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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Överensstämmelse mellan verksamhet och informationssystem.
  -En fallstudie på handelskoncernen Haendig. 
   
 
Seminariedatum: 20040603 
 
Ämne/kurs:  FEK 581, Tema Ekonomistyrning/Affärssystem 
  
Författare:  Hampus Holmgren 
  Andreas Johansson 
  Andreas Pettersson 
 
Handledare: Per Magnus Andersson 
  Carl Hellberg 
 
Företag:  Haendig AB, Duri, Hafa och HDF 
 
Fem nyckelord: Affärsmodellen, Affärssystem, Flexibilitet, Koncern, Översikt  
 
Syfte:   Syftet med studien är att beskriva och analysera  
  överensstämmelsen mellan en koncerns informationssystem och 
  dess verksamhet. 
 
Metod:   En fallstudie av en koncern har genomförts med hjälp av 
  kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt granskning av 
  erhållet företagsmaterial. Fallstudien har utförts på tre dotterbolag 
  som har besökts och i vissa fall kompletterats med  
  telefonintervjuer. Det empiriska materialet analyserades med stöd 
  av den teoretiska referensramen för att identifiera de kritiska 
  faktorer som skulle hjälpa oss att uppnå syftet med studien. 
 
Resultat:  I resultatet identifieras kritiska faktorer ut som avgör  
  överensstämmelsen mellan Haendigs verksamhet och dess 
  informationssystem. Essensen av studien är att koncernen bör utgå 
  både från verksamheten och användandet när de analyserar sina 
  informationssystem. Det är viktigt att företaget har en verksamhet 
  som överensstämmer med den systemmiljö som tillämpas 
  (Evgenious matris). Det är dock lika viktigt att man använder sina 
  informationssystem på ett effektivt sätt för att de ska innebära 
  varaktiga framgångsfaktorer (affärsmodellen). 
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Abstract 
 
Title:  Congruence between organization and information systems. 
  - A case study of the business group Haendig. 
 
Seminar date: 20040603 
 
Course:  Bachelor thesis in Business Administration, 10 swedish credits (15 
  ECTS). 
 
Authors:  Hampus Holmgren 
  Andreas Johansson 
  Andreas Pettersson 
 
Advisors:  Per Magnus Andersson 
  Carl Hellberg 
 
Keywords:  Business Group, ERP-systems, Flexibility, The Business model 
  concept, Visibility 
 
Purpose:  The purpose of the study is to describe and analyze the congruence 
  between organization and information systems of a business group. 
 
Method: A case study of a business group based on semi-structured 

interviews performed at three subsidiaries that have been visited 
and in some cases complemented by telephone interviews. The 
empirical information was analyzed using the theoretical 
references to identify critical factors to achieve the purpose of the 
study.  

 
Results:  The result-part of the study identifies critical factors that affect the 
  congruence between organization’s activities and information 
  system. The essence of the study is for the company to review both 
  activities and usage in the analysis of its information system. It is 
  important for a business group to achieve a high congruence 
  between the organizations activities and information system 
  (Evgenious positioning-matrix), but also use their information 
  systems effectively and create sustainable success factors (business 
  model). 
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Förord 
 
Härmed vill vi rikta ett stort tack till Haendig för att de varit villiga att ställa upp som fall-
företag i studien och därigenom möjliggöra vår uppsats. Vi vill tacka alla respondenter och 
övriga personer vi varit i kontakt med på Haendig och i dotterbolagen HDF, Hafa och Duri. 
Samtliga som ur personalen ställt upp för oss har varit mycket tillmötesgående och vänliga 
vilket värderas högt. 
 
Vi vill också tacka Jonas Hedman som vid flera tillfällen ställt upp och spontant klargjort de 
frågor som vi haft kring hans affärsmodell. 
 
 
Lund, den 27 maj 2004 
 
Hampus Holmgren 
Andreas Johansson 
Andreas Pettersson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÄSTIPS 
För läsaren är det värt att notera vi i bilaga 1, Begreppsordlista, förklarar de begrepp som används i uppsatsen 
och inte kan anses vara allmänt kända. Denna ordlista och den tabell som redogör för respondenter i studien är 
tänkta att löpande användas som stöd för läsaren av uppsatsen. 



Överensstämmelse mellan informationssystem och verksamhet 
-en fallstudie på handelskoncernen Haendig 

 

 

 - 5 - 

1 INLEDNING......................................................................................................................8 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................. 8 
1.2 Problemområde....................................................................................................................................... 8 
1.3 Frågeställning........................................................................................................................................ 10 
1.4 Syfte ....................................................................................................................................................... 10 
1.5 Avgränsning .......................................................................................................................................... 10 
1.6 Disposition............................................................................................................................................. 11 

2 METOD...........................................................................................................................12 
2.1 Metodansats .......................................................................................................................................... 12 
2.1.1 Hermeneutiskt förhållningssätt i vår studie ....................................................................................................................12 
2.2 Arbetsmetod i studien .......................................................................................................................... 14 
2.2.1 Modell av arbetsmetod...................................................................................................................................................14 
2.3 Teoretisk referensram........................................................................................................................... 15 
2.4 Empiriskt material ................................................................................................................................. 17 
2.4.1 Fallstudie ........................................................................................................................................................................17 
2.4.2 Förstudie ........................................................................................................................................................................17 
2.4.3 Intervjuer ........................................................................................................................................................................18 
2.4.4 Urvalet i undersökningen ...............................................................................................................................................18 
2.4.5 Respondenter.................................................................................................................................................................19 
2.5 Analys .................................................................................................................................................... 19 

3 TEORETISK REFERENSRAM ......................................................................................21 
3.1 Verksamhet............................................................................................................................................ 21 
3.1.1 Branschperspektiv (Industrial/organization view)...........................................................................................................21 
3.1.2 Resursbaserat perspektiv ..............................................................................................................................................22 
3.1.3 Strategi som process......................................................................................................................................................22 
3.1.4 Affärsmodellen ...............................................................................................................................................................22 
3.2 Organisationsstruktur........................................................................................................................... 24 
3.2.1 Centraliserad eller decentraliserad organisation............................................................................................................24 
3.2.2 Steady State...................................................................................................................................................................25 
3.2.3 Decentraliserade organisationer (internationell koncern)...............................................................................................25 
3.2.4 Centraliserad organisation (global koncern) ..................................................................................................................26 
3.2.5 Adaptiv organisation (transnationell koncern) ................................................................................................................27 
3.3 Informationsteknologi........................................................................................................................... 28 
3.3.1 Informationssystem ........................................................................................................................................................28 
3.3.2 Informationssystemarkitektur .........................................................................................................................................29 
3.3.3 Integration ......................................................................................................................................................................29 

4 EMPIRISKT MATERIAL ................................................................................................34 
4.1 Beskrivning av fallföretaget ................................................................................................................. 34 
4.2 Empiri Haendig...................................................................................................................................... 35 
4.2.1 Verksamhet ....................................................................................................................................................................35 
4.2.2 Informationssystem ........................................................................................................................................................37 
4.2.3 Vision..............................................................................................................................................................................37 



Överensstämmelse mellan informationssystem och verksamhet 
-en fallstudie på handelskoncernen Haendig 

 

 

 - 6 - 

4.3 Empiri HDF & Hafa ................................................................................................................................ 38 
4.3.1 Hafas branschperspektiv................................................................................................................................................38 
4.3.2 Hafas erbjudande...........................................................................................................................................................39 
4.3.3 HDFs branschperspektiv ................................................................................................................................................39 
4.3.4 HDFs erbjudande ...........................................................................................................................................................40 
4.3.5 Gemensamma resurser .................................................................................................................................................40 
4.3.6 Gemensamma aktiviteter ...............................................................................................................................................41 
4.3.7 Gemensamma informationssystem................................................................................................................................43 
4.4 Empiri Duri............................................................................................................................................. 46 
4.4.1 Branschperspektiv..........................................................................................................................................................46 
4.4.2 Resursbaserat perspektiv ..............................................................................................................................................46 
4.4.3 Aktiviteter........................................................................................................................................................................47 
4.4.4 Erbjudande.....................................................................................................................................................................48 
4.4.5 Informationssystem ........................................................................................................................................................49 

5 ANALYS.........................................................................................................................50 
5.1 HDF & Hafa ............................................................................................................................................ 50 
5.1.1 Branschperspektiv..........................................................................................................................................................50 
5.1.2 Resursbaserat perspektiv ..............................................................................................................................................51 
5.1.3 Aktiviteter........................................................................................................................................................................52 
5.1.4 Erbjudande.....................................................................................................................................................................53 
5.2 Sammanfattning HDF & Hafa ............................................................................................................... 53 
5.3 Duri ......................................................................................................................................................... 53 
5.3.1 Branschperspektiv..........................................................................................................................................................53 
5.3.2 Resursbaserat perspektiv ..............................................................................................................................................54 
5.3.3 Aktiviteter........................................................................................................................................................................54 
5.3.4 Erbjudande.....................................................................................................................................................................55 
5.4 Sammanfattning Duri ............................................................................................................................ 55 
5.5 Haendigkoncernen................................................................................................................................ 56 
5.5.1 Verksamhet ....................................................................................................................................................................56 
5.5.2 Informationssystem ........................................................................................................................................................57 
5.5.3 Vision..............................................................................................................................................................................57 
5.6 Faktorer som påverkar Haendigkoncernens överskådlighet och flexibilitet ................................... 58 

6 RESULTAT OCH DISKUSSION....................................................................................59 
6.1 Resultat och diskussion ....................................................................................................................... 59 
6.1.1 Haendig som ett konglomerat av dotterbolag med starka individuella kulturer..............................................................61 
6.1.2 Ledningens finansiella styrverktyg och centraliserade investeringsbeslut .....................................................................61 
6.1.3 Olika typer av affärssystem anpassade för varje dotterbolag ........................................................................................61 
6.1.4 Decentraliserad organisation med hög överskådlighet ..................................................................................................62 
6.2 Reflektioner och förslag till fortsatta studier ...................................................................................... 63 

7 REFERENSER...............................................................................................................65 
7.1 Böcker .................................................................................................................................................... 65 
7.2 Artiklar.................................................................................................................................................... 65 
7.3 Intervjuer................................................................................................................................................ 66 



Överensstämmelse mellan informationssystem och verksamhet 
-en fallstudie på handelskoncernen Haendig 

 

 

 - 7 - 

Figurförteckning 

Figur 1: Beskriver grafiskt studiens arbetsmetod. ..........................................................................................................................14 
Figur 2: Illustrerar Grounded Theory-metoden. (Eneroth, 1979)....................................................................................................16 
Figur 3: Illustrerar Hedmans Affärsmodell. (Hedman et al, 2002) ..................................................................................................23 
Figur 4: Illustrerar Evgenious positioneringsmatris. (Evgeniou, 2001) ...........................................................................................25 
Figur 5: Illustrerar Decentraliserade organisationer (Internationell koncern). (Clemmons, 2001)..................................................26 
Figur 6: Illustrerar Centraliserad organisation (global koncern). (Clemmons, 2001)......................................................................27 
Figur 7: Illustrerar Adaptiv organisation (transnationell koncern). (Clemmons, 2001) ...................................................................27 
Figur 8: Tabellen illustrerar olika systemnivåer. (Wiktorin, 2003)...................................................................................................28 
Figur 9: Figuren beskriver strukturen i Intentias affärssystem Movex (Intentias hemsida) ............................................................31 
Figur 10: Business to Business framework ur ett makroanalytiskt perspektiv. (Erasala et al, 2002) .............................................32 
Figur 11: Figuren illustrerar empirikapitlets struktur och upplägg...................................................................................................34 
Figur 12: Figuren illustrerar analyskapitlets struktur och upplägg. .................................................................................................50 
Figur 13: Haendigs position i Evgenious placeringsmatris.............................................................................................................60 
 
 
Tabellförteckning 
Tabell 1. Respondenter i studien samt deras bolagstillhörighet och titel. ......................................................................................19 
Tabell 2: Faktorer som påverkar Haendigs överskådlighet och flexibilitet. ....................................................................................58 
Tabell 3: Kritiska faktorer som påverkar Haendigs överskådlighet och flexibilitet..........................................................................59 
 
 
Bilagor 
BILAGA 1 - Begreppsordlista .........................................................................................................................................................67 
BILAGA 2 – Intervjumall Haendig...................................................................................................................................................68 
BILAGA 3 – Intervjumall HDF & Hafa.............................................................................................................................................69 
BILAGA 4 – Intervjumall Duri..........................................................................................................................................................72 
 
 
 
 
 
 
 
 



Överensstämmelse mellan informationssystem och verksamhet 
-en fallstudie på handelskoncernen Haendig 

 

 

 - 8 - 

1 INLEDNING 
Detta kapitel ger en kort bakgrundsbeskrivning till den utveckling som har skett de senaste 
decennierna gällande informationshanteringen i företag. Problemområdet berör överens-
stämmelsen mellan en organisations verksamhet och informationssystem. Detta 
problematiseras i en diskussion som mynnar ut i en frågeställning och ett syfte för studien av 
Haendig. Arbetet avgränsas genom att författarna anger utelämnade delar i studien och 
slutligen sammanfattas rapportens struktur i en disposition över kapitlen. 

1.1 Bakgrund 
Den tekniska utvecklingen har gått fort det senaste årtiondet och informationshantering har 
fått en helt förändrad innebörd i dagens moderna organisationer. De organisationer som inte 
är beredda att följa denna utveckling löper stor risk att hamna efter eller förlora 
konkurrenskraft till andra aktörer på marknaden. Genom investeringar i nya informations-
system och ny informationsteknologi skaffar sig organisationen verktyg att använda till att 
effektivisera och rationalisera sin verksamhet. Därigenom skapas en fördel gentemot 
konkurrenterna. Sådana investeringar är dock förenade med höga risker och raden av företag 
som genomfört misslyckade implementeringsförsök är lång. Flera faktorer avgör hur ett 
företag lyckas tillämpa informationssystem och informationsteknologi som resurser och ut-
nyttjar dessa på ett lönsamt sätt. Många studier och artiklar utreder företag som ska upphandla 
eller implementera olika typer av informationssystem. Ett intressant angreppssätt vore att 
studera hur företag aktivt använder sina informationssystem och i vilken utsträckning dessa 
system överensstämmer med verksamheten. 
 
Detta arbete har sin utgångspunkt i koncernen Haendig där gruppen skaffat sig en kontakt för 
att utföra sin studie. Haendig är en koncern innefattande grossist- och distribuerande företag 
som vänder sig till olika segment på marknaden. Under senare år har Haendigs organisation 
vuxit genom uppköp av mindre affärsenheter. Vid tillväxt som sker via en upphandlings-
strategi löper koncernen större risk att få en dålig struktur på verksamheten än vid organisk 
tillväxt. Detta kan i sin tur resultera i ineffektiv användning och dålig struktur på befintliga 
informationssystem.  

1.2 Problemområde 
Verksamheten i ett företag bör byggas kring den strategi som utformats för att uppnå lång-
siktiga mål och visioner. Enligt Porters ”Generic strategies” (Grant, 2002) kan ett företag 
välja tre olika typer av strategier för att styra sin verksamhet mot uppsatta mål. Andra faktorer 
som i stor utsträckning påverkar en organisations verksamhet är till exempel historia, kultur, 
ägandeskap och ledning. I Hedman och Kallings (2002b) affärsmodell utpekas dessa som 
faktorer som påverkar värdekedjan i ett företag.  
 
Ett företags organisationsstruktur, vilken formas av den valda strategin, påverkar graden av 
överskådlighet och flexibilitet i en organisation. Decentraliserade organisationer med en 
tydlig differentieringsstrategi kräver hög flexibilitet varför också behovet av koordinering 
ökar. I centraliserade företag med en klar kostnadsledarskapsstrategi ökar behovet av kontroll 
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och överskådlighet av verksamhetens processer (Evgeniou, 2002; Clemmons, 2001). För att 
skapa både hög överskådlighet och flexibilitet kan organisationer utnyttja olika informations-
system som verktyg. 
 
ERP (Enterprise Resource Planning)-system avser att ersätta och samla de tidigare ”ärvda” 
Legacy- eller enskilda Best of Breed-systemen för att uppnå högre integration mellan 
organisationens informationssystem. En ERP-lösning ger främst högre överskådlighet 
samtidigt som den snarast hämmar flexibiliteten. Med dagens teknik finns det dock alternativa 
lösningar till standardiserade affärssystemslösningar och enskilda Legacy- eller Best of 
Breed-system. Integration med EAI (Enterprise Application Integration) möjliggör olika 
kombinationer som skapar både överskådlighet och flexibilitet (Erasala, 2002; Evgeniou, 
2002). Införande och effektivt användande av dessa system i organisationens verksamhet är 
dock ett arbete förenat med stora utmaningar och ett misslyckande kan visa sig kostsamt. 
Ända sedan den första datoriseringen av administrativa system på 1950-talet har svårigheterna 
med att systematisera verksamheten diskuterats (Wiktorin, 2003). Problemet grundar sig i att 
det är svårt att översätta affärslogik som finns i en verksamhet till informationssystem.  
 
Vårt fallföretag Haendig är ett konglomerat av olika dotterbolag med starka individuella 
kulturer, vilket skapar en decentraliserad organisationsstruktur. Haendig som i sin tur ägs av 
investmentbolaget Ratos har under de senaste åren i linje med sin strategi genomfört en rad 
förvärv av affärsenheter. Som en följd av den strategi som tillämpas förändras organisationens 
struktur ständigt. Varje dotterbolag ska samtidigt driva sin verksamhet utefter en klar 
differentieringsstrategi med egna starka varumärken vilket kräver hög flexibilitet.  
 
Haendig har dock som affärsidé att bedriva ett aktivt ägarskap genom att forma en gemensam 
företagskultur färgad av gemensamma värderingar och finansiella styrverktyg. 
Koncernen består av flera handelsbolag som huvudsakligen bedriver distribution och grossist-
verksamhet, dessa ska enligt uppsatta mål sträva efter att utvinna synergier mellan dotter-
bolagen. Då företagen i väldigt liten utsträckning själva utvecklar och producerar produkter 
ligger den huvudsakliga förädlingen i att effektivt samordna intern och extern logistik och 
lagerhantering, vilket ökar vikten av överskådlighet i verksamheten. 
 
Haendig är en koncern i behov av hög flexibilitet samtidigt som de vill uppnå hög överskåd-
lighet av sin verksamhet. En stor utmaning för organisationen blir att skapa överensstämmelse 
mellan dess informationssystem och verksamheten för att tillgodose sina behov och uppnå 
sina mål. Med Haendigs informationssystem menar vi samtliga informationssystem som finns 
inom koncernen. Diskussionen ovan leder oss fram till följande forskningsfråga och syfte för 
studien. 
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1.3 Frågeställning 
Att ur ett företagsekonomiskt perspektiv ingående granska och utvärdera informationssystem 
och verksamheter i utvalda dotterbolag. Detta för att på koncernnivå identifiera kritiska 
faktorer som påverkar verksamhetens och informationssystemens överskådlighet och 
flexibilitet. 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera överensstämmelsen mellan en koncerns 
informationssystem och dess verksamhet. 
 

1.5 Avgränsning 
Vi har i vår studie valt att fokusera arbetet kring att undersöka koncernen Haendig. Studien 
har inte gjorts gällande för hela den nordiska verksamheten utan fokuserat främst kring den 
svenska verksamheten. Tre dotterbolag har valts ut som anses representera den svenska delen 
av verksamheten. Vi har i dessa fallföretag intervjuat flera personer på olika nivåer för att 
stärka helhetsintrycket istället för att fokusera kring detaljer i organisationen. Detta bör 
beaktas vid en generalisering av studien till hela koncernen. 
 
Ytterligare begränsning av studien har utfärdats då vi inte i detalj granskat hur olika alterna-
tiva informationssystem är uppbyggda. Någon jämförelse mellan olika leverantörers system-
lösningar har således inte gjorts. Systemleverantörers uppfattning samt konkurrenters tillämp-
ning av olika informationssystemslösningar har heller inte specifikt studerats.  
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1.6 Disposition 
I dispositionen följer en kort beskrivning av varje kapitel i rapporten som avser att hjälpa 
läsaren att få en introducerande överblick av studien. 
 

INLEDNING: Beskriver bakgrund och utveckling inom forskningsområdet. Genom en 
diskussion i problemområdet fastställs frågeställning och syftet för studien. Avslutningsvis 
fastställs ramarna för arbetet genom vissa avgränsningar. 

METOD: Beskriver den forskningsmetod och det förhållningssätt som tillämpas i studien. 
Användningen av den teoretiska referensramen, det empiriska materialet och analysen 
beskrivs för att förklara hur vi via denna arbetsmetod ska kunna uppnå syftet med studien. 

TEORETISK REFERENSRAM: Teorin är hämtad från olika vetenskapliga källor och anger 
strukturen för det empiriska materialet och analyserna i studien. Teorin tillämpas sedan som 
stöd vid analyserna av dotterbolagens och koncernens verksamhet och informationssystem.  

EMPIRISKT MATERIAL: Inledningsvis beskrivs företaget som studeras i fallstudien. Den 
data som samlats in via intervjuer och dokument för respektive dotterbolag samt på 
koncernnivå utgör sammantaget det empiriska materialet. 

ANALYS: Det empiriska materialet analyseras med stöd av den teoretiska referensram som 
valts att tillgå i studien. Dotterbolagen analyseras enskilt och vidare analyseras dessa 
analyser ur ett koncernperspektiv tillsammans med koncernspecifik data. 

 
 

RESULTAT OCH DISKUSSION: Av analysen på koncernnivå identifieras kritiska faktorer för 
överensstämmelse mellan koncernens verksamhet och informationssystem vilket utgör 
grunden för diskussionen för att uppnå syftet med studien. Avslutningsvis presenteras 
reflektioner och förslag till fortsatta studier.  
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2 METOD 
I detta kapitel presenterar vi två vetenskapliga metodansatser och visar på avvikelser mellan 
dessa. Vi beskriver hur en kvalitativ metodansats tillämpas och vilket förhållningssätt vi har 
valt att använda i vår studie. En modell av vår arbetsmetod presenteras där vi beskriver för-
loppet i studien. I en genomgång av studiens kärnkapitel presenteras inledningsvis den teore-
tiska referensramen. Vidare beskrivs insamlingen av det empiriska materialet med tillämpad 
förstudie, insamlingsmetod samt motivering till urval av respondenter. Slutligen beskrivs 
analysarbetet i studien där den teoretiska referensramen används för att analysera det 
empiriska materialet. 

