanlig grund 

för att fel uppstår i systemimplementering. 

Det här ger implikationer för synen på implementeringslivscykeln som en rak stegvis process. En 

rekommendation är att istället se implementeringen som en iterativ process. 

Slack’s Model of Operations Management påvisade vikten av verksamhetsöversikt. Fallföretagets 

behovsbild motsvarade samtliga delar av Model of Operations Management. Med 

verksamhetsöversikt rationaliseras verksamhetsflödena och det underlättar planeringsarbetet. 

Verksamhetöversikt utgör också ett underlag för analys. Bättre verksamhetsöversikt skapas 

genom att organisationens olika delar integreras. Det här sker genom informationstillgång som 

till stor del möjliggörs genom systemintegrering. Verksamhetsöversikt genom en systemlösning 

skulle underlätta strategiskt och operativt arbete. 

Fallföretaget och ägarbolagen hade ett behov av ökad integration, kommunikation och 

verksamhetsöversikt. Studien visade att en förbättrad intern kommunikation skulle effektivisera 

verksamhetsutövandet och skapa ett bättre underlag för verksamhetsstyrningen. 

Det framkom också att informationssystem ger bättre underlag för planering och kontroll genom 

att tillhandahålla bättre datahantering och kontinuerligt uppdaterade verksamhetsuppgifter. 

Studien visade också att automatisering och rationalisering av en verksamhets datahantering är 

något som kraftigt kan effektivisera verksamhetsutövandet och att tillgången till och hanteringen 

av information är central. 

Slack’s Model of Operations Mangement visar att utbytet mellan olika delar av en verksamhet 

och driften av en verksamhet (operativt, taktiskt, strategiskt) underlättar verksamhetsutövandet. 

I studien instämde aktörer inom verksamheten och systemleverantörer i detta. 

En slutsats är att informationssystem underlättar informationsflödena mellan olika delar av en 

verksamhet och att det kan effektivisera verksamheten avsevärt. På grund av det här bör flödena 

mellan olika verksamhetsdelar betänkas, belysas och analyseras under 

systemimplementeringsarbetet så att möjligheter för förbättring med hjälp av en systemlösning 

kan identifieras. 

Figur 9 har arbetats fram utifrån de slutsatser som har kommit ur arbetet med det här 

examensarbetet och visar de samband som bör betänkas inför ett 

systemimplementeringsarbete. Figuren visar på den kommunikation som bör upprättas mellan 

systemleverantörer och systembeställare. En sådan kommunikation kan underlättas genom en 

väl genomarbetad kravspecifikation, processkartläggning och intern kommunikation inför en 

systemimplementering. En intern kommunikation om behovsbilden bör ske med individuell och 

gruppvis behovsanalys och kravanalys. Kravanalysen följer efter en kravinsamling och 
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säkerställer ett mer grundligt genomarbetat behovsunderlag, så att inga missförstånd eller 

onödiga delar tas in i den slutliga krav- och behovsbilden. En omvärldsanalys om möjliga typer av 

systemlösningar bör också utföras i verksamheten. Utifrån det här bör en extern kommunikation 

med systemleverantören upprättas med stöd av en kravspecifikation och 

verksamhetsbeskrivningar, lämpligast i form av processkartläggningar. 

Systemimplementeringsarbetet bör inte ses som en rak, stegvis process utan som en process 

som bearbetar alla delar av implementeringsarbetet kontinuerligt i en löpande dialog med 

systemleverantören.  

Figuren kan användas som en utgångspunkt och ett ramverk vid arbetet med 

systemimplementering för att se att ett förstadie till implementeringen inte enbart bör bestå av 

en behovsinsamling för att därefter övergå till programmerings- och implementeringsarbete av 

systemleverantören. Behovsbilden måste genomarbetas mer grundligt och kommunikationen 

med systemleverantören måste vara djupare och ske löpande med god kommunikation. 

 

Figur 9: Egen modell 

Studiens praktiska implikationer visas i de råd som ges ovan för tillvägagångssätt vid 

systemimplementering.  

Studiens teoretiska implikationer består i att den visar på att processkartläggningar och nya 

strategier för intern och extern kommunikation bör tillämpas och forskas kring. 

Framtida forskning inom det kunskapsområde som berörs i det här examensarbetet bör 

fokuseras kring hur kommunikationen mellan systemleverantör och beställare kan underlättas 

och effektiviseras. Undersökningar bör göras kring om och i så fall till vilken grad ett 

subjektivistiskt perspektiv på systemimplementeringsprocessen kan kombineras med 

objektivistiska metoder för att på så sätt skapa en någorlunda generaliserbar referensram för 

hur organisationer bör gå tillväga vid implementering av omfattande systemlösningar. 

Vidare så bör framtida forskning utföras kring processkartläggningens roll som en potentiellt 

central del i såväl upprättandet av kravspecifikationer inför systemimplementering som under 

systemimplementeringsprocessen där kartläggningarna kan fungera som utgångspunkt och ett 

diskussionsunderlag. 
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Med det här följer också ett behov av framtida forskning att fokusera kring på vilket sätt 

processkartläggningar bäst kan skapas. I det här examensarbetet har det poängterats att 

processkartläggningarna måste utformas så att de på ett så bra och riktigt sätt som möjligt 

illustrerar de verkliga processerna i fallföretaget. Det har också understrykits att 

processkartläggningarna på ett så bra och riktigt sätt som möjligt måste kommunicera till 

systemleverantörerna sitt innehåll. 

Det bör alltså utföras forskning kring hur processkartläggningar kan skapa en så riktig bild av 

verksamhetsprocesserna som möjligt samt hur processkartläggningarna kan bli så förståeliga 

som möjligt för en extern part, d.v.s. systemleverantören.   
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9 Sanningskriterier 
De traditionella måtten för en forskningsprocess reliabilitet och validitet är från början utvecklat 

för kvantitativ forskning. Validitet kan exempelvis ge starka associationer till att något mäts och 

kvantifieras. Reliabilitets- och validitetskriterierna förutsätter att det är möjligt att göra objektiva 

och absoluta slutsatser och representationer av den sociala verkligheten. Det kan därför vara 

lämpligt för forskning med kvalitativ utgångspunkt och tillvägagångssätt att använda sig av andra 

sanningskriterier (Bryman och Bell, 2005). På grund av detta har kvalitetskriterierna för 

undersökningen som ligger till grund för det här examensarbetet bedömts efter reliabilitets- och 

kvalitetskriterier som är anpassade till kvalitativa undersökningar. Kriterieanpassningen som 

används nedan är utvecklad av LeCompte och Goetz (1982, refererad i Bryman och Bell, 2005, s. 

304-306) och delar in reliabilitets och validitetsbegreppen i extern reliabilitet, intern reliabilitet, 

intern validitet och extern validitet. 

Inom kvalitativ forskning läggs mindre vikt vid att generera en generaliserbarhet av 

forskningsresultat. Det kan dock argumenteras för att den externa reliabiliteten till en viss del 

motsvarar generaliserbarheten (Bryman och Bell, 2005). Guba och Lincoln (1985; 1994, refererad 

i Bryman och Bell, 2005, s. 306-307) har utvecklat ett annat kriterium för bedömning av 

kvalitativa undersökningar där överförbarhet är ett begrepp som kan relateras till 

generaliserbarheten. Överförbarheten motsvaras i LeCompte och Goetz klassificering av extern 

reliabilitet (1982, refererad i Bryman och Bell, 2005, s. 304-306). 

9.1 Extern reliabilitet 
Den externa reliabiliteten representerar ”den utsträckning i vilken en undersökning kan 

upprepas (replikeras)” (Bryman och Bell, 2005:306). En kvalitativ studie är per definition svårare 

att replikera och det kan argumenteras för att dessa studiers subjektiva utgångspunkt omöjliggör 

för replikering. En replikering av en subjektiv, kvalitativ studie skulle kräva att en replikerande 

studie i största möjliga utsträckning skulle efterlikna den befintliga kvalitativa studiens subjektiva 

situation. Den subjektiviteten är förstås komplex och svår att efterlikna. Således blir det också 

svårt att replikera en kvalitativ studie. För att uppnå extern reliabilitet är detta dock vad en 

forskare måste göra. För extern reliabilitet i en etnografisk studie föreslås det att en studie 

baseras på att forskaren antar samma sociala roll som den i studien som forskaren försöker att 

replikera (Bryman och Bell, 2005).  

9.2 Intern validitet 
LeCompte och Goetz definerar intern validitet som kriteriet att ”det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 

utvecklar” (Bryman och Bell, 2005: 306). Den interna validiteten är särskilt intressant för en 

forskare att analysera vid etnografiska studier eftersom att relationen mellan begrepp och 

observationer anses på ett bättre sätt kunna fastställas vid en långvarig etnografisk studie 

(Bryman och Bell, 2005). 

