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Sammanfattning 
Det medför en hög initial kostnad att införa ledningssystem. För att investeringen ska bli 
lönsam är det tvunget att systemet tillför ett mervärde. Ett angreppssätt skulle kunna 
vara att företaget aktivt använder sitt affärssystem (administrativ programvara) som stöd 
för sitt eller sina ledningssystem i den dagliga verksamheten. Det var därför intressant 
att undersöka möjligheterna med detta angreppssätt.  

Studien genomfördes hos ett företag som medvetet använder sitt affärssystem som stöd. 
Företaget har valt att införa ett integrerat miljö- och kvalitetsledningssystem, som sedan 
kommer att utökas med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det var därför intressant att 
även undersöka vilka motiv som kan finnas bakom att välja ett integrerat 
ledningssystem samt vilka fördelar detta kan tänkas medföra.  

Studien visar att affärssystemet är ett bra stöd. Det finns flera möjligheter att nyttja 
affärssystemet för att stödja ledningssystemet. Det finns många standardrutiner i 
affärssystemet som gör att företaget lever upp till flera av kraven i ISO standarderna. I 
affärssystemet kan anpassningar och spärrar införas vilket ytterligare styr upp 
verksamheten.  

Genom affärssystemet har företaget också tillgång till mycket av de data som behövs för 
övervakning och mätning. Detta underlättar det viktiga uppföljnings- och 
förbättringsarbetet samtidigt som detta arbete kan utföras till en betydligt lägre kostnad.  

I affärssystem finns det även möjlighet att spara sina redovisande dokument. Via länkar 
i systemet går det dessutom att komma till verksamhetsmanualen.  

En betydande nackdel är att ju mer affärssystemet anpassas till företagets verksamhet 
desto kostsammare att förändra och uppdatera affärssystemet. De spärrar och rutiner 
som läggs in måste därför vara väl genomtänkta. Höga kostnader för förändringar kan 
bidra till att hämma förändrings- och förbättringsarbetet. 

Studien indikerar att mycket av de svårigheter som finns framförallt initialt i att använda 
affärssystemet som stöd för ledningssystem, kan bero på kunskapsbrist om 
ledningssystem hos systemutvecklarna och deras återförsäljare. Det borde finnas en stor 
utvecklingspotential med troliga konkurrensfördelar inom detta område. 

Ett vanligt motiv för ett integrerat ledningssystem är det mindre antal dokument som 
behöver upprättas och underhållas. Studien indikerar att motivet bör vara ”att på ett 
samordnat sätt leda och styra verksamheten utifrån mer än ett perspektiv t.ex. miljö, 
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kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi”. Med detta synsätt ger ett integrerat ledningssystem 
synergieffekter och optimerad resurshantering. En av fördelarna med detta motiv är att 
när ledningen sätter upp sina mål ”tvingas” ledningen att pröva målen utifrån de valda 
olika perspektiven för att de inte ska ha motverkande effekt. Genom att ha fokus på fler 
perspektiv skapas det synergieffekter som leder till ökad lönsamhet för företaget. 
Affärssystemet kan förenkla och bli en god hjälp i detta arbete samtidigt som risken 
minskar att ledningssystemet blir ett system vid sidan om den dagliga verksamheten. 
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ERP-system as a support for the management system 
and motives for an integrated management system 

Susanne Antonsson 
Birgitte Johansson 

Summary 
To implement a management system implies an initial cost. To ensure that the 
investment will provide economic return, it is necessary that the management system 
delivers added value. One approach could be to actively use the company’s computer 
ERP-system (business system) as a support for the environmental and quality 
management system in the company’s daily activities. It was therefore of interest to 
look more closely at this approach. 

The study was carried out in a company which uses its ERP-system actively. The 
company has chosen to introduce an integrated environmental and quality management 
system. This will later be combined with a management system for work environment. 
It was of interest to look into the motive behind integrating the management systems 
and to examine the possible advantages it may result in. 

The study shows that the ERP-system provides support for the management system. 
There are several possibilities to use it for supporting environmental and quality 
management. There are many standard routines in the ERP-system which makes it 
possible for the company to achieve several requirements in the ISO standards. It is 
possible to provide adaptations and barriers which will control the activity even more. 

Buy using the ERP-system the company has access to a lot of the information and data 
which is necessary for monitoring and measurement. It facilitates the important 
reviewing and improvement work concurrently as the work will be done at a lower cost.  

It is also possible to document and save the records in the ERP-system. Links in the 
system make it possible to go to the operational manual where all the procedures are 
maintained. 

A considerable disadvantage is the fact that as the company makes adaptations or 
changes its activities, there will be expenses involved for changing and upgrading the 
ERP-system. The adaptations have to be well thought out. High costs for changes may 
restrain improvements. 

The study indicates that some of the difficulties of using the ERP-system as support to 
the management system may depend on lack of knowledge by the ERP-system 
developers and their retailers about the management system. It could be an area with 
great development potential and probable competitive benefits.  
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A common motive for an integrated management system is that there are less 
documents which need to be created and maintained. The study indicates the motive 
should be to “in a co-ordinated way lead and control the operations from more than one 
perspective, for example the environment, quality, working environment and economy”.  
An integrated management system will then generate synergy effects and optimized 
resource management. One of the advantages with this motive is when the management 
establish target they will be “forced” to compare the targets with the various chosen 
perspectives so the targets won’t have a counteractive effect. Focus on more than one 
perspective creates synergy effects which lead to increased profitability for the 
company. The business system can simplify the process and be of good help in this 
work, and the risk that the management system becomes a parallel system rather than 
being a part of the daily activity decreases.  
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Förord 
Under vår sista läsperiod genomförde vi ett projekt på detta företag i ämnet SHMQ-
analys. Vi såg då hur detta företag aktivt använde sitt affärssystem som stöd för sitt 
ledningssystem. Vi blev nyfikna på om hur mycket de kunde använda sitt affärssystem 
och om det var vanligt förekommande bland andra företag. 

Arbetet har krävt mycket tid och vi har fått utnyttjat mycket fritid för att nå resultat.  

Vi vill tacka företaget som vi har gjort vårt examensarbete hos och som avsatt mycket 
tid till alla frågor vi har haft. Ett stort tack vill vi också rikta till Willy Karlsson för hans 
tålamod med oss. Tack Jonas Hansson för dina goda råd och för att du trodde på oss. 
Sist men inte minst ett stort tack till våra familjer som har haft en gränslös förståelse för 
att vi har varit frånvarande och tankspridda under denna period. 

 

Susanne Antonsson 

Birgitte Johansson 
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Nomenklatur 
Affärssystem 

Affärssystem – ”Administrativ programvara” (Pettersson, 2003).  

Komplett affärssystem – Administrativ programvara där alla ingående delar, från 
ekonomifunktioner, uppdrags- och projektstyrning, marknadsstöd och e-handel, till 
avancerad produktions-, logistik- och servicehantering är fullt integrerade (InfoCube, 
2003). 

Bristkostnad 

Bristkostnad – kostnader eller förluster som orsakas av felaktiga produkter, felaktig 
hantering eller bristande effektivitet i resursutnyttjande. Kostnaderna kan vara relaterade 
till brister avseende t.ex. kvalitet, miljö eller arbetsmiljö (personalekonomi). 
Kvalitetsbristkostnad är ett sedan länge vedertaget begrepp. Följande definitioner av 
begreppet är så generella att de skulle kunna gälla även för miljö- och 
arbetsmiljörelaterade bristkostnader. 

Kvalitetsbristkostnader –  

• ”de kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika 
verksamhetsprocesser vore fullkomliga” (Juran, 1989). 

• ”de totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och 
processer inte är fullkomliga” (Sörqvist, 2001). 

Ledningssystem 

Ledningssystem – ”System med uppgift att fastlägga företagets policy och mål och se 
till att målen nås” (ISO 9000:2000 3.2.2). 

Transparens 

Transparens – öppen, övergripande och begriplig presentation av information 
(Henricson m.fl., 2000).  

Verksamhetsstyrning  

Verksamhetsstyrning – Hur en verksamhet skall styras på ett miljöriktigt sätt. Detta 
genom att organisationen utfärda rutiner och instruktioner för aktiviteter som kan 
påverka miljön (Henricson m.fl., 2000). 

Verksamhetssystem  

Verksamhetssystem – är ett ledningssystem som omfattar alla aspekter av verksamheten, 
se definition av ledningssystem, ett mera korrekt uttryck är verksamhetsledningssystem.  