2.1 Metodansats 
Den typ av studie som en forskare utför ligger till grund för valet av en kvantitativ eller 
kvalitativ forskningsansats. De olika metodansatserna har starka respektive svaga sidor, vilket 
är viktigt att beakta vid valet av metod för den typ av undersökning som ska utföras. I en 
kvantitativ metod kan den insamlade informationen relativt enkelt omvandlas till siffror och 
mängder (Holme et al, 1991). Den information som samlas in är bred och hämtad från en stor 
population eller många olika undersökningsenheter. De observationer som genomförs är ofta 
systematiska och strukturerade som exempelvis en enkät med fasta svarsalternativ. 
 
En kvalitativ ansats som vi valde att tillämpa i studien, bygger på att forskaren vill återge en 
riklig information om få undersökningsenheter, samt på ett djupare och mer ingående sätt 
beskriva helheten av en företeelse. Vid en kvalitativ ansats, är det forskarens uppfattning, för-
ståelse eller tolkning av informationen som står i centrum. Insamlingsmetoderna är ofta 
ostrukturerade och osystematiska, de är oftast intervjuer utan varken fasta frågor eller svars-
alternativ (Holme et al, 1991).  Problemområdet och dess vetenskapliga natur är avgörande 
för valet av metodansats. Vanligtvis är detta beslut ett strategiskt val som grundar sig i under-
sökningens problemställning, resurser och eventuella forskningserfarenheter (Holme et al, 
1991). 

2.1.1 Hermeneutiskt förhållningssätt i vår studie 
I vår vetenskapliga studie antogs ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket oftast tillämpas i 
samband med en kvalitativ metodansats. Vi ville använda vår kunskap samt våra tankar, 
intryck och känslor som en tillgång i studien. Detta för att försöka förstå hur de olika 
forskningsobjekten har tänkt och agerat vid de olika intervjutillfällena (Patel et al, 1994). Då 
vi inte från början hade någon total helhetsbild startades arbetet utan ett precist mål. Vi 
närmade oss forskningsobjektet subjektivt utifrån vår egen bild av situationen och försökte se 
helheten i problemet. Denna övergripande bild användes sedan för att identifiera relationerna 
mellan de mer specifika delarna, detta för att nå närmare en fullständig förståelse. Vid 
struktureringen av det empiriska materialet i vår studie, granskade vi först noggrant de 
utskrivna intervjuerna för att försöka förstå helheten. 
 
I nästa skede granskades vissa delar som kategoriserats för att underlätta förståelsen för varje 
del, samtidigt återkopplades de kontinuerligt till helheten. En annan fördel med ett 
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hermeneutiskt förhållningssätt var att vi kunde pendla mellan vårt eget perspektiv och 
objektets perspektiv, alltså respondentens sätt att tolka situationen (Patel et al, 1994). Att vara 
tre personer i en studie som denna ansåg vi vara en stor fördel vid dessa tillfällen. Detta då 
varje part uppfattar situationer på olika sätt beroende på varje individs egen bakgrund, 
erfarenhet och kunskap av liknade situationer, vilket gav tolkningsfasen av studien ett bredare 
perspektiv. 
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2.2 Arbetsmetod i studien 
Vi har i studien valt att granska ett antal dotterbolag och moderbolaget Haendig för att 
försöka skapa oss en överblick över vilka processer som är centrala för verksamheten. Detta 
för att vidare utreda överensstämmelsen mellan verksamheten och befintliga informations-
system. Målet med dessa studier var att samla in rikligt med information och skaffa en djup 
kunskap om fallföretagen. Vi valde därför att arbeta utefter en kvalitativ metodansats i vår 
studie då styrkan i denna metod är att visa totalsituationen. Vi ansåg att den kvalitativa 
metoden skulle skapa bättre förutsättningar för oss att i studien kunna kartlägga de olika 
dotterbolagens verksamheter. En helhetsbild skapar dessutom möjlighet till ökad förståelse 
för de sociala processerna i företeelsen (Holme et al, 1991).  

2.2.1 Modell av arbetsmetod 

Litteratur-
studier

Dokument-
analys

PROBLEM-
FORMULERING

Litteratur-
studier

Dokument-
analys

TEORETISK
REFERENSRAM

Kvalitativa
intervjuer

Dokument-
analys

EMPIRISKT
MATERIAL

Teoretisk
Referensram

Empiriskt
Material

ANALYS

SLUTSATS

Inledningen
av studien

Slutlig rapport
av studien  

Figur 1: Beskriver grafiskt studiens arbetsmetod.  

 
Figur 1 illustrerar den arbetsmetod som vi tillämpat under studien. Vårt tillvägagångssätt har 
präglats av en iterativ arbetsgång, vilket medfört att vi ständigt uppdaterat och utökat vår 
förståelse för forskningsområdet. I inledningen av studien utfördes grundliga granskningar av 
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den information som vi erhöll från fallföretaget Haendig. Genom att tillämpa tratt-tekniken 
startade arbetet utifrån stora och öppna frågor för att så småningom hamna på mer detaljerad 
nivå. Parallellt genomfördes omfattande litterära studier för att skapa en teoretisk referensram 
som studien byggts kring. Genom en iterativ process specificerades problemområdet och 
ledde fram till det syfte studien avsåg att undersöka. 
 
Med detta som utgångspunkt fortsatte arbetet med att fastställa den teoretiska referensramen. 
Den teoretiska grunden i arbetet hämtades främst från vetenskapliga artiklar och litteratur som 
berör forskningsområdet. Det empiriska materialet erhölls vid olika tillfällen genom 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Dessa sammanställdes, skrevs ut och strukturerades 
upp i enlighet med Grounded theory-metoden (Eneroth, 1979). Det empiriska och teoretiska 
materialet kategoriserades enligt liknande struktur för att underlätta analysfasen av arbetet. 
 
I analysfasen av studien användes utvalda teoretiska modeller som verktyg för att bearbeta det 
insamlade empiriska materialet. Med stöd av den information som framkom i analysen kunde 
ett resultat uppnås för studien. I en diskussion kring resultatet blickade vi tillbaka mot det 
syfte och den problemformulering som genomsyrat arbetet för att på ett vetenskapligt sätt 
besvara dessa med stöd i såväl empiri som teori. Slutligen reflekteras i en diskussion kring det 
erhållna resultatet för att vidga perspektivet. Det som i inledningskapitlet föreställde en tratt 
ska i denna diskussion skapa formen av ett timglas.  

2.3 Teoretisk referensram 
I utformningen av den teoretiska referensramen som använts i denna studie har ett induktivt 
angreppssätt tillämpats. Studien har, med förankring i tidigare vedertagna teorier genom in-
samling av information och empiri, format en teoretisk modell som är gångbar för den i 
sammanhanget givna företeelsen. Risken med detta tillvägagångssätt är att det inte är fastlagt 
om den teoretiska modell som utformats är generellt gångbar. Detta då det empiriska 
materialet som analyseras med modellen är hämtat från en speciell situation vid en viss tid-
punkt. Om den undersökta företeelsen förändras med tiden kan modellen som skapats endast 
göras gällande i detta specifika fall (Patel et al, 1994).  
 
För att skapa en inledande förståelse för det forskningsproblem som en studie kommer att 
beröra är det viktigt att ta del av tidigare utförda studier inom ämnesområdet. Genom att 
granska redan utförda arbeten inom undersökningens problemområde kan man snabbare 
komma igång med studien (Backman, 1998). I det inledande skedet med att fastställa teorin 
granskades tidigare skrivna uppsatser inom närliggande forskningsområden. Litteratur-
studierna syftade både till att försöka skapa en grundläggande förståelse för problemet samt 
att förankra studiens syfte i redan vedertagna teorier inom området för att ha möjlighet att 
generalisera situationen. 
 
Vi har studerat ett brett litterärt spektrum, för att uppnå en allmän teorietisk kunskap relaterad 
till problemområdet. Vi har läst artiklar som hämtats ur olika artikeldatabaser samt annan 
litteratur som rekommenderats av våra handledare. Viss litteratur som tillämpats i vår studie 
har tidigare ingått som kursmaterial på utbildningen. I övrigt har information hämtats från 
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Internet, hänvisningar från källförteckningar i andra arbeten, samt rekommendationer från 
personer med erfarenhet och kunskap inom problemområdet. Tillämpad litteratur redovisas 
fristående i referenslistan i slutat av rapporten. 
 
Den teoretiska referensramen består av huvuddelarna verksamhet, organisationsstruktur och 
informationsteknologi som utgör stommen för teorikapitlet. Grounded theory-metoden har 
tillämpats för att kategorisera och strukturera upp de olika delarna. Metoden tillämpades även 
i analysfasen av studien för att identifiera hur de olika dimensionerna inom varje kategori 
hänger samman och påverkar varandra. 
 

 
Figur 2: Illustrerar Grounded Theory-metoden. (Eneroth, 1979) 

Genomgående i vår studie gjordes gränsöverskridande analyser över hur de olika delarna och 
deras dimensioner beror av och påverkar varandra. Vi har försökt att se hur verksamheten 
påverkar organisationens struktur. Vidare utgör organisationsstrukturen en faktor för att fast-
ställa en informationssystemsarkitektur och vilka informationssystem som tillämpas i en 
verksamhet.  
 
Medan de tillämpade kvantitativa metoderna återger bilden av ett begränsat urval eller ett 
begränsat antal faktorer, menar Eneroth (1979) att den kvalitativa Grounded theory-metoden 
ger en holistisk och samlad bild av samtliga faktorer. Metoden syftar till att återge en helhets-
beskrivning av någonting snarare än att återge statistisk data av en företeelse. För att 
exemplifiera figur 2 har vi således benämnt kategori 1, 2 och 3 med våra teoridelar 
verksamhet, organisationsstruktur och informationsteknologi. 
 
En viktig punkt att belysa gällande de teorier som tillämpats i arbetet är att de möjligen inte är 
exakt utformade för vår specifika situation. Det empiriska underlag och de sammanställningar 
av befintliga teorier som vissa av artiklarna behandlar skiljer sig åt mot vår företeelse. De 
teorier som valts för arbetet kan i vissa fall påverka helheten på ett härför icke avsett sätt. Vi 
är väl medvetna om att det kan finnas teorier som skulle kunna ha varit intressanta att belysa i 
detta arbete. Kunskaper och erfarenheter inom forskningsområdet har därför begränsat 
utformningen av denna teoretiska referensram. Samtidigt har vår begränsade tidsram och vår 
förmåga att söka information i olika artikeldatabaser också begränsat studiens precision. 
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2.4 Empiriskt material 
Det empiriska materialet i vår studie samlades in genom användning av olika insamlings-
metoder. Data som genererats genom tillämpning av dessa metoder kan fördelas i två 
kategorier, primär- och sekundärdata. Triangulering tillämpades där flera insamlingsmetoder 
och datakällor utnyttjades för att öka trovärdigheten av resultatet i studien (Holme et al, 
1991). 

2.4.1 Fallstudie 
Ett fall eller (case) handlar i princip om samspelet mellan olika faktorer i en viss situation 
enligt Nisbet & Watt (Bell, 1993). Styrkan med fallstudier är att forskaren kan fokusera på en 
speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen. 
Varje organisation har egenskaper som är gemensamma med andra men kan även ha egenska-
per som är unika för dem. Forskarens uppgift är att visa på hur samtliga av dessa egenskaper 
påverkar en organisations sätt att fungera. Den information som samlats in kan inte 
kontrolleras av andra. Kritik riktas därför ofta mot denna forskningsmetod då det i normala 
fall är omöjligt att generalisera resultatet av en fallstudie vilket är en stor del av forskningen 
(Bell, 1993).  
 
Därför ifrågasätts värdet av att studera enskilda företeelser. Enligt Bassey (Bell, 1993) är det 
viktigt att bedöma till vilken grad detaljerna i fallstudien är tillräckligt omfattande och 
relevanta. Detta för att kunna genomföra en viss grad av generalisering av resultatet till 
liknande situationer. Det går att diskutera generaliserbarhet utifrån två olika aspekter, dels 
teoretiskt men även empiriskt. Då vi i vår studie tillämpade Grounded Theory syftade vi inte 
till att bevisa sanningshalten i våra teorier. Det handlar snarare om att visa hur väl teorierna 
passar in och hur de kan anpassas till vår situation för att utgöra stöd i vår studie menar 
Glasser & Strauss (Svenning, 1999). Genom rätt val av teorier utgör dessa således stöd för 
viss generalisering av studien. 
 
Vi har valt att utföra en fallstudie på handelskoncernen Haendig, vilket begränsar vår studie 
till vissa delar av organisationen. Genom selektivt urval och tillämpning av flera insamlings-
metoder ökar stödet för generalisering av resultatet (Svenning, 1999). Vi har valt att utgå från 
flera dotterbolag i koncernen för att tillhandahålla så helhetstäckande information som möjligt 
och på så vis skapa oss en god bild av helheten. För att främja generaliserbarheten i studien 
har vi noggrant valt ut olika delar av organisationen som på ett bra sätt ska kunna motsvara 
koncernen som helhet. I valet av respondenter betänktes även generaliserbarheten då 
medarbetare från olika nivåer inom koncernen intervjuats för att skapa en större förståelse för 
helheten (Patel et al, 1994). I kvalitativa undersökningar bör forskaren komplettera med 
kvantitativa metoder för att erhålla en bredare datainsamling som kan stödja generalisering av 
resultatet (Svenning, 1999). Vår studie byggdes främst kring kvalitativa insamlingsmetoder 
vilket begränsar vår möjlighet att generalisera vårt resultat. 

2.4.2 Förstudie 
Att hämta information ur redan befintligt material innebär sekundär datainsamling. De 
inledande litterära studierna av vetenskapliga artiklar och tidigare arbeten utgjorde grunden 
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för att fastställa syftet med arbetet. En viktig del av informationen utgjordes av dokument som 
vi fick tilldelat från vårt fallföretag Haendig. Genom utförlig och iterativ granskning av 
affärsplanerna från de olika dotterbolagen och årsredovisningen från Haendig erhölls kunskap 
om fallföretaget. Detta moment utgjorde vidare en väsentlig del av studien i form av stöd för 
utformande av de intervjumallar som tillämpades i den empiriska delen av studien. Relevanta 
problemområden identifierades och samtidigt har dokumenten fungerat som stöd vid 
skapandet av de empiriska kapitlen i studien.  

2.4.3 Intervjuer 
Primärdata är efterfrågat material som samlas in för första gången genom olika 
undersökningsmetoder (Dahmström, 2000). Det kan vara svårt att vid tillämpning av en 
kvalitativ metod utan genomgående struktur generalisera resultatet av intervjuerna, dessutom 
ska informationen vara relevant för studiens frågeställning (Holme et al, 1991). För insamling 
av primärdata och som grund i det empiriska materialet tillämpades därför kvalitativa semi-
strukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Till skillnad från strukturerande enkäter som 
intervju, kräver semistrukturerade intervjuer en större arbetsinsats i form av sammanställning 
och tolkning av det empiriska materialet. Forskaren kan på ett bättre sätt tillgodogöra sig en 
mer holistisk bild av företeelsen vilket också var en del av studien (Dahmström, 2000).  
 
Innan intervjuerna genomfördes strukturerades arbetet upp enligt Grounded theory-metoden i 
huvuddelarna verksamhet, organisationsstruktur samt informationsteknologi. Detta nämner 
Holme et al (1991) som en förutsättning för att effektivt kunna hantera och tolka den 
information som samlas in i undersökningen. Intervjumallar skapades för att erhålla en 
liknande struktur i samtliga intervjuer, men samtidigt lämnades utrymme för en mer fri 
diskussion där respondenten själv återgav sin version. I studien anser vi oss ha hittat en bra 
balans mellan struktur och öppenhet för att uppnå god relevans och helhetsbild av den under-
sökta företeelsen. Materialet av intervjuerna sammanställdes och strukturerades, samtidigt 
som de skrevs ut från de inspelade band som använts som hjälpverktyg under intervjuerna. 
 
Grounded theory-metoden användes för att identifiera så många sidor som möjligt av vår 
företeelse genom att granska flera olika dimensioner och deras kvaliteter. Genom att åter-
koppla vårt empiriska material till teorierna görs en slags generalisering. Tillförlitligheten i 
den information som samlats in kan diskuteras vid användningen av kvalitativa insamlings-
metoder. Genom tillämpning av olika insamlingsmetoder kan reliabiliteten i materialet ökas 
på olika sätt. Dokumenten från Haendig har använts i syfte att öka reliabiliteten i resultatet 
som erhållits från genomförda intervjuer. Genom att kontrollera insamlad data från 
intervjuerna mot erhållet material utfördes en viss triangulering för att öka trovärdigheten i 
det empiriska materialet 

2.4.4 Urvalet i undersökningen 
Vid insamlingen av primärdata i studien genomfördes semistrukturerade djupintervjuer vid 
flera olika tillfällen med respondenterna. Intervjuerna och urvalet av respondenterna i fall-
studien syftade till att klargöra synen på verksamheten och dess informationssystemmiljö. 
Medarbetare på olika nivåer inom koncernen och dotterbolagen intervjuades för att skapa en 
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så helhetstäckande bild av dotterbolagen som möjligt. Eneroth (1979) menar att man för att 
skapa en bred och korrekt bild av en företeelse bör undersöka flera individer från olika nivåer 
i organisationen. 
 
Vissa respondenter intervjuades också vid fler än ett tillfälle för att öka tillförlitligheten i det 
empiriska materialet och studien som helhet. Sammanlagt åtta intervjuer genomfördes med 
sex olika respondenter inom Haendigkoncenen. Urvalet av respondenter omfattades av 
anställda inom koncernens dotterbolag HDF, Hafa och Duri. Ett noggrant urval av 
respondenter i en fallstudie kan enligt Holme et al (1991) möjliggöra för generalisering.  
 
Företagets möjlighet att belasta sin organisation, vår begränsade tidsram för arbetet, samt vår 
geografiska position i förhållande till vissa bolag i koncernen begränsade möjligheten att 
utföra en helhetstäckande studie. Beslut fattades om att begränsa insamlingen av primärdata 
till huvudkontoret och dotterbolag på orterna Halmstad och Göteborg. Vi ansåg att urvalets 
egenskaper gav tillräcklig information för att kunna utföra vår studie i förhållande till det 
syfte som fastlagts för arbetet. Vi är dock medvetna om att ett mer omfattande empiriskt 
material skulle ha givit en mer utförlig bild av organisationen och därför kunnat påverka 
resultatet i studien. 

2.4.5 Respondenter 
Denna tabell sammanställer de respondenter som deltagit i studien och är tänkt att fungera 
som stöd för läsaren. 
 
Namn Bolag Titel 
Ahlander, Christian HDF Produkt- och marknadskoordinator 
Carlson, Ulf Haendig Koncerncontroller 
Högberg, Charlie HDF & Hafa Lagerchef  
Karlsson, Karl-Johan HDF & Hafa IT-chef 
Kronström, Lars Duri Ekonomichef och vice VD 
Lindersson, Nils-Olof HDF & Hafa Ekonomichef 

Tabell 1. Respondenter i studien samt deras bolagstillhörighet och titel. 

2.5 Analys 
I denna del av studien analyserades det empiriska material som samlats in via intervjuerna 
med stöd från den teoretiska referensramen. I utgångsskedet kan strukturen av Grounded 
theory-metoden göras gällande. Inledningsvis i detta kapitel analyserades de olika dotter-
bolagen med utgångspunkt från Hedman och Kallings affärsmodell. Varje del av affärs-
modellen kan ses som en kategori i Grounded theory-metoden, se figur 2. Först identifieras 
den externa omgivningen för respektive dotterbolag för att sedan kunna tillämpa affärs-
modellen fullt ut genom att analysera deras resurser, aktiviteter och erbjudande. Resursen 
informationssystem analyseras för att identifiera dess inverkan på ovan nämnda externa och 
interna faktorer i varje dotterbolag.  
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I analysen av koncernen Haendig utgörs Grounded theory-kategorierna av verksamhet, vision 
och informationssystem för koncernen idag enligt figur 2. Vid tillämpningen av Evgenious 
teori kunde vi genom granskning av dessa områden identifiera deras påverkan på flexibiliteten 
och överskådligheten i en organisation som Haendig. Analysen av koncernens informations-
system baseras på de resultat som analysen av de olika dotterbolagen gav. Slutligen samman-
ställdes de kritiska faktorerna som påverkar Haendigs verksamhet, informationssystem och 
vision i en tabell. Dessa användes sedan för att beskriva och analysera hur de olika 
kategorierna överensstämmer med varandra genom att placera dem i Evgenious matris. 
Placeringen av koncernens verksamhet, informationssystem och vision i matrisen tillsammans 
med diskussionen kring de kritiska faktorernas påverkan på Haendig utgör svaret på ställd 
forskningsfråga och hur syftet med studien uppnåddes.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen inleds med en presentation av grundläggande synsätt på 
strategier som används för att ge en djupare förståelse av affärsmodellens uppbyggnad. 
Denna modell tillämpas sedan för att analysera dotterbolagens informationssystem och deras 
påverkan på dotterbolagens verksamheter. I kapitlet beskrivs vidare hur organisations-
struktur påverkar valet av informationssystem. Slutligen presenteras olika tekniska lösningar 
för informationssystem, vilka är mer eller mindre väl lämpade till olika typer av 
organisationer. Detta kapitel är tänkt att ge den teoretiska grund utefter vilken empirikapitlet 
och analysen struktureras. 

3.1 Verksamhet 
Grant (2002) ser strategi som länken mellan företagets verksamhet och dess externa miljö. För 
att en strategi ska vara framgångsrik måste den stämma överens med företagets mål och 
värderingar, dess externa miljö, dess resurser och förmågor samt dess organisationsstruktur 
och system. Om detta uppfylls uppnås en strategisk överensstämmelse. 
 
Denna strävan efter överensstämmelse mellan företagets interna och externa miljö betonas 
och behandlas olika i teorin om strategi. Väldigt kortfattat och förenklat kan sägas att de 
dominerande riktningarna i strategiområdet fokuserat företagets position i den externa miljön 
och omgivningen (branschperspektiv), dess interna resurser och deras värde för 
marknadspositionen (resursbaserat perspektiv) samt kombinerat detta med processen i vilken 
företaget når sin position på marknaden (strategi som process) (Hedman et al, 2002b). 
Hedman integrerar i sin affärsmodell dessa tre strategiinriktningar och presenterar ett verktyg 
för analys av resurser som exempelvis ERP-system. 