De teoretiska idéer som uppkommer i det här examensarbetet har utvecklats från gjorda 

observationer. Efter att de teoretiska idéerna har testats så har slutsatser dragits och nya 

teoretiska idéer kommit fram. Det här iterativa arbetssättet har gjorts under examensarbetets 
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gång och eftersom att en överensstämmelse mellan gjorda observationer och teoretiska idéer 

har kunnat prövats i praktiken kan det argumenteras för att studien har en god intern validitet.  

Det finns dessvärre en stor brist i arbetets interna validitet i och med att den långsiktiga effekten 

av den specifika metoden för kravspecifikationsutformning och processkartläggning inte kan 

följas upp. För att riktigt kunna utvärdera värdet och nyttan i de använda teorierna så bör en 

uppföljning göras när implementeringsarbetet är färdigt och en ytterligare uppföljning bör göras 

när det implementerade systemet har varit i drift under en längre tid. Uppföljningar med sådana 

tidsramar visar på vilken effekt tillvägagångssättet i förstadiet till en systemimplementering har 

haft. Tidigare uppföljningar än så förblir ofullständiga och omfattar inte den fulla effekten av den 

specifika metodiken för tillvägagångssättet i förstadiet av systemimplementeringsprocessen. 

Framförallt är det efter full implementering och en tids invänjd systemanvändning som det är 

relevant och av intresse att göra en utvärdering för förstadiet av systemimplementering 

eftersom det är först då de eftersökta parametrarna och effekterna av systemimplementeringen 

har kommit till. 

Meningen med att utföra en ordentligt genomarbetad förstudie till implementeringsprocessen 

är som nämns i den här uppsatsen (och som också framstår som uppenbart utan hjälp av den här 

uppsatsen) att det ska underlätta och effektivisera vidare steg i implementeringsprocessen. 

Själva ingången i det här examensarbetets studier i de här ämnena är att merparten av 

organisationer som genomgått liknande systemimplementeringar har visa överskridit sina planer 

för implementering både kostnads- och tidsmässigt. Således blir det av centralt intresse att se 

huruvida de metoder som användes i examensarbetet har lett till samma sak i fallföretaget efter 

fullföljd systemimplementering. 

Dessvärre överskrider det tiden för examensarbetets utförande vilket inte gör det möjligt att ta 

med det i utvärderingsarbetet i uppsatsen. Istället får utvärderingsarbetet begränsas till att 

omfatta de återkopplingar som har givits av de vars behov och önskemål låg till grund för 

kravspecifikationen samt den direkta responsen och de direkta reflektionerna från mottagarna 

av kravspecifikationen. 

9.2.1 Respondentvalidering och deltagarvalidering  

Respondentvalidering innebär att forskaren rapporterar genomförda resultat till de aktörer som 

utgör eller är en del av den sociala verklighet som studerats. Syftet med respondentvalideringen 

är för forskaren att få en bekräftelse på att det som förmedlats under studien uppfattas som 

riktigt av de som förmedlat detta. På så vis kan eventuella korrigeringar utföras och eventuella 

missförstånd redas ut samt anledningar tas fram till varför det kan ha uppstått bristande 

överensstämmelse i kommunikationen mellan forskaren och de i studien verksamma aktörerna. 

Deltagarvalidering syftar till samma procedur men kan gälla aktörer i etnografiska studier också, 

d.v.s. aktörer som gör återkopplingar som inte har ett förutbestämt underlag såsom en kvalitativ 

intervjustudie (Bryman och Bell, 2005). Genom att bredda valideringsbegreppet till respondent- 

och deltagarvalidering så ges en inkluderas hela studien på ett passande sätt – både den 

kvalitativa intervjustudien såväl som den mikroetnografiska studien. 
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En respondent- och deltagarvalidering sker när en redogörelse för vad respondenterna och/eller 

de studerade sociala aktörerna har sagt till forskaren lämnas till respondenterna/de studerade 

sociala aktörerna. Utifrån en sådan redogörelse sker en återkoppling från 

respondeterna/aktörerna. Det här ger forskaren möjlighet att presentera sina intryck och 

resultat och reagera på och dra slutsatser från den återkoppling som görs av respondenterna 

(Bryman och Bell, 2005). 

9.3 Extern validitet 
Bryman och Bell skriver att den externa validiteten behandlar i vilken utsträckning resultatet av 

en studie ”kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer” (Bryman och Bell, 2005: 

306). I kvalitativa studier är generaliserbarhet inte en befogad analysmetod på samma sätt som i 

kvantitativa studier.  Som tidigare nämnts i uppsatsen så kan det argumenteras för att det är 

svårt att utifrån en fallstudie, såsom den som utförts i det här examensarbetet, dra objektiva 

slutsatser som även skulle gälla andra organisationer. 

Lincoln och Guba (1985; 1994, refererad i Bryman och Bell, 2005, s. 306-307) anser att kvalitativa 

studier ska bedömas utfrån hur väl de kan överföras till andra fall. Överförbarheten kan 

bedömas med hjälp av en omfattande och detaljerad återgivelse av den genomförda studien. En 

sådan grundlig återgivelse skapar ett underlag i vilket andra organisationer kan hitta delar av den 

genomförda studien som kan appliceras till dessa andra organisationer. 

Den högst begränsade förmågan till generaliserbarhet i kvalitativa studier och i synnerhet i 

etnografiska studier kan ses som en brist i sådana studier. Det här examensarbetet har en 

mycket begränsad generaliserbarhet på grund av sin form som en fallstudie där en deltagande 

observationsmetodik antagits, men också på grund av att fallföretaget är helt unikt i sin 

verksamhetstyp och i sin årsomsättning ställt mot antalet anställda samt unikt sett till rådande 

ägarförhållanden och att organisationen inte ska gå med vinst. 

Således är det svårt att hävda en hög överförbarhet hos examensarbetet sett till materialet som 

helhet. Det här gäller för ett helhetsperspektiv för fallstudier i allmänhet och för studien av det 

här fallföretaget i synnerhet. 

Istället bör överförbarheten bedömas utifrån hur studiens olika delar är strukturerade och 

upplagda för att andra organisationer kan dra slutsatser utifrån vissa av det studerade 

fallföretagets subjektiva egenskaper och förutsättningar. I en sådan här typ av kvalitativ studie 

bör alltså bedömningen ske efter hur en beskriven subjektiv situation kan likna en annan 

subjektiv situation. En grundläggande premiss i sådana här typer av studier är att helt objektiva 

sanningar inte existerar och att de heller inte är eftersträvansvärda. Således är det inte heller en 

målsättning i studien att finna en objektivitet, varför den begränsade generaliserbarheten i det 

här examensarbetet inte heller kan anses vara en brist i studien. 

Överförbarheten anses vara god efter gällande förutsättningar. Materialet har redovisats på ett 

grundligt sätt och därigenom har möjligheten till och förutsättningarna för att andra 

organisationer ska kunna känna igen sin situation i det dokumenterade materialet och att en 

överförbarhet därigenom ska ske satts upp. 
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Introduktion och Förutsättningar 

Om kravspecifikationen 

Syftet med den här kravspecifikationen är att beskriva de behov och önskemål som finns för en ny 

systemlösning för material- och ekonomiplanering som ska implementeras hos Domsjö Fiber. 

Kravspecifikationen ska fungera som en mall för systemleverantören i systemutvecklingsarbetet och 

som ett underlag för vidare diskussioner mellan Domsjö Fiber och systemleverantören och 

förhoppningen är att den ska klargöra så mycket som möjligt inför en systemutveckling.  

Kravspecifikationen är bred och täcker olika verksamhetsområden. Det är inte ett krav från Domsjö 

Fibers sida att alla listade krav ska lösas av ett system och en systemleverantör. En ny systemlösning 

kan mycket väl utgöras av olika system som sammantaget uppfyller de krav som finns.  

Att den eftersökta systemlösningen genomgående beskrivs i singularis (systemet, 

systemleverantören) i den här kravspecifikationen beror på att det passar ett standardiserat utskick. 

Det förväntas inte att en systemleverantör ska uppfylla samtliga listade krav. En systemleverantör 

som kan uppfylla en del av kraven är alltså också av intresse för Domsjö Fiber. 

Figuren nedan illustrerar möjliga systemlösningar. De streckade cirklarna representerar en 

integrerationslösning för att koppla samman de olika systemen. 