 Affärssystem som stöd för ledningssystem 
 

ix 

 

Värdeskapande tid 

Värdeskapande tid – Arbetstidens värde för ett företag. En anställd förväntas att täcka 
sina kostnader (lön, arbetsgivaravgift, semester, indirekta kostnader såsom lokalhyra, 
materialförbrukning, räntekostnader m. m) och även bidra till ett överskott till företagets 
vinst (Johanson och Johrén 2001).   
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1 Inledning 
Allt fler företag har idag ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Många 
företag har infört detta enbart på grund av att deras kunder eller partners mer eller 
mindre uttalat, krävt detta. Ofta har kunden eller partnern också krävt att 
ledningssystemen ska vara certifierade mot specifika standarder, t.ex. ISO 14001, ISO 
9001, QS 9000, OHSAS 18001 (Henricson m.fl. 2000). 

Om det endast är kundkrav som är motivet för att införa ledningssystem kan det bero på 
att företagen inte har insett att ledningssystemet kan tillföra ett mervärde för dem själva 
(Zwetsloot, 1995). Utan denna insikt är det svårt att se hur ledningssystemen kan bli ett 
redskap för ett bättre fungerande miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.  

Fram till nu har det varit vanligt att ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö 
behandlas som oberoende. Det har handlat om att optimera de olika systemen var för sig 
men ledningssystemen har mycket stora likheter och genom att integrera dem till ett 
enda ledningssystem kan man utvinna fördelar och synergieffekter (Zwetsloot, 1995). 
Motivet till att integrera sina ledningssystem är annorlunda än motiven för att införa 
enskilda ledningssystem där motivationsfaktorerna oftast är kundkrav och 
marknadskrav. Istället handlar det om interna motivationsfaktorer såsom 
samordningsvinster, tidsoptimering och besparingskrav (Lundh, 2002). 

Det medför en hög initial kostnad att införa ledningssystem. För att investeringen ska bli 
lönsam är det tvunget att systemet tillför ett mervärde. Ett angreppssätt skulle kunna 
vara att aktivt använda affärssystemet som stöd för sitt eller sina ledningssystem i den 
dagliga verksamheten. 

1.1 Frågeställning 
Vi fann det intressant att undersöka möjligheterna med att aktivt använda affärssystemet 
som stöd för sitt ledningssystem. Samtidigt ville vi undersöka vilka motiv som bör ligga 
bakom att ha ett integrerat ledningssystem eftersom detta blir allt vanligare.  

Våra övergripande frågeställningar: Hur kan ett affärssystem användas som stöd för 
ledningssystem? Hur vanligt förekommande är det? Vilka fördelar och nackdelar kan 
det innebära? Är det svårt att genomföra? Vari ligger i så fall svårigheterna? Finns det 
andra bättre motiv för integrerade ledningssystem?  

1.2 Syfte och mål 
Målet för arbetet är att kartlägga för- och nackdelar och svårigheter med att medvetet 
använda ett affärssystem som stöd för ledningssystem, samt att undersöka hur vanligt 
förekommande det är hos företag i dag. 
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Vi kommer också att undersöka motiv och fördelar med ett integrerat miljö- och 
kvalitetsledningssystem. 

1.3 Metod 
Studien har genomförts dels som en fallstudie hos ett företag som valt att medvetet 
använda affärssystemet som stöd för sitt ledningssystem dels genom en 
enkätundersökning.  

Företaget har valt att inte medverka med sitt namn då det i studien redovisas 
ekonomiska resultat som inte bör komma kunder och konkurrenter tillgodo. Företaget 
kommer i studien att kallas CeDe AB.  

1.3.1 Fallstudie 

Fallstudier är egentligen ingen separat forskningsmetod, utan snarare en övergripande 
forskningsstrategi. Yin (1994) definierar fallstudie (”case study”) som en empirisk 
undersökning som utreder ett nutida, det vill säga pågående, fenomen i sin verkliga 
omgivning. Inom ramen för en fallstudie kan en forskare sedan tillämpa en rad olika 
tekniker eller forskningsmetoder för att samla in data, exempelvis intervjuer, 
observationer och dokumentstudier. 

Med en fallstudie undersöker man ett fåtal objekt men många aspekter. Merriam (1994) 
definierar fallstudien som en specifik företeelse. Det gäller att finna ett angränsat system 
som fokus för undersökningen, för att kunna studera det på djupet. Objektet i denna 
fallstudie är det integrerade ledningssystemet och hur det kan stödjas av affärssystemet 
medan aspekterna kan kopplas till de frågeställningar som redovisas i kap. 1.1 
Frågeställning. 

I praktiken är de flesta fallstudier kvalitativa, även om de definitionsmässigt även finns 
kvantitativa fallstudier. Enligt Yin (1994) är fallstudien en mycket vanlig metod inom 
samhällsvetenskaplig forskning. Det finns emellertid kritiker som menar att 
fallstudieforskare gör avsteg från den akademiska disciplinen och att deras 
undersökningar inte är tillräckligt precisa (kvantifierbara) och saknar objektivitet. Andra 
”bättre” metoder skulle enligt kritikerna vara enkätundersökningar, experiment, 
historisk forskning och arkivanalys. 

Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie hos ett företag som medvetet använder 
sitt affärssystem som stöd för sitt integrerade miljö- och kvalitetsledningssystem. Att 
endast ett företag valdes beror på tiden som fanns till förfogande. Det är mycket 
tidskrävande att kartlägga och gå igenom ett företags verksamhet på detaljnivå.  

För att se hur affärssystemet används som stöd gjordes en kartläggning av företagets 
ledningssystem och verksamhetsstyrning. Det skedde dels genom dokumentgranskning 
av ledningssystemet samt genom observationer och intervjuer med ledning och övrig 
personal. Intervjuerna genomfördes som fria diskussioner kring övergripande samt 
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specifika områden. Motivet varför detta företag har valt att integrera miljö- och 
kvalitetsledningssystemen har också undersökts i denna fallstudie. 

För att erhålla ytterligare information om genomförandet och motiv intervjuades 
nyckelpersoner inom företaget om dess bakgrund gällande miljö- och kvalitetsfrågor, 
varför de införde ledningssystem och hur de gått tillväga.   

Då CeDe AB ännu inte avslutat implementeringen av affärssystemet genomfördes även 
intervjuer med IT-leverantören (se kap. 3.3.9) och med två erfarna certifieringsrevisorer 
(bilaga E). Detta för att få ökad kunskap om för- och nackdelar samt svårigheter med 
angreppssättet. 

1.3.1.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet i fallstudiemetodiken är svår då så mycket utgår ifrån 
subjektiva bedömningar (hur frågorna har ställts, hur frågorna tolkats, hur dokument 
tolkats etc.). Reliabiliteten och validiteten i fallstudien har beaktats på följande sätt. Vi 
har fått full tillgång till affärssystemet och till alla dokument samt fritt fått röra oss på 
företaget och pratat med alla vi velat. Intervjuunderlag gentemot IT-leverantör och 
revisorer redovisas i studien. 

1.3.2 Enkät 

För att få en uppfattning om hur vanligt förekommande det är att företag använder sitt 
affärssystem som stöd för sitt ledningssystem valde vi att göra en postenkät. Det är en 
bra metod då man når ut till många och geografiska avstånd har ingen inverkan på 
undersökningen, (Trost, 1994, Holme & Solvang, 1991).  

Enkäten skickades ut till certifieringsrevisorer i Sverige. De som arbetar med att 
revidera och certifiera ledningssystem har stor erfarenhet av hur certifierade företag 
utformar och administrerar sina ledningssystem. De torde också ha erfarenhet om det är 
vanligt att företag använder affärssystemet som stöd för sitt ledningssystem och i så fall 
hur de använder det, svårigheter samt för- och nackdelar. 

Kriterierna sattes upp i samråd med en erfaren revisor, Björn Albinsson från SP och vår 
handledare Willy Karlsson. Kriterierna som valdes var att revisorerna som ingick i 
undersökningen skulle ha genomfört minst 20 st. certifieringsrevisioner och ha 
erfarenhet från de tre områdena miljö, arbetsmiljö och kvalitet.  

Urvalet av certifieringsorgan hittades på SWEDACs hemsida där samtliga ackrediterade 
revisionsorgan finns registrerade. De som valdes har miljö, arbetsmiljö och kvalitet som 
revisionsobjekt. Åtta certifieringsorgan tillfrågades, varav ett avböjde deltagande i 
undersökningen. De sju certifieringsorgan som enkäten skickades ut till var:  

• DNV – Det Norske Veritas Certification AB  

• SEMKO-DEKRA Certification AB  
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• SP – Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 

• BVQI – Bureau Veritas Quality International Sverige AB 

• SFK Certifiering AB 

• Intégria Certifiering AB 

• BMG TRADA Certifiering AB 

Det har inte gått att fastställa hur många revisorer det finns i Sverige som lever upp till 
de ställda kriterierna. 

Enkätens utformning redovisas i bilaga A Enkät- Affärssystem som stöd för 
ledningssystem. 

1.3.2.1 Validitet och reliabilitet 

Det var ett problem att inte precisera att det med affärssystem menades administrativ 
programvara i enkäten eftersom vi har fått flera telefonsamtal från revisorerna med 
frågor om just detta. Svarsfrekvensen skulle kanske ha varit högre om det framkommit 
tydligt. 