3.1.1 Branschperspektiv (Industrial/organization view) 
Detta synsätt har sin utgångspunkt i Porters teori ”Five Forces” med vilken en bransch och 
dess externa miljö analyseras. I branschperspektivet beaktas de externa faktorerna och deras 
inverkan på företaget och ledningens förmåga att svara på hot och möjligheter som viktiga 
framgångsfaktorer (Grant, 2002). De externa faktorer som påverkar branschen är hot genom 
inträde i branschen, branschens konkurrensintensitet, press från alternativa produktsubstitut 
samt kunder och leverantörers förhandlingsmakt. Utgångspunkten för att formulera en strategi 
är att anpassa denna utefter de externa faktorer och den miljö som företaget verkar i (Hedman 
et al, 2002b).  
 
Utifrån dessa faktorer och deras påverkan bör sedan företaget anta en av de grundläggande 
strategierna (Generic strategies). 

• Differentieringsstrategin innebär att företaget på något sätt differentierar sig från 
konkurrenterna. Ett sätt för företaget att utveckla en unik verksamhet för att ta en 
position i branschen. Denna strategi förknippas ofta med kvalitet vilket genereras 
genom bland annat produktdesign, varumärkesfokus, hög servicegrad och tillhörande 
tjänster. 
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• Kostnadsledarskap innebär att företaget framställer sin produkt till en låg kostnad för 
att kunna konkurrera i branschen via låg prissättning. Denna konkurrensfördel uppnås 
via kostnadsbesparningar i form av rationaliseringar, processinnovation och skal-
fördelar. 

• Fokuseringsstrategin innebär att man väljer någon av de två ovanstående strategierna 
och sedan fokuserar på ett smalt segment i branschen. 

3.1.2 Resursbaserat perspektiv 
Detta synsätt utgår från företagets interna resurser och förmågor samt huruvida dessa påverkar 
företagets strategi. Till skillnad från branschperspektivet som utgår från marknaden och dess 
behov fokuserar ett resursbaserat perspektiv på vad ett företag med befintliga resurser och 
möjligheter kan leverera (Grant, 2002). Resurserna i ett företag används för att utveckla, till-
verka och leverera produkter och tjänster till kunder. Barney (1996) klassificerar ett företags 
resurser enligt följande:  
 

• Finansiella resurser omfattar bland annat ett företags skuldsättningsgrad, tillgångar 
och eget kapital.  

• Fysiska resurser inkluderar maskiner och lagerlokaler. 
• Personella resurser kan vara den erfarenhet och kunskap medarbetare i organisationen 

besitter.  
• Organisatoriska resurser är exempelvis företagets historia, relationer, kultur och 

ledarskap.  
 
De företagsspecifika och unika resurserna avgör vilken aktör som blir mest lönsam. 
Framgångsrika företag innehar resurser som är av ett större värde än konkurrenternas resurser 
(Hedman et al, 2002b).  

3.1.3 Strategi som process 
Strategi som process betonar företagets agerande och hur det utför aktiviteter till skillnad från 
de två andra synsätten. Strategi ses mer som en process som utvecklas och inte som ett 
tillstånd där man ser till vilken position ett företag vill erhålla. Detta synsätt belyser också 
företagets väg för att uppnå sitt mål, vilket till stor del speglas av företagets historia. Detta 
synsätt har uppkommit som följd av en alltmer föränderlig miljö som har tvingat fram allt 
kortare planeringshorisonter (Hedman et al, 2002a). En strategi är någonting som uppstår av 
den verksamhet som företaget bedriver. I praktiken är det utförandet mellan formuleringen 
och implementering av strategin som står i fokus. Detta perspektiv på strategi ska inte ses som 
ett alternativ till ett resursbaserat perspektiv eller branschperspektiv utan snarare som ett 
perpektiv som löper parallellt med dessa två. 

3.1.4 Affärsmodellen 
Affärsmodellen kan användas som ett analytiskt verktyg för att öka förståelsen för olika 
resurser och deras ekonomiska värde i en organisation. Hedman och Kalling (2002a) menar 
att en integration av de tre ovan nämnda dominerande synsätten på strategi är nödvändig för 
att förstå sambanden i affärsmodellen. Därför blir affärsmodellen bredare än de strategi-
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perspektiv som den baseras på. Modellen bygger på beståndsdelarna externa aktörer, resurser, 
erbjudande, aktiviteter och organisation, samt longitudinella ledningsprocesser. Delarna är 
integrerade och beroende av varandra vilket innebär att en förändring av någon av bestånds-
delarna påverkar de övriga samt helheten. Modellen bör ses i samband med perspektivet 
strategi som process. Därför måste den utvecklas och förändras i en pågående process.  
 

 
Figur 3: Illustrerar Hedmans Affärsmodell. (Hedman et al, 2002) 

Relationen mellan modellens beståndsdelar (se figur 3) kan beskrivas med utgångspunkt i 
någon av de externa aktörerna kunder eller leverantörer. Exempelvis påverkas de interna 
resurserna av företagets val av insatsvaror och faktorer (exempelvis arbetskraft) som erbjuds 
av leverantörer respektive faktormarknader. Resurser i företaget påverkar i sin tur 
organisationen och dess aktiviteter och alla dessa  beståndsdelar ligger gemensamt till grund 
för det erbjudande som presenteras för kundmarknaden. Modellens delar och helheten 
påverkas löpande av de så kallade longitudinella kognitiva, kulturella, inlärnings- och 
politiska faktorerna inom och utom organisationen. Rätt utnyttjad kan den resurs som studeras 
i affärsmodellen direkt eller indirekt påverka modellens beståndsdelar så att högre lönsamhet 
uppnås genom lägre kostnader eller högre kvalitet vilket möjliggör ett erbjudande med 
branschunika egenskaper. 
 
Med hjälp av Hedmans modell kan man utgå från en resurs och analysera hur denna påverkar 
företaget och affärsmodellens olika beståndsdelar. Exempelvis kan ett företags 
informationssystem och hur det påverkar resurser, aktiviteter och erbjudande studeras. Nedan 
redogörs för detta. 
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Ett informationssystem påverkar resurser finansiellt då systemens anskaffning, imple-
mentering och drift för många företag utgör en stor investering. Systemen påverkar 
människorna i organisationen och dessa är enligt Hedman källan till framgång eller miss-
lyckande rörande informationssystem. Organisationen tvingas lära sig hur det nya systemet 
fungerar och kan från ledningens håll lättare prestationsövervakas. Ett informationssystem 
kan påverka de flesta av ett företags resurser genom att till exempel länka dem med varandra 
eller med andra organisationers system. 
 
Ett informationssystem påverkar en organisations aktiviteter såsom infrastruktur, ingående 
och utgående logistik, försäljning och marknadsföring. Ett informationssystem kan till 
exempel påverka ingående och utgående logistik vid behandlingen av och framställandet av 
fraktsedlar, vid organisation av lageryta och leveransförberedelser och så vidare. Försäljning 
och marknadsföring kan i informationssystemet få ett integrerat säljstöd och lagra utökad 
kundinformation med mera. 
 
Erbjudandet till marknaden påverkas indirekt av systemet och hur det påverkar företagets 
resurser och aktiviteter. Sänkta kostnader och/eller förbättrad kvalitet kan på olika sätt 
förbättra erbjudandet. Nya erbjudanden kan också skapas med hjälp av systemets förmåga att 
integrera system och aktiviteter.  

3.2 Organisationsstruktur 
Teorin tar upp olika nyckelfaktorer i en koncern som påverkar valet av informationssystem. 
Theodoros Evgeniou och Susan Clemmons lyfter fram överskådlighet/flexibilitet respektive 
kontroll/koordination som viktiga begrepp för en koncern vid utvärdering av det använda 
affärssystemet. Beslut om fördelning av informationssystemen i en koncern bör fattas på basis 
av verksamheten och inte teknologin enligt Clemmons. 
 
Synsättet skiljer sig principiellt på en avgörande punkt från teorin som behandlar affärs-
modellen. Detta synsätt bygger på att det finns positioner på marknaden som är mer fördel-
aktiga ur konkurrenssynpunkt och att företaget bör forma sina strategier för att nå denna 
position. Man kan identifiera strukturella tillstånd hos en organisation som innebär 
för/nackdelar för hur verksamheten bedrivs. Genom att analysera och förändra de strukturella 
tillstånden finns möjlighet att uppnå varaktiga konkurrensfördelar. Härigenom är synsättet till 
sin natur statiskt till skillnad från processperspektivet som affärsmodellen använder. 

3.2.1 Centraliserad eller decentraliserad organisation 
En koncern strävar efter att få god överblick av affärsprocesserna ur ett globalt perspektiv. 
Koncernledningen vill ha insyn i den formella organisationsstrukturen, information om 
varumärkesportföljen och kunskap om affärsenheternas kundrelationer (Evgeniou, 2002). 
Om information angående alla dessa områden kan ges på ett effektivt och tydligt sätt har 
ledningen god överskådlighet och kan styra organisationen mot gemensamma mål. En annan 
aspekt är flexibiliteten, det vill säga organisationens förmåga att anpassa sig efter förändringar 
lokalt och globalt. Detta innebär oftast att affärsenheterna i koncernen har olika informations-
flöden och behov till följd av exempelvis skilda målgrupper och geografisk placering 
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(Evgeniou, 2002). Clemmons behandlar i sin artikel om globala företagsmiljöer behovet av 
kontroll/koordination på ett motsvarande sätt. Kontroll beskrivs som ett fokuserat 
tillvägagångssätt för att genom auktoritär och central styrning uppnå konkurrensfördelar. 
Koordination är enligt Clemmons en naturlig del av alla företag som har någon grad av 
specialisering eller differentiering bland sina processer som kräver någon form av 
samordnande kraft. En koordinationsmekanism kan vara något administrativt verktyg för att 
uppnå integration mellan affärsenheter. 
 
Evgeniou menar att organisationens överskådlighet/flexibilitet är beroende av vilken 
organisationsstruktur som finns och att integrationen av informationssystemen måste göras 
med vägledning av den rådande strukturen. Många upphandlingar av informationssystem har 
gjorts utan att dessa faktorer beaktats (Evgeniou, 2001).  
 
I Evgenious matris med axlarna överskådlighet respektive flexibilitet identifieras fyra 
kvadranter som beskriver organisationsstrukturen. Med hjälp av Clemmons olika 
informationsstrukturer föreslås lämplig systemmiljö för intressanta kvadranter ur vårt 
perspektiv.  
 

 
 
Figur 4: Illustrerar Evgenious positioneringsmatris. (Evgeniou, 2001) 

3.2.2 Steady State 
De stationära företagen (steady state) präglas av en stillastående omgivning och har få eller 
inga behov av flexibel systemmiljö som kan anpassas efter förändringar. De använder ofta 
olika informationssystem i enheterna som inte är integrerade med varandra. Företag med 
monopol eller offentliga institutioner är exempel på företag med denna struktur. 

3.2.3 Decentraliserade organisationer (internationell koncern) 
För decentraliserade koncerner är tid och snabbhet nyckelfaktorer för alla processer i 
företaget. Affärsenheterna är flexibla och kan reagera snabbt på förändringar lokalt. Den 
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globala överskådligheten av verksamheten är dock begränsad. Ledningen sammanställer 
ofullständig information om affärsenheterna angående geografiska perspektiv, synergier, 
information om globala kund- och leverantörsrelationer och varumärkesportfölj (Evgeniou, 
2001). Det är vanligt att dessa system används i verksamheten där varje affärsenhet har lokalt 
anpassad informationshantering. Clemmons term för motsvarande decentraliserade företag är 
den internationella koncernen. För den är det enligt Clemmons viktigt att kunna förflytta och 
anpassa moderbolagets kunskap eller expertis till olika nationella miljöer. Företaget 
exploaterar kunskap över gränser på ett sätt som kräver hög koordinationsförmåga men har 
inte så höga kontrollbehov.  

 
Figur 5: Illustrerar Decentraliserade organisationer (Internationell koncern). (Clemmons, 2001) 

I figuren visas kopplingen till moderbolaget via kontrollmoduler. Eftersom den regionala 
marknaden är så spridd så krävs emellertid att det finns databaser och utvecklade 
informationsmiljöer lokalt med regional kontroll. En fördel med denna struktur är att 
segmenteringen av data och processer sker regionalt (Clemmons, 2001). 

3.2.4 Centraliserad organisation (global koncern) 
De centraliserade företagen har ofta standardiserat informationssystem i hela organisationen. 
Bednarz (2003) pekar ut fördelar med ett fungerande omfattande affärssystem som till 
exempel direktuppdateringar av lagerstatistik, finansiell sammanställning, tidsbesparingar, 
förenklingar av affärsprocesser och möjligheter för IT-avdelningen att kunna ägna sig åt andra 
uppgifter. Bednarz (2003) framlyfter vikten av att inte göra många lokala anpassningar utan 
att utnyttja standardapplikationer för olika processer. Företag med denna systemmiljö har god 
överblick på hela verksamheten ur ett globalt perspektiv. De kontrollerar relationerna med 
kunder och leverantörer och har geografisk översikt. De har ofta en stark central IT-avdelning 
och en tydlig strategi med det globala IT-arbetet. Så länge den externa miljön är statisk så når 
trovärdig information om enheternas prestationer koncernledningen men de har begränsad 
förmåga att anpassa sig till förändringar lokal nivå. Clemmons beskriver den globala 
organisation som en verksamhet i behov av global effektivitet. Strukturen är centraliserad och 
strategin och operationella beslut fattas i stor utsträckning av koncernledning. Strategierna 
kräver hög kontroll i högre grad än behovet av koordination. 
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Figur 6: Illustrerar Centraliserad organisation (global koncern). (Clemmons, 2001) 

Figuren visar föreslagen systemarkitektur. En samlad databas med företagets funktioner 
centralt placerade och gränssnitt på lokala nivåer. Exempel på denna typ av ERP-lösning är 
SAPs R/3 (Clemmons, 2001). 

3.2.5 Adaptiv organisation (transnationell koncern) 
Den adaptiva organisationen har hög informationsmedvetenhet och förmåga att anpassa sig 
till förändringar både externt och internt vilket betyder att koncernen har en infrastruktur som 
delar informationen på ett effektivt sätt. IT-strategin i företagen är formulerad så att 
information kan överföras mellan enheterna och till koncernledningen utan att detta påverkar 
enheternas flexibilitet (Evgeniou, 2001). Clemmons menar att den transnationella koncernen 
söker balans mellan global integration och lokal känslighet. Anpassning till alla miljö-
situationer är nyckelord. Denna struktur är både centraliserad och decentraliserad samtidigt. 
 

 
Figur 7: Illustrerar Adaptiv organisation (transnationell koncern). (Clemmons, 2001)    

Fördelar med denna struktur enligt Clemmons är att ERP-moduler (alternativt EAI-lösning) 
återfinns i företagets mest anpassade lokationer. Alla delar av företaget har egna databaser 
men är starkt kopplade till övriga företagsdelar så att unika synergier är kan utvinnas. 
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Fördelen är att organisationen kan decentralisera mycket utan att reducera koordinations-
möjligheterna globalt. Managers kan agera globalt men tänka lokalt. Systemet är dessutom 
mer robust eftersom man har möjlighet att fungera utan vissa delar av systemet om det skulle 
behövas (Clemmons, 2001). 
 
Evgeniou poängterar i sin slutsats att det är eftersträvansvärt att uppnå både god överblick och 
hög flexibilitet vilket innebär att den adaptiva organisationen är den mest fördelaktiga. Få 
företag har i praktiken åstadkommit detta utan i bästa fall har organisationen stöd för det ena 
eller det andra. Clemmons studie resulterar i att en kombination mellan transnationell och 
internationell informationsstruktur ger bäst resultat. Denna hybrid modell placerar de flesta 
funktionella operationerna lokalt samtidigt som strukturen stöder en ökad elektronisk handel 
där man antar att orders, kunder och leverantörer blir integrerade elektroniskt. Dessutom 
tillåter modellen att centralisering av personal och anläggningar regionalt sker vilket ökar 
möjligheterna till synergier och besparingar.  
 
Distinktionen mellan författarna är att Evgeniou poängterar organisationens möjligheter till 
ökad överskådlighet och flexibilitet medan Clemmons framhäver behovet av kontroll och 
koordination. Tydligt är dock att de av författarna använda begreppen har stor betydelse för 
vilken struktur som förekommer i organisationen och att detta påverkar vilken typ av system-
miljö man bör tillämpa. 

3.3 Informationsteknologi 

3.3.1 Informationssystem 
I dagens organisationer har information fått en alltmer central roll för att effektivisera arbetet i 
företagen. I informationshanteringen samverkar medarbetarna enligt givna regler och en 
gemensam begreppsapparat (Wiktorin, 2003). Alla uppgifter som utförs ingår i en särskild 
process. Vissa av de arbetsuppgifter som utförs kan stödjas av ett datasystem. Wiktorin visar i 
följande tabell hur de tre olika systemnivåerna verksamhet, informationssystem och 
informationsteknologi hänger ihop: 
 

Verksamhet
affärside
mål
produkter
kommunikation
processer

Informationssystem
personer
uppgifter
regler
begrepp

Informationsteknologi
program
datorer
kommunikation

 
Figur 8: Tabellen illustrerar olika systemnivåer. (Wiktorin, 2003) 

Wiktorin beskriver i ovanstående figur hur verksamheten, informationssystemet och 
informationsteknologin står i relation till varandra. Författaren menar att följande tre steg 
sammanfattar huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: 
 

• Vad vill man göra inom verksamheten? – verksamhetsanalys 
• Hur kan datorstöd underlätta detta? – informationsbehovsanalys 
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• Hur skall i så fall datorstödet utformas? – anskaffning och teknisk utformning 
 
Verksamhetsövergripande affärssystem har blivit en alltmer vanlig företeelse bland 
medelstora och stora företag under det senaste årtiondet (Hong et al, 2001). Hong menar att 
det finns två olika grunder av tillvägagångssätt för att införa ett system; att anpassa systemet 
till organisationens verksamhet eller att anpassa verksamheten efter systemet. Davenport 
(1998) nämner att svårigheten att samordna logiken mellan systemet och affärslogiken i 
verksamheten som en central faktor för misslyckade implementeringar. För företag med unika 
verksamheter är det vanskligt att införa ett standardsystem, risken är stor att källan till 
konkurrensfördelen försvinner i anpassningsfasen. 
 
Är företagets olika informationssystem splittrade blir verksamheten splittrad. Genom 
tillämpning av datorbaserade informationssystem i verksamheten kan utbytet av information 
effektiviseras, hur dessa samverkar är då en central faktor för detta. 

3.3.2 Informationssystemarkitektur 
Genom åren har organisationer samlat på sig en rad uppsättning olika system som utför 
funktioner i respektive enhet av verksamheten. Under årtionden har systemen utvecklats för 
att förse en given grupp av användare med en viss typ av information och inga större 
ansträngningar har gjorts för att möjliggöra kommunikationen mellan dessa system. Tekniken 
har utvecklats, plattformer har förändrats och blivit mer öppna, nya applikationer och system 
har skapats, samtidigt som programmeringen idag fokuserar mer kring objektorientering. I 
hetsen att anpassa organisationen i takt med dessa förändringar har informationssystem-
arkitekturen kommit i skymundan (Erasala et al, 2002). 
  
Begreppet informationssystemarkitektur omfattar alla formella och informella informations-
system i en organisation. En mer konkret förklaring är att det snarare handlar om vilka 
informationssystem som samverkar med varandra samt hur de möjliggör för en verksamhets 
informationsförsörjning och informationsutbyte (Magoulas et al, 1998). Problemet som ofta 
uppstår är att den efterfrågade informationen är placerad i olika system som inte är 
integrerade med varandra (Evgeniou, 2002). Då behovet av samordnad informationshantering 
växer i organisationerna ökar vikten av integration mellan de olika enheternas informations-
system. Utan en god struktur i en organisations IT-miljö ökar risken för informationsöar i 
organisationen. I nedanstående kapitel presenteras alternativa lösningar som kan användas för 
att motverka problemet med informationsöar. En väl uppbyggd informationssystemarkitektur 
möjliggör effektiv kommunikation och ett obehindrat informationsutbyte mellan 
informationssysten. 

3.3.3 Integration 
Graden av integration mellan informationssystemen i ett företags verksamhet avgör hur de 
olika enheterna kan kommunicera med varandra. Det är viktigt att utreda vilket behov av 
integration som finns i en organisation, samt vilka enheter som bör integreras. Hyvönen 
(2002) utreder skillnaderna mellan ett samlat ERP-system och enskilda Best of Breed-system 
och identifierar olika huvudfaktorer som påverkar valet mellan dessa. Historia och tidigare 
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erfarenheter av systemmiljöer visar enligt undersökningen på en fördel för de enskilda 
systemen. En annan faktor som påverkar är hur en organisation ville lösa millennieproblemet 
vilket fick till följd att många ERP-installationer genomfördes. Avsikten med införandet av 
systemet kategoriseras enligt strategisk och teknisk förändring. Hyvönen menar att Best of 
Breed-system införs om någon av dessa förändringar ska genomföras. Om företaget har för 
avsikt att bygga en strategisk plattform och fokuserar på både strategisk och teknisk 
förändring väljs oftast en ERP-lösning. Slutligen menar författaren att ERP-system kan 
införas som en följd av att en organisation genomfört en business ”process re-engineering” 
(Hyvönen, 2002)  

3.3.3.1 Enskilda Best of Breed eller Legacy-system 
Utan någon form av integration som binder samman alla informationssystem i en organisation 
återfinns enskilda Best of Breed eller Legacy-system. Dessa verkar fristående från varandra 
och utför en eller ett fåtal funktioner och bidrar inte nödvändigtvis till något värdefullt i 
verksamheten. Det är system som specialutvecklas för att utföra vissa funktioner och införs i 
de enheter av organisationen som har behov av ett datoriserat stödverktyg. Dessa verkar oftast 
på lokal eller regional nivå utan samverkan med övriga delar av organisationen, vilket även 
nämns i teorikapitlet decentraliserade organisationer.  
 
Underhållskostnaderna för denna typ av systemstruktur blir väldigt höga. Rationalisering och 
lagring av redundant data, omforma data mellan olika system och uppdatera gammal 
programkod för att automatisera dataflöden mellan de olika systemen är faktorer som bidrar 
till de höga kostnaderna. Dessutom finns det stora vinster att hämta vid en integration av 
dessa system. Genom att sammanlänka orderhanteringssystemet med produktionssystemet 
kan effektivare planering och prognoser utföras, vilket ger mer korrekt information till 
ledningen för beslutsfattande menar Davenport (1998). 