   

Flera delsystem     Få delsystem 

  

Delvis överlappande system   Heltäckande system 

 

Den nya systemlösningen kommer att ha direkta och indirekta användare – de på Domsjö Fiber som 

kommer att arbeta i systemet (direkta) och ägarbolagen som tar del av information som erhålls i 

systemet (indirekta).  
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För att tydliggöra Domsjö Fibers behov för en ny systemlösning så har processkartläggningar över 

verksamheten gjorts. Processkartläggningarna omfattar flödet för biobränsle, flödet för virke, 

processen för månadsbokslutsarbete, processen för budgetarbete samt en sammanställning av 

ekonomiprocesserna.  

Processkartläggningarna och beskrivningar av processkartläggningarna (och en förteckning över 

använda symboler) finns bifogade till kravspecifikationen. 

Delkapitlet Effektivisering utifrån processkartläggningarna listar krav med processkartläggningarna 

som utgångspunkt. 

Om Domsjö Fiber 

Domsjö Fiber AB ägs till femtio procent av Domsjö Fabriker AB och till femtio procent av Övik Energi 

AB (som ägs av Örnsköldsviks kommun). Domsjö Fiber är en råvaruleverantör som försörjer 

bioraffinaderiet Domsjö Fabriker med cellulosaråvara och Hörneborgsverket med biobränsleråvara. 

Domsjö Fabriker AB bearbetar virkesråvara för utvinning och förädling av cellulosa, hemicellulosa och 

lignin. Dessa ämnen raffineras till specialcellulosa, etanol och lignosulfonat som är Domsjö Fabrikers 

huvudsakliga produkter. Var och en av dessa tre produkter används som viktiga beståndsdelar i ett 

brett utbud av produkter där de största användningsområdena är i viskostyger (specialcellulosa), 

kemiska produkter och fordonsbränsle (etanol) och tillsatsmedel i betong (lignosulfonat). Andra 

användningsområden återfinns bland annat i läkemedel, livsmedel och bildäck, inom 

biohartsförädling och inom oljeindustrin. 

Hörneborgsverket är ett kraftvärmeverk som ägs av Övik Energi AB. Kraftvärmeverket producerar 

fjärrvärme och el samt ånga (som nyttjas av närliggande industrier) genom att elda med biobränslen. 

Använda biobränslen innefattar bland annat krossat bränsleved, bark, spån, GROT (Grenar och 

toppar) och torv. Utöver det här tillkommer också restprodukter från sågar såsom kutterspån, bark 

och sågspån. 

Nedan illustreras processen för råvaruförsörjning i Domsjö Fiber. 
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Idag arbetar Domsjö Fiber direkt och indirekt med ett antal system som tillhandahålls av företagets 

ägarbolag och samarbetspartners. Domsjö Fiber arbetar direkt i systemet SDC VIOL som 

tillhandahålls av SDC och används för att lagra och kommunicera uppgifter om inmätning av bränsle 

och virke. Från SDC VIOL finns tas uppgifter om inmätt material. Domsjö Fiber arbetar indirekt mot 

INSIKT, ORACLE och TIPS/INFO genom att företaget tar emot information (rapporter, uppdateringar) 

från dessa system (som används av ägarbolagen). 

Domsjö Fiber använder Microsoft Excel i stor utsträckning. I Excel görs manuell registrering av de 

uppgifter som kommer ur SDC VIOL (uppgifter från SDC VIOL kan inte tas ur systemet per automatik). 

Uppgifterna används som underlag för uppföljning, värdering och avrapportering. Excel används 

också för kostnadsuppföljning, matchning mot fakturor, reserveringar, registrering av lagervärdering 

och som underlag för rapporter. 

Domsjö Fiber vill införa en systemlösning för material- och ekonomiplanering eftersom företagets 

nuvarande tillvägagångssätt är ineffektivt, osäkert och tar för mycket tid i anspråk. Användningen av 

Excel innebär en påtagligt ökad arbetsbörda och risk för handhavandefel.  

Domsjö Fiber har i dagsläget tillgång till all information som är nödvändig för verksamheten. Behovet 

ligger i att  effektivisera hanteringen av informationen.  

Nedan illustreras Domsjö Fibers verksamhetsflöden. 
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Prioriterade punkter 

Domsjö Fiber lägger särskild vikt vid att en ny systemlösning ska: 

 Automatisera informationshanteringen och minska den nuvarande manuella hantering så 

mycket som möjligt. 

 Vara flexibel och kunna anpassas efter förändringar i verksamheten. 

 Innebära en säkrare hantering av information och värden. 

 Integreras med de befintliga systemen – framförallt ORACLE och SDC VIOL. 

 Kunna lagra data (för analys, utvärdering etc.). 

 Kunna spåra och sortera information efter specifika kriterier. 

 Skapa en bättre lagerkontroll och tillhandahålla aktuella lageruppgifter löpande (leveranser, 

bearbetning, volymer i respektive lager).  

 Kunna sammanställa information om levererat material 

 Innehålla ett ”köpstöd” (leverantörsuppföljning, förkalkyler, efterkalkyler) 

 Innehålla ett verktyg för rapportering och möjliggöra grafisk redovisning och presentation 

av information. 

 Kunna tillhandahålla ett verktyg för uppföljning av verksamheten och kostnadsuppföljning. 

 Innehålla ett verktyg för budget och prognos (per leverantör, sortiment, totalt, o.s.v.) 

 Tillhandahålla en funktion för matchning av fakturor och innehålla ett fakturastöd. 

Definitioner och förkortningar 

Nedan följer en begreppsförklaring av särskilda termer som används i kravspecifikationen: 

m3fpb  Virke mätt i kubikmeter fast på bark 

m3fub  Virke mätt i kubikmeter fast under bark 

m3s  Kubikmeter stjälpt 

ton TTV  ton torrvikt  

SDC  Skogsnäringens IT-företag 

SDC VIOL  (Virke Online) Ett system där alla siffror visas och sammanställs 

SDC DORIS  Mätplatssystemet 

VMF  Virkesmätesföreningen, oberoende part som sköter virkesmätningen 
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Krav 

Tekniska avgränsningar 

Server-krav 

[TS.1] Systemet ska vara Windows-baserat;  Windows 2003 eller nyare. 

[TS.2] Systemet ska bygga på databas SQL 2005 eller nyare. 

Klient-krav 

[TK.1] Systemet ska vara anpassat för Windows XP och nyare (i fall av uppdateringar). 

[TK.2] Systemet ska kunna integreras via BizTalks gränssnitt. 

Om Systemleverantören 

[SL.1] Systemleverantören ska:  

 ha en förståelse för SDC:s system och ha en kommunikation med företaget SDC. 

 kunna tillhandahålla en lätttillgänglig support. 

 kunna tillhandahålla utbildning i systemet. 

 kunna uppvisa en långsiktig utvecklingsplan för systemet och det egna företaget. 

[SL.2] Förvaltning ska ske externt efter behov av vidare systemutveckling. För detta bör ett löpande 

uppgraderingsavtal ingås och att minst två individer är insatta i systemets programmering, 

konstruktion och användning. 

[SL.3] Det ska finnas goda möjligheter att utveckla systemet i takt med att verksamheten utvecklas, 

t.ex. i form av systemutveckling, systemuppgraderingar och applikationstillägg. 

Grundläggande systemfunktioner 

[GS.1] Förslagsvärden ska kunna användas i användargränssnittet. 

[GS.2] Funktionstangenterna ska ha samma funktion i hela systemet och hopp mellan olika 

funktioner i systemet ska ske genom funktionsknappar eller rullgardinsmenyer. 

[GS.3] Språket i systemet ska vara svenska (och inom branschen vedertagen terminologi ska 

användas). 

[GS.3] Användarverifiering genom individuell inloggning med användarnamn och lösenord ska 

krävas. 

[GS.4] Systemet ska tillhandahålla olika behörighetsnivåer och roller för olika användare och grupper 

av användare. Roller och behörighetsnivåer ska kunna skapas och ändras. En behörighet ska kunna 

begränsas till möjlighet att kontrollera och hämta information från systemet och uppgifter från SDC – 

utan möjlighet att göra ändringar i systemet. En användares behörighet ska också kunna begränsas 
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till vad användaren kan se i systemet. (t.ex. att kunna eller inte kunna se specifika rapporter). 

Förändringar i systemet ska endast kunna utföras av systemansvarig. 

[GS.5] Systemet ska vara flexibelt inför förändringar. Leverantörer och sortiment m.m. ska kunna tas 

bort och bytas ut utan att koderna/kodnumren för de borttagna/utbytta leverantörerna/sortimenten 

etc. hindrar nya registreringar eller förväxlas med nya tillägg av leverantörer/sortiment etc. 

[GS.6] I systemet ska det vara möjligt att spåra vad användarna har gjort vad i systemet. Det ska gå 

att se vilken information en användare har lagt in, när och var i systemet. Det ska också gå att se hur 

det sett ut i systemet innan ändringar. 