Ett annat problem med enkäten var att uttrycket ”integrera ledningssystemet med 
affärssystemet” användes istället för ”affärssystemet som stöd för ledningssystemet”. 
Det förra uttrycket kan tolkas som att vi menar att alla dokument i ledningssystemet ska 
ligga i affärssystemet och det var inte vad vi menade. 

De två ovan nämnda problemen påverkar validiteten och reliabiliteten negativt men utav 
de svar vi fått (14 st.) finns positiva reaktioner över ämnet som anses angeläget, samt 
flera synpunkter om för- och nackdelar som är intressanta för studien. 

14 svar kan tyckas lite men certifieringsorganen hade en hög arbetsbelastning vid tiden 
för enkäten eftersom många företag stod inför uppgradering av sitt kvalitetssystem till 
nya ISO 9001:2000. Dessutom har de revisorer som svarat sammanlagt besökt ca 1400 
företag, med reservation för viss överlappning då vi inte vet om några av dem har 
besökt samma företag. 

2 Teori 

2.1 Varför införa ledningssystem? 
Ett ledningssystem kan vara inriktat mot t.ex. ekonomi, arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet 
och säkerhet inklusive informationssäkerhet. Organisationen kan välja att införa 
separata ledningssystem för vart och ett av dessa områden eller att införa ett 
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ledningssystem som omfattar flera områden (s.k. integrerat ledningssystem). Se vidare 
kap. 2.3 Varför integrerat miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem? 

Ledningssystem är tillämpbart på olika typer av organisationer men ur 
läsbarhetssynpunkt kommer det fortsättningsvis att enbart användas begreppet företag. 

Ledningssystem införs för att företaget på ett strukturerat och rationellt sätt ska kunna 
bedriva ett arbete som syftar till en ständig förbättring av företagets prestanda inom ett 
eller flera av dessa områden och som ska vara till fördel också för kunder, anställda, 
ägare och andra intressenter (Henricson m.fl., 2000). 

Ledningssystem kan byggas upp på olika sätt. Sedan några år tillbaka har ISO tagit fram 
interna riktlinjer för hur standarder för ledningssystem bör struktureras (ISO Guide 72, 
2002). Dessa riktlinjer förordar att standarder för ledningssystem genomgående byggs 
upp enligt Demings klassiska PDCA-cykel: en ständigt återkommande process – att 
planera, att genomföra, att följa upp och att förbättra arbetet.  

Ledningssystem uppbyggda enligt dessa riktlinjer omfattar organisationsstruktur, 
planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, 
uppfylla, revidera och underhålla företagets policy/policies. 

2.1.1 Varför införa miljöledningssystem? 

Att företag idag bedriver ett miljöarbete beror framförallt på marknadskrafterna. Under 
lång tid var det främst lagstiftning och myndighetsbeslut som drev miljöarbetet framåt. 
Idag däremot finns det betydligt fler intressenter som ett företag måste ta hänsyn till. Att 
ignorera eller förbise ett intressentkrav kan bli kostsamt eller rent av förödande för 
företaget. Medias och olika organisationers bevakning av miljöfrågor kan snabbt leda 
till förlorade marknadsandelar och badwill. Miljöarbete, vilket tidigare oftast 
betraktades som enbart kostnader utan några affärsmässiga fördelar, anses idag kunna 
ge goodwill och betydande marknadsfördelar (Henricson m.fl., 2000). 

Det ökande antalet intressenter och deras ökade krav leder till ett krympande 
handlingsutrymme för företaget, se figur 2.1.  
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Krympande handlingsutrymme  
 
Lagstiftning 
              Kundkrav 
     Lönsamhet 
               Miljöopinion 
 
 
 
 
 
          
                Hälsa             Media    
                   Forskare     Allmän opinion   
Anställda, Fack         
         
Tidsaxel   
                                                                        
Figur 2.1 Krympande handlingsutrymme (efter Willy Karlsson, 2001) 

Företagens (och andra organisationers) handlingsutrymme blir allt snävare över tiden 
(vilket representeras av den yttre svarta linjen) p.g.a. att olika intressenter ställer allt 
större krav på dem. En del företag agerar reaktivt, dvs. reagerar först när kraven blir 
konkreta och de blir tvungna att agera på något sätt. Dessa företag tvingas därmed att till 
stor del hantera sina resurser på intressenternas villkor, vilket blir både kortsiktigt och 
kostsamt (detta representeras i figuren av de pilar som går ända ut till de svarta linjerna) 
(Henricson m.fl., 2000). 

Andra företag agerar proaktivt. De har insett att för att själva kunna styra över sin 
utveckling och själva kunna prioritera hur de använder sina resurser måste de ha en 
långsiktig strategi. De bedriver därför en genomtänkt och regelmässig omvärlds- och 
intressentanalys och de agerar inom en snävare ram (de blå linjerna) som de själva 
bestämmer. De investerar i förebyggande åtgärder, miljöanpassar t.ex. sina produkter 
och produktionsmetoder. De söker olika vägar för att göra det som eliminerar 
kommande behov av t.ex. reningsutrustning p.g.a. skärpta utsläppsgränser m.m. 
Därigenom optimerar de sin resursanvändning samtidigt som de får ökad goodwill "på 
köpet". Ökad goodwill genom att de vidtar åtgärder innan intressenterna ställer krav på 
dem (Thoresen, 1999; Antonsson, 2002). 

Av figuren inser man också att det inte finns någon objektiv bedömning av vad som är 
ett bra miljöarbete, eftersom olika intressenter ofta har olika uppfattningar om det. Det 
är viktigt att företagen inser detta och bildar sig en egen uppfattning som grund för 
deras miljöstrategi. Omvärldsbevakning och intressentanalyser är, tillsammans med att 
bygga upp en egen miljökompetens i företaget, nödvändiga för att framgångsrikt lyckas 
med ett bra miljöarbete (Frankelius, 2001). 
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Ett miljöledningssystem blir ett verktyg för att identifiera och analysera intressentkrav 
samt för att fastställa mål och strategier. Miljöarbete blir därigenom en naturlig del i 
företagets långsiktiga affärsstrategi. 

Det viktigaste argumentet för företag att införa miljöledningssystem borde därför vara 
att de själva kan ta kontrollen över sina prioriteringar och därmed hantera sina 
miljöfrågor så kostnadseffektivt som möjligt. 

Att företag inför miljöledningssystem är naturligtvis inte bara till gagn för dem själva. 
Standarden för miljöledningssystem, ISO 14001, kräver att företagen i sin policy 
förbinder sig till ständig förbättring och till att förebygga förorening av miljön, vilket 
leder det till att den omgivande miljön förbättras – lokalt, regionalt och globalt 
(Naturvårdsverket, 2003). 

2.1.2 Varför införa kvalitetsledningssystem? 

Det kan finnas flera anledningar till att införa ett kvalitetsledningssystem, men 
framförallt är det en hjälp för att öka kundtillfredsställelsen.  Andra skäl kan vara: 

• att förbättra prestationsförmåga och produktivitet, 

• att tydligare fokusera på företagets mål och kundernas förväntningar, 

• att åstadkomma och bibehålla kvalitet på företagets varor och tjänster för att 
uppfylla kundernas uttalade eller underförstådda behov, 

• att skapa nya marknadsmöjligheter eller bibehålla marknadsandelar, 

• att genom certifiering skapa möjlighet att konkurrera med andra företag på 
lika villkor (t.ex. möjlighet att lämna anbud eller offerter).  

Ett ledningssystem kan hjälpa till att förverkliga dessa förväntningar. Ledningssystemet 
ger ett mer systematiskt angreppssätt att nå uppställda mål. I ISO 9001:2000, standard 
för ledningssystem för kvalitet, finns ett tydligt krav på ständig förbättring. Detta 
angreppssätt kan användas för att man ska vara säker på att motiverade och 
kostnadseffektiva förbättringar införs (ISO 9001 för små och medelstora företag, 2002). 

Det finns mycket forskning nedlagt på frågan om kvalitetsledningsarbete är lönsamt och 
de flesta resultaten pekar i samma riktning; kvalitetsledningsarbete enligt ISO 9000 är 
lönsamt (Jerabek och Lundmark, 2003). 

Det är inte ovanligt att tillverkande företag lägger ungefär 20 % av omsättningen på 
kostnader som uppstått genom att man inte gjort rätt från början eller att man i senare 
del av produktionen insett att man inte har anpassat sig tillräckligt efter kundkraven och 
därmed får göra om vissa moment. Bland tjänsteföretagen är det inte ovanligt att denna 
siffra uppgår till 40 % av omsättningen. Ett företag med mycket välorganiserat 
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kvalitetsprogram kan ha kvalitetskostnader som motsvarar 2,5 % av omsättningen och 
dessa kan då mestadels kopplas till förebyggande åtgärder (Crosby, 1988).  