3.3.3.2 Enterprise Resource Planning-system 
Enterprise system är som en dröm som går i uppfyllelse, Davenport (1998) beskriver systemet 
som ett kommersiellt mjukvarupaket som erbjuder sömlös integration av all informations-
hantering i ett företag. Den tyska systemleverantören SAP är den största aktören på 
marknaden och var under senare delen av 90-talet det snabbast växande mjukvaruutvecklande 
företaget i världen. Andra stora aktörer är Baan, PeopleSoft, Oracle och Microsoft, 
motsvarande på den svenska marknaden återfinns de inhemska aktörerna IFS, IBS och 
Intentia. Den senare av dessa har utvecklat affärssystemet Movex (se Figur 9).  
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Figur 9: Figuren beskriver strukturen i Intentias affärssystem Movex (Intentias hemsida) 

I grunden av ett ERP-system verkar en helhetsomfattande databas som förser det modul-
uppbyggda systemet med information. En idé som bygger på att samtliga delar i företaget 
delar informationsflödet, allt från finans, redovisning, SCM (Supply Chain Management) till 
CRM (Customer Relationship Management). Ett affärssystem har en samordnande funktion 
vilket har för avsikt att integrera de olika delarna i företagets affärsmodell och skapa över-
skådlighet. 
 
De stora fördelar som kan utvinnas genom ett införande neutraliseras av de lika stora risker 
som förknippas med införandet av ett ERP-system. Det påverkar logiken i företaget men även 
strategin, kulturen och organisationen. Trots detta hävdar Davenport (1998) att ERP-system 
kan vara hela 90-talets viktigaste IT-resurs för affärsvärlden. Ett införande av ett verksamhet-
sövergripande system är alltid förknippat med en hög initial kostnad. Investeringen ska 
finansieras främst genom potentiella fördelar för eventuellt minskade kostnader för lager, 
distribution och bättre överblick över en komplex verksamhet (Chen, 2001). Behovet av 
integration ökar med komplexiteten i verksamheten, vilket även står i relation till de synergier 
som kan utvinnas vid ett införande av ett övergripande system. Samtidigt ökar risktagandet 
och komplexiteten som förknippas med denna verksamhetsförändring. Ett annat problem som 
uppstår vid integration är hur en organisations flexibilitet och överskådlighet står i relation till 
varandra (Evgeniou, 2002), vilket tidigare diskuterats i kapitlet organisationsstruktur. 
 
De krav och önskemål om hur verksamheten ska fungera efter införandet av ERP-systemet 
ger en bild av vilka funktioner och moduler av systemet som måste implementeras. Davenport 
menar att det är av stor vikt att sätta verksamhetens strategi och organisationen i centrum och 
inte själva systemet. Snarare menar författaren att följande frågor är viktiga att beakta: 
 

• På vilket sätt stärker ett ERP-system våra konkurrensfördelar? 
• På vilket sätt försämrar ett ERP-system våra konkurrensfördelar? 
• Vilka effekter har systemet på organisationen och dess kultur? 
• Behövs ett införande över hela verksamheten eller räcker det att implementera vissa 

moduler? 
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• Ska systemet göras tillgängligt på global nivå eller endast på regional nivå? 
• Finns det andra alternativa lösningar som är bättre anpassade till vår verksamhet än ett 

ERP-system? 

3.3.3.3 Alternativ lösning till integrationsproblemet med EAI-teknologi 
Många företag som installerat affärssystem känner att de köpt ett standardiserat gränssnitt 
med förbättrad informationshantering. Detta snarare än att de har skaffat ett system som givit 
dem ultimata möjligheter som ett Best of Breed-system kan erbjuda. Definitionen för en ERP-
installation är enligt Hyvönen (2002) splittrad, vissa menar att ett sådant införande innebär att 
inga andra Legacy-system används i företagets informationssystemmiljö. Andra definierar en 
ERP-installation med att systemet är kopplat till samtliga huvudfunktioner i företaget.  
 
Alternativet till ett standardiserat affärssystem där färdigutvecklade moduler i en helhets-
lösning implementeras som ett mjukvarupaket är att välja Best of Breed-system. Integrations-
problemet kan lösas genom att dessa system sammanlänkas genom utveckling av en Middle-
ware. En EAI-teknologi (Enterprise Application Integration) möjliggör denna integration och 
likt en ERP-lösning kan ett sömlöst informationsflöde erbjudas mellan delsystemen (Ersala et 
al, 2002). 
 

 
Figur 10: Business to Business framework ur ett makroanalytiskt perspektiv. (Erasala et al, 2002) 

Figur 10 visar på hur EAI-teknologi kan möjliggöra integration ur ett makroperspektiv. Denna 
lösning integrerar och sammankopplar ett företags verksamhet med dess externa aktörer. 
Erasala et al (2002) menar att integrationsarbetet idag omfattar en allt större roll i det 
strategiska arbetet i ett företag. EAI-arbetet ska inte ses som ett Big Bang projekt utan snarare 
som en samling av enskilda integrationsprojekt. Individuellt kan varje projekt generera åter-
betalning i varje specifik del av företaget samtidigt som helheten bidrar till större synergier 
för organisationen än varje del för sig. Vid designen av en EAI-lösning är det viktigt att 
klargöra vissa faktorer och dess samband: 
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• Företagets processer: Identifierar vilka processer som behöver stöd i verksamheten 

vilka även utgör grunden för kravhanteringen för applikationsintegrationen. 
• Företagets aktiviteter: Identifierar de aktiviteter som skapar processerna och definierar 

dess format och innehåll. 
• IT-komponenter: Genom att lista de IT-komponenter som företagets processer nyttjar 

möjliggörs identifiering av de komponenter som måste utvecklas eller som helt 
saknas. 

• Regler för processer och meddelanden: Företagets regler visar i vilken ordningsföljd 
olika IT-komponenter tillämpas. En kartläggning av dessa möjliggör en effektivisering 
av samverkan mellan applikationerna och EAI-lösningen. De meddelanden som 
skickas i dessa händelser måste också identifieras. 

• Meddelandets innehåll: Komponenternas databehov måste kartläggas för varje 
meddelande och den information som behandlas. 

3.3.3.4 Integration i framtiden 
Utvecklingen av Internet och lokala nätverk möjliggör integration på ett annat plan. Web 
Service teknologin möjliggör interaktion mellan företag via Internet eller intranät via en rad 
olika format. XML, SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Service 
Description Language) och UDDI (Universal Discovery, Description and Inventory) är en 
samling tekniker som bildar Web Service teknologi.  
 
Tekniken bygger på en öppen standard och kommunicerar via HTTP-protokollet vilket 
förenklar integrationsarbetet avsevärt. I jämförelse med befintlig EAI-teknologi är Web 
Services enkla, billiga och baserade på en öppen standard vilket genererar flexibilitet. 
Samtidigt som den öppna standarden bidrar till dessa fördelar är det också Web Service tek-
nologins stora dilemma. Pålitlighet men framförallt säkerhet gällande infrastrukturen benämns 
som ett generellt problem gällande tekniken. Erasala et al (2002) menar att Web Services kan 
ses som EAI-light och har som främsta tillämpningsområde då integrationslösningen måste 
vara snabb och okomplicerad samtidigt som informationen som distribueras inte är av värde 
för utomstående aktörer. 
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4 EMPIRISKT MATERIAL 
Detta kapitel inleds med en sammanfattande beskrivning av det fallföretag som vi valt att 
studera. Stycket behandlar övergripande information som är viktig att delge läsaren för att 
denne lättare ska kunna förstå problematiken och relationerna i nedan angivna empiriska 
material. Vidare kommer det empiriska materialet att presenteras ur ett Haendigperspektiv 
(se 4.2 i figur 11) och utifrån varje enskilt dotterbolag (4.3, 4.4). Värt att notera för läsaren 
är att empirin för HDF & Hafa i vissa fall presenteras separat och i vissa fall gemensamt. 
Detta beror på att dessa bolag delar ett antal funktioner och resurser och följaktligen 
presenteras dessa i gemensamma kapitel (4.3.5-4.3.7). 
 

4 
 Empiriskt 
material

 
Figur 11: Figuren illustrerar empirikapitlets struktur och upplägg. 

4.1 Beskrivning av fallföretaget 
Koncernen Haendig är ett konglomerat bestående av handelsbolag för distribution och för-
säljning av Gör-Det-Själv- och proffsprodukter med Norden som främsta marknad. Kon-
stellationen Haendig är en relativt ung företeelse som har sin grund i den sammanslagning 
som gjordes år 2000 av svenska HDF-BOLAGEN AB och norska Markt & Co AS. 
Koncernen ägs av investmentbolaget Ratos. Haendig har idag sex dotterbolag med 
verksamhet i hela Norden. Löpande genomförs uppköp av företag som antingen införlivas 
under existerande dotterbolag eller placeras som fristående dotterbolag. 
 
Vi har valt att studera Haendig på koncernnivå samt att närmare studera de tre dotterbolagen 
HDF, Hafa och Duri. HDF är ett grossistföretag riktat mot svenska bygg- och järnvaru-
handlare. Hafa var tidigare en del av HDF och designar och säljer badrumsinredningar och 
därtill berörda produkter. Duri säljer till byggvaruhandeln och direkt till golventreprenörer. 
Samtliga bolag fokuserar på egna varumärken och/eller unika märkesagenturer. Haendig-
koncernen är en decentraliserad organisation bestående av dotterbolag som har en egen 

4.3 HDF & Hafa4.2 Haendig 4.4 Duri

4.3.6 
Gemensamma 

aktiviteter 

4.3.5 
Gemensamma 

4.3.7  
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historia och därför kan ha individuella kulturer. I koncernen är en del faktorer de-
centraliserade och andra mer centralt styrda. I organisationen finns idag inget centralt ERP-
system på koncernnivå utan varje bolag ska själv välja de informationssystem som anses vara 
bäst lämpade. 

4.2 Empiri Haendig 
Detta kapitel sammanställer resultatet av vår informationsinsamling för koncernen Haendig 
och struktureras utefter tre olika huvudkategorier.  Vi beskriver Haendigkoncernen utefter 
hur dess verksamhet ser ut, vilka informationssystem som finns i organisationen samt vilka 
mål som koncernen har.  

4.2.1 Verksamhet 
Koncernen Haendig bildades verksamhetsåret 2000 genom en sammanslagning av HDF-
BOLAGEN AB och Markt & Co AS. Haendig ägs i sin tur av det börsnoterade investment-
bolaget Ratos. Av affärsplanen framgår att syftet var att skapa en Nordisk handelskoncern för 
distribution av Gör-Det-Sälv- och proffsprodukter. Koncernens sortiment består av ungefär 
40000 artiklar fördelat enligt följande: HDF 14000 artiklar, Hafa 4000 artiklar, Gyttorp Jakt 
4000 artiklar, Sven Svenssons 4000 artiklar, Duri 5000 artiklar och Markt 10000 artiklar. 
Haendigs främsta och närmsta konkurrent är koncernen Bergman & Beving som har en 
liknande affärsidé. Annars är konkurrenterna olika för varje dotterbolag i koncernen. Haendig 
är ett konglomerat med dotterbolag som inte har så mycket gemensamma nämnare, i några 
fall ingen. De har alltså ibland olika sortiment, kunder, leverantörer och kompetenser.  
 
Första tanken när konstellationen Haendig skapades var att organisationen skulle kunna 
utgöra en avtalspart med internationell byggfackhandel. Visionen grundades då i tanken om 
ett konglomerat vilket innebär att verksamheter enkelt ska kunna avverkas från koncernen. 
Koncernledningen har idag omformulerat affärsidén för verksamheten och vill verka som en 
mer aktiv ägare. Respondent Kronström i ett av dotterbolagen menar att företagsledningens 
vision för koncernen inte har förändrats i takt med att affärsidén omformulerats till att bli en 
mer aktiv ägare.  
 
I dagsläget håller Haendig på att omstrukturera verksamheten i några av dotterbolagen genom 
bolagisering av lager, ekonomi och IT-funktionerna. De berörda bolagen Hafa, HDF och 
Gyttorp Jakt delar redan idag lager och ekonomiverksamhet så en bolagisering innebär i 
praktiken inga större förändringar för dessa funktioner. Förhoppningen är att i framtiden 
kunna införliva andra dotterbolag i verksamheten. HDF & Hafa har centralt samordnade 
rutiner för utgående logistik.  
 
Lindersson berättar vidare att de olika dotterbolagen var för sig idag har väl strukturerade och 
effektiva rutiner på regional nivå. Kronström menar dock att Hafa och Duri kan samordna 
sina verksamheter mer då de har mycket gemensamma kunder och kompletterande kunskaps-
baser. Duri har sin styrka i att styra verksamheten med god lönsamhet och Hafa har stor 
entusiasm med bra trend- och designbevakning. Denna typ av möjligheter diskuterades enligt 
Kronström vid uppköpet men han tycker inte att de har införlivats i tillräcklig utsträckning. 
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Vid uppköp är det i förväg svårt att överblicka sortimentet då små bolag som förvärvas ofta 
brottas med dålig struktur och dåliga sortiment. Haendig anser sig vara duktiga på att 
strukturera upp sitt artikel- och sortimentsarbete vilket till viss del störs vid uppköp av nya 
bolag berättar Lindersson. Respondent Carlson upplever inte att koncernen haft problem med 
de uppköpta företagens förmåga att anpassa sig till företagskulturen. Kronström menar dock 
att man i Duri medvetet arbetar med att utveckla en stark känsla och identitet speciellt för 
Duri. 
 
Haendig har alltid en underordnad position till sin ägare Ratos som således har sista ordet 
gällande stora investeringar. Detta innebär att dotterbolagen såväl som Haendig förlorar en del 
av sin handlingskraft och till viss del även makten över verksamheten. Dotterbolagen blir 
beroende av ägarens åsikt i frågor som berör deras verksamhet. Det som på operativ nivå ses 
som det mest optimala handlingsalternativet går ibland inte att genomföra om ägaren är av en 
annan uppfattning menar Kronström. Koncernen har ett utdelningskrav på 30 procent av 
dotterbolagens resultat vilket ledningen grundar i de normalt sett goda kassaflödena. Allt eget 
kapital hos dotterbolagen som överstiger motsvarande 20 procents soliditet ska dessutom 
återgå till moderbolaget. För dotterbolagen innebär tillhörigheten till en stor koncern en större 
finansiell styrka än de hade haft på egna ben.  
 
Dotterbolagen bestämmer själva vilka löpande investeringar som ska utföras i den dagliga 
verksamheten upp till en viss nivå. Respondent Carlson berättar att man på ledningsnivå 
försökt ”räkna hem” investeringen av ett gemensamt affärssystem utan att lyckas. Då 
utredningen varken var särskilt omfattande eller ingående utesluts inte att en gemensam 
konceptlösning fortfarande skulle kunna utgöra en eventuell investeringsmöjlighet. Att 
utvärdera en stor IT-investering från intäktssidan bygger enligt Lindersson mycket på 
uppskattade värden som är väldigt svåra att bedöma. Det finns enligt honom mjuka värden 
som tillför en positiv effekt men som i princip är omöjliga att översätta i finansiella termer. 
Därför menar respondenten att det är säkrare att lägga fokus kring reduceringar i kostnader. 
En eventuell investering skulle kunna medföra tillfälliga marknadshinder, vilket enligt 
Carlson måste beaktas. 
 
Inom koncernen har gemensamma nyckeltal utvecklats. Dessa står som bas för styrningen och 
inga långsiktiga, verbala mål används. Dotterbolagen styrs främst på räntabilitet på sysselsatt 
kapital, EBIT (Earnings Before Income and Tax), kassaflöde, omsättningshastighet i lagren 
samt lagernivå berättar koncerncontroller Ulf Carlson. Koncernen har även utvecklat det egna 
nyckeltalet APR vilket mäter avkastning på rörelsekapital. Kvartalsvis utförs för varje dotter-
bolag avstämningar och uppföljningar mot resultat- och balansräkningarna.  
 
Samtliga bolag inom Haendig tillämpar idag samma styrparametrar och information hämtas 
från och sammanställs i applikationerna Excel och SPCS. I samband med ägarbytet mellan 
Atle och Ratos upphörde arbetet i dåvarande konsolideringssystemet Frango. Kronström 
berättar att dotterbolag i koncernen idag efterfrågar ett liknande system. Respondenten menar 
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dock att dotterbolagen har svårt att påverka beslut om denna typ av investeringar, trots att en 
samordning gällande främst konsolidering relativt enkelt skulle kunna genomföras. 

4.2.2 Informationssystem 
IT-chef Karlsson berättar att Haendig i koncernen har en mångfald av flera unika system som 
inte samordnas centralt. Att dotterbolagen inom koncernen har egna affärssystem upplevs inte 
som något problem då deras verksamheter skiljer sig åt så pass mycket. Carlson berättar att 
inget av de bolag som upphandlats då Haendigkoncernen funnits har bytt affärssystem. Att 
vissa bolag i koncernen har samma affärssystem förklaras historiskt med att de är av-
knoppningar från större företag inom koncernen. 
 
HDF & Hafa har idag stöd av ett affärssystem som ger goda möjligheter för att bedriva 
verksamheten. En upphandling av ett nytt system skulle dock medföra att stödet för verksam-
hetens funktioner skulle förbättras och i en förlängning leda till ökad effektivitet. Duris 
verksamhet stöds av ett enkelt affärssystem. Främsta kravet för detta är en snabb 
informationsbehandling för att samtliga medarbetare ska kunna kommunicera med systemet. I 
framtiden kan behovet av en upphandling av ett annat system bli aktuellt först efter att trans-
aktionsvolymen i verksamheten ökat. 

4.2.3 Vision 
Haendig har som strategi att verka som en aktiv ägare av handelsföretag med egna starka 
varumärken. Varje dotterbolag i koncernen har enskilda, individuella strategier och ska arbeta 
operativt självständigt. Haendigkoncernen har en målsättning om tillväxt med 15 procent per 
år och detta ska ske genom förvärv av nya bolag samt organiskt i dotterbolagen. En 
gemensam strävan är att förnya 10 till 15 procent av sortimentet årligen. 
 
Koncernen har en rad gemensamma värderingar som de verksamma inom de olika dotter-
bolagen ska agera utefter. Årsredovisningen anger kundnärhet, affärsmannaskap, flexibilitet, 
ödmjukhet, respekt och kommunikation som exempel på egenskaper som ska prägla hela 
koncernen. Haendig uppfattar sig som en platt och decentraliserad organisation som ska 
främja flexibelt och självständigt agerande och därigenom skapa en känsla av delaktighet. 
Man betonar även vikten av att dotterbolagen har starka egna kulturer. 
 
Haendigs IT-strategi innebär att varje dotterbolag väljer sin egen plattform som kan bestå av 
ett eller flera system. Enligt Kronström har koncernen som policy att dotterbolagen ska sträva 
efter att använda standardiserade IT-applikationer. Haendig arbetar huvudsakligen utefter en 
återbetalningstid på tre år för IT-investeringar.  
 
Det finns i koncernen enligt Kronström funderingar kring att samordna den finansiella konso-
lideringen i ett sammanlänkat koncernsystem. Även dotterbolagen trycker på fördelarna med 
en integrationslösning mellan de olika dotterbolagen och koncernens finansiella styrsystem. 
Dessa funderingar har ännu inte konkretiserats men Lindersson framhäver ett framtida projekt 
som viktigt ur ledningssynpunkt. 
 



Överensstämmelse mellan informationssystem och verksamhet 
-en fallstudie på handelskoncernen Haendig 

 

 

 - 38 - 

Vid företagsförvärv har Haendig som policy att inte göra affärer som innebär uppköp under 
40 miljoner SEK. Undantagsvis kan mindre upphandlingar genomföras om dessa tillför ett 
unikt värde för koncernen och kan då placeras under något av dotterbolagen. De bolag som 
förvärvas ska vara kapabla att driva sin egen verksamhet, ha starkt varumärke och en tillväxt-
orienterad ledning. En anpassning av de förvärvade företagen till Haendigs gemensamma mål 
och värderingar genomförs inkrementellt enligt Lindersson. 
 
På koncernnivå utreds möjligheterna att samordna lagerhanteringen inom koncernen. Haendig 
vill med ett centrallager uppnå en fördelning av overheadkostnaderna för truckar, personal 
och lokalhyror i lagren på fler dotterbolag samt skapa en lärande miljö angående gemensamt 
kunnande och arbetsrutiner. Respondent Kronström förstärker åsikten om att det finns 
möjligheter till utbyte av kompetenser och effektivare samverkan inom koncernen. Ytterligare 
synergier menar respondent Lindersson finns att utvinna på att samordna den inkommande 
logistiken från Asien inom koncernen främst gällande inköpsförfarande och transporter. En 
förhoppning är att genom samordnande bli en starkare förhandlingspart. I framtiden finns 
önskemål från koncernen om att även kunna samarbeta med sina konkurrenter vid inköp från 
Asien för att ytterligare stärka förhandlingskraften. 

4.3 Empiri HDF & Hafa 
Denna del av empirin återger den insamlade informationen från dotterbolagen HDF & Hafa. 
Strukturen på detta underkapitel grundar sig på den i teorikapitlet tidigare presenterade 
affärsmodellen och dess beståndsdelar. Empirin presenteras under rubriker som repre-
senterar affärsmodellens grund och delar samt syftar till att beskriva den informations-
systemstruktur som råder i dotterbolagen.  Som nämnts i inledningen till empirikapitlet får 
HDFs och Hafas i praktiken delade funktioner följder för empiristrukturen. Inledningsvis 
beskrivs bolagens respektive branschperspektiv och erbjudande separat medan deras 
resurser, aktiviteter och användande av informationssystem beskrivs gemensamt. 

4.3.1 Hafas branschperspektiv 
Hafa vänder sig till två kundgrupper på markanden: Gör-Det-Själv och proffs. Genom olika 
distributionskanaler som exempelvis VVS-varuhus, stormarknader och kakelvaruhus når 
företaget ut till slutkonsumenterna. Lindersson menar att Gör-Det-Själv-kunderna handlar 
direkt i butiken medan proffsen gör sina inköp hos grossisterna. Den typiska slutkonsumenten 
är målgruppen kvinnor över 30 år, vilka oftast står i centrum vid inköp och inredning av bad-
rummen i hemmen. Dessa är enligt respondenten oftast måna om sitt boende, vill bygga om 
och intresserar sig för design och heminredning. Ett tidigare problem var att produktcheferna 
oftast var medelålders män eller äldre, vilket ofta resulterade i en differens mellan utbud och 
efterfrågan gällande produktsortimentet. Slutligen har företaget även delat upp sina kunder 
geografiskt med de nordiska länderna som naturliga gränser. 
 