[GS.7] Systemet bör vara lättarbetat med en lättanvänd användarmiljö och funktionell layout så att 

information enkelt kan tas fram. Det bör inte krävas införsel av överflödig information och det bör 

inte finnas fler fält och funktioner än nödvändigt. 

 [GS.8] Det ska finnas en sökfunktion i systemet och sökningen ska kunna göras efter 
bokstäver/namn, inte enbart efter nummer/registreringskoder. Exempelvis ska uppgifter om 
entreprenörer kunna tas fram från namnregister i produktionsrapporteringen. 
 [GS.9] Det ska finnas en hjälpfunktion i form av en användarmanual på svenska. Systemets 

användarmanual bör förvaras elektroniskt i applikationen, kunna aktiveras överallt i systemet och ha 

en sökfunktion. 

[GS.10] Systemet ska upptäcka och meddela användaren om avvikande och felaktiga värden för 

kvantiteter och kvaliteter av inlevererat material (över- eller underskridna värden för 

intervall/toleransnivåer som bestäms av användare) Det gäller t.ex. avvikelser av lager- och 

torrhaltsnivåer. Data med avvikande värden ska kunna spärras och kasseras. Användaren ska kunna 

häva sådana spärrar genom att godkänna avvikande värden manuellt. Systemet ska också meddela 

användaren om eventuella manuellt införda värden som är avvikande och om nödvändiga uppgifter 

inte registrerats och därmed minska risken för handhavandefel. Uppgifter om avvikelserna ska 

kunna tas fram och visas statistiskt (felfrekvens, symptombeskrivningar, var avvikelser uppstått etc). 

Det bör gå att skapa felanmälningar (som gäller t.ex. blött eller vrakat material) för utskick  till den 

part som anmälan är ställd till. Överskriden vrakgräns ska registreras och per automatik skapa 

felrapport för utskick via mail till den leverantör som överskridit vrakgränsen. 

[GS.11] Systemet ska dela in data hierarkiskt med huvud- och undergrupper. Det ska inte finnas 

några begränsningar i antalet nivåer. 

[GS.12] Systemet ska kunna hantera negativa värden av volymer och priser. 

[GS.13] Systemet ska ha en asynkron funktion – alla befintliga system ska inte behöva vara online 

samtidigt för att information ska kunna hämtas ur dem. 

[GS.14] Systemet bör ha en testdatabas med systemets användarmiljö där värden och scenarion kan 

prövas. 
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Effektivisering utifrån processkartläggningarna 

Gemensamt för Biobränsle och virkesflödet 

[BV.1] Systemet ska kunna sammankopplas med produktionssystemet TIPS/INFO (som används av 

både Hörneborgsverket och Domsjö Fabriker) och löpande registrera och lagra information om 

förbrukningen hos respektive ägarbolag. Systemet bör meddela användaren om ändringar i 

förbrukningsplan har gjorts i TIPS/INFO.  

[BV.2] När anställda vid Hörneborgsverket och Domsjö Fabriker skriver månatlig budget och 

förbrukningsplan bör dessa föras över till systemet och dokumenteras. 

[BV.3] Utifrån den månatliga budgeten och förbrukningsplanen som registreras i systemet bör 

systemet tillhandahålla ett verktyg för leveransplansplanering (leveransplaneringen görs idag i Excel-

filen Fiber 2010). 

[BV.4] Systemet ska tillhandahålla en mall för avtal med leverantörer där relevanta värden föreslås 

för systemanvändaren. 

[BV.5] Efter fakturascanning ska inkommande fakturor från leverantörer registreras i 

betalningssystemet varpå automatisk matchning av uppgifter om leverans, volym och pris ska ske 

(volymer och värden ska kontrolleras för att sedan skickas till rätt attesteringsnivå). Manuell 

granskning och matchning ska vara möjlig (om volymer/värden inte stämmer). 

[BV.6] Systemet ska kopplas samman med Domsjö Fabrikers fakturascanningssystem så att 

fakturorna registreras och lagras i systemet genom fakturascanningen. 

[BV.7] Systemet ska meddela användaren om försenade fakturor och göra reserveringar per 

automatik. Reserveringarna ska registreras och lagras i systemet. 

[BV.8] Systemet ska kunna hantera konteringssträngar och kontering för bränsle och virke ska ske 

per automatik. Det ska kunna anges hur respektive belopp kommer till respektive leverantör vid 

konteringen. 

[BV.9] Systemet ska sammankopplas med ekonomihanteringssystemet ORACLE Finance. De fakturor 

som hanteras ska automatiskt registreras i ORACLE Finance. 

[BV.10] Systemet ska kontrollera och redovisa lageruppgifter genom att göra avstämning och 

sammanställning av Lager, Leveransplan och Månatlig budget per automatik. 

[BV.11] Uppgifter om volymer av levererat material ska per automatik föras över från SDC VIOL till 

registrering och lagring i systemet (Dessa uppgifter förs idag manuellt in i Excel-dokumentet 

Hemkomster). 

[BV.12] Kostnadsuppföljning per sortiment, leverantör, lagerplats och tidsenhet för levererat 

material ska utföras automatiskt. 

[BV.13] Lagervärdering och uppgifter om uttagspris per sortiment ska fås per automatik enligt FIFO-

principen. 
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[BV.14] Systemet ska ta fram data och skapa mallar för trender och utveckling i verksamheten för det 

materialflöde som behandlats. Data och mallar för tertialinventering ska också kunna tas fram. 

Specifikt för BioBränsleflödet 

[B.1] Bearbetningsentreprenörer ska kunna rapportera in mängd krossat material. En sådan 

inrapportering bör kunna ske via mobiltelefon-applikation. Denna information om mängd krossat 

material ska registreras och lagras i systemet. 

[B.2]  Systemet ska kunna kontrollera och redovisa leveranser till: 

 lager genom att göra avstämning och sammanställning av leveranser till lager per 

automatik. 

 närpannor genom att göra avstämning och sammanställning av leveranser till närpannor 

per automatik. 

 kraftvärmeverket genom att göra avstämning och sammanställning av leveranser till 

kraftvärmeverket per automatik. 

[B.3] Registrerade inlevereranser (som idag återfinns i Excel-dokumentet Hemkomster) ska per 

automatik delas upp (efter: förbrukning på kraftvärmeverket, förbrukning i Bjästa och förbrukning i 

Bredbyn; efter antal krossade ton; samt lagersituationen) 

[B.4] Systemet ska ta uppgifter om volymer av levererat material från SDC VIOL och registrera dem i 

en  dokumentation i systemet om renseribark och sållspån som Domsjö Fabriker säljer direkt till Övik 

Energi (finns idag i Excel-dokumentet Renseribark och Sållspån). 

[B.5] Det ska gå att ta fram data och mallar för bränsleförbrukningsrapporter. 

Specifikt för Virkesflödet 

[V.1] Systemet bör kunna sammankopplas med Domsjö Fabrikers Exceldokument Masterplan och 

uppdateras automatiskt då Masterplan uppdateras. 

[V.2]  Systemet ska kunna kontrollera och följa upp leveranser genom att göra avstämning och 

sammanställning av leveranser per automatik. 

[V.3] Systemet ska ta uppgifter om volymer av levererat material från SDC VIOL och registrera dem i 

en dokumentation i systemet om lageruppgifter för inlevererat material (finns idag i Excel-

dokumentet Lager) 

Ekonomi: Löpande och månadsbokslut 

[LM.1] Den månatliga indatan gällande kostnader (finns idag i dokumenten: Leverantörsfakturor, 

Kundfakturor, förteckning över manuella betalningar, Löner, Sociala kostnader, Reserveringar samt 

Lagervärderingar) ska automatiskt registreras i ORACLE via reskontran i ORACLE eller huvudboken i 

ORACLE.  

[LM.2] Systemet ska registrera och lagra fasta och finansiella kostnader, inköpskostnader och 

kostnader mot ägarbolagen. 
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[LM.3] Uppgifter om inlevererat material sorterat efter specifika leverantörer, sortiment och volymer 

ska enkelt kunna tas fram. 

[LM.4] Kostnader på respektive kostnadsställe ska enkelt kunna tas fram. 

[LM.5] Systemet ska automatiskt kunna göra kostnadssammanställning per leverantör och sortiment 

(sammanställning görs idag utifrån Excel-dokumenten Leverantörer närområde bränsle, 

Bränslekostnad region, Lagersammanställning helår Bränsle, Fakturerad volym helår Bränsle, 

BioSwede 2010, Leverantörer import virke, Leverantörer import Södra Sverige virke, Leverantörer 

närområde virke och Virkeskostnad region). Uppgifter om levererat material ska kunna tas fram i en 

total samt uppdelat per sortiment och per leverantör. 