En stor svensk undersökning visar att kvalitetsledningsarbete enligt ISO 9000 ger mer 
än det kostar (Berggren, Granfors och Wellemets, 1999). En stor norsk undersökning 
visar att ISO 9000-certifierade företag, av alla storlekar, inte bara är bättre på att minska 
kvalitetsbristkostnaderna utan också har högre produktivitet och är mer lönsamma (Sun, 
1999). 

Det kan dock vara svårt att se hur denna lönsamhet ökar. En ny svensk studie: Effekter 
av kvalitetsledningsarbete enligt ISO 9000, där 66 svenska företag ingick, visar att av 
17 identifierade effektområden hade alla förbättrats eller förbättrats mycket sedan 
införande av kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9000 (Jerabek och Lundmark, 2003). 

De starkaste effekterna av kvalitetsledningsarbete är enligt studien ”Struktur och 
ordning & reda”. Struktur och ordning & reda innebär enligt Jerabek och Lundmark att 
färre saker trillar genom stolarna, alla gör mer ”rätt från början” och arbetssätt samt 
ansvarsfördelning sker under strukturerade former. Förklaringar till varför strukturen 
förbättrats är enligt studien tydliga arbets- och rollbeskrivningar, gemensam 
terminologi, gemensam syn på hur företaget är uppbyggt och verkar. Även 
processinriktningen gör strukturen av företaget tydligare. 

2.1.3 Varför införa ledningssystem för arbetsmiljö? 

En anledning till att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete är framförallt för att det 
är ett lagkrav (AFS 2001:1). 

Förutom lagkrav borde de ekonomiska argumenten väga tungt även här. I ett företag 
anställer man personal för att kunna bedriva verksamhet. Personalen utgör således den 
input som tillsammans med övriga resurser skapar output och verksamhetsresultat. Ur 
ekonomisk synpunkt är medarbetarna en resurs som företaget måste hushålla med. 
Resurser är samma sak som tillgångar eller intäktsskapare. I våra redovisningssystem 
syns dock medarbetarna endast som kostnader. Ett personalekonomiskt synsätt är att 
man tydligt och systematiskt betraktar personalen som en tillgång för företaget och 
hanterar den därefter. Ohälsa leder till stora produktionsförluster och är därför kostsam. 
Ohälsa medför inte bara kostnader vid sjukfrånvaro utan även vid s.k. sjuknärvaro. Med 
sjuknärvaro menas då anställda befinner sig på sin arbetsplats men som på grund av 
någon form av ohälsa inte utför sin normala arbetsprestation (Aronsson & Malmqvist, 
2002). 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till 
såväl psykologiska och sociala förhållanden som arbetsmiljöfrågor av ”teknisk” 
karaktär. Det leder till att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid. Det kan förhindra 
att medarbetarna drabbas av olycksfall, sjukdom eller andra negativa följder av 
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förhållande i arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö ger gott anseende och företaget kan lättare 
behålla och rekrytera personal (Arbetsmiljöverket, 2001). 

2.2 Varför affärssystem? 
Ett komplett affärssystem är en administrativ programvara där alla ingående delar, från 
ekonomifunktioner, uppdrags- och projektstyrning, marknadsstöd och e-handel, till 
avancerad produktions-, logistik- och servicehantering är fullt integrerade (InfoCube, 
2003). 

De flesta kompletta affärssystem idag är uppbyggda av moduler. Det finns moduler och 
specialiserade funktioner som täcker t.ex. redovisning, reskontra, lager, inköp, 
fakturering, budget, försäljning, produktion, projekt, styrning, planering. Olika IT-
företagen har olika benämningar på modulerna. Alla moduler måste inte införas i 
systemet.  

Vilket affärssystem företaget väljer beror på verksamhet och storlek.  

2.3 Varför integrerat miljö-, arbetsmiljö- och 
kvalitetsledningssystem? 

Företag som arbetar med verksamhetsutveckling brukar glömma att arbetsmiljö och 
miljö är en del av verksamheten på samma sätt som kundfokusering eller kvalitet. Det 
ena hänger ihop med det andra och vice versa (Jakobsson, 2001). 

Ett integrerat system för miljö, kvalitet och arbetsmiljö är en naturlig del av företagets 
verksamhet. I allt som företaget gör bör man ta hänsyn till aspekter på miljö, kvalitet 
och arbetsmiljö. Företag tjänar på att ha en helhetssyn på sin verksamhet. Ett 
helikopterseende genom ett integrerat ledningssystem sparar in resurser och tid 
(Jakobsson, 2001). 

En förutsättning för att kunna leda miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbetet så att de 
verkligen blir integrerade i verksamheten är att ha ett processynsätt. Processynsättet på 
verksamheten lyfts fram som en mycket viktig del i integrationsarbetet. Att ha klart för 
sig hur processerna i företaget ser ut är att ha klart för sig hur verksamheten bedrivs. 
Detta synsätt ligger också i linje med den nya standarden för kvalitetsledning, ISO 
9001:2000 (Jakobsson, 2001). Se vidare kap.2.4 Processkartläggning. 

Ett integrerat ledningssystem blir dessutom enklare att underhålla med tanke på antalet 
dokument (Wilkinson & Dale, 1999). 

2.4 Processkartläggningen 
Processkartläggning är ett förespråkat angreppssätt när införande av ledningssystem 
påbörjas (Jakobsson, 2001). Det är dessutom ett krav i ISO 9001:2000 att företaget ska 
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identifiera sina processer samt ange hur processerna tillämpas i företaget, fastställa 
ordningsföljden för och samverkan mellan processerna m.m. 

Fördelen med ett processynsätt är att man fokuserar mot den verksamhet som verkligen 
sker i företaget och inte mot de funktioner som skapats för att utföra detta arbete. 
Processerna skär horisontellt genom funktionerna och ger därför ett tvärfunktionellt 
synsätt som underlättar förbättringsarbetet. En process utförs i regel av aktörer från flera 
funktioner i verksamheten. Kartläggningen bör därför utföras av medarbetare från olika 
funktioner för en mer fullständig information om verksamheten och de aktiviteter som 
utförs. Samtliga processer kan i sin tur brytas ned till delprocesser eller ända ned till 
varje enskild aktivitet som utförs. Processen beskrivs bäst med ett flödesschema, där 
aktiviteter och deras inbördes relationer beskrivs. Det ger överskådlighet och bidrar till 
större förståelse för hur allt hänger ihop (Sörqvist, 2001; Bergman & Klevsjö, 1995). 

Genom att kartlägga processerna och verksamheten som den ser ut i nuläget kan arbetet 
med att analysera och förbättra dessa börjas. Processkartläggningen används t.ex. för att 
identifiera aktiviteter som påverkar miljö, arbetsmiljö och kvalitet, för att fastställa de 
faktorer och kritiska moment som kan påverka produktkvaliteten.  

Ett processorienterat synsätt och en noggrann processkartläggning är också en 
förutsättning för orientering mot miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsbristrelaterade 
kostnader, med fokus på ökad lönsamhet (Jakobsson, 2001). 

Genom att studera bristkostnadernas fördelning får företaget möjlighet att bedriva ett 
effektivt förbättringsarbete, där de problem som orsakar de högsta kostnaderna angrips 
först (Sörqvist, 2001). 

3 Empiri 

3.1 Fallstudie 
CeDe AB har valt att kalla sitt integrerade ledningssystem för verksamhetssystem och 
den benämningen kommer fortsättningsvis att användas när det är företagets integrerade 
ledningssystem som åsyftas. 

För att se hur affärssystemet används som stöd gjordes en kartläggning av företagets 
verksamhetssystem och verksamhetsstyrning. Det skedde dels genom 
dokumentgranskning av ledningssystemet samt genom observationer och intervjuer med 
ledning och övrig personal. Intervjuerna genomfördes som fria diskussioner kring 
övergripande samt specifika områden.   

För att erhålla ytterligare information om genomförandet intervjuades nyckelpersoner 
inom företaget om bakgrunden till varför de införde ledningssystem och hur de gått 
tillväga.    

Väsentliga resultat redovisas mer ingående i diskussionskapitlet. 
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3.2 Hur affärssystemet stöder CeDe AB:s verksamhet 
Kartläggningen över CeDe AB:s processer och hur de stöds av affärssystemet har 
sammanställts i en matris, se bilaga C Matris. Kartläggningen har utgått från CeDe 
AB:s processkartläggning, redovisande dokument, pågående miljö- och kvalitetsmål 
samt mätetal för dessa.  

3.3 Verksamhetssystemets bakgrund och genomförande 

3.3.1 Beskrivning av CeDe AB:s verksamhet  

CeDe AB ingår tillsammans med CeDe NV i Belgien och CeDe AS i Turkiet i en 
koncern med CeDe Global som moderbolag. Koncernen är privatägd och omsatte år 
2002 ca 70 miljoner SEK.  