Försäljningsvolymen är en viktig faktor när det gäller relationen till leverantören och vilken 
förhandlingsmakt som råder mellan parterna. Hafas leverantörer är internationella aktörer i 
främst Italien, men även delar av Asien. Agenter arbetar på uppdrag åt Hafa för att sköta 
kontakten med de asiatiska företagen. Relationen till vissa leverantörer är djupt rotad. 
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Tillsammans med dessa har Hafa designat egna produkter som tillverkas endast för dem men i 
andra fall löper företaget risken att köpa exakt samma produkter som konkurrenterna. I Hafas 
fall är vissa leverantörer så unika att man gemensamt arbetat fram lösningar för att på 
effektivast möjliga sätt lösa logistikproblemen berättar Lindersson. 
 
Hafas marknadsför och säljer badrumsprodukter under ett eget varumärke. Som främsta 
konkurrenter nämner respondent Lindersson företagen Ido, Vedum och Svedbergs. Den 
senare av dessa riktar sig mer mot proffsinriktade kunder och mot byggindustrin, medan Hafa 
är störst inom Gör-Det-Själv. Då Hafa riktar sig mot ett annat kundsegment har man också 
valt andra distributionskanaler än konkurrenterna, exempelvis via byggvaruhus som distribu-
törer. Den Internetbaserade badkatalogen, direktreklamkampanjer i fack- och dagligpress samt 
utveckling av en e-handelslösning är marknadsföringsaktiviteter som tillämpas för att öka sin 
konkurrenskraft gentemot konkurrenterna. För att närma sig huvudkonkurrenten Svedbergs 
satsar Hafa hårt på expansion genom kampanjer, vilket även resulterar i lägre lönsamhet i 
strävan efter ökad försäljningsvolym enligt respondenten. 

4.3.2 Hafas erbjudande 
Hafas produktsortiment omfattar 4000 artiklar främst bestående av badrumsprodukter. Idag 
har Hafa en strategi att tillhandahålla helhetslösningar som kopplar samman de olika produkt-
kategorierna, något man inte tidigare fokuserat på. I dagens organisation menar ekonomi-
chefen Nils-Olof Lindersson att man på ett mer strategiskt sätt strukturerat upp kategorier för 
vilka olika produkter ingår. Helhetslösningen kan bestå av allt från badrumsskåp till massage-
badkar tillhörande en viss produktserie. En noggrann segmentering av produktutbudet har 
genomförts där respektive enhet under varje produktgrupp placerats i rätt produktserie för att 
passa rätt segment. Hafa har visionen att profilera sig på marknaden som badrummens IKEA, 
med produkter inom en prisvärd mellanklass.  
 
Hafa har valt att profilera sig som en självständig aktör i branschen genom att satsa på att 
bygga ett eget varumärke. I enlighet med affärsidén vill man utveckla ett starkt varumärke 
eftersom man inte själva tillverkar produkten. För att ytterligare differentiera och förädla sin 
produkt har en designer anlitats för att ta fram unika produkter till Hafa. Då övriga koncernen 
har vuxit genom uppköp kan Hafa få problem att tillämpa samma tillväxtsstrategi eftersom de 
verkar under sitt eget varumärke. Ett annat alternativ är att istället köpa in säljkompetens för 
att ytterligare underbygga den starka säljkultur som råder inom företaget. 

4.3.3 HDFs branschperspektiv 
HDF delar in sin marknad i Gör-Det-Själv- och proffssegmentet. HDF riktar sig bara till den 
svenska marknaden och låter sina systerbolag verka på den nordiska marknaden utanför 
Sverige. Slutkunderna nås genom återförsäljare till bygg- och järnhandel (70-75 procent), 
stormarknader (12-13 procent) och lanthandel (12-13 procent). Ekonomichefen Lindersson 
berättar att företaget tidigare fokuserat på att nå Gör-Det-Själv genom stormarknader och 
proffs genom fackhandeln men att även proffsen numera handlar på stormarknader. I övrigt 
har kundstrukturen förändrats under senare tid. Kunderna utgörs idag i större utsträckning av 
få och stora aktörer som till exempel Järnia, InterPares och Byggtrygg. HDFs affärsplan 
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betonar tydligt att större fokus ska ligga på kundsegmentet Gör-Det-Själv och att dessa 
kunder ska nås via stormarknader. I Movex finns stöd för hög integration av kundledet.  
 
HDFs leverantörer utgörs främst av stora producenter i Asien men även en del svenska 
märkesleverantörer. De stora Asiatiska leverantörerna är förhandlingsstarka och HDF har 
mycket begränsade möjligheter att ställa krav och prisförhandla. Man gör beställning endast 
en gång per säsong hos sina leverantörer i Asien och då levereras alla varor samtidigt. Det är 
viktigt att den beställda kvantiteten är väl avvägd mot marknadens behov. De svenska 
leverantörerna menar Högberg att man har goda relationer till. Karlsson betonar att det är 
leverantörsledet som är svårast att införliva i det egna affärssystemet främst beroende på den 
begränsade förhandlingskraften. I affärssystemet finns heller ingen integration av 
leverantörerna  
 
Andra aktörer på marknaden som HDF konkurrerar med är bland annat Grunda, Luna och 
Thomée. Inträdet av stormarknaderna Bauhaus, Silvan och Hornbach på den svenska 
marknaden har förändrat konkurrensstrukturen kraftigt. Högberg menar att resultatet av detta 
är att de största konkurrenterna till HDF idag utgörs av de tillverkande leverantörerna. De 
levererar direkt till stormarknaderna och går förbi grossistledet.   

4.3.4 HDFs erbjudande 
HDF har idag en strategi som grossister av ett stort sortiment artiklar som ska motsvara hela 
kundens behov inom Gör-Det-Själv-sektorn. Sortimentet består av ungefär 14000 artiklar 
inom kategorierna: bygg & infästning, hem & hushåll, verktyg & maskin och trädgård. Enligt 
Högberg vill företaget emellertid tona ner sin grossistroll och satsa mer på egna varumärken 
vilka idag utgör cirka hälften av HDFs omsättning. De egna varumärkena är Serva, Gyttorp, 
HDF Kitchen och HDF Garden. HDF har ingen produktion eller produktutveckling av sina 
egna varumärken utan färdiga produkter köps in. Designen och kvaliteten på produkter med 
egna varumärken ska locka Gör-Det-Själv-kunder men även i viss utsträckning proffsen. 

4.3.5 Gemensamma resurser 
Halmstadbolagen Hafa och HDF delar lagerutrymme där 18000 artiklar samlats. På de fem 
olika dellagren arbetar 40 heltidsanställda med 1,1 miljoner orderrader per år. Uppbyggnaden 
av centrallagret är strukturerat efter tre olika faktorer; frekventa artiklar, skrymmande artiklar 
och säsongsbetonade artiklar. Då delar av HDFs produktsortiment är väldigt säsongsberoende 
ökar kraven på samordning på lagren. Säsongsfrekventa produkter placeras på de mest 
strategiska positionerna och de mindre aktuella artiklarna placeras i utkanten av lagren liksom 
skrymmande artiklar. Enligt lagerchef Charlie Högberg är en framtida målsättning att minska 
antalet artiklar på centrallagret i Halmstad till 15000 artiklar, detta för att öka omsättnings-
hastigheten av lagret.  
 
Den kunskap som finns inom organisationen är en stor resurs enligt Lindersson. Då Hafas 
produktsortiment utpräglat ska följa de trender som finns inom branschen gäller det att aktivt 
och effektivt kunna förutspå dessa. Hafa har som mål att vara en av föregångsfigurerna bland 
dem som följer de nya trenderna. Genom relationer och nätverk på mässor främst i Italien 
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letar Hafa efter kommande modeinfluenser inom branschen. Respondenten menar att den 
interna kompetensen i form av personella resurser såsom erfarenheter är viktiga i denna 
process, då många av dessa trender fångas upp på känsla. Företaget har även sin egen designer 
som verkar som trendguru för vissa produktserier.  
 
HDFs inköp av vårartiklar från Asien bestäms på hösten eftersom leveranstiden för dessa är 
cirka tre månader. Eftersom förutsättningarna vid leveranser bara möjliggör en beställning per 
säsong är det viktigt att rätt produkter beställs i rätt kvantitet vid varje beställning. Leveran-
törerna har idag inga egna lager utan tillverkar direkt efter order. Enligt Högberg blir 
dessutom produktlivscykeln kortare och kan ibland bara vara cirka ett år. Produkterna är då 
ointressanta att magasinera över vintern eftersom det ändå inte är möjligt att sälja dem nästa 
vår. I detta skede har HDF mycket nytta av sin erfarenhet och rutin för att kunna förutspå 
marknaden och göra kvalificerade prognoser för nästkommande säsong.  
 
Lindersson menar att organisationen i HDF tidigare varit väldigt säljorienterad och att detta 
hämmade möjligheterna till goda prognoser. Resultatet av felaktiga prognoser visade sig vara 
mycket kostsamma för företaget. På grund av några stora trendmissar har nu större kraft 
ägnats åt prognosarbetet. Respondenten betonar dock att prognosarbetet kan förbättras 
ytterligare och att företaget har mycket kvar att göra. Säljledare Ahlander beskriver sin nya 
tjänst som ett led i detta arbete kring förbättring av prognoserna. Hans roll blir att samordna 
säljarnas information. Även han vill framhäva att det finns många interna aspekter som kan 
förbättras för att kunna göra bra prognoser till exempel samordning av säljarnas erfarenheter.  
 
Koncernens dotterbolag ägs av holdingbolaget Haendig som i sin tur ägs av investment-
bolaget Ratos. Då samtliga bolag inom koncernen är handelsbolag är det viktigt med god 
kontroll över kassaflödet. Samtidigt drivs verksamheten efter väldigt kortsiktigt tänkande från 
ägaren, då man från Ratos sida har som policy att inte äga företag längre än fem till sju år. 
Företagen under Haendig får stora friheter i den operativa verksamheten men när det gäller 
större investeringar fattas besluten på koncernnivå.  
 
I många organisationer finns det ofta en negativ inställning till att genomföra förändringar av 
verksamheten. Respondent Lindersson menar att det är viktigt att ställa nytta i proportion till 
arbetsbörda och den kostnad som förknippas med införande av nya system. IT-chefen på HDF 
& Hafa Karl-Johan Karlsson menar att mentaliteten ”det var bättre förr” alltid finns i 
inledningen av en förändring. Nyckelfaktorer är enligt honom att hålla utbildningsnivån uppe 
bland de anställda, samtidigt som det är viktigt att genomföra förändringen stegvis. 
Respondenten menar att organisationen efter en viss tid anpassar sig till förändringen och 
nämner införandet av affärssystemet Movex som exempel på detta. 

4.3.6 Gemensamma aktiviteter 
Logistiken är en viktig del av både Hafa & HDFs verksamhet för att prissättningen på 
produkterna ska bli riktig menar lagerchef Högberg. Ekonomichefen Lindersson betonar 
samma sak och fortsätter med att peka ut den gemensamma distribunalen och kostnads- och 
resurseffektiviteten som nyckelfaktorer för en välfungerande logistik. Lindersson säger att för 
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HDF & Hafa är det viktigt att varje transaktion har en låg kostnad. Detta försöker man åstad-
komma med ett bra flöde genom hela värdekedjan. 
 
Högberg anser att ett växande hot mot HDF & Hafa är att flera av de större konkurrenterna 
använder sig av tredjepartslogistik. Det innebär att hela lagerhållningen outsourcas så att alla 
lagerkostnader blir rörliga. Effekten blir att man eliminerar sina kostnader för kapitalbindning 
i utbyte mot att de rörliga kostnaderna blir högre. Företag som utnyttjar detta är framförallt 
nya företag eller sådana som befinner sig i tillväxt. För att konkurrera med den nya logistiken 
måste HDF & Hafa utnyttja sin erfarenhet och kunskap vid säsongsbeställningarna så att 
kostnaden för kapitalbindningen i lagret under säsongen inte överstiger den merkostnad man 
skulle ha fått om man outsourcat varulagrets verksamhet. Genom att ändra på beställnings-
rutinerna skulle företaget kunna förhandla sig till ett mer lönsamt beställningsförfarande och 
på så vis reducera sina kapitalbindningskostnader. Detta är enligt Högberg endast möjligt om 
HDF & Hafa går ihop med sina konkurrenter och för att göra gemensamma beställningar och 
på så vis få större förhandlingskraft mot leverantörerna. Det finns inga konkreta projekt i den 
riktningen i nuläget. En annan möjlighet som man mer aktivt arbetar med att utvärdera är 
enligt Högberg att flytta delar av lagerhållningen till Asien. Att ha lagret tidigare i förädlings-
kedjan skulle enligt respondenten innebära att man binder upp mindre kapital.  
 
Eftersom lagren i Halmstad är gemensamma för HDF & Hafa samordnas även lager-
hanteringen. Högberg berättar att lagret omsorteras och att den ovan nämnda strukturen 
uppdateras två gånger per år: vinter och sommar. Plocklagret är uppbyggt så att det ska vara 
lätt att komma åt de artiklar som plockas ofta.  
 
Lagerhanteringsrutinerna är i stor utsträckning automatiserade. All lagerinformation finns i 
ERP-systemet. Affärssystemet gör det även möjligt för en kund att följa den beställda varan 
genom hela lager- och distributionsprocessen. En nackdel enligt IT-chefen är dock att 
nuvarande version av Movex är tidskrävande då man ska lägga till nya artiklar i lagret. Denna 
process kan ta upp till femton minuter. Lagerplockaren använder truckterminaler som är 
kopplade till ERP-systemet. På truckterminalen kan plockaren ange antalet artiklar som 
plockas och det finns även stöd för att kontrollera att rätt artikel plockas. Högberg menar att 
eftersom lagerhanteringen varit automatiserad relativt länge har detta medfört en 
effektivisering av rutiner och arbetssätt. Ibland innebär lagerhanteringen av en specifik order 
som är placerad på flera lagerplatser att flera människor får jobba med samma order. För att 
inte dubbelfakturering ska uppstå och för att effektivisera faktureringsprocedurerna så är det 
bara den som avlutar hela ordern som förbereder fraktsedeln.  
 
Högberg berättar att HDF & Hafa använder sig av slingbilar för att ytterligare utnyttja sina 
distributionsresurser. De vanliga transporttjänsterna hyrs in av olika bilspeditörer som till 
exempel Danzas. Varor från HDF & Hafas lager anländer till speditörens terminal där de 
lastas om för leverans till kunder i närområdet nästa dag. Slingbilen transporterar produkter 
dagligen enligt en viss given rutt. Syftet med slingbilar är att man ska kunna tillgodose kunder 
i närområdet fortare genom att komplettera de stora regelbundna leveranserna med små tätare 
leveranser. Slingbilarna hyrs in av bilspeditören. Det är viktigt att slingorna utformas så att 
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slingbilarna fylls för att få ut maximal effekt av systemet. Rutten utgår från Halmstad och 
täcker nästan hela södra Sverige. Högberg poängterar att ju fler stopp under slingan företaget 
lyckas åstadkomma desto mer pengar tjänas. Det är mer lönsamt för HDF & Hafa att leverera 
samma artikel till många olika kunder än att leverera en stor volym av samma artikel till en 
enda kund. Fraktsedlarna från slingbilsverksamheten behandlas inte i Movex. Enligt Högberg 
försvårar detta möjligheten till efterkalkyler. Idag kostar slingverksamheten cirka 5 miljoner 
SEK.  

4.3.7 Gemensamma informationssystem 

4.3.7.1 Informationssystemarkitektur 
HDF & Hafas verksamhet är enligt IT-chefen alltför funktionsorienterad och ger för lite 
överblick över processerna. Med tiden bildas manuella öar i informationsflödet som skapar 
ineffektivitet i arbetet. Det handlar enligt respondenten oftast om logistikproblem, vilket den 
nya versionen av Movex 12 stöder mycket väl. En utgångspunkt som alltid gäller vid 
införandet av ett standardiserat affärssystem är om företaget bör utformas efter de standard-
processer som systemet grundar sig i eller hur mycket av systemet som ska anpassas och 
formas efter företagets verksamhet. 
 
Enligt Lindersson så blir alla IT-system förr eller senare som ”lapptäcken”. I takt med att 
organisationen förändras eller växer måste man även uppdatera systemet gällande de 
förändringar som sker i verksamheten. IT-chefen Karlsson menar att en uppgradering av 
affärssystemet är nödvändig då olika funktioner i systemet är dåligt integrerade idag. 
Respondenten berättar att anpassningar i systemet utförs lokalt i varje del. Då det nuvarande 
systemet i grunden är anpassat efter HDFs verksamhet har det i takt med utvecklingen av 
organisationen skapats informationsöar. Respondent Lindersson menar att en eventuell upp-
gradering av affärssystemet till Movex version 12 skulle innebära ett bättre processtänkande. I 
dagens systemmiljö måste flera sökningar genomföras, i den nyare versionen av Movex är 
systemet mer objektorienterat och utförs mer effektivt. 
 
Plattformen i Movex version 10 bygger på en uråldrig kärna och mer flata databaser med 
relationer mellan tabeller. Version 12 har en helt plattformsoberoende och objektorienterad 
kärna för databashantering med javabaserad teknik i. En uppgradering skulle därför initialt 
innebära stora förändringar för organisationen tror Karlsson  
 
Vid en eventuell upphandling av ett nytt affärssystem så blir priset ungefär det samma för att 
anskaffa Intentias produkt som någon annan leverantörs produkt enligt Karlsson. Fördelen 
med att anlita samma leverantör är att personalen till stor del kommer att känna igen gräns-
snitten i Movex menar Karlsson. Respondenten hävdar även att det innebär i princip lika 
mycket arbete att upphandla ett nytt system som att uppgradera nuvarande version av Movex. 
Respondenten menar att det finns två orsaker, en ny plattform i den nya versionen och 
konsultarvoden för arbetet vid införandet av systemet. 
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4.3.7.2 Affärssystemet och organisationen 
När det gäller överensstämmelsen mellan Hafas system och verksamheten menar Karl-Johan 
Karlsson att systemet inte fullt ut stöder verksamheten. Då företaget fokuserar på slut-
konsumenten och servicen efter försäljning så skulle stödet för dessa aktiviteter behöva 
förbättras i nuvarande affärssystemet Movex. För HDF som bedriver mer grossistverksamhet 
finns inte samma behov av systemstöd gällande tjänster och service till konsument. Genom en 
uppgradering till Movex version 12 skulle enligt Karlsson stödet i systemet förbättras. En 
alternativ lösning som är högt aktuell är att utveckla en webbaserad serviceapplikation som 
ligger utanför Movex. Enligt respondent Karlsson står valet mellan att utveckla denna 
applikation eller genomföra en uppgradering av affärssystemet inom en relativt snar framtid. 
 
Påtryckningar om behovet av en förändring kommer även från den operativa verksamheten. 
Intentia har som leverantör av affärssystemet Movex utfört process- och flödesanalyser i 
verksamheterna, dessutom har interna konsulter tillsatts för att utföra detta. Mycket har i 
verksamheterna förändrats sedan 1998-1999 då nuvarande version av Movex upphandlades 
vilket klart motiverar att genomföra en systemförändring. 
 
Lindersson berättar hur företaget i dagens version av Movex gjort väldigt omfattande anpass-
ningar av standardmodulen. Dessa anpassningar är enligt respondenten både kostsamma och 
riskabla;  
 
”Vi anpassade sönder Movex, - och det har vi drabbats av i efterhand.” 
 
Respondenten tror att man i framtiden måste använda de standardfunktioner som erbjuds i 
systemet då det blir alldeles för dyrt att anpassa systemet. Istället ska organisationen vara 
beredd att anpassa sig efter systemet. Den verksamhet som bedrivs är enligt Lindersson trots 
allt inte så unik att det motiverar systemanpassningar, 
  
Även Karlsson menar att företagen bör upphandla Intentias standardsystem Movex 12 och 
sedan anpassa verksamheten efter systemet. Vid en eventuell uppgradering av affärssystemet 
skulle Hafas behov gällande kraven på systemet främjas. Även HDF skulle tjäna på ett byte 
av affärssystem då de idag inte har tillräckligt optimala flöden i verksamheten menar 
Karlsson. Det handlar om att flödet från ingående ordrar till utgående ordrar ska ha ett 
naturligt flyt.  

4.3.7.3 Integration och stöd i affärssystemet för olika funktioner 
Dagens systemstruktur i HDF & Hafa har affärssystemet Movex i grunden vilket föder de 
andra systemen med information, men det finns även enskilda Best of Breed-system berättar 
Högberg. Företagen har valt att gemensamt tillämpa modulerna ekonomi, order och 
distribunal för sina verksamheter. Ett system för att kunna scanna fakturor automatiskt har 
nyligen implementerats. Inköpsfunktionen sköts i ett enskilt system som är sammankopplat 
med Movex och informationen delas i de olika databaserna berättar respondent Lindersson. 
Som säljstöd använder företagen SuperOffice, som arbetar fristående från Movex. 
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Information om kunderna tillsammans med historik lagras i systemet och varje dag uppdateras 
Movex med information från SuperOffice. 
 
Inköpsavdelningen arbetar i det enskilda systemet E3-trim som är sammanlänkat med Movex. 
Redan innan införandet av Movex 1998 användes E3-trim som inköpssystem. Beslutsfattande 
i systemet bygger på prognoser från marknadsavdelningen och sedan utförs inköpsförfarandet 
per automatik. Idag brottas man inom HDF & Hafa med för hög kapitalbindning i lagret, 
enligt Högberg behöver man en förändring i systemet som möjliggör förändringar av 
prognosen under tidens gång. Dagens IT-system är bättre utvecklade för att göra prognoser 
menar respondenten.  
 
Idag sköts all lagerhantering direkt via den befintliga modulen i Movex som specialanpassats 
för företagets räkning. Lagerchefen Högberg menar att den ultimata systemlösningen för HDF 
& Hafa gällande lagerfunktionen vore att tillämpa ett Best of Breed-system från system-
leverantörerna MA-system eller SAT-kontroll och sedan koppla det till Movex.  
 
Man är från HDF och Hafas sida intresserade av att hantera fakturor via EDI men hittills 
använder endast 10 av 2000 leverantörer denna teknik. Utvecklingen är den att de större 
företagen går i fronten för att använda dessa EDI-tekniker. Enligt Karlsson är det på kund-
sidan så att de större företagen som Järnia, InterPares och Byggtrygg pressar Haendig till att 
utnyttja EDI-tekniken. Alternativa lösningar är att tillhandahålla webblösningar istället för 
direktkopplade EDI-lösningar. 
 