[LM.6] Systemet ska tillhandahålla ett kontrollunderlag att arbeta med för avvikelseanalys.  

[LM.7] Systemet ska kunna göra en lagervärdering av utgående lager utifrån det teoretiska och 

fysiska lagret (Lagervärdering görs idag i Excel-dokumenten Lagersammanställning helår bränsle och 

Virkeskostnad region). Uppgifter om kostnadsmassa för inköpskostnader samt kostnadsmassa för 

lager ska registreras och lagras. 

 [LM.8] De totala fasta och finansiella kostnaderna ska per automatik fördelas efter ägarbolagens 

andelar enligt fördelningsnyckel. 

 [LM.9] Systemet bör kunna kopplas samman med INSIKT och ta information om kostnadsuppföljning 

av fasta kostnader därifrån.  

[LM.10] Systemet ska kunna göra en automatisk sammanställning av kundfakturor (Idag görs den 

sammanställningen utifrån Excel-dokumenten Virkeskostnad region och Faktureringsunderlag ÖEAB).  

Ekonomi: Budget och prognos 

[BP.1] Systemet ska kunna skapa en mall för kostnadsbudgeten (kostnadsbudgeten görs idag utifrån 

Excel-dokumenten Hemkomster, Priser och Fasta kostnader). 

[BP.2] De totala och finansiella kostnaderna ska per automatik fördelas efter ägarbolagens andelar 

enligt fördelningsnyckel. 

[BP.3] Systemet ska kunna skapa en mall för intäktsbudget (intäktsbudgeten görs idag utifrån 

uppgifter som finns i kostnadsbudget och lagervärdering). 

[BP.4] Systemet ska kunna stämma av kostnadsbudget, intäktsbudget och lagervärdering mot 

varandra och kontrollera att totalen av dessa blir noll (Domsjö Fiber ska inte gå med vinst). Om 

totalen inte blir noll ska systemet kunna se och meddela användaren om vad vad detta beror på. 

[BP.5] Systemet ska skapa en mall för vad Domsjö Fiber ska ta betalt gällande virke respektive bränsle 

(utifrån intäktsbudgeten). För bränslet gäller en uppställning av sortimentet i en sådan mall enligt 

Övik Energis önskemål (Torv, Domsjö bark och externa bränslen). Mallen ska ligga till grund för en 

rapport som sedan skickas ut till Domsjö Fabriker (rapport om virke) och Övik Energi (rapport om 

biobränsle). 

[BP.6] Mall för resultatbudget ska kunna skapas. 
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[BP.7] Systemanvändaren ska genom systemet kunna skicka aktuella budgetar till Domsjö Fabriker 

och Övik Energi i form av en budgetrapport. Systemet bör kunna tillhandahålla en mall för en sådan 

budgetrapport och kunna skicka ut denna budgetrapport per automatik. 

Systemintegrering 

[SI.1] Systemet ska kunna integreras med de befintliga systemen (och andra nya system om Domsjö 

Fiber väljer en flersystemslösning för den här systemimplementeringen) för hantering och hämtande 

av information från dessa system. Ekonomisystemet och lagerhanteringssystemet ska vara 

kompatibla, uppgifter ska kunna föras över mellan system. Det här förutsätter att systemen 

innehåller samma ekonomiska information, att de talar samma språk. 

[SI.2] Systemet ska integreras med SDC och kunna använda SDC:s kodnummer (för leverantörer etc). 

Användaren ska kunna få information från SDC löpande per automatik eller genom manuell 

hämtning. Systemet ska kunna hantera månadskörning i SDC. 

[SI.3] Uppgifter från befintliga system ska lagras på en plats i det nya systemet och ska enbart behöva 

matas in en gång så att dubbelvård av uppgifter undviks. 

Lagerkontroll 

[LK.1] Systemet ska ge bättre koll på vad som finns i innestående lager genom information om var 

material och sortiment befinner sig och i vilken fas (bearbetat/obearbetat). Systemet ska informera 

om lagernivåerna i realtid och ge en ögonblicksbild över lagren och lageruppgifterna. Användaren 

ska kunna bestämma hur ofta lagerinformationen uppdateras (1 gång/timme, 1 gång/dag etc.) 

Systemet ska kunna hålla koll på vilka olika typer av sortiment som finns i lager och kunna hålla isär 

de olika sortimenten. Det ska t.ex. gå att se hur mycket av innevarande lager som är flis och hur 

mycket som är ved. 

[LK.2] Systemet ska kunna skapa zoner och en zonhantering på lagerplatserna. 

[LK.3] I systemet ska det finnas en funktion för kontroll över in- och utgående material. Det ska gå 

att se vad som är inmätt momentant, i ton, kubik och MWh (genom en koppling till 

mätplatsdatabasen DORIS). Det ska vara möjligt att hämta data över vad som är inmätt under olika 

tidsperioder (veckovis, månadsvis, årsvis etc.) och kunna se en utvecklingskurva för det inmätta 

materialet för respektive hämtad tidsperiod. 

[LK.4] Systemet ska kunna ge detaljerad information om varifrån ingående material har kommit, 

(plats, leverantör, ankomstplats). Systemet bör ge information om vilken väg materialet har 

transporterats. Detta ska kunna användas som underlag för analys och utvärdering. 

 [LK.5] Systemanvändaren ska kunna jämföra obearbetad och bearbetad volym av materialet. På det 

sättet kan den volym som förväntades komma ur materialet jämföras med den volym som 

sedermera kom ur materialet. 

 [LK.6] Systemet ska kunna hantera avlägg för krossningsentreprenören och hålla isär lagret i mindre 

enheter som snabbare kan slutjusteras. 
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 [LK.7] Eventuella lagerdifferenser ska kunna upptäckas och spåras. Det ska vara möjligt att se var 

dessa lagerdifferenser har uppstått. 

[LK.8] Det ska gå att se snitt-torrhalten för inlevererat material för en viss period. 

 [LK.9] Systemet ska kunna hantera kostnadsuppföljning och kostnadskontroll för verksamheten, 

t.ex. för månadens leveranser (kostnad/sortiment, totalt frakter, osv)  

[LK.10] Systemet ska kunna hantera de två typer av priser som finns – fritt industripris och fritt 

bilvägspris och ska kunna ta fram priser per leverantör och sortiment månadsvis. 

[LK.10] Systemet ska kunna tillhandahålla uppgifter om:  

 volym som bearbetas, sortiment och plats, med olika typer av måttslag. 

 volym per lagerplats och sortiment - med Fifo-värde 

 kostnader från lagerplats till slutleverans 

 kostnad för bearbetning (per entreprenör) 

 uttag/utleveranser/förbrukning gällande volym (sortiment, för olika mått och per lagerplats 
och vid direktleverans) 

 uttag/utleveranser/förbrukning gällande kostnad för vad som är uttaget enligt FIFO (dvs 
uttagspris per sortiment) 

 uttag från lager(volym och kostnad) av ursprungligt material 

 inleverans till lager av bearbetat material 

 hantering av extrakostnader, som ej tillhör, utan enbart hanteras av Domsjö Fiber (typ 
renseribark) 

*LK.11+ Systemet ska kunna ge kostnadsjämförelser med slutdestination ”fritt fickan”, 

direktleverans/via terminal/via bearbetning etc 

[LK.12] Det ska inte finnas några begränsningar i hur många lagerpunkter användaren ska kunna 

lägga upp. 

[LK.13] Systemet ska kunna spåra inventeringsdifferenser, och visa på vilken lagerplats/vid vilken 

direktleverans som en differens uppstått.  

[LK.14] Det ska gå att göra inventeringsjusteringar. 

[LK.15] Systemet ska kunna hantera alla måttenheter som används. Dessa måttenheter är: 

 m3s 

 m3fub 

 m3pb 

 MWh 

 ton 

 ton TTV 

[LK.16] Systemet ska kunna tillhandahålla och lagra uppgifter om månatlig förbrukning av biobränsle, 

helst genom rullande förbrukningstal som baseras på erfarenhetstal som uppdateras löpande. 

[LK.17] Systemet bör med löpande uppdatering kunna ange var, när och på vilket sätt olika sortiment 

av bearbetat material körts in i värmepannan, vilken typ av bränsle som är inmätt, vilken 

utomhustemperatur det har varit vid vissa tidpunkter och vilken effekt det har varit på nyttjade 
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värmepannor. Det bör också vara möjligt att göra en uppföljning av vilket värmevärde som erhållits 

genom användning av en viss biobränsleblandning i kraftvärmeverket och relatera det till vad 

värmevärdet bör ligga på. Utifrån detta ska riktningsvärden för optimala biobränsleblandningar 

kunna erhållas (och tillsammans med lagrings- och transportkostnader ge en total kostnadsbild). 