År 2002 arbetade 14 personer på CeDe AB, 8 personer på  
CeDe NV och 4 personer på CeDe AS. 

CeDe AB är specialiserat på att finna tekniska lösningar för dragning och kontroll av 
kritiska skruvförband, framförallt inom fordonsindustri och därtill relaterad industri. I 
Sverige är Volvo Personvagnar och SAAB Automobil de största kunderna.  

Företaget har under de senaste åren gått från ett rent handelsföretag med återförsäljning 
av högteknologiska, handhållna momentdragare, till att sälja hela systemlösningar till 
industri som har efterfrågan av att montera skruvförband av mer komplicerad karaktär. 
Produkten består idag av många olika komponenter för att klara kundens behov av 
skruvmontering. 

Företaget är inte tillverkare av komponenter, utan anpassar och skräddarsyr 
utrustningarna för kunden. Momentdragare, styrsystem, kontrollenheter och mjukvara 
köps från fasta, kända leverantörer. En del av monteringsarbetet sker i egna lokaler med 
egen personal. 

3.3.2 Varför införde CeDe AB ledningssystem? 

I början av år 2002 meddelade en av CeDe AB:s betydande kunder att krav på en 
certifiering enligt nya ISO 9001:2000 skulle bli aktuellt, kanske redan nästkommande 
år. Beslut togs om att certifiera sig även mot ISO 14001 då ledningen såg fördelar med 
att integrera de båda ledningssystemen, se  
kap. 3.3.5. Varför integrerat miljö-, arbetsmiljö-, och kvalitetsledningssystem hos CeDe 
AB? 

I början av sommaren 2002, fick CeDe AB besked om att de var tvungna att vara 
certifierade enligt ISO 9001:2000 redan den 1 januari, 2003.  
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3.3.3 Varför nytt affärssystem? 

De främsta anledningarna till att investera i ett nytt affärssystem var att CeDe AB ville 
ha en ekonomisk projektredovisning för varje enskilt kundprojekt samt få bättre kontroll 
över arbetet under projektets gång, från början till slut. Det fanns också behov av att få 
bättre ordning över reservdelslagret, koordination över leveranser samt ett bättre 
bemannings- och planeringssystem i alla kundprojekt.  

Beslut om att införa ett nytt affärssystem togs i januari 2002. Upphandlingen var klar 
första veckan i september samma år och installationen startade veckan därpå. 
Implementeringen är ännu inte slutförd. 

3.3.4 Varför aktivt använda affärssystemet som stöd? 

Kravet på CeDe AB att vara certifierade kom samtidigt med att upphandlingen av ett 
nytt affärssystem skulle börja. De två projekten (införande av miljö- och 
kvalitetsledningssystem respektive nytt affärssystem) krävde var för sig hög kompetens 
och mycket tid.   

Tankar på att aktivt använda affärssystemet som stöd för ledningssystemet fanns redan 
hos den miljö- och kvalitetsansvarige, främst med tanke på hanteringen och styrningen 
av dokument. Det hade dock inte uttalats på ett sådant sätt att det var en allmän önskan 
inom företaget. När upphandlingen av det nya affärssystemet började fanns inte detta 
med bland kriterierna. 

När det stod klart att CeDe AB var tvunget att vara certifierat vid kommande årsskifte 
och arbetet med detta intensifierades beslutades om att ta in extern hjälp i 
certifieringsprojektet. Konsulten började med att få personalen att göra en 
processkartläggning och efterföljande analys. Det var i samband med detta arbete som 
fler började se möjligheter att utnyttja affärssystemet som stöd för verksamhetssystemet.  

De nya rutiner som arbetet i det nya affärssystemet innebar, var ju också tvungna att 
överensstämma med miljö- och kvalitetssystemet, och man ansåg att om ingen hänsyn 
togs till detta nu var risken stor att mycket skulle behöva göras om längre fram. 

3.3.5 Varför integrerat miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem hos CeDe 
AB?  

CeDe AB hade redan fått indikationer på att även certifiering mot ISO 14001 skulle 
kunna bli ett krav i framtiden, därför hade man påbörjat både ett miljö- och 
kvalitetsarbete. Företaget såg likheter mellan standarderna och såg möjligheter att 
minska antalet dokument och minska arbetsinsatsen, både i uppbyggnadsfasen och i det 
fortsatta arbetet, med integrerade system. Att bygga upp två verksamhetssystem med 
liknande dokument och rutiner som sedan behöver revideras, uppdateras och hållas 
levande var inte meningsfullt. CeDe AB hade därför bestämt sig för att ha ett integrerat 
ledningssystem för sitt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Deras benämning för sitt 
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integrerade ledningssystem är verksamhetssystem. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
var, trots lagkrav, ännu inte påbörjat men det är planerat att ingå i samma 
verksamhetssystem. 

3.3.6 CeDe AB:s processkartläggning 

En stor del av uppbyggnadsarbetet av miljöledningssystemet var redan klart och ett 
arbete mot ISO 9001:1994 hade påbörjats men inte fullföljts. Någon 
processkartläggning hade dock inte genomförts. Första steget blev att genom konsulten 
lära sig varför den var viktig och hur den kunde genomföras. Med lite starthjälp kom 
man igång.  Kartläggningen gjordes av olika sammansatta grupper med medarbetare 
från olika funktioner.  

CeDe AB beslöt dela in sina processflöden i tre huvudprocesser: försäljningsprocessen, 
inköpsprocessen och serviceprocessen. Företaget lägger i vissa fall ut delar av sina 
processer till underleverantörer. Utlagda processer gäller endast för specifika 
kunduppdrag, inte för tillverkning av artiklar för lager.  

3.3.7 CeDe AB:s processanalys 

I analysen bröts varje process ner i aktivitetsnivå. Därefter såg man till vilka aktiviteter 
som påverkar miljön. Sedan fastställdes de faktorer, de kritiska momenten, som kan 
påverka kvaliteten på produkterna i processerna. De fastställda faktorerna benämndes 
för kvalitetsaspekter. 

Miljöaspekter 

En övergripande LCA-studie hade genomförts i samband med miljöutredningen. LCA-
studien visar att CeDe AB:s miljöpåverkan till 60-65 % härrör sig från produkten, 25-28 
% från tjänsteresor, 7-10 % från godstransporter och 3-4 % från uppvärmning av 
lokalerna.  

Produktens stora miljöpåverkan beror på förbrukning av ändliga resurser. Dess 
metallinnehåll (koppar, tenn, silver, guld och bly) och avsaknaden av hantering av den 
uttjänta produkten gav stort genomslag LCA-studien.  

Miljöutredningen, LCA-studien och processkartläggningen utgjorde grunden för 
bedömning av miljöaspekterna och de betydande miljöaspekterna.   

Värderingen av aktuella miljöaspekter har skett efter följande kriterier: 

• Grad av miljöpåverkan   

• Risk för miljöolycka          

• Lagkrav och andra tvingande krav  

• Ytterligare drivkrafter, intressenter   
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• Resursförbrukning (Ekonomi)   

Utifrån detta kunde man sedan sätta sina övergripande miljömål. 

Transporterna är något som CeDe AB kan påverka själva men med produkterna är 
situationen en annan. CeDe AB säjer själva att de inte är tillräckligt stora för att kunna 
ställa krav på verktygsleverantörerna. Däremot för man diskussioner och framför 
önskemål till dem. En långsiktig ambition hos CeDe AB är att arbeta fram avtal med 
sina kunder om återvinning av de uttjänta produkterna för recirkulering, återanvändning 
av metallerna. Detta kommer troligen att medföra synergieffekter med kvalitet och 
ekonomi. 

Kvalitetsaspekter 

Kvalitetsaspektens prioritet bedömdes först om lagkrav, CE-dokument och 
kalibreringskrav uppfylldes. Skulle dessa kriterier inte vara uppfyllda fick fortsatt 
produktion eller leverans till kund inte ske.  

I den andra delen i modellen bedömdes vilken prioritet kvalitetsaspekten har för 
medarbetare, slutanvändare, externa intressenter (t.ex. kunder, leverantörer, styrelse, 
bank, försäkring, transportbolag, certifieringsorgan, grannar, media) samt för CeDe AB 
s goodwill/badwill. 

Utifrån detta kunde man sedan sätta upp sina kvalitetsmål. Nästa steg blev diskussioner 
och förslag till hur man skulle göra för att nå målen. Delmål, mätmetoder och mätetal 
bestämdes.  

3.3.8 Resursåtgång 

3.3.8.1 Externa kostnader 

Verksamhetssystemet 

De externa kostnaderna till konsult och certifieringsorgan för uppbyggnaden, införandet 
och certifieringen av verksamhetssystemet budgeterades till 300 000kr. 