HDF & Hafa valde i september 2000 att utveckla en e-handelslösning som har resulterat i 
minskad belastning på kundtjänsten berättar säljledare Christian Ahlander. Framför allt små 
kunder tillämpar e-handelsportalen som en informationskälla. De stora kunderna använder 
andra tekniker för att genomföra sina beställningar. 
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4.4 Empiri Duri 
Denna del av empirin återger den insamlade informationen från dotterbolaget Duri. 
Strukturen på detta underkapitel grundar sig likt föregående underkapitel (4.3) på affärs-
modellen och dess beståndsdelar. Inledningsvis presenteras Duris verksamhet ur ett bransch- 
och resursperspektiv. Sedan återges det empiriska materialet för Duris aktiviteter, erbjudande 
till kund, samt en sammanställning av de informationssystem som tillämpas i företaget och 
hur de används.  

4.4.1 Branschperspektiv 
Duri har valt att dela in sina kunder i tre olika huvudgrupper: Duri Golvproffs, Duri Hemma 
och Duri Export. Bland kunderna återfinns både enskilda firmor samt större entreprenad-
företag. Kontakten med de mindre kunderna ställer höga krav på säljaren gällande 
bemötandet. Kunderna gör sina beställningar via Duris butiker, telefon, fax, Internet eller 
genom EDI. Respondenten och vice VD Lars Kronström menar att företaget vill ha högre 
automatiseringsgrad av orderflödet till kunderna men att detta kompliceras av den IT-ovana 
som råder i kundkretsarna. Duri innehar en stor markandsandel i Duri Hemmas kundsegment 
som omfattas av 1500 aktörer i Sverige.  
 
Affärsområdet Duri golvproffs försäljning utgörs enligt Kronström i hög grad av större 
försäljningsvolymer från trogna kunder. Duri Hemma vänder sig uteslutande till åter-
försäljarleden och kommer med undantag från reklamationstillfällena aldrig i direkt kontakt 
med slutkonsumenten. Duri exporterar främst till nordiska länder samt Östeuropa. 
Aluminiumprofiler är den dominerande exportprodukten som säljs till kunder inom både 
proffs- och hemmasegmentet. Exporten omfattar 15 procent av Duris totala försäljning och 
det finns enligt Kronström inga planer på tillväxt inom segmentet. 
 
Respondenten berättar att Duri försöker kommunicera med sina huvudkunder via en kund-
klubb. I denna erbjuds rabatter, promotionmaterial och en kundtidning. En annan del i Duris 
kommunikation med marknaden är att man publicerat olika slags annonsunderlag och spräng-
skisser över maskiner på sin webbportal. 
 
Duris leverantörer utgörs av många små aktörer, främst representerade i norden men även i 
Tyskland och Italien. Kronström menar att leverantörerna ofta inte har några möjligheter att 
tillgodose IT-krav från Duri. Dessutom är Duris transaktionsvolymer för små för att kunna 
motivera en integration av leverantören. Bland Duris konkurrenter återfinns Lundbergs 
Produkter AB, Bona Kemi AB, Gapro och Cederbergs. 

4.4.2 Resursbaserat perspektiv 
Duri har de senaste åtta åren ökat sin omsättning med omkring 100 procent från 50 miljoner 
SEK 1994 till 100 miljoner SEK 2002. Företagets finansiella position har starkt förändrats 
sedan man blev en del av Haendig och Ratos. Tidigare förfogade Duri helt över sitt kapital 
men nu lämnar man likt andra dotterbolag i koncernen ifrån sig allt Eget Kapital som över-
stiger motsvarande 20 procent soliditet till moderbolaget. Detsamma gäller för likviditeten. 
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Företaget har ett centrallager i Mölndal, två råvarulager samt varulager i de två egna butikerna 
i Mölndal och Stockholm. Duri lagerhåller cirka 5000 artiklar och behandlar varje år cirka 
200 000 orderrader. Artiklarna har delats upp i fyra olika kategorier efter attraktivitet och 
sortimentet har inte några säsongsfluktuationer 
 
Nära hälften av Duris organisation är sysselsatt med försäljning i någon form. Försäljare reser 
över hela landet och arbetar med kunder inom segmenten golvproffs eller Gör-Det-Själv. För 
Duri är det enligt Lars Kronström mycket viktigt hur företagets säljare agerar och framstår 
mot kund. Även Duris sätt att fastställa prognoser bör ses som en personlig resurs. Detta 
manuella arbete utförs varje månad då prognoserna revideras genom faktorer som historisk 
försäljning, ledtider och variationer i försäljning baserat på befintlig kunskap och erfarenhet. 
 
Familjeföretaget Duri förvärvades 1988 av börsnoterade Leksells. I början av 90-talet genom-
förde företaget ett antal förvärv och samtidigt flyttades verksamheten från Stockholm till 
Göteborg. I samband med detta skapades enligt Kronström en bättre struktur med många nya 
anställda i organisationen. I ett konkursövertagande 1993 köptes verksamheten upp av verk-
samma inom Duri. I samband med flytten till Göteborg menar Kronström att ett arbete 
påbörjades för att skapa en stark företagsanda bland de anställda. Gemensamma värderingar 
och aktiviteter har skapat en god stämning inom organisationen vilket har resulterat i en låg 
personalomsättning. Respondenten menar dock att alla företag behöver en viss grad av 
personalomsättning.  
 
År 2000 såldes Duri till dåvarande Atle, numera Ratos och placerades i Haendigkoncernen. 
Enligt Kronström stärktes uppköpet av gemensamma mål och värderingar. Respondenten 
anser att Duris storlek ännu inte motiverar någon samordning av lagerfunktionen med övriga 
koncernen. För små handelsföretag som verkar under ett kortsiktigt ägarskap anser han att det 
är viktigt att inte förlora känslan för hur man köper in, lagerför samt hur man redovisar 
försäljning. 
 
Duri använder sig av finansiella nyckeltal, kassaflöde, EBIT (Earnings Before Income and 
Tax) och omsättningshastighet på lagret som styrverktyg. Ledningen fokuserar starkt kring 
dessa faktorer i kontroll och styrning av den operativa verksamheten. Den finansiella 
informationen skickas i rapportform till Haendig för att sammanställas och analyseras på 
koncernnivå. Rapportering konsolideras i Haendig via Excel-filer.  
 
Då koncernen ägdes av Atle användes det väl fungerande konsolideringssystem Frango, 
berättar Kronström. I Duri skulle man vilja att Haendig åter implementerade ett liknande 
system och anser att det relativt enkelt på detta vis skulle gå att samordna dotterbolagen. 

4.4.3 Aktiviteter 
Inköpsprognoserna identifierar beställningstidpunkter baserat på historisk volym, ledtider och 
ryckighet i försäljning. Dessa revideras varje månad manuellt utan stöd från något data-
program. Kronström menar att dessa blir mer exakta genom manuell behandling i jämförelse 
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med datoriserade prognoser. Månadsvis revideras beställningstidpunkter och två, tre gånger 
per år görs en större genomgång av de olika parametrarna. 
 
Logistikfunktionen för ingående artiklar i Duris verksamhet samordnas helt av leverantörerna. 
Inleveranser köps ”fritt vårt eget hus”, vilket betyder att leverantören står för kostnaden. 
Företaget har funnit att fraktkostnaden kan fungera som en sista förhandlingsfråga då priset 
fastställts. Inleveranserna stöds inte av någon IT-funktion utan fraktsedlar och kontroll av 
ordern behandlas manuellt. Idag sköts beställningarna via telefon eller fax och först vid en 
eventuell ökning av flödets volym kan enligt Kronström en automatisering i from av IT-stöd 
motiveras ekonomiskt. 
 
Allt lagerarbete som utförs på Duri registreras i affärssystemet CROM. Lagerpersonalen 
arbetar vid orderförberedelse vid 5 olika datainsamlingsterminaler på lagret. Personalen 
arbetar utefter manuella plocklistor som de skriver ut ur CROM vid terminalerna. Då 
volymerna ännu är för små är det enligt respondenten inte ekonomiskt försvarbart att 
investera i datoriserade plockvagnar trots att CROM stöder detta.  
 
Kronström förklarar att Postnet tillhandahåller en EDI-lösning som möjliggör för Duri att 
hantera inkommande orders effektivare. Dessa orders går dock ännu inte rakt in i affärs-
systemet utan kräver fortfarande manuellt arbete. Företaget behandlar många order manuellt 
och enligt Kronström skulle det vara önskvärt att automatisera detta flöde. Då det råder brist 
på IT-mognad hos de flesta kunder finns ännu inte incitament att investera i sådana system-
lösningar.  Kundgruppen golvproffs ovilja att systematisera sin verksamhet i linje med Duris 
önskemål leder till för låga transaktionsvolymer för att en sådan investering ska vara lönsam.  
 
Utgående leveranser går i 98-99 procent av fallen med Postens företagspaket, varav Duri bär 
kostnaden i 90 procent av fallen. Vid utgående leverans skapas en kolliidentitet i affärs-
systemet CROM och en fraktsedel skrivs ut. Med hjälp av kollinumret kan företaget sen följa 
sin leverans på postens hemsida. Kronström ser inte ett behov av en större IT-integration i 
denna process.  

4.4.4 Erbjudande 
Duris omfattande sortiment har delats upp i två olika kategorier: Duri Golvproffs och Duri 
Hemma. Duri har för avsikt att behålla det existerande sortimentet men i vissa fall finns behov 
av förnyelse och ungefär fem procent av sortimentet förändras årligen. Till återförsäljarna 
erbjuds vissa delar av sortimentet via ett shop-in-shop-system som säljstöd i butiken.  
 
Duri har valt att differentiera sig genom att tillämpa en varumärkesstrategi. Enligt Kronström 
är målsättningen att 85 procent av sortimentet ska utgöras av det egna varumärket eller 
agenturer. I denna strategi är kvalitet, hög servicegrad (låg andel restorders) och produkt-
kunskap centrala begrepp som formar Duris företagskultur. Detta för att upprätthålla goodwill 
och dessutom reducera kostnaderna för restorders. Duri har som mål att växa organiskt vilket 
är en förutsättning då man tillämpar en differentieringsstrategi som utgår från att bygga ett 
eget varumärke. 
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4.4.5 Informationssystem 
Duri har sedan 1990 använt affärssystemet CROM med ett textbaserat gränssnitt, uppbyggt i 
moduler som baseras på flata databaser. Duris version av CROM är en standardardlösning, i 
linje med de rekommendationer Haendig ställt i affärsplanen att enbart arbeta med standard-
applikationer. Enligt Kronström tillfredsställer systemet Duris krav på order- och inköps-
modulen samt en väl fungerande rapportgeneratorfunktion. De anställda berörs oftast av en 
modul och uppfattas enligt Kronström kunna lära sig denna snabbt. I avsaknad av ett grafiskt 
gränssnitt möjliggörs användning av systemet via långsam modemkommunikation, vilket är 
en förutsättning för att säljarna som befinner sig ute i fält ska kunna kommunicera med 
systemet. 
 
All kommunikation mellan lager och andra avdelningar sköts enligt Kronström automatiskt 
via affärssystemet CROM. Speciella önskemål från säljare skrivs in på textrader i systemet. 
Alla lagerställen är länkade i CROM och samtliga anställda arbetar mot samma artikel-
register. Det är därför möjligt att sammanställa alla lager i samband med försäljning av en 
vara och undantagsvis hämta varor mellan lagren. Duri har idag ett ordersystem på webben 
som inte är sammankopplat med affärssystemet. De ordrar som handläggs via webbportalen 
når innesäljarna i form av e-mail och registreras manuellt i CROM. Detta system omsätter för 
närvarande väldigt låga transaktionsvolymer. Kronström berättar att Duri i nuläget håller på 
att utveckla en EDI-faktureringslösning som ska integreras rakt in i affärssystemet. När 
lösningen för EDI-orders direkt in i systemet är utvecklad kommer en relativt stor del av Duri 
Hemmas ordrar att behandlas med denna teknik. 
 
Respondenten ser avsaknaden för stöd att hantera buffertlagring där vissa artiklar lagras på 
flera ställen i lagret som en stor brist i systemet. Ett stödverktyg för detta skulle innebära 
effektiviseringsmöjligheter för lagerhanteringsfunktionen. Kronström menar dock att 
systemets lagermodul är tillfredsställande vid dagens volymer, men kan komma att bli under-
dimensionerad vid en eventuell tillväxt. I framtida system bör även bättre prognosverktyg 
finnas där en funktion för flytande beställningspunkter regleras automatiskt i systemet. 
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5 ANALYS 
I denna del av uppsatsen används den teoretiska referensramen för att analysera den 
insamlade empirin från fallföretagen. Inledningsvis analyseras varje dotterbolag med 
utgångspunkt i affärsmodellen. Huvudsyfte i denna del av analysen är att analysera hur 
organisationernas arbete med informationssystem, här främst i form av affärssystem, 
påverkar delarna i affärsmodellen i respektive dotterbolag. Dessa analyser utgör sedermera 
delmängder (se 5.1 och 5.3 i figur 12) i den slutliga analysen av Haendigs informationssystem 
(5.5.2) men påverkar även till viss del verksamhet och vision (streckade linjer i figuren). 
Analysen av Haendig innefattar också analyser av koncernens verksamhet (5.5.1) samt vision 
(5.5.3). Den sammantagna analysen av koncernen Haendig mynnar ut i en identifiering av ett 
antal kritiska faktorer (5.6) som påverkar verksamhetens och informationssystemens över-
skådlighet och flexibilitet.  
 

5 
Analys 

5.6 
Kritiska faktorer 

5.5.1 5.5.2 5.5.3 

 
Figur 12: Figuren illustrerar analyskapitlets struktur och upplägg. 

5.1 HDF & Hafa 
I analysen av HDF & Hafa behandlas hur organisationernas arbete med informationssystem, 
så som det beskrivs i empirin, påverkar delarna i affärsmodellen. Vidare utreds hur en 
förändring av företagens informationssystem skulle påverka affärsmodellens beståndsdelar 
och arbetet i respektive organisation.   

5.1.1 Branschperspektiv 
HDF & Hafa har utvecklat ett webbsystem där de gör det möjligt för kunden att följa 
leveransen av varan från det utgående lagret i Halmstad. Genom god överblick och kontroll 
på produkterna kan kunden erbjudas en mer rättvisande prissättning. Detta ger möjlighet för 
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kunden att effektivisera sina beställningar. HDF & Hafa drar i sin tur nytta av kundens 
effektiva agerande, tjänsten erbjuder dessutom en god service vilket bidrar till ett bättre 
intryck av en differentieringsstrategi. 
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka gör det svårt för HDF & Hafa att integrera dessa i affärs-
systemet även om stöd skulle finnas för en sådan integration i det nuvarande affärssystemet. 
En sammanlänkning av HDF & Hafas affärssystem med leverantörens skulle möjliggöra en 
högre grad av insyn i leverantörernas verksamhet. Företagen skulle då kunna planera och 
styra sina aktiviteter på ett kostnadsreducerande sätt. 

5.1.2 Resursbaserat perspektiv 
Ett effektivt flöde genom hela värdekedjan från leverantör till slutkonsument är ett önskemål 
hos alla företag. Då inköpen hos leverantören bygger på prognoser är det av stor vikt att rätt 
verktyg tillämpas för att göra dessa relevanta och gångbara. Det finns i dagsläget inget väl 
fungerande stöd för att utföra prognoser i systemet. De nya versionerna av affärssystem 
erbjuder möjligheten att förändra och uppdatera de prognoser som tidigare fastställts. Därför 
kan också dessa prognoser fastställas med större noggrannhet. Enligt Davenport (1998) är det 
viktigt att affärssystemet stärker konkurrensfördelar. Företaget bör utreda vilken grad av 
förändring som behöver genomföras, om det räcker att ändra vissa moduler eller om hela 
systemet måste bytas ut.  
 
Den nya generationens system återger ett mycket mer utvecklat verktyg, vilket möjliggör 
effektivare prognoser och inköp från leverantören. Genom säkrare och mer noggranna 
prognoser kan mer exakta inköp genomföras. Inköpsfunktionen påverkas också då prognoser 
som inköpen bygger på är mer aktuella och kan ändras ju närmare beställningsdatumet man 
kommer genom stöd i affärssystemet. Vidare genererar mer frekventa prognoser möjligheten 
att göra intervallbeställningar. Det innebär att företaget på ett tidigt stadium kan uppskatta och 
ange inom vilket intervall behovet av en viss artikel kommer att ligga för en given tidsperiod. 
Med stöd från mer precisa funktioner kan sedan företaget göra den slutgiltiga beställningen. 
Den positiva effekten av denna möjlighet blir att leverantören får bättre insikt i kommande 
behov från företaget. Leverantören kan därför på ett mer effektivt sätt planera och samordna 
sin produktion, vilket i längden bör generera ökad leveranssäkerhet och en högre servicegrad. 
 
HDF & Hafa diskuterar en uppgradering av det nuvarande affärssystemet trots att det är 
förknippat med höga kostnader. En stor motståndsfaktor till investeringen är ägandeskapet, att 
ingå under ett holdingbolag som i sin tur ägs av ett investmentbolag. Ägarskapet färgas av 
kortsiktighet och de är inte beredda att fatta investeringsbeslut som är förknippade med stort 
risktagande. En viktig kostnad som ledningen måste ta hänsyn till är de resurser som måste 
avsättas vid införandet av det nya systemet. Ett mer ineffektivt arbete inledningsvis medför 
kostnader i organisationen. Vid en förändring i en organisation finns det alltid en negativ 
inställning, vilken måste bearbetas genom information, utbildning och inkrementellt infö-
rande. Den kultur och den miljö som råder inom företaget är viktig gällande hur anpassnings-
bara medarbetarna är till en verksamhetsförändring. Det första införandet av Movex är en 
nyttig erfarenhet vid nästa uppgradering av systemet. 



Överensstämmelse mellan informationssystem och verksamhet 
-en fallstudie på handelskoncernen Haendig 

 

 

 - 52 - 

 
Företaget har vid en eventuell uppgradering av affärssystemet från Movex 10 till Movex 12 
för avsikt att hålla nere på antalet specialanpassningar, vilket i framtiden ska underlätta under-
håll och uppdateringar av systemet. En uppgradering skulle medföra en objektorienterad 
struktur med javabaserad grund. Vinsterna med en uppgradering skulle främst återfinnas i en 
effektivare datahantering gällande sökningar och uppdateringar. En annan stor fördel med den 
nya versionen är att den är plattformsoberoende, vilket ger stora fördelar gällande möjligheten 
att integrera andra systemkomponenter (Erasala, 2002). 
 
Ett affärssystem kan vid rätt tillämpning innebära en rad kostnadseffektiviseringar men det är 
också initialt förknippat med en stor investering. Enligt Haendigs koncernpolicy för denna typ 
av investeringar ska återbetalningstiden inte överstiga tre år. Enligt vissa teoretiker anses detta 
som ett orimligt krav då det ofta tar längre tid innan några positiva effekter kan synliggöras. 

5.1.3 Aktiviteter 
I framtiden kan ökad transparens genom hela värdekedjan innebära effektiviseringar med 
hjälp av rätt tekniskt stöd. Detta förfarande ställer naturligt höga krav på kontroll och översikt 
både bakåt och framåt i värdekedjan. Det finns idag inget stöd i HDF & Hafas system för att 
följa produkten från leverantörens lager till det egna ingående lagret. Genom stöd av detta i ett 
affärssystem som integrerats hos leverantören kan företaget mer effektivt bedriva sin 
verksamhet och öka kvaliteten på sina tjänster gällande främst leveranssäkerheten. För att 
kunna ta tillvara de fördelar som ett affärssystem kan erbjuda ställs höga krav på samtliga 
inblandade parter. 
 
En alternativ lagerlösning är att utnyttja tredje partslogistik. Eftersom detta innebär ett hot 
mot HDF & Hafas verksamhet är det viktigt att pricka rätt vid prognoser och att kunna känna 
av de senaste trenderna. Wiktorin (2003) menar att systemutvecklingsarbete går ut på att 
identifiera det stöd som informationssystemet kan ge verksamheten. Ett utvecklat affärs-
system med stöd för dessa funktioner är för HDF & Hafa ett mycket betydelsefullt 
konkurrensverktyg. 
 
Den interna lagerhanteringen i företaget är idag till stor del automatiserad och kopplad till 
Movex. Uppdateringar av lagersaldot sker i realtid mot systemet vilket innebär att 
medarbetarna alltid ges aktuell information. En funktion som inte är automatiserad i affärs-
systemet är de fraktsedlar som används till slingbilsverksamheten. Kostnaden måste ställas 
mot de positiva effekterna som kan uppnås genom en anpassning av funktionen i Movex. Ett 
eventuellt stöd av denna funktion i systemet skulle kunna generera minskade kostnader för det 
manuella inmatningsarbetet, minska risken för fel vid inmatningar i systemet samt underlätta 
efterkalkyler av slingbilsverksamheten. En annan nackdel för lagerhanteringen är den lång-
samma processen att skapa utrymme för nya artiklar i den nuvarande versionen av Movex. I 
ett företag som HDF med över 14000 artiklar och som har en produktomsättning på tio 
procent årligen blir denna aktivitet kostsam. Grunden till detta problem ligger i att den 
nuvarande versionen av affärssystem bygger på hantering i flata databaser och varje 
inregistrering av en ny artikel till sortimentet måste uppdateras på alla ställen i systemet där 
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information om den används. En uppgraderad objektsorienterad version av affärssystemet 
skulle lösa detta problem. 
   
HDF använder det fristående säljstödssystemet SuperOffice som inte är direkt sammankopplat 
med Movex. Genom att integrera detta system med affärssystemet kan företaget uppnå vinster 
i att alltid arbeta med aktuell information, slippa arbeta med flera system samtidigt samt kapa 
kostnader för dubbellagring av information i flera system. Orderhanteringen sköts manuellt 
och varje faktura scannas in i systemet. Ett bättre stöd i Movex kan generera stora kostnads-
besparingar om registrering av orders sker direkt in i systemet via exempelvis en EDI-lösning. 
I dagsläget återfinns begränsningen för denna investering främst i kundernas ovilja att 
investera i dessa tekniska lösningar. 

5.1.4 Erbjudande 
Hafa tillämpar en tydlig differentieringsstrategi där man marknadsför sina produkter till kund 
via sitt eget varumärke. Företaget vill i vald strategi kunna erbjuda kunden en unik produkt 
vilket enligt Grant (2002) innebär att faktorer som design, kvalitet, leveranssäkerhet, tjänster 
och servicegrad är centrala begrepp. Genom rätt tillämpning av stödverktyg i form av ett väl-
anpassat ERP-system kan dessa faktorer med större sannolikhet införlivas. För HDF som 
grossister ställs dessutom krav på att det ska finnas god överblick över sortimentet genom 
affärssystemet.  