[LK.18] Systemet bör tillhandahålla en emissionsrapportfunktion som visar det bränsle som gått in i 

pannan. 

Historik/datalagring 

[HD.1] Kostnads- och lageruppgifter ska lagras i en historik/datalagring och kunna göras tillgänglig för 

presentation, analys och uppföljning. Systemet ska kunna spara kostnads- och lagerhistorik från flera 

år tillbaka. Uppgifter och resultat ska kunna jämföras med historiska uppgifter och resultat. 

 [HD.2] Systemet bör utifrån värdena i historiken/datalagringen kunna meddela användaren om hur 

kostnads- och lagervärden förhåller sig till historiska kostnads- och lagervärden. Användaren ska 

också meddelas om de  rådande värdena över- eller understiger aktuella normvärden. 

[HD.3] Systemet ska kontinuerligt logga det som görs i systemet och löpande skapa backup. 

Förändringar i värden ska loggas. Tidigare versioner ska sparas för både bränsle och virke för att 

kunna göra leverantörsuppföljning och efterkalkyler (vad utlovades, hur blev det). Samtidigt måste 

planen kunna hållas uppdaterad. 

Sortering av data 

[SD.1] Systemet ska innehålla en OLAP-kub funktion eller motsvarande som gör det möjligt att 

sortera all in-data efter specifika kriterier. Dessa specifika kriterier innefattar:  

 Sortiment, material 

 Leverantör 

 Leverans 

 Ankomstplats 

 Lagerplats  

 Lagerkostnader (och kunna se ackumulerat vilka kostnader som finns för en lagringsplats) 

 Kontrakt 

 Uppdelning av inleveranser på enskilda lass (vad som körts in) och material per åkeri 

 Lageregenskaper 

 Distrikt och leveransgrupp 

 Sortimentsgrupp och inmätningsdatum 

 Tidpunkt  

 Kund (Domsjö Fabriker, Övik Energi) 

 Leverantörskostnader 

 Hur mycket en leverantör har levererat 

 Information om inköp 

 Uteblivna leveranser från specifika leverantörer 

 Volym för specifika leveranser 

 Typ av transportslag (båt, bil, tåg) 
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Flera kriterier ska kunna användas vid sortering av data. Detta ska kunna fungera som underlag för 

jämförelser och analys (Exempel på önskvärda sorteringar är: kostnad, ursprung, sortiment, 

lagerplats och leverantör för specifika leveranser, uppgifter om  fraktare/entreprenörer för specifika 

frakter/lossningar etc.) 

[SD.2] Systemet ska kunna hantera olika och flera typer av mått i leveranser och lager. 
 
[SD.3] Systemet ska kunna bokföra och matcha uppgifter om kostnad för specifika frakter och 
lossningar och uppgifter om fraktare och entreprenörer för specifika frakter och lossningar på rätt 
leverans och sortiment samt var för sig (lossning, frakt, hamnavgift etc). 
 [SD.4] Systemet ska kunna tillhandahålla uppgifter om uttag per förbrukare (externer, ÖEAB, Domsjö 

Fabriker) 

[SD.5] Systemet ska kunna dela in inlevererat material efter dess ursprung och tilldela en specifik kod 
till varje leveransursprung. Materialets ursprung har olika prioriteringsnivåer. Det ska systemet 
kunna ange och sortera materialet därefter. Ursprunget kan gälla geografiskt område eller typ av 
leverantör. 
[SD.6] Systemet ska kunna visa vad det senaste virket och biobränslet som levererats har kostat 

med olika tids- och volymintervall. 

 [SD.7] Specifika kostnader i verksamheten (nuvarande och historiska) ska kunna spåras och tas fram 

i en hierarkisk och lätthanterlig kostnadsställestruktur som går från totala kostnad ned till specifika 

kostnadsställen. Det ska vara möjligt att gå in på specifika poster och sortera ut utfall och 

bokföringsdatum. 

[SD.8] Utifrån tillgänglig data ska det vara enkelt att matcha och bygga olika frågor, t.ex. om hur 

mycket GROT är totalt levererat, om hur mycket som totalt är levererat till en viss lagringsplats, om 

hur mycket GROT-flis som är utkört till extern part etc. 

Uppföljning 

[U.1] Systemet ska ha en funktion för leveransuppföljning med avstämning som visar hur utlovade 

leveranser stämmer överens med faktiska leveranser. 

[U.2] Systemet ska kunna erbjuda en effektiv för- och efterkontroll av leveranser och leverantörer. 

Systemet ska tillhandahålla ett köpstöd med avseende på kvalitet, pris och leveranssäkerhet. 

[U.3] Systemet ska innehålla en måluppföljnings- och målstyrningsdel där relevanta nyckeltal kan fås 

fram för att kunna härleda kostnader (kostnad Domsjö Fiber, MWh, m3fub). 

 [U.4] Systemet ska kunna ge nyckeltal för biobränsleleverans gällande:  

 Inköpspris i kr/MWh vid leverans 

 frakt från terminal i ton (eller annan måttenhet) vid leverans  

 frakt till terminal i ton (eller annan måttenhet) vid leverans  

 bearbetning för kross respektive kross/såll vid leverans  

 markkostnad i kr/m2 

[U.5] Systemet bör kunna ge nyckeltal för biobränsleleverans gällande:  
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 värmevärdesförändring (ökning/minskning av MWh) före inventeringar 

 [U.6] Systemet ska kunna hantera måltal för virkesleveranserna gällande:  

 lagermål för hur mycket material mätt i m3fub som ska finnas i lager 

 trädslagsblandning 

 budget för virke 

 kvalitetskrav (enligt gällande mätinstruktioner) 

Användaren ska meddelas om avvikelser från uppsatta måltal. Vid avvikelser av lagermål ska 

systemet meddela om det behövs ökade inköp eller bromsning av inkörningen. Vid avvikelser av 

kvalitetskrav ska systemet utifrån storleken på avvikelserna (små, medelstora och stora) meddela 

om åtgärder (prisavdrag, ingen betalning, mätningsvägran). Systemet ska skapa en mall för 

uppföljningen av måltal för virkesleveranserna (som sker i månadsbrevet samt varannan vecka på 

måndagsmötet). Uppföljning av måltal för kvalitetskraven ska ske utifrån vad som mätts in, 

redovisats och arkiverats i SDC samt vad som dokumenterats i fakturorna. 

Rapportering 

[R.1] Systemet ska innehålla rapportgenerator som kan sammanställa information från de system 

som verksamheten kommer i kontakt med. Det ska vara möjligt att bygga och utforma rapporter. Det 

ska gå att skapa saldo- och transaktionsrapporter över in- och utleveranser där materialet ska kunna 

delas upp efter sortiment och sortimentsgrupp. Det ska gå att skapa en detaljerad resultatrapport. 

Återkommande rapporter ska kunna sparas och läggas in i systemet som standardrapporter. 

[R.2] Genom rapporthanteraren ska användaren ha tillgång till löpande uppdaterad information från 

SDC. 

[R.3] Rapporter ska kunna ange typ av bränsleslag, antal MWh, pris, kostnad, 

lagerhållningskostnad, rena bränslekostnader, bränslekostnader och transportkostnader. 

[R.4] Systemet ska kunna ta fram statistik, historisk utveckling (utveckling av lager och 

kostnadsutveckling) och trendkurvor efter flera specifika kriterier, t.ex. för leverantörer, inlevererat 

material och sortiment. Statistik ska kunna tas fram över felfrekvenser, kostnader och 

materialuppföljning för specifika delar av ett sortiment. 

[R.5] I rapporthanteraren ska det finnas ett verktyg för grafisk redovisning och presentation av data. 

[R.6] Systemet ska kunna exportera information från systemet till PDFdokument, Exceldokument och 

bilder och importera information från Exceldokument till systemet. 

Framåtverktyg 

[FV.1] Systemet ska kunna innehålla:  

 ett planeringsverktyg för förbrukning, leveranser och lagervolymer. Leveransplanering är 

centralt. 

 ett prognostiseringsverktyg. Genom det verktyget ska systemet kunna hantera prognoser 

för; leverans, lager och ekonomi för både biobränsle och virke. Prognoserna ska kunna göras 
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efter kvalitet, periodiseringar och med illustrerande kurvor. Prognosverktyget ska ta verkligt 

utfall lägga prognos framåt för att erhålla priser och kostnader på helår. 

 ett budgetverktyg där användaren ska kunna se om och hur budgeten hålls. 