Affärssystemet 

Affärssystemet ses som en långsiktig investering av CeDe AB. Förutom kostnaden för 
själva systemet tillkom konsultkostnader för installation av systemet och anpassningar 
specifika för CeDe AB. Budget fastlades till 950 000kr. Avvikelsen visade sig senare bli 
8 % mer än budgeterat, framförallt på grund av svårigheten att uppskatta den konsulttid 
som krävdes. 

CeDe AB har inhandlat fler produkter och tjänster till affärssystemet, i april 2003 var 
kostnaden uppe i totalt 1,5 Mkr.  

Då man fortfarande är inne i implementeringsfasen tror CeDe AB att kostnaden kommer 
att öka. Dels för att de ser fler möjligheter de kan nyttja affärssystemet till allteftersom 
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de lär sig mer om systemet, dels för att rätta till saker som kanske inte fungerar så som 
de tänkt sig. Den ökade kostnaden beror på att ytterligare konsulttid kommer att krävas 
för detta arbete. 

3.3.8.2 Interna kostnader 

De interna kostnaderna består framförallt av arbetstidskostnader.  

Upphandlingen av affärssystemet uppskattar CeDe AB till 75 % av projektledarens 
ordinarie heltidstjänst från februari fram till augusti, därefter heltid fram till 
certifieringsrevisionen i mars. 

Verksamhetssystemets uppbyggnad har inneburit en heltidstjänst från augusti månad 
fram till certifieringsrevisionen i mars. Miljö- och kvalitetssamordnartjänsten innebar 
tidigare ca 10-20 % av en heltidstjänst.   

Den övriga personalens delaktighet i de båda projekten uppskattas av företaget till minst 
1 500 timmar. 

3.3.9 Intervju med Ove Prissberg, VD för InfoCube 

InfoCube är återförsäljare av affärssystemet Jeeves. Affärssystemet produceras och 
utvecklas av Jeeves Information Systems AB, Sthlm.  

Det var svårt att få en uppfattning om huruvida Owe Prissberg ansåg att det är vanligt 
förekommande att använda affärssystemet som stöd för ledningssystem då 
språkförbistringen vid intervjutillfället blev uppenbar. Detta berodde troligtvis på vår 
begränsade kunskap om olika affärssystem och andra administrativa programvaror. 
Samtidigt uppfattade vi att Owe Prissberg inte alltid förstod oss när vi t.ex. tog upp 
vissa ”skallkrav”, ledningssystem enligt ISO, redovisande dokument, 
verksamhetssystem etc.  

Inte förrän vi diskuterade ”processorienterat synsätt” fick vi en gemensam grund att 
utgå ifrån. Owe Prissbergs erfarenhet var att de flesta företag inte har genomfört någon 
processkartläggning med efterföljande analys. Han berättade att InfoCube alltid startar 
nya kundprojekt med en ingående analys av kundens målsättningar, affärsmodeller och 
verksamhetsprocesser. Detta för att få en förståelse för kundens verksamhet. Förståelsen 
behövs för att InfoCube ska kunna anpassa affärssystemet efter kundens behov eller för 
att påvisa andra möjligheter för kundens bästa.  

Sammantaget kan man säga att begrepp som processtyrning, övervakning och mätning 
etc. inte var någon som helst nyhet för InfoCubes medarbetare. Däremot uppfattade vi 
att det saknades kunskap om miljö- och kvalitetsledningssystem och därmed kunnande 
om hur affärssystemet på bästa sätt skulle kunna stödja dessa.  

Under intervjuns gång fick vi intrycket att Owe Prissberg anser att de flesta företag 
försöker utnyttja sitt affärssystem så mycket som möjligt. Framförallt för ekonomi, för 
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att säkra sina processer och för övervakning och mätning, men inte som ett stöd för sitt 
ledningssystem.   

Owe Prissbergs uppfattning om hur arbetet med CeDe AB har varit sammanfattas här 
nedan i punktform.   

Positivt 

+ CeDe AB hade fokus på sina processer och ”god koll” på sin verksamhet. 

+ Det fanns processkartor att använda som diskussionsunderlag, vilket minskar 
risken för fel vid implementering. 

+ Det var personer från CeDe AB:s ledning som deltog i arbetet, vilket ger mer 
förståelse för t.ex. ekonomi och logistik. Owe Prissberg hade erfarenhet av 
andra projekt där de som deltagit från kundens sida endast hade kunskap om 
eller förståelse för några få delar i verksamheten. 

+ CeDe AB har mer kompetens om affärssystem idag vilket ger dem möjlighet 
att utnyttja fler funktioner för sitt arbete.   

Negativt 

− Tidsbrist, vilken ledde till: 

− svårigheter att hinna få den förståelse för verksamheten som skulle ha 
behövts.  

i vissa fall valdes kanske inte de bästa rutinerna då implementeringen startade innan 
man hunnit tänka igenom eller få förståelse för vissa moment ordentligt. 

3.4 Enkätundersökningen 
I frågeställningen har vi antagit att användning av affärssystem som stöd för 
ledningssystem är en ganska ny idé. Vi ville därför undersöka om det fanns stöd för vårt 
antagande genom att ta del av andras erfarenheter. Vi ville också ta del av andras 
erfarenheter vad gäller för- och nackdelar samt svårigheter med detta angreppssätt. 

De som arbetar med att revidera och certifiera ledningssystem torde ha bred erfarenhet 
om företag använder affärssystemet som stöd för sitt ledningssystem och i så fall hur de 
använder det, svårigheter samt för- och nackdelar. Därför genomfördes en 
enkätundersökning till certifieringsrevisorer i Sverige.  

Enkäten och sammanfattningen av den återfinns i bilaga A Enkät - Affärssystem som 
stöd för ledningssystem och bilaga B  En sammanfattning av enkäten.  

Vi har fått svar från 14 revisorer. Trots att det inte är många svar så har dessa revisorer 
sammanlagt besökt 1 400 företag, med reservation för en viss överlappning då vi inte 
vet om några av dem har varit på samma företag. Ett misstag dock med enkäten var att 
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vi använde uttrycket ”integrera ledningssystemet med affärssystemet” istället för 
”affärssystemet som stöd för ledningssystemet”. Det förra uttrycket kan tolkas som att 
vi menar att alla dokument, hela verksamhetssystemet, ska ligga i affärssystemet och det 
var inte det vi menade. Vi anser ändå att de svar som erhållits är viktiga att redovisa. 

• Svaren från enkäten visar att de flesta företag har någon form av affärssystem. 
Integrering mellan affärssystem och ledningssystem förekommer oftare hos 
större företag än hos mindre. 

• Det är ovanligt att företag medvetet integrerar systemen med varandra. Varför 
revisorerna dragit denna slutsats beror på att affärssystemet oftast inte finns 
omnämnt i det dokumenterade ledningssystemet.  

• Alla revisorer kan se fördelar för företag att integrera ledningssystemet med 
affärssystemet. 

• Många revisorer ser en vinst med att ha ett system istället för flera. De anser att 
detta bidrar till en bättre helhetssyn som ökar medvetenheten hos alla inom 
företaget och att ett system även kan öka förståelsen för vad ett ledningssystem 
är.  

• En revisor anser att risken minskar att något blir fel eftersom man som regel 
inte kan hoppa över rutiner som är fastlagda i affärssystemet. På så sätt lever 
företaget upp till ställda krav på att rutinerna följs.  

• En annan revisor menar att processtyrningen blir bättre, eftersom företaget har 
en effektivare överblick av kopplingen mellan det ekonomiska resultatet och 
kvalitetsresultatet. 

• En tredje revisor anser att det i affärssystemet finns underlag för 
förbättringsarbete. Här finns den data som företaget behöver för sitt 
uppföljningsarbete.  

• Några revisorer kunde även se nackdelar med att integrera ledningssystemet 
med affärssystemet. Det kan försvåra förbättringsarbetet om företaget låser in 
sig i ett system. Företaget kan bli beroende av dyra IT-konsulter när de behöver 
göra förändringar och förbättringar.   

• Flertalet revisorer kunde även se svårigheter, framförallt med kommunikationen 
eftersom många olika intressenter är involverade.  

• Som helhet ansåg revisorerna att de företag som har integrerat sitt 
ledningssystem med affärssystemet uppnått ett bättre resultat i sitt miljö-, 
kvalitets- och arbetsmiljöarbete. En revisor skriver att dessa företag troligen har 
en bättre lönsamhet eftersom de har mindre felkostnader. Detta bidrar indirekt 
till ett bättre miljö- och kvalitetsarbete.  
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Några revisorer ansåg att dessa företag inte hade nått ett bättre resultat därför att de 
flesta system skapar merarbete under en lång tid. Ofta vet företagen inte vad de behöver 
få ut av sitt affärssystem. Dessutom har företagen svårt att bedöma om leverantören av 
affärssystemet kan leverera det som man har begärt. 

4 Resultat och diskussion 
Diskussionskapitlet börjar med frågeställningen: Motiv för att integrera ledningssystem. 

Andra delen av diskussionen utgår från huvudfrågeställningen: Hur kan ett affärssystem 
användas som stöd för ett ledningssystem? Väsentliga resultat från kartläggningen 
diskuteras i detalj.  