5.2 Sammanfattning HDF & Hafa 
HDF & Hafa tillämpar en klar differentieringsstrategi. Det innebär att varumärken som 
verksamheten bygger kring måste ges utrymme att förädlas till unika produkter. För att kunna 
utföra denna process krävs möjligheter att förbättra faktorer som kvalitet, leveranssäkerhet, 
servicegrad och tjänster i verksamheten. Informationssystemmiljön stödjer till viss del 
förädlandet av dessa faktorer. Det befintliga affärssystemet är dock omodernt och en eventuell 
investering i ett nyare och mer effektivt system skulle kunna leda till ytterligare förbättringar i 
verksamheten (Davenport, 1998). 

5.3 Duri 
Analysen av Duri behandlar, likt analysen av HDF & Hafa, hur organisations arbete med 
informationssystem påverkar delarna i affärsmodellen. Vidare utreds hur en förändring av 
företagets informationssystem skulle påverka affärsmodellens beståndsdelar och arbetet i 
organisationen.   

5.3.1 Branschperspektiv 
En stor del av Duris marknad består av mindre företag med låg IT-vana. Kundgruppen som 
gör sina beställningar via EDI-teknik är i nuläget liten. En investering för att integrera 
kunderna ytterligare i affärssystemet CROM är riskabel och resultatet kan bli låg 
utnyttjandegrad. När det gäller de kunder som finns i Östeuropa kan det vara möjligt att IT-
strukturen hos dessa inte är lika utvecklad och att detta ytterligare kan försvåra integrations-
arbetet.  
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Det IT-arbete som Duri bedriver idag mot sina kunder utgörs främst av annonsunderlagen och 
sprängskisserna på webbportalen. Det skulle vara möjligt att utveckla detta arbete ytterligare 
genom att införliva webbportalen i affärssystemet. Även kundklubben skulle kunna anslutas 
till affärssystemet. Med all kundinformation strukturerad under ett system finns potential till 
riktade reklamkampanjer, direktuppdaterade kundregister med mera.   

5.3.2 Resursbaserat perspektiv 
Duris lager utgör en viktig del av resurserna och all lagerinformation är integrerad i CROM. 
Affärssystemet kopplar dessutom ihop dellagren som har olika geografiska placeringar. Duris 
helhetslösningar med försäljning av flera artiklar inom ett koncept tillsammans med det breda 
sortimentet ställer höga krav på struktur och överblick i lagret. Det affärssystem som Duri 
idag effektivt utnyttjar leder till god överblick av verksamheten. 
 
En annan fördel med CROM är snabbheten, vilket kommer som en följd av att affärssystemet 
är textbaserat. Detta utnyttjas av de försäljare som befinner sig i fält och behöver uppkoppling 
mot affärssystemet genom modem eller annan långsam kommunikation. Ett nytt eller 
uppgraderat system med grafiskt gränssnitt skulle påverka deras möjligheter att bedriva 
verksamheten negativt i dagsläget. Detta är en aspekt som måste övervägas vid ny-
investeringar i affärssystem enligt Davenport (1998). I och med 3Gs framväxt behöver detta 
emellertid inte innebära problem.  
 
Duri har en stark kultur i företaget och försöker uppmuntra denna genom att skapa en 
gemensam Duri-känsla. Arbetet med företagskulturen har dock inte knutits till affärssystemet 
vilket motiveras med att personalen inte kommer i kontakt med hela affärssystemet tillräckligt 
ofta. De flesta av den nya generationen av affärssystem har emellertid utvecklade moduler för 
”Human Resource Management”. I dessa finns stöd för att forma företagets struktur, kultur 
och värderingar. Det är dock inte troligt att storleken på Duris verksamhet utgör ett tillräckligt 
skäl för uppgradering eller byte av affärssystemet i dagsläget.  
 
Den finansiella informationen sammanställs i CROM och vidarebefordras som kvartals-
rapporter manuellt i Excel-filer till koncernledningen. Styrningen samordnas idag utan 
systemstöd medan den tidigare utfördes med stöd av konsolideringssystem Frango. Ett 
rapportsystem motsvarande Frango kopplat till koncernen skulle kunna innebära möjligheter 
till effektivare hantering av rapporterna. Duri menar dessutom att en investering i ett rapport-
system inom koncernen inte är förknippat med stora kostnader.  

5.3.3 Aktiviteter 
Beställningspunkterna avgörs avsiktligt genom manuell sammanställning av prognoser. Enligt 
respondenten genererar ett manuellt förfarande mer exakta beställningspunkter. Ett datoriserat 
system erbjuder dock större möjligheter att på ett bredare plan kombinera olika parametrar. 
Samtidigt finns det idag bättre utvecklade moduler i den nya generationens affärssystem som 
fastställer mer exakta prognoser. Dessutom kan kostnader reduceras genom att tillämpa 
datoriserat stöd i form av ett prognosverktyg i ett affärssystem.  
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Genom bättre stöd i affärssystemet skulle prognoserna i inköpsfunktionen gällande 
beställningsförfarandet kunna automatiseras. Vidare skulle även inkommande leveranser 
kunna hanteras och registreras direkt i affärssystemet med hjälp av elektroniska hand-
terminaler. Denna typ av automatisering leder till ett mer effektivt utnyttjande av personal- 
och tidsresurser. Lagerhanteringen arbetar i koppling till affärssystemet, plockrutinerna utförs 
dock via manuella plocklistor. Utgående leveranser kan följas via Postens hemsida genom ett 
kollinummer som skapats i affärssystemet. Med tanke på storleken på företagets verksamhet 
är det sannolikt inte motiverbart att ytterligare datorisera och integrera dessa aktiviteter. 
 
Inkommande kundorders hanteras till viss del med en EDI-lösning hos Duri tillhandahållen av 
Postnet. Detta förfarande är både kostnadseffektivt och arbetsbesparande. Företagets webb-
baserade ordersystem är dock inte anslutet till affärssystemet. En lösning på detta med hjälp 
av ett affärssystem innebär att personalen inte behöver föra in alla orders manuellt i affärs-
systemet. En välutvecklad e-handelsportal som direkt kan hantera EDI-orders kan i 
förlängningen innebära en reducerad säljstyrka.  
 
Duris transaktionsvolymer och avdelningsöverskridande relationer är fortfarande så små att 
affärssystemet CROM tillfredsställer företagets behov. Om Duris tillväxtstrategi hålls eller 
överträffas kan det emellertid vara intressant med byte eller uppgradering av systemet inom 
överskådlig framtid. Det kan innebära fördelar i organisationer med behov av större 
informationsutbyte och fler transaktioner. 

5.3.4 Erbjudande 
Strategin som Duri bedriver är att differentiera sig genom varumärket. 85 procent av 
sortimentet ska utgöras av det egna varumärket eller varumärken som tillhör Haendig-
koncernen. Den goda kvaliteten, den höga servicegraden och den höga leveranssäkerheten 
som förknippas med varumärket och som Grant (2002) nämner som viktiga faktorer vid 
tillämpningen av en sådan strategi bör grundas i ett arbete med ett väl anpassat och 
fungerande informationssystem.  

5.4 Sammanfattning Duri 
Duris verksamhet består av två affärsområden, Duri Hemma och Duri Golvproffs. En 
differentieringsstrategi tillämpas i båda fallen där kvalitet, servicegrad och leveranssäkerhet är 
starkt bidragande faktorer till en lönsam verksamhet. Den verksamhet som bedrivs idag 
kräver snabb och mobil informationsöverföring till säljare ute på fältet. Affärssystemet 
CROM stöder verksamheten och dess behov utan direkt stöd för automatik i funktionerna. 
Systemet är väl anpassat till storleken på verksamheten, men vid en eventuell tillväxt kan inte 
behovet av en framtida investering i ett nytt affärssystem uteslutas. 
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5.5 Haendigkoncernen 
I analysen av koncernen utgår vi från Haendigs verksamhet, informationssystem och vision. 
För varje del identifieras faktorer och hur dessa påverkar överskådligheten och flexibiliteten i 
koncernen. Analysen avslutas med att de kritiska faktorerna lyfts fram i tabell 2 och blir 
grunden för resultat och diskussion.  

5.5.1 Verksamhet 
Ledningens ekonomiska styrverktyg påverkar företagens inflytande över de egna finansiella 
resurserna. Samtidigt får varje dotterbolag större finansiell styrka eftersom de ingår i en 
koncern. Den finansiella styrningen leder till att stor kontroll kan utövas i koncernen och 
ledningen får god översikt över sina dotterbolag (Clemmons, 2001; Evgeniou, 2002). 
Organisationens olika enheter mister emellertid flexibilitet och kan bli beroende av 
centraliserade beslut.  
 
Som en följd av Ratos ägande centraliseras alla större investeringsbeslut till koncernnivå och 
visar på den kontroll som dotterbolagen utsätts för. Då dotterbolagen blir beroende av 
ledningens beslutande hämmas också den regionala anpassningsförmågan märkbart. Vid 
investeringar så prioriteras kostnadsreduceringar på kort sikt av ledningen framför mer lång-
siktiga projekt som en IT-investering kan innebära vilket gör att dotterbolagen blir styrda i 
sina investeringsbeslut. Utdelningskravet och tvånget att lämna delar av totala kapitalet är 
ytterligare flexibilitetshämmande faktorer.  
 
Bolagiseringen kan ses som ett verktyg från koncernledningen för att genom auktoritär 
kontroll styra dotterbolagen mot ökad effektivitet (Clemmons, 2001). De berörda företagens 
flexibilitet kan eventuellt minska då ansvar och inflytande över funktionerna flyttas till en 
fristående enhet. Alla dotterbolag berörs dock inte och de företag som påverkas är redan starkt 
sammanbundna genom delade lager och ekonomifunktioner. Genom en förbättrad kostnads-
allokering vid bolagisering ökar koncernens överskådlighet samtidigt som den redan starka 
kopplingen mellan de berörda dotterbolagens gör att flexibiliteten inte påverkas i någon större 
utsträckning.   
 
Att Haendig verkar som ett konglomerat av separata företag skapar stor rörlighet inom 
koncernen men det minskar samtidigt överskådligheten (Evgeniou, 2002). Visionen om ett 
mer aktivt ägande med större överskådlighet och mer gränsöverskridande samarbete har inte 
infriats vilket gör att organisationen fortfarande är starkt decentraliserad.  
 
Haendig påtalar att det inte finns några problem för nyförvärvade företag att anpassa sig till 
Haendigs företagskultur. Att Duri starkt betonar sin individuella kultur motsäger koncernens 
åsikt. Detta kan bero på att kulturerna liknar varandra eller att Haendigs kultur ännu inte fått 
genomslag i koncernens företag. Att koncernens kultur är otydlig styrks ytterligare av att 
Haendig idag fungerar som ett konglomerat och dessutom är betydligt yngre än Duri. 
Haendigs i praktiken svaga kultur missgynnar överskådligheten och kan i förlängningen leda 
till problem om man vill förverkliga idéerna om utökat samarbete.   
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5.5.2 Informationssystem 
I dotterbolagen tillämpas idag olika typer av affärssystem som stödjer företagen i sitt dagliga 
arbete att förädla sin verksamhet. Dessa system genererar möjligheter, som är unika för varje 
företag, att konkurrera effektivt (Grant, 2002). En centralisering av systemen skulle hämma 
de enskilda verksamheterna i så stor utsträckning att det i dagsläget inte är aktuellt med ett 
helt samlat system för alla dotterbolag. Detta utesluter dock inte att vissa tjänster delas som 
inte stör dotterbolagens sätt att bedriva verksamheten.  

5.5.3 Vision 
Ett gemensamt finansiellt konsolideringssystem skulle ge tydligare överskådlighet på 
koncernnivå utan att detta skulle påverka flexibiliteten nämnvärt hos dotterbolagen (Erasala, 
2002).  
 
I målet med ett gemensamt centrallager finns en önskan om tydligare översikt. En integration 
av bolagen genom ett centrallager görs emellertid på bekostnad av försämrad regional 
flexibilitet. Önskan om gemensamma inköp från Asien skulle öka överskådligheten men det 
är svårt att utifrån det empiriska materialet avgöra hur flexibiliteten skulle påverkas.   
 
På ledningsnivå framhävs vikten av de gemensamma värderingarna och Haendigkänslan. Man 
vill samtidigt betona företagens individuella behov och styrkor. Detta tyder på att koncernen 
strävar efter att uppnå både hög överskådlighet och behålla sitt nödvändiga behov av 
flexibilitet (Evgeniou, 2002; Erasala, 2002). Dotterbolagen har frihet att själva välja de affärs-
system som man anser är bäst lämpade för den miljö som man verkar i. Kraven på starka 
varumärken och kapabel ledning vid uppköp innebär ytterligare decentralisering av 
koncernen. Att Haendig sedan vill anpassa de uppköpta bolagen efter en gemensam kultur 
tyder på att man vill ha överskådlighet i organisationen.  
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5.6 Faktorer som påverkar Haendigkoncernens överskådlighet och 
flexibilitet 

I tabellen nedan har faktorer för Haendigs verksamhet, informationssystem och vision 
identifierats med hjälp av analysen ovan. De faktorer som innebär överskådlighet/flexibilitet 
har markerats med ett plus i för den avsedda kolumnen. Motsvarande har gjorts om någon 
faktor påverkat överskådligheten/flexibiliteten negativt.  
 

 
Tabell 2: Faktorer som påverkar Haendigs överskådlighet och flexibilitet. 

De gråmarkerade fälten innehåller faktorer som påverkar verksamhet, informationssystem och 
vision men inte i den utsträckningen att de kan anses som kritiska för Haendig.  
 
Bolagiseringen av ekonomi, IT och lager anses ej som kritisk främst på grund av att den 
endast berör ett litet antal bolag i begränsad omfattning inom koncernen. Den innebär vidare 
ingen större förändring då de berörda bolagen redan delar de funktioner som är aktuella för 
bolagisering. Bolagiseringen har emellertid en viss effekt på koncernen genom en marginell 
ökning av överskådligheten utan bekostnad av lägre flexibilitet. Visionen om ett gemensamt 
centrallager har utelämnats eftersom det inte är troligt att man inom en överskådlig framtid 
kommer att genomföra något sådant projekt. Vid en eventuell realisering kan den dock få 
stora negativa effekter på Haendigkoncernens flexibilitet. Det gemensamma finansiella 
konsolideringssystemet har begränsad inverkan på koncernens överskådlighet och flexibilitet 
och har även det utelämnats bland de kritiska faktorerna. En realisering av ett gemensamt 
finansiellt system skulle emellertid innebära en något ökad överskådlighet medan 
flexibiliteten skulle förbli oberörd. 
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6 RESULTAT OCH DISKUSSION 
För att utreda arbetets syfte att beskriva och analysera överensstämmelsen mellan en 
koncerns informationssystem och dess verksamhet använder vi Evgenious matris för 
överskådlighet och flexibilitet. De kritiska faktorerna blir grunden för att bilda tre fält som 
utgör organisationens verksamhet, informationssystem och vision i Evgenious matris. 
Överensstämmelsen mellan verksamheten och informationssystemet visualiseras i matrisen. 
Vi har valt att presentera Haendigs vision som ett fält i Evgenious matris för att tydliggöra 
skillnaden mellan verksamhet och vision, men även för att kunna diskutera kring Haendigs 
prioriteringar i sin strävan att uppnå sina mål. Faktorerna som bedömts som kritiska 
diskuteras och vilken påverkan en förändring kan få på koncernen. Slutligen breddas arbetet 
genom reflektioner om Haendigs situation och möjligheter till framtida studier. 

6.1  Resultat och diskussion 
De kritiska faktorerna anges och blir grunden för att avgöra var i Evgenious matris vi ska 
placera Haendigs verksamhet, informationssystem och vision. 
 

 
Tabell 3: Kritiska faktorer som påverkar Haendigs överskådlighet och flexibilitet. 

 
Verksamheten vittnar om att Haendig i dagsläget är en decentraliserad organisation med 
starka individuella dotterbolag. Viss överskådlighet råder i koncernen genom den finansiella 
styrningen och de centraliserade investeringsbesluten men detta påverkar samtidigt dotter-
bolagens ekonomiska rörlighet. I Evgenious matris placeras Haendigs verksamhet i mitten 
med relativ överskådlighet och flexibilitet. Avseende informationssystemen i koncernen är det 
tydligt att systemen är starkt decentraliserade och att detta märkbart hämmar överskådligheten 
och den övergripande kontrollen. Informationssystemen hos Haendig placeras därför i 
kvadranten med låg överskådlighet och hög flexibilitet i matrisen. Haendigs vision är att få 
god överskådlighet med fortsatt bibehållen flexibilitet vilket inte är förvånande. Detta är ett 
tillstånd som företag bör eftersträva (Evgeniou, 2001). 
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Figur 13: Haendigs position i Evgenious placeringsmatris 

Det är viktigt att klargöra organisationens vision för att kunna bedöma hur förändringar av de 
kritiska faktorerna påverkar företagets verksamhet. Graden av överensstämmelse mellan 
vision och verksamhet påverkar i sin tur överensstämmelsen mellan verksamheten och 
informationssystem. Ur Evgenious matris utläser vi att det finns en skillnad mellan Haendigs 
verksamhet som den bedrivs idag och deras visioner för framtiden. Detta beror antagligen 
både på att koncernledningen har högt ställda ambitioner för sina dotterbolag och att man till 
fullo inte lyckats skapa den efterfrågade överskådligheten och flexibiliteten i verksamheten. 
Med hjälp av markerad ekonomisk styrning har en viss grad av överskådlighet skapats på 
bekostnad av hämmad regional rörlighet. 
 
Det råder även skillnad mellan de informationssystem som används och hur verksamheten 
bedrivs. Detta beror till stor del på att varje dotterbolag använder sina affärssystem helt 
oberoende av de övriga företagen i koncernen. För att verksamheten och informations-
systemen ska närma sig varandra krävs alltså en förändring av de kritiska faktorerna för 
verksamheten, informationssystemet och visionen. Här är det viktigt att beakta den vision som 
koncernen har eftersom den färgar de beslut om förändringar i verksamheten som tas och 
påverkar således även överensstämmelsen mellan verksamheten och informationssystemet.  
 
Det ultimata enligt teorin är att verksamheten har hög överskådlighet och hög flexibilitet 
samtidigt. Detta kan åstadkommas genom att Haendigs verksamhet, vision och informations-
systemmiljö befinner sig på samma ställe, längst upp till höger i matrisen.  
Genom integration av informationssystem via EAI-teknik hävdar Evgeniou och Erasala att 
detta tillstånd kan åstadkommas. Det ställer samtidigt stora krav på verksamheten, processen 
att nå dit är ofta både tidsmässigt och ekonomiskt krävande. Dessutom lyckas väldigt få 
företag uppnå den totala överstämmelse som de strävar efter. En mer intressant utgångspunkt 
för vår diskussion är de kritiska faktorerna vi identifierat i analysen av koncernen och vad en 
förändring av dessa skulle innebära för Haendig. 
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6.1.1 Haendig som ett konglomerat av dotterbolag med starka individuella 
kulturer 

Haendigs affärsidé om ett aktivt ägarskap har inte till fullo förverkligats vilket hämmar 
överskådligheten. Om koncernledningen på ett tydligare sätt driver igenom affärsidén och 
vidtar åtgärder som formar dotterbolagen mot ett liknande sätt att bedriva verksamheten kan 
ökad överskådlighet erhållas. Det är dock en skör balansgång då en centralisering av 
organisationen inte får innebära för stora förluster i flexibilitet som idag utgör en viktig grund 
för dotterbolagens möjlighet att driva en differentieringsstrategi. Inom varje dotterbolag 
återfinns en stark kultur som färgas av deras egen historia och unika verksamhet. Det finns en 
stark motsättning mellan dotterbolagens kulturer och den av koncernledningen uttalade 
”gemensamma kulturen”. Genom att hitta en kultur där parterna möts på vägen kan 
ytterligare ökad överskådlighet skapas i organisationen. Vid ett sådant arbete med att forma 
dotterbolagen efter gemensamma värderingar är det viktigt att även inkludera en högre sam-
ordning av informationssystemen för att genom dessa öka överskådligheten. 
 
Ett annat alternativ är att Haendig väljer att driva sin verksamhet mot ytterligare 
decentralisering och starka individuella dotterbolag med lägre krav på kontroll och över-
skådlighet. Detta stöds i relativt hög utsträckning i de informationssystem man använder idag, 
eftersom dessa är helt oberoende av varandra. Däremot skulle Haendig då tvingas lämna 
visionen om en hög överskådlighet och gemensamma värderingar. Ett val som koncernen i 
dagsläget tycks ha svårt att enas kring.    

6.1.2 Ledningens finansiella styrverktyg och centraliserade investeringsbeslut 
Den gemensamma finansiella styrningen via nyckeltal ger ledningen överskådlighet, men 
påverkar till hög grad varje dotterbolags flexibilitet negativt. Det finns en konflikt mellan 
målet att genom finansiell styrning skapa en bred insyn i dotterbolagens verksamheter och 
varje enskilt dotterbolags sätt att fritt bedriva sin verksamhet.  
 
Skulle Haendig minska centraliseringen av den finansiella styrningen skulle detta resultera i 
ökad flexibilitet i organisationen och märkbart höja överensstämmelsen mellan verksamheten 
och informationssystemen. Detta står dock i direkt motsats till koncernens strävan efter ökad 
överskådlighet. 

6.1.3 Olika typer av affärssystem anpassade för varje dotterbolag 
I dotterbolagen återfinns idag olika informationssystem som används som verktyg för att 
stödja den dagliga verksamheten. Bolagiseringen kräver till viss del att de olika dotterbolagen 
samordnar sina informationssystem för att erhålla ett effektivt informationsflöde genom hela 
organisationen. Problemet med att endast tillämpa ett ERP-system är att de olika dotter-
bolagen idag har för olika verksamheter gällande sortiment, kunder och leverantörer. Ett 
problem med att integrera dessa i ett gemensamt system är att de inte bygger på en gemensam 
plattform. Genom att implementera ett modernt och plattformsoberoende system skulle 
integrationsarbetet underlättas och även skapa möjlighet för integration i framtiden. Vidare 
skulle varje dotterbolag således kunna använda olika system som är perfekt anpassade till 
deras verksamheter och integrationsproblemet skulle i framtiden kunna lösas med hjälp av 
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EAI-teknik. Den gemensamma plattformen skulle kunna utgöras av ett koncerngemensamt 
ERP-system där sedan de olika dotterbolagen kan integreras med EAI-teknik.  