 [FV.2] Systemet ska kunna tillhandahålla beslutsstöd t.ex. vid förhandlingar, bytesaffärer och inköp 
(valet mellan köp av färdigbearbetat material och att bearbeta själv etc.). 
[FV.3] Systemet bör genom ett simuleringsverktyg kunna ta fram kostnadsuppgifter för olika 

(hypotetiska) lagringsmetoder, flödesvägar, inköp och materialförädlingsprocesser. 

Övrigt 

[Ö.1] I systemet ska det gå att göra tillägg och avdrag från transportprislistor. 
 
[Ö.2] Systemet ska kunna hantera och ändra  

 askhaltsvärden 

 värmevärden 

 fukthaltsvärden 
[Ö.3] I systemet ska det finnas en funktion för prisräkning där prisräkning på leverantörsnivå ska vara 

möjlig. 

[Ö.4] Systemet ska innehålla en kontroll för avtalshantering som innebär lagring och möjlighet till 

spårning av avtal. Det ska gå att lägga in avtal via leveransplan/månad. Systemet ska meddela 

användaren när ett avtal håller på att gå ut, alternativt att en uppsägningstidpunkt närmar sig. 

[Ö.5] Systemet ska tillhandahålla en funktion för kvalitetskontroll och kvalitetsuppföljning av 

bränsle och virke.  

[Ö.6] Systemet ska kunna hantera kvalitetsparametrar för bränsle. Dessa parametrar är: 

 Av opåverkbara faktorer: torr-rådensitet, kemisk sammansättning, kalometriskt värmevärde 

och naturlig askhalt. 

 Av påverkbara faktorer: fukthalt, effektivt värmevärde, andel finfraktion, fraktionsstorlek, 

fastmassevolym, mikroorganismer och föroreningar. 

[Ö.7] Systemet ska kunna ange om virke är certifierat eller inte. Gällande certifieringssysteme är PEFC 

(i regel privata skogsägare) och FSC (i regel större skogsbruk). 

[Ö.7] Systemet ska ha en avräkningsfunktion. Det ska finnas möjlighet att välja om avräkning ska 
göras eller inte. Om det inte görs så ska kontrollavräkning utföras. Systemet ska kunna göra 
transportprislista avräkning från SDC. I systemets transportavräkning ska det gå att se var 
transporten varit, à-pris och transportavståndsregister. 
[Ö.8] Användaren ska kunna skapa mall för: 

 månadsbrev med relevant underlag lätt tillgängligt. (Information för att skriva månadsbrevet 

tas idag från dokumenten Virkeskostnad region, Faktureringssammanställning ÖEAB samt 

Bränslekostnad region) 

 månadsrapporter med relevant underlag lätt tillgängligt. (Information för att skriva 

månadsrapporter tas idag från dokumenten Faktureringsprissammanställning ÖEAB, RR och 

BR Fiber 2010, Fasta kostnader samt Inköps- och faktureringspris) 
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[Ö.9] I systemet ska det vara möjligt att skapa fakturor och innehållet i fakturorna ska kunna 
utformas efter specifika önskemål. Faktureringspriset ska kunna delas upp på delkostnader och 
separata kostnader ska kunna tas fram. 
[Ö.10] Systemet ska kunna hantera omräkningar av de av mått som används (t.ex. m3fub och ton till 

MWh). För detta ska systemet tillhandahålla dynamiska omräkningstal som kräver m3s mätning och 

inte tar hänsyn till packningsgraden för materialet. De dynamiska omräkningstalen ska vara rullande, 

löpande uppdaterade erfarenhetstal och representera snittvärdet för mätningar under en viss 

period. Användaren ska kunna välja tidsintervall för denna period (årssnitt, månadssnitt, veckosnitt 

etc.). 

[Ö.11] I systemet ska det gå att bestämma hur länge ett kontrakt ska gälla och vad ett kontrakt ska 
omfatta gällande både gällande volym och tid. 
 
[Ö.12] I systemet ska det gå att se fast kontraktspris eller prislistor och prismatriser. 
[Ö.13] Systemet ska kunna visa vad som är återstående kvarvarande kontraktsvolym. Det förutsätter 

att en virkesorder per avtal skapas. 
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Symboler i processkartläggningarna 

Nedan följer en förteckning över de symboler i processkartläggningen som kan behöva förklaras. 

 

Hörneborgsverket, Övik Energi AB 

 

Databas 

 Data/information 

 

Manuell process/registrering 

 

Rapport 

 

Dokument 

 

”Excel-snurra” 

 
Leverans 

 
Mätstugan för virkesmätning 

 Process 

 

Faktura 

 

Manuell process, avvikelser 

 

Manuell process, godkännande 

 

Manuell process, kontroll 
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Beskrivning av flödet för biobränslet utifrån processkartläggning 

 På Hörneborgsverket används förbrukningsrapporteringsverkyget TIPS/INFO.  

 Uppgifter om förbrukningen på Hörneborgsverket registreras i TIPS/INFO-systemet. 

 Från TIPS/INFO kommer information om kraftvärmeverkets förbrukning och information som 

ligger till grund för den månatliga budgeten. 

 Utifrån den informationen skriver anställda vid Hörneborgsverket förbrukningsplan och 

månatlig budget. 

 I respektive rapporter om förbrukningsplan och månatlig budget finns information om Fasta 

bränslekostnader, Renseribark och Torv. 

 Utifrån denna information skriver Domsjö Fiber avtal mot leverantörer och en leveransplan. 

 Avtal skickas till leverantörer som via Entreprenörer inom Transport kan leverera material till 

kraftvärmeverket, närpannor och/eller lager. 

 Dessa transporter går i första hand till mätplatsstugan för virkesmätning som utförs av VMF. 

 Resultatet av mätningen registreras i SDC VIOL. 

 Domsjö Fiber har systemtillgång till SDC VIOL och kan efter en mätning plocka ut data om det 

inkommande materialet i form av; Vikt, volym, torrhalt, Energi (i MWh), uppgifter om vilken 

leverantör som levererat vad, datum för leverans, datum för registrering samt andel och 

mängd inlevererat obearbetat bränsle. 

 Efter mätningen i SDC VIOL så transporteras materialet till någon av de befintliga 

lagerplatserna. Där bearbetas materialet, d.v.s. krossas till flis som kan användas i 

Hörneborgsanläggningen. 

 Denna bearbetning utförs av Entreprenörer inom Bearbetning. 

 Efter att ha bearbetats så lagras materialet vid någon av de befintliga lagerplatserna, därefter 

transporteras det återigen till mätplatsstugan för att mätas en andra gång, den här gången 

som bearbetat material. 

 Denna andra mätning registreras också i SDC VIOL och resulterar också i information i SDC 

VIOL om ; Vikt, volym, torrhalt, Energi (i MWh), uppgifter om vilken leverantör som levererat 

vad, datum för leverans, datum för registrering samt andel och mängd inlevererat 

obearbetat bränsle som Domsjö Fiber kan plocka ut. 

 Med stöd av den nämnda utdatan från SDC VIOL så utför Domsjö Fiber; Avstämning av lager, 

Avstämning av leveransplan, Avstämning månatlig budget, Avstämning leveranser till lager, 

Avstämning leveranser till närpannor, Avstämning leveranser till kraftvärmeverket samt 

sammanställning av verklig förbrukning. Allt detta sker manuellt. 
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 Dessa manuella aktiviteter registreras i Excelfilen Hemkomster. Den Excelfilen ligger till grund 

för manuell registrering i excelfilerna Krossat (ton), Förbrukning Kraftvärmeverket, 

Förbrukning Bjästa, Förbrukning Bredbyn samt Lager. Excelfilen Förbrukning 

kraftvärmeverket ligger till grund för manuell registrering i Excelfilen Domsjö Fabriker bark 

och spån. 

 Utifrån dessa Excel-filer så utförs en kostnadsuppföljning. Detta är en manuell process som 

innebär registrering i Excelfilerna Kostnadsuppföljning leverantörer, Kostnadsuppföljning 

total samt Lagervärdering FIFO. 

 Utifrån dessa Excelfiler görs en manuell kontroll för att se så att de registrerade uppgifterna 

stämmer. 

 Efter detta utförs fakturering till Övik Energi som resulterar i en faktura som skickas till Övik 

Energi. 

 De uppgifter om materialet som har registrerats görs sedan manuellt till olika rapporter som 

skickas till ägarbolagen och som redovisas för Domsjö Fibers styrelse. För att ta fram 

uppgifter till dessa rapporter behöver det utföras en del manuellt arbete för att hitta, ordna 

och sortera i befintliga Excel-filer. Rapporterna som tas fram är; Månadsrapport 

bokslut/mån, Månadsbrev, Trender och Utveckling, Bränsleförbrukningsrapporter samt 

rapport om Tertialinventering. 
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Beskrivning av flödet för virket utifrån processkartläggning 

 På Domsjö Fabriker används förbrukningsrapporteringsverkyget TIPS/INFO, en systemlösning 

av FLEXITE och målstyrningsdokumentet MASTERPLAN.  