4.1 Motiv för att integrera ledningssystem  
Ett ledningssystem är ett verktyg till hjälp för ledningen att hålla ordning på 
verksamheten och för att kunna leda och följa upp den. Många företag, sannolikt de 
flesta som integrerar sina ledningssystem gör det enbart utifrån motivet att det blir 
enklare med ett system än fler (Larsson, 2003; Brandin, 2003; Lundh 2002). Detta 
motiv går dock att ifrågasätta. Ett system, som omfattar flera delar, kan ibland bli mer 
omfattande och komplext än två eller tre mindre enklare system var för sig. 

Det viktigaste motivet med att integrera olika ledningssystem till ett gemensamt 
verksamhetssystem bör enligt vår mening istället vara att på ett samordnat sätt leda och 
styra verksamheten utifrån mer än ett perspektiv, t.ex. miljö, kvalitet, arbetsmiljö och 
ekonomi. Särskilt värdefull är samordningen då ledningen sätter mål samt utarbetar 
strategier och handlingsprogram.  

Med detta synsätt och detta angreppssätt så ger ett integrerat system synergieffekter och 
optimerad resurshantering vilket kommer att framgå under följande diskussion/slutsats.  

Ett motiv som Evert Larsson, Integria framhåller är att budskapet om att det handlar om 
”vår verksamhet” blir tydligare med ett gemensamt system. Hans erfarenhet är att det 
lätt blir specifikt t.ex. miljö- eller kvalitetsfrågor annars.  

Processorientering 

Studien indikerar vikten vara en grundlig och systematisk processkartläggning, den 
borde utgöra grunden för alla ledningssystem. Företaget måste bli medvetet om hur de 
olika aktiviteterna i hela verksamheten samverkar för att kunna analysera vilka de 
kritiska framgångsfaktorerna är utifrån samtliga olika perspektiv. Processkartläggningen 
är också grunden för det uppföljande förbättringsarbetet. 

Ett processorienterat synsätt och en noggrann processkartläggning ser vi också som en 
förutsättning för en orientering mot miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsbristrelaterade 
kostnader, där fokus på ökad lönsamhet bör utgöra en röd tråd i ledningssystemet. Detta 
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angreppssätt utgör i sin tur grunden för att skapa ett ledningssystem som blir ett 
effektivt och lönsamt verktyg för verksamhetsutveckling (se nästa avsnitt).  

Lönsamhet som drivkraft för miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbetet 

Ett vanligt argument idag är att det inte är lönsamt att bedriva miljöarbete. Om 
miljöarbetet inte blir lönsamt tappar företagsledningen intresset för det och vill inte 
satsa resurser på det. Miljön och vi alla med den blir de stora förlorarna.  

För att undvika detta måste man, enligt vår mening, medvetet bygga sitt system med 
avsikt att miljöåtgärderna ska bidra till att öka lönsamheten.  

För att miljö- och arbetsmiljöarbetet ska bli framgångsrikt måste man alltid ha med ett 
ekonomiskt tänkande, åtgärder måste vara lönsamma för företaget. Inom 
kvalitetsområdet finns redan en medvetenhet om möjligheterna att minska onödiga 
kostnader.  

Ett angreppssätt för att åstadkomma detta är att göra en processkartläggning med 
efterföljande analys (nuläges- och/eller förbättringsanalys) för att identifiera 
problemområden. En beräkning av bristkostnaderna före och efter tänkt åtgärd som kan 
åskådliggöras i t.ex. ett DuPont-schema, redovisar vad åtgärdsprogrammet, målen 
kommer att innebära för företagets lönsamhet. Förbättringsarbetet borde bli effektivare 
eftersom beräkningen också blir en hjälp för att göra de rätta ekonomiska och 
tidsmässiga prioriteringarna av vilka åtgärder som bör genomföras först.  

Utifrån CeDe AB:s processkartläggning och analys har vi i ett tidigare projektarbete 
(Johansson m.fl., 2003) gjort en beräkning över CeDe AB:s bristkostnader och vad 
dessa har för inverkan på företagets lönsamhet. Utfallet redovisades i ett DuPont-
schema, där det tydligt och lätt går att utläsa intäkt, kostnad, bundet kapital, 
vinstmarginal, omsättningshastighet och lönsamhet. Hypoteserna för beräkningarna 
samt en redovisning i ett DuPont-schema återfinns i bilaga B. Brister och förbättringars 
betydelse för lönsamheten. 

När ledningen sätter upp sina mål bör det integrerade systemet ”tvinga” ledningen att 
pröva målen utifrån de valda olika perspektiven för att de inte ska ha motverkande 
effekt. Väljer man däremot att ha separata system för miljö och kvalitet kan det finnas 
en risk för denna motverkan. Ena handen gör vad andra handen inte ser och vice versa.  

(Exempel: Ett företag byter av kvalitetsskäl ut en pappersförpackning till en 
plastförpackning. Samtidigt har företaget som ett av sina miljömål att minska 
förbrukningen av ändliga resurser genom att minska antalet plastförpackningar med x % 
inom 2 år.) 
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4.1.1 Integrering av miljö- och kvalitetsaspekter i mål och verksamhetsstyrning 

För att kunna visa hur affärssystemet stöder det integrerade ledningssystemet diskuteras 
först hur CeDe AB:s verksamhetssystem integrerar miljö- och kvalitetsaspekter och 
vilka fördelar detta ger för företaget och för miljön.  

I ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001 kan företaget ta hänsyn till sina 
betydande miljöaspekter på två sätt:  

• genom att sätta mål för att successivt minska sin miljöpåverkan  

och/eller  

• genom rutiner för verksamhetsstyrning se till att minimera risken för 
miljöpåverkan. 

4.1.1.1 Mål 

Då CeDe AB:s betydande miljöpåverkan framför allt orsakas av produkterna och 
transporterna (se kap. 3.3.7 CeDe AB:s processanalys), är de övergripande miljömålen 
att minska förbrukningen av ändliga resurser samt minska utsläppen till luft av CO2, 
NOx och VOC.  

I studien kan man tydligt se hur CeDe AB samordnat miljö- och kvalitetstänkandet 
sinsemellan och med ekonomi vid genomgång av deras miljö- och kvalitetsmål. Flera av 
målen är integrerade miljö-, kvalitets- och ekonomimål. Några exempel på detta är:  

• Minska antalet leveranser med felaktiga artiklar orsakade av felaktiga 
kravspecifikationer 

• Minska antalet leveranser som avviker från bekräftad leveranstid 

• Minska antalet felaktiga leveranser till kund 

Dessa mål leder till färre leveranser som medför minskning av utsläpp av CO2, NOx och 
VOC (miljö). De leder samtidigt till ökad kundtillfredsställelse (kvalitet) och minskade 
kostnader (ekonomi). 

4.1.1.2 Verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrning ser vi som ett sätt att komma till rätta med brister inom företaget, 
att förebygga fel och att arbeta för ständiga förbättringar. 

Vår slutsats är att CeDe AB:s minskning av ändliga resurser (metallerna i produkterna, 
se kap.3.3.7 CeDe AB:s processanalys) framförallt sker genom en bättre inköps- och 
lagerhantering. Rutinerna för inköp och lager medför kortare tid i lager samt minskad 
lagervolym. Därigenom minskas risken för utgångna artiklar i lager och lagerskador 
(kvalitet), vilket medför minskad resursåtgång (miljö, ekonomi). Det leder också till 
minskat ytbehov med lägre energiförbrukning som följd (miljö, ekonomi). 
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Synergieffekterna (mellan miljö, kvalitet och ekonomi) ger färre kassationer, minskade 
utgifter för material, minskad lagervolym samt goodwill. Minskad lagervolym leder till 
lägre uppvärmningskostnader samt leder till mindre bundet kapital vilket ger lägre 
räntekostnad.  

Vi bedömer också att inköps- och lagerrutinerna kommer att bidra till en minskning av 
utsläpp till luft av CO2, NOx och VOC. CeDe AB arbetar aktivt med att sätta så 
realistiska beställningspunkter som möjligt utifrån ledtiderna. Beställningspunkterna 
sätts för att panikfrakter med små godsmängder ska undvikas. Rutinerna för inköp 
samordnar beställningarna till respektive leverantör vilket leder till färre leveranser. 
Inköparen gör också vid varje beställning en genomgång av 
materialbehovssammanställningen för en månad framåt för att även kunna tidssamordna 
leveranserna vilket ger än färre leveranser. Färre leveranser medför minskning av 
utsläpp av CO2, NOx och VOC samt mindre slitage på transportmedel och vägar. 
Synergieffekterna (mellan miljö, kvalitet och ekonomi) ger högre 
lageromsättningshastighet, mindre bundet kapital, lägre räntekostnad, tidsbesparing i 
inköpsprocessen, minskade kostnader i samband med panikfrakter, minskade kostnader 
för fordonsparken, lägre bränslekostnader, goodwill. 

4.2 Hur affärssystemet stöder CeDe AB:s verksamhetssystem 
I detta kapitel diskuteras väsentliga resultat från kartläggningen av hur affärssystemet 
stöder verksamhetssystemet. Kartläggningen är sammanställd i en matris, se bilaga C.  

Diskussionen utgår från de delar i Ce De AB:s  verksamhetssystem där stödet från 
affärssystemet varit mycket fördelaktigt: 

• Verksamhetsstyrning 

• Övervakning och mätning 

• Redovisande dokument 

• Identifikation och spårbarhet 

• Avvikelsehantering 

4.2.1 Verksamhetsstyrning 

Vid offert- och orderarbete (bilaga C Matris sid. C:2) skapas i affärssystemet ”to-do-
listor” samt en aktivitetsplanering. Tillsammans leder detta till bättre planering 
framförallt för de tekniker som arbetar ute hos kund samt säkrare ekonomiska analyser. 
Det medför även minskat antal tjänsteresor vilket innebär en minskning av CeDe AB:s 
miljöpåverkan. 
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Affärssystemet möjliggör identifikation av varje enskilt projekt och skapar transparens. 
Det har man fått genom att varje kundorder knyts till ett projekt som tilldelas ett 
specifikt projektnummer. Alla på företaget har via nätverket och projektnumret tillgång 
till samma information.  

Det upplevs som mycket positivt inom företaget att alla medarbetare genom 
affärssystemet får en helhetsbild och inte endast ser några få delar av huvudprocessen. 
Medvetenheten ökar om den egna rollen i arbetet. Det blir synbart att alla delar är lika 
viktiga och att allt hänger ihop. Det här anser vi är ett viktigt inslag för att ett 
förändrings- och förbättringsarbete ska kunna förankras, genomföras och fortgå. Ökad 
medvetenhet om den egna rollen gör att det blir lättare att anpassa sig till en rutin som 
från början kan synas onödig eller krånglig. Dessutom kan alla följa processen och fler 
ögon har större möjlighet att upptäcka brister. Ju tidigare en brist upptäcks desto enklare 
att rätta till, desto mindre värdeskapande tid har gått åt, desto mindre kostsamt. Vår 
uppfattning stöds av Evert Larsson, Integria, samt enkätsvaren. 

4.2.1.1 Rutiner 

Fastlagda rutiner är en viktig del för hur verksamheten leds och styrs. Finns det rutiner 
för en aktivitet minskas risken för att något blir fel eller glöms bort. Genom att göra rätt 
från början undviks eller minskas bristkostnader, vilket bidrar till ökad lönsamhet för 
företaget. 

ISO 14001 och ISO 9001:2000 har som krav att erforderliga rutiner ska vara upprättade, 
dokumenterade, införda och underhållna.  

Idag har de flesta affärssystem ett flertal olika standardrutiner inlagda i sina program 
men det är möjligt att göra anpassningar för användarens egen verksamhet.  

Inbyggda rutiner i affärssystem behöver inte kontrolleras på samma sätt vid revisioner. 
Står det dessutom dokumenterat i ledningssystemet att rutinen stöds av affärssystemet 
säkerställer detta att rutinen är införd. Revisorerna Evert Larssons och Thomas Brandins 
erfarenhet är att flera företag använder sitt affärssystem som stöd för ett flertal rutiner 
men att företagen inte beskriver detta i sina ledningssystem. Hade det varit beskrivet 
anser Evert Larsson och Thomas Brandin att revisorerna skulle kunna använda sin tid på 
annat som bättre skulle gynna företagets förbättringsarbete.  

Ett svar i enkäten visar på just detta att affärssystemet oftast inte finns omnämnt i 
ledningssystemet. Ett annat svar säjer att det blir enklare beskrivningar av 
ledningssystemet när affärssystemet används som stöd.  

Varför företag inte väljer att enkelt beskriva sina rutiner i dokumentationen kan bero på 
kunskapsbrist hos alla inblandade. Att företag och IT-leverantörer skulle brista i denna 
kunskap är kanske inte förvånande men att den inte är självklar hos konsulter för 
ledningssystem och revisorer är överraskande. Det stöder vår åsikt om att det 
fortfarande är många som inte är medvetna om kopplingen och möjligheterna mellan 
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sina ledningssystem och affärssystem. Samtidigt stärker det den uppfattning vi fått 
under arbetets gång att det finns mycket att utveckla inom området.  

CeDe AB använder till största delen affärssystemets rutinstandarder men en del 
anpassningar har gjorts. 

4.2.1.2 Anpassningar i affärssystemet 

De vanligaste anpassningarna i affärssystemet för CeDe AB:s del är påminnelser, ”to-
do-listor”, funktionsknappar samt de rent layout-mässiga anpassningarna. 

Några av de viktigaste anpassningar som gjorts är ”to-do-listorna” där man stegvis går 
igenom olika aktiviteter. Det finns anpassade listor för varje projekttyp (bilaga C Matris 
sid. C:2 och C:12). Vår bedömning är att företaget på så sätt säkrar processen. 
Osäkerhet eller okunskap om vad som måste göras undviks och risken för onödigt 
arbete eller försummelser undanröjs. 

En annan viktig anpassning som har noterats är att det vid inleverans av varor med 
serienummer automatiskt kommer upp ett fönster för vad som ska fyllas i för varje vara. 
Resultat från kommande kontroller och tester införs sedan på varje enskilt verktyg via 
serienumret (bilaga C Matris sid. C:13). Anpassningen säkerställer att maskinregistret 
hålls uppdaterat. Det medför också en enklare och säkrare hantering och identifiering 
vid reparationer eller garantiärenden samt vid händelse av återkallelse av produkt. 

Med standardrutiner och anpassningar stöder affärssystemet styrningen av CeDe AB:s 
processer. Processerna blir säkrare och risken att något av misstag försummas minskar, 
vilket också styrks av enkätsvaren och av intervjuerna.  

Ytterligare ett sätt att utnyttja affärssystemet är att lägga in spärrar. 

4.2.1.3 Spärrar 

Spärrar finns för att eliminera fel som har stor påverkan på företagets miljö-, kvalitets-, 
arbetsmiljö- och ekonomiarbete.  

En spärr innebär att det inte går att arbeta vidare i affärssystemet innan den utvalda 
aktiviteten är utförd. 

CeDe AB har hittills lagt in fem spärrar i sitt affärssystem. Dessa spärrar är 
specialdesignade för CeDe AB och har synergieffekter utifrån de olika perspektiven. 

Spärr 1 

Kundorder kan inte registreras om den inte är knuten till ett registrerat projekt (bilaga C 
Matris sid. C:4).  

CeDe AB har infört spärren för att säkerställa att allt blir registrerat mot ett projekt.  På 
så sätt kan företaget få möjlighet att uppnå sitt mål med redovisning för varje enskilt 
projekt. 
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Studien visar att spärren samtidigt eliminerar risken för avvikelse från rutinen ”gör 
orderregistrering”, samt att den bidrar till önskad transparens.   

Spärr 2 

Vid inleverans av verktyg, t.ex. skruvdragare, skapas ett kontrolldokument som måste 
fyllas i för att kunna komma vidare i programmet (bilaga C Matris sid. C:13).  

Kontrolldokumentet innebär att en momentkontroll måste utföras. Dokumentet är 
kopplat till testbänken där momentkontrollen utförs och det fylls i automatiskt när 
momentkontrollen körs. Kontrolldokumentet är utformat efter de viktigaste kundernas 
önskemål och medföljer vid leverans till kund. Dessutom kan verktyget inte lagerföras 
förrän dokumentet är klart.  

CeDe AB har infört spärren för att säkerställa att momentkontroll och kontrolldokument 
uppfyller kundens standardkrav.  

Studien visar att den här spärren är till gagn för både kund och tekniker. Teknikerna har 
själva efterlyst ett enhetligt dokument som kan användas vid alla momentkontroller 
oavsett kund. Det ger också en trygghet då inget verktyg får läggas in på lager utan att 
vara kontrollerat.  Alla som gör uttag från lagret vet att verktyget är kontrollerat och det 
minskar risken för att det bildas subsystem.  

Spärren medför också ökad kundtillfredsställelse och goodwill. Kontrolldokumentet 
visar att CeDe AB genomfört de kontroller som kundens standard kräver och kunden får 
det dokument som önskas.   

Spärr 3 

Tekniker får inte ut följesedel, leveransorder om inte momentkontrollen är gjord och 
kontrolldokumentet är ifyllt (bilaga C Matris sid.C:18). 

CeDe AB har infört spärren för att förhindra leverans av ej kontrollerade verktyg. 

Det här är en utomordentligt viktig och effektiv spärr som hänger ihop med föregående 