6.1.4 Decentraliserad organisation med hög överskådlighet 
Handigs vision om en organisation med hög överskådlighet och flexibilitet kan byggas kring 
Enterprise Application Integration i informationssystemmiljön. Detta kräver dock ett noggrant 
urval av rätt systemkomponenter och en långsiktig och inkrementell implementering av 
informationssystemmiljöns olika delar. Förutsättningen för att hitta den rätta lösningen till 
problemet är att under arbetets gång belysa vissa faktorer (Erasala, 2002). Haendig bör 
fokusera kring logistik och lagerhantering, som är kärnan i deras verksamhet, och identifiera 
det systemstöd som krävs för att utföra dessa aktiviteter samt vilka system som inte stöder 
eller helt saknas i arbetet kring dessa. Vidare bör flödet av information identifieras, vilket ska 
resultera i regler om samverkan och vilken ordningsföljd som systemen tillämpas i 
informationssystemmiljön. Det databehov som varje system behandlar måste också kartläggas 
för att skapa en effektiv informationssystemmiljö.  
 
Konkreta exempel på detta kan vara att Haendig upphandlar ett plattformsoberoende affärs-
system och att andra system via Enterprise Application Integration kommunicerar med de 
övriga komponenterna i informationssystemmiljön. Dessa system kan vara Best of Breed-
lösningar som integreras i informationssystemmiljön. De verkar som specialstöd eller som 
alternativ till de moduler som finns i helhetslösningen av affärssystemet. Dessa väljs noggrant 
ut, efter att organisationen har granskats enligt ovan nämnda faktorer, för att få väl passande 
och fungerande delsystem som matchar och effektivt kommunicerar med den övriga 
informationssystemmiljön. Genom en lyckad implementering kan således hela informations-
systemmiljön bidra till större synergier än varje enskilt system för sig.  
 
För att detta ska vara möjligt att genomföra krävs emellertid stora ekonomiska uppoffringar. 
Med Haendigs lönsamhetskrav på tre år vid denna typ av investeringar framstår den lösning 
som beskrivs ovan som utopisk för företaget i dagsläget. I enlighet med organisationens 
övergripande mål är det dock fullt möjligt att göra mindre förändringar i koncernen som 
underlättar för en framtida implementering av Enterprise Application Integration. Det kan till 
och med vara eftersträvansvärt att tillämpa som övergripande mål för denna typ av 
investeringar. För närvarande undersöks hur de befintliga informationssystemen i 
organisationen kan förbättras, en investering i en EAI-lösning leder till att de kortsiktiga 
problemen löses samtidigt som Haendig lägger en mer långsiktig grund i sin investering. 
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6.2 Reflektioner och förslag till fortsatta studier 
Haendigs bransch har de senaste åren genomgått stora strukturella förändringar. Inträdet av 
stora nordeuropeiska aktörer på den svenska marknaden har märkbart minskat Haendigs 
marknadsmakt och därför också dess handlingsutrymme. För att möta den hårdnande 
konkurrensen vill Haendig med hjälp av ett aktivt ägarskap satsa på en differentieringsstrategi 
med starka varumärken vilket ställer höga krav på organisationens överskådlighet och 
flexibilitet. Strategin speglar organisationsstrukturen och hur de inbördes relationerna mellan 
dotterbolagen ser ut. Eftersom koncernen har högt ställda krav på överskådlighet och 
flexibilitet är det viktigt att koncernen utnyttjar sina informationssystem effektivt. 
 
I Haendigs vision finns ett uttalat mål om en hög flexibilitet. Ett ERP-system i verksamheten 
på koncernnivå verkar olämpligt eftersom det i stor utsträckning skulle hämma flexibilitet. 
Vidare skiljer sig denna lösning starkt från dagens informationssystemmiljö varför en sådan 
förändring skulle bli väldigt kostsam och omfattande. Eftersom flexibiliteten är så avgörande 
blir en stegvis samordning av dotterbolagens system mer intressant. En sådan inkrementell 
förändring kan vara framgångsrik för Haendig i kombination med ett långsiktigt mål om en 
EAI-lösning. Om utvecklingen av informationshantering fortsätter i samma takt är det viktigt 
att följa med och inte hamna efter. Framtida tekniker som Webservices kan möjliggöra 
mindre komplicerade integrationsarbeten för organisationer.  
 
I vår studie har vi utgått både från strategi som process (affärsmodellen) och strategi som 
position (Evgenious positioneringsmatris). I processperspektivet ser man till faktorer som en 
föränderlig omgivning och hur en organisation anpassar sig till denna. Medan positions-
perspektivet utgår mer ifrån att man väljer en position på marknaden. Detta har inneburit en 
styrka med uppsatsen eftersom det breddar studien ytterligare. 
 
Hur resultatet av denna studie kan göras gällande för andra organisationer är en viktig fråga 
att diskutera. Den teoretiska referensramen skapades genom ett brett selektivt urval bland 
olika vetenskapliga källor. Samtidigt som ett noggrant urval av fallföretag och olika 
respondenter genomfördes inför insamlingen av det empiriska materialet. En brist är att vi 
avgränsat studien till att endast undersöka ett fåtal fallföretag. En utökning av studien skulle 
även kunna göras av hela den nordiska koncernen. De gränsöverskridande organisatoriska och 
kulturella skillnaderna skulle då granskas mer utförligt och urvalet av fallföretag skulle öka. 
Genom att komplettera med en bredare och mer kvantitativ studie för liknande organisationer, 
samt kontakta specialister i form av systemleverantörer kunde resultatet av studien ha gjorts 
mer generellt tillämpningsbart. Det är dock rimligt att anta att de resultat som presenterats 
ändå till viss grad kan göras gällande även för andra organisationer. Dessa bör dock ha vissa 
faktorer som överensstämmer med vårt fall, till exempel en decentraliserad organisation med 
fristående verksamheter. En möjlig fortsättning hade kunnat vara att använda modellen på 
övriga konkurrenter i branschen och hur de använder sina informationssystem. Detta för att få 
en tydlig uppfattning om vilken vikt användningen av olika informationssystem har på 
branschen som helhet. 
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Essensen av denna studie är att företaget bör utgå både från verksamheten och användandet 
när de analyserar sina informationssystem och inte tvärtom. Det är viktigt att man har en 
verksamhet som överensstämmer med den systemmiljö som tillämpas (Evgenious matris). 
Det är dock lika viktigt att man använder sina informationssystem på ett effektivt sätt för att 
de ska innebära varaktiga framgångsfaktorer (affärsmodellen). Har man valt en lämplig 
systemmiljö för sin verksamhet, och dessutom använder sina informationsresurser på ett 
effektivt sätt, har man goda chanser att kunna använda denna som ett verktyg för att uppnå 
varaktiga konkurrensfördelar. 
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BILAGA 1 - Begreppsordlista 
 
3G: Tredje generationens mobiltelefoni som ökar bandbredden och hastigheten för dataöverföring via mobila 
nätverk. 
 
BoB: Best of Breed - enskilda system som är designade för att utföra en speciell funktion i en organisations 
verksamhet, exempelvis ett orderhanteringssystem. 
 
CROM: Ett ERP eller affärssystem som är utvecklat av leverantören Agresso. 
 
EDI: Electronic Data Interchange – innebär överföring av information på elektronisk väg med hjälp av 
standardiserade meddelandeformat.  
 
EAI: Enterprise Application Integration – en teknik eller mellanmjukvara (Middleware) som möjliggör 
integration av olika delsystem. 
 
ERP: Enterprise Resourse Planning - en verksamhets övergripande affärssystem som binder samman 
funktioner i en organisation och möjliggör sömlös informationshantering. Exempel på dessa system är Movex, 
CROM och SAP. 
 
E3-trim: Specialanpassat inköpssystem som integrerats i affärssystemet. 
 
Gör-Det-Själv: En kundsegmenteringsterm som avser slutkonsumenter som själva utför hantverksarbete i 
hemmiljön. 
 
IS: Informationssystem –är uppbyggt kring regler och begrepp för att stödja en verksamhets informations-
hantering. Ett system som har till uppgift att samla in, förvalta, bearbeta och sprida information. 
 
IS-arkitektur/miljö: Informationssystemarkitektur/miljö – är samordningen och relationerna mellan olika 
informationssystem i en organisation. 
 
Legacy-system: Enskilda system så är arv av gamla informationssystem, kan vara samma sak som ett Best of 
Breed-system som utför en speciell funktion i en organisation. 
 
Movex: Ett ERP eller affärssystem som är utvecklat av leverantören Intentia. 
 
SuperOffice: Säljstödsystem för att lagra kundinformation. 
 
Webservices: En teknik som möjliggör integration av olika system via Internet. 
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BILAGA 2 – Intervjumall Haendig  
Intervju koncerncontroller Haendig, 20040505 

STRATEGI/STRUKTUR 
Dotterbolagen ska ha frihet att anpassa sin verksamhet och sina operativa ageranden efter de förutsättningar som råder.  

• Hur påverkas denna frihet och flexibilitet vid en ökad grad av integration? 
• Hur utvinner man synergier mellan de olika dotterbolagen i koncernen (exemplifiera)? 

 
Företaget tillämpar en strategi gällande uppköp och försäljning av företag. 

• Vilka bolag anses som nyckelbolag och vilka inköp är gjorda för att eventuellt säljas vidare? 
• Redogör för tidigare uppköp och försäljningar. 
• Hur väl är verksamheten strukturerad för att klara av sådana förändringar av verksamheten, hur hanteras problematiken, 

handlingsplan? 
 
Redogör kort om vilka konkurrenter, leverantörer och kunder som finns samt vilka trender som är tydliga inom branschen. 
 
 10-15 % av sortimentet ska årligen förnyas.  

• Är detta en strategi som leder till problem för koncernen att anpassa sig efter?  
• Ersätter ni produkterna helt eller är det bara förändringar? 

VÄRDEKEDJAN 
Företagen vill profilera sig som fullsortimentsleverantör (många produkter). 

• Finns det samordningsmöjligheter?  
• Samordning av konceptlösningarna? 
• 40000 artiklar, hur är de fördelade i de olika företagen? 

 
Synergier inom logistik  skapar förutsättningar för expansion. 

• Konkretisera vilka dessa synergier är och hur ni möjliggör för dem att uppstå. 
o Synergier genom automatiserad logistik. Hur utbrett är det och vilken förbättringspotential finns? 
o Hur är logistiken samordnad för att kunna upprätthålla så hög leveranssäkerhet och servicegrad? 
o Är Haendigs system sammankopplat med speditören? 

 
Synergier inom  inköp skapar förutsättningar för expansion. 

• Konkretisera vilka dessa synergier är och hur ni möjliggör för dem att uppstå. 
o Synergier genom integrerade inköpsystem. Vilka är de och hur fungerar de? 

 
Synergier inom kund-/leverantörskontakt skapar förutsättningar för expansion. 

• Hur sker kommunikationen och hur är relationer med externa intressenter, t.ex. kunder och leverantörer utformade?  
o Finns det IT-stöd för det i företagets system idag? 

STYRNING 
• Styr ni på många kontrollparametrar mot era dotterbolag och era medarbetare?  

o Prioriteras överskådlighet? 
 

• Beskriv de verktyg som idag används för att överblicka och kontrollera den heltäckande verksamheten? 
o Finns brister? 

 
• Styr de olika dotterbolagen efter samma finansiella/operativa nyckeltal? 

o Bestäms dessa centralt eller enskilt i dotterbolagen? 
 
▫ Finns det möjligheter till synergieffekter genom att samordna styrningen av de olika dotterbolagen (liknande behov)? 

o Gemensamma finansiella rutiner 
o Revision 
o Rapporteringsrutiner 

KULTUR 
”Kulturen färgas av gemensamma värderingar, en platt organisation och decentraliserade mål” 
I vilken utsträckning stödjer systemet t.ex.: 

▫ Kundnärhet: användarvänliga och kundrelaterade affärssystem. Vilka system och i vilken utsträckning? 
▫ Affärsmannaskap 
▫ Flexibilitet 
▫ Nära kund och leverantörskontakter,  
▫ God kommunikation 
▫ Återförsäljare har effektiva order och sökrutiner via datorbaserad tjänster. Hur integrerat är detta? 
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BILAGA 3 – Intervjumall HDF & Hafa  
Intervju ekonomichef HDF & Hafa, 20040428 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Redogör för HDF &Hafas organisationsstruktur. 
 
Beskriv HDF & Hafas förädlingsprocess, från FoU till försäljning av produkt till kund. 

o Hur överförs informationen mellan de olika avdelningarna? 
o Mellan vilka avdelningar finns det största behovet av informationsutbyte? 
o Finns det någon avdelning som väger tyngre än de övriga? 

o Marknadsavdelningen 
o FoU 
o Produktion, outsourcing en eller flera leverantörer 
o Lager / Logistik 
o Försäljning 

 
Ange HDF & Hafas huvudsakliga konkurrensfördelar / resurser. 
 
Påverkar marknadsavdelningens arbete produktutvecklingen, och i så fall varför? 
(Återkoppling) 
 
Produktportfölj, beskriv HDF & Hafas produktsortiment och produktgrupper. 

o Finns det variationer i produkterna beroende på vem man säljer till? 
 
Redogör för HDF & Hafas övergripande strategi. 
 
Hur skiljer sig HDF & Hafas strategiska val med koncernen och övriga dotterbolag? 
 
Redogör kort om vilka konkurrenter, leverantörer och kunder som finns samt vilka trender som är tydliga inom branschen. 

o Hur skapar era strategiska val en unik konkurrensfördel i jämförelse med era huvudkonkurrenter? 
 
(På vilka grunder har den nuvarande IT-strategin framarbetas, motiv?) 
 
Hur är er tillväxtstrategi formulerad? 

STRUKTUR 
Har HDF & Hafa god kontroll och överblick över sina processer, hur? 
 
I vilken utsträckning anser du att det finns ett behov av ett automatiserat informationsutbyte mellan de olika avdelningarna och vilken typ av 
information? 

o Finns samma behov ute i organisationen HDF & Hafa?(Vad tycker medarbetarna?) 
o Till vilken grad finns det i nuläget stöd för detta i företagets systemmiljö och beskriv de systemen som samordnar det idag? 

 
Beskriv relationen mellan HDF & Hafa och de andra dotterbolagen inom koncernen? 
 
Kan du peka på konkreta fördelar med att ha ett samlat system mellan HDF & Hafa och Haendig? 

o Eller t.o.m. mellan samtliga dotterbolag och moderbolaget? 
o Hur tror du att ett samlat system skulle påverka HDF & Hafas flexibilitet? 

 
Råder det överensstämmelse mellan HDF & Hafas systemmiljö och verksamheten? (underlättar systemen för dig att bedriva verksamheten) 
 
Hur ställer du dig till en eventuell omstrukturering av verksamheten vid behov (beslut om omstrukturering från koncernledningen)? 

o Hur tror du att HDF & Hafas organisation skulle hantera en strukturförändring? 
 
Vad är det som gör att den nuvarande strukturen inte stödjer detta? Ska alla i.s.f. bytas ut eller måste vissa bevaras (EAI-lösningar), vad ska 
förändras och till vilken grad? 

o Gränssnittet 
o Funktionalitet 
o Stommen i systemet 
o Helt nytt system 
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Intervjumall för HDF & Hafa IT-ansvarig, 20040428 

TEKNIK 
Beskriv din roll och vilka arbetsuppgifter du har. 
 
Beskriv nuvarande IT-miljö gällande ERP-system som tillämpas i HDF & Hafa. 
 
Teknik för Handterminaler och e-handel via direktsvar.  

o Hur hanteras den informationen som kommer via EDI? Hur välutvecklat är ert e-handelssystem? Är automatiseringen långt 
integrerad? 

 
Haendig har flera effektiva affärssystem.  

o Hur ser du på det? Upplever du att ditt företag bidrar till detta? 
 

E-handelslösningen med affärssystem är djupt integrerat 
o Hur? På vilket sätt? Graden av integration? Vilka system och vilken mjukvara används? 
o Hur ser leverantörernas och kundernas system ut? Har dessa betydelse för er? 

STRUKTUR 
Till vilken grad råder det överensstämmelse mellan HDF & Hafas systemmiljö och verksamheten? (underlättar systemen för dig att bedriva 
verksamheten) 

o Vad är det som gör att den nuvarande strukturen inte stödjer detta? Vad ska förändras och till vilken grad? 
▫ Gränssnittet 
▫ Funktionalitet 
▫ Stommen i systemet 
▫ Helt nytt system 

 
Hur ställer du dig till en eventuell omstrukturering av verksamheten vid behov (beslut om omstrukturering från koncernledningen)? 

o Hur tror du att HDF & Hafas organisation skulle hantera en strukturförändring? 
 
Till vilken grad finns det i nuläget stöd för ett automatiserat informationsutbyte i företagets systemmiljö och beskriv de system som sam-
ordnar det idag? 

Verksamhet 
Vad har ni haft för system innan? Varför bytte ni? 
 
Dina åsikter om framtiden. Vilka möjligheter finns och vilken potential har HDF & Hafa att kunna förändra sig. 
 
Hur upplever du inställningen till IT? Både på koncernledningsnivå och ute i verksamheten? 
 
Kan du peka på konkreta fördelar med att ha ett samlat system mellan HDF & Hafa och Haendig? 

o Eller t.o.m. mellan samtliga dotterbolag och moderbolaget? 
 
Hur tror du att ett samlat system skulle påverka HDF & Hafas flexibilitet? 

 

Intervju lager HDF & Hafa, 20040428 

TEKNIK 
Beskriv och visa en typisk aktivitet utförd i affärssystemet. 
 
Beskriv dina erfarenheter av systemet du arbetar med. 
 
Upplever du systemet som smidigt och enkelt eller svårarbetat och trögt. 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Redogör för HDF & Hafas lager/logistik. 
 
Finns det ett centrallager eller har varje dotterbolag egna lager? 
 
Produktportfölj, beskriv HDF & Hafas produktsortiment och produktgrupper. 

o Finns det variationer inom produktgrupperna som påverkar lagerhanteringen? 
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Hur har lagerrutinerna arbetats fram?  
o Av er på avdelningen eller direktiv uppifrån? 

STRUKTUR 
Vilken relation finns mellan lageravdelning och de övriga avdelningarna? 

o Vilken typ av information skickas vidare i organisationen? 
▫ Hur sker informationsutbytet? 

o Marknadsavdelningen 
o FoU 
o Produktion, outsourcing en eller flera leverantörer 
o Lager / Logistik 
o Försäljning 

 
Finns någon kommunikation mellan lageravdelningen och övriga bolag inom koncernen? 
 

Intervju säljare HDF & Hafa, 20040428 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Redogör för HDFs säljavdelning. 

o Mellan vilka avdelningar finns det största behovet av informationsutbyte? 
o Produktportfölj, beskriv HDFs produktsortiment och produktgrupper. 
o Finns det variationer i produkterna beroende på vem man säljer till? 

 
Finns det ett standardiserat förfarande inom säljavdelningen gällande: kundkontakt, rapportering, uppföljning m.m.? 
 
Hur har säljrutinerna arbetats fram?  

o Av er på avdelningen eller direktiv uppifrån? 

STRUKTUR 
Vilken relation finns mellan säljavdelningen och de övriga avdelningarna?  
(Beskriv HAFAs förädlingsprocess, från FoU till försäljning av produkt till kund.) 

▫ Hur sker informationsutbytet? 
o Marknadsavdelningen 
o FoU 
o Produktion, outsourcing en eller flera leverantörer 
o Lager / Logistik 
o Försäljning 

TEKNIK 
Vilka system finns det idag och hur jobbar ni med dem? 
 
Beskriv dina erfarenheter av systemet du arbetar med. 
 
Upplever du systemet som smidigt och enkelt eller svårarbetat och trögt. 
 
Berörs du av Movex i någon utsträckning? 
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BILAGA 4 – Intervjumall Duri  
Intervju vice VD DURI, 20040507 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Redogör för Duris organisationsstruktur. 
 
Beskriv Duris förädlingsprocess, från FoU till försäljning av produkt till kund. 

▫ Hur överförs informationen mellan de olika avdelningarna? 
▫ Mellan vilka avdelningar finns det största behovet av informationsutbyte? 
▫ Finns det någon avdelning som väger tyngre än de övriga? 

o Marknadsavdelningen 
o FoU 
o Produktion, outsourcing en eller flera leverantörer 
o Lager / Logistik 
o Försäljning 

 
Påverkar marknadsavdelningens arbete produktutvecklingen, och i så fall varför? 
(Återkoppling) 
 
Ange Duris huvudsakliga konkurrensfördelar / resurser. 
 
Produktportfölj, beskriv Duris produktsortiment och produktgrupper. 

o Finns det variationer i produkterna beroende på vem man säljer till? 

STRATEGI 
Redogör för Duris övergripande strategi. 
 
Hur skiljer sig Duris strategiska val med koncernen och övriga dotterbolag? 
 
Hur skapar era strategiska val en unik konkurrensfördel i jämförelse med era huvudkonkurrenter? 
 
På vilka grunder har den nuvarande IT-strategin framarbetas, motiv? 
 
Hur är er tillväxtstrategi formulerad? 

STRUKTUR 
Har Duri god kontroll och överblick av sina processer, hur? 
 
I vilken utsträckning anser du att det finns ett behov av ett automatiserat informationsutbyte mellan de olika avdelningarna och vilken typ av 
information? 

▫ Finns samma behov ute i organisationen Duri?(Vad tycker medarbetarna?) 
▫ Till vilken grad finns det i nuläget stöd för detta i företagets systemmiljö och beskriv de systemen som samordnar det idag? 

 
Kan du peka på konkreta fördelar med att ha ett samlat system mellan Duri och Haendig? 

▫ Eller t.o.m mellan samtliga dotterbolag och moderbolaget? 
 
Beskriv relationen med Duri och andra dotterbolagen inom koncernen? 
 
Hur tror du att ett samlat system skulle påverka Duri flexibilitet? 
 
Råder det överensstämmelse mellan Duris systemmiljö och verksamheten? (underlättar systemen för dig att bedriva verksamheten) 
 
Vad är det som gör att den nuvarande strukturen inte stödjer detta? Ska alla isf bytas ut eller måste vissa bevaras (EAI-lösningar), vad ska 
förändras och till vilken grad? 

▫ Gränssnittet 
▫ Funktionalitet 
▫ Stommen i systemet 
▫ Helt nytt system 

 
Hur ställer du dig till en eventuell omstrukturering av verksamheten vid behov (beslut om omstrukturering från koncernledningen)? 

▫ Hur tror du att Duris organisation skulle hantera en strukturförändring? 
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