 Uppgifter om förbrukningen på Domsjö Fabriker registreras i TIPS/INFO-systemet. 

 Från TIPS/INFO kommer information om Domsjö Fabrikers förbrukning och från TIPS/INFO 

och MASTERPLAN information som ligger till grund för den månatliga budgeten. 

 Utifrån den informationen skriver anställda vid Domsjö Fabriker förbrukningsplan och 

månatlig budget. 

 I respektive rapporter om förbrukningsplan och månatlig budget finns information om virke 

respektive flis. 

 Utifrån denna information skriver Domsjö Fiber avtal mot leverantörer och en leveransplan. 

 Avtal skickas till leverantörer som via Entreprenörer inom Transport kan leverera material till 

Domsjö Fabriker. 

 Dessa transporter går i första hand till mätplatsstugan för virkesmätning som utförs av VMF. 

 Resultatet av mätningen registreras i SDC VIOL. 

 Domsjö Fiber har systemtillgång till SDC VIOL och kan efter en mätning plocka ut data om det 

inkommande materialet i form av; Vad som är inlevererat av leverantör, vilket material som 

är inlevererat (ton) samt volymen för det inlevererade materialet. 

 Med stöd av den nämnda utdatan från SDC VIOL så utför Domsjö Fiber; Avstämning av 

leveransplan, Avstämning av månatlig budget, Avstämning av leveranser samt 

sammanställning av verklig förbrukning. Allt detta sker manuellt. 

 Dessa manuella aktiviteter registreras i Excelfilerna ”Hemkomster”, ”Lager” samt ”Bark och 

spån”.  

 Utifrån dessa Excel-filer så utförs en kostnadsuppföljning. Detta är en manuell process som 

innebär registrering i Excelfilerna Kostnadsuppföljning leverantörer, Kostnadsuppföljning 

total samt Lagervärdering FIFO. 

 Utifrån dessa Excelfiler görs en manuell kontroll för att se så att de registrerade uppgifterna 

stämmer. 

 Efter detta utförs fakturering till Domsjö Fabriker som resulterar i en faktura som skickas till 

Domsjö Fabriker. 

 De uppgifter om materialet som har registrerats görs sedan manuellt till olika rapporter som 

skickas till ägarbolagen och som redovisas för Domsjö Fibers styrelse. För att ta fram 

uppgifter till dessa rapporter behöver det utföras en del manuellt arbete för att hitta, ordna 



 
 

100 

och sortera i befintliga Excel-filer. Rapporterna som tas fram är; Månadsrapport 

bokslut/mån, Månadsbrev, Trender och Utveckling samt rapport om Tertialinventering. 
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Beskrivning av flödet av månadsbokslutet utifrån processkartläggning 

 Som ekonomihanteringssystem används ORACLE Finance. 

 I ORACLE registreras uppgifter om från Excelfilerna Förbrukning och Inventering. 

 Tillsammans med dessa filer och Excelfilen Hemkomster fås information om utgående lager. 

 Ur informationen om utgående lager registreras uppgifter manuellt i Excelfilerna 

”Renseribark” och ”Tippficka”. 

 I ORACLE registreras uppgifter från leverantörsfakturor, Excelfilerna; Reserveringar, Manuella 

betalningar - sociala avgifter samt Löner, Externa kundfakturor samt Excelfilen Hemkoster. 

 Ur dessa Excel-filer kommer information som registreras i delas upp manuellt Per leverantör 

( till Excelfilen Leverantörsnivå), Per sortiment (till Excelfilen Sortimentsnivå), Efter Volymer 

(till Excelfilen volymer) samt efter Kostnader på respektive kostnadsställe (till Excelfil också 

för detta). 

 Utifrån dessa Excelfiler görs en manuell kostnadsuppföljning som resulterar i manuell 

registrering i Excelfilerna Kostnadsuppföljning totalt, Kostnadsuppföljning per sortiment samt 

Kostnadsuppföljning per leverantör. 

 Denna registrerade kostnadsuppföljning kontrolleras manuellt. 

 Utifrån registrerat material görs en manuell lagervärdering av utgående lager utifrån 

teoretiskt lager. 

 Den manuella lagervärderingen av utgående lager utifrån teoretiskt lager registreras 

manuellt i Excelfilerna Kostnadsmassa inköpskostnader sam Kostnadsmassa lager. 

 Utifrån registrerat material görs en manuell kostnadsuppföljning som resulterar i registrering 

i Excelfilerna Fasta kostnader totalt och Finansiella kostnader totalt. 

 Utifrån dessa filer fördelas kostnaderna manuellt vilket ger information om de totala 

kostnaderna för respektive ägarbolag. 

 Faktura till Domsjö Fabriker och faktura till Övik Energi registreras sedan manuellt i ORACLE 

Finance. 

 Ur det registrerade materialet sker sedan en manuell process där Inköpskostnader (Excelfil) 

och Fasta kostnader (Excelfil) 

 Utifrån de registrerade Finansiella kostnaderna så delas dessa upp och registreras i 

Excelfilerna RR, BR, Kap., Likv. 

 Utifrån registrerade Inköpskostnader och Fasta kostnader tas information manuellt fram till 

en månadsrapport och månadsrapporten fastställs. 
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Beskrivning av flödet av budget utifrån processkartläggning 

 Till hands i budgetarbetet finns uppgifter om Hemkomster, Priser, Fasta kostnader, 

Finansiella kostnader och Förbrukning i Excelfiler.  

 Kostnaderna fördelas manuellt på virke respektive bränsle utifrån det underlag som finns i 

Excelfilerna med uppgifter om Hemkomster, Priser och Fasta kostnader. 

 Utifrån ovan nämnda uppgifter sammanställs manuellt en kostnadsbudget, en intäktsbudget 

och en lagervärdering. Sammanslagna ska dessa leda till i ett nollresultat eftersom Domsjö 

Fiber är ett företag som inte ska drivas med vinst. 

 Utifrån kostnadsbudgeten, intäktsbudgeten och lagervärderingen så skapas en rapport över 

vad Domsjö Fiber tar betalt gällande virke respektive bränsle. Den här rapporten skickas till 

ägarbolagen Domsjö Fabriker och Övik Energi.  

 Utifrån den information som finns i detta läge skapas manuellt en resultatbudget, en 

kapitalbudget, en balansbudget och en likviditetsbudget. Utifrån dessa budgetar skapas 

manuellt en budgetrapport som skickas ut till ägarbolagen Domsjö Fabriker och Övik Energi. 
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Beskrivning av flödet av ekonomiprocesserna sammanställt utifrån 

processkartläggning 

 Registrering sker manuellt i ORACLE i reskontran eller huvudboken i ORACLE av: 

Leverantörsfakturor, kundfakturor och Excel-filerna Manuella betalningar, Löner, Sociala 

kostnader, Reserveringar och Lagervärderingar. 

 Från ORACLE tas indata för månaden gällande kostnader. 

 Indatan för månaden gällande kostnader registreras i Crystal Report. 

 Utifrån den data som erhålls från Crystal Report görs en manuell uppdelning av 

kostnadssammanställning per leverantör och sortiment. 

 Utifrån detta görs en manuell kostnadsuppföljning och en manuell avstämning av BR samt 

per AO utifrån Excelfilerna; BR AO-vis, 19310, 23310, 23610, 23611, Avräkningen och 

Baltikum. En större del av datan kommer också från registrerade uppgifter som t.ex. 

kundreskontra och leverantörskundreskontra från ORACLE. 

 Utifrån det här materialet görs en manuell lagervärdering. 

 Via INSIKT görs en manuell kostnadsuppföljning av fasta kostnader. 

 När de här aktiviteterna är klara och intäkterna är klara så görs en manuell sammanställning 

av kundfakturor. Efter det här görs enskilda fakturor manuellt i egna filer. Därefter sker 

manuell registrering i ORACLE av kundfakturor. 

 Från ORACLE tas material utifrån vilket resultatrapporter, kapitalrapporter, balansrapporter 

och likviditetsrapporter fastställs manuellt. Det sker också fördelning mellan AO manuellt. 

 Rapporterna som det här resulterar i fungerar som ett underlag för ägarnas månadsbrev och 

månadsrapporten som skrivs manuellt. 

 Ägarnas månadsbrev skrivs utifrån Excel-filerna Virkeskostnad region, 

Faktureringssammanställning ÖEAB samt Bränslekostnad region. 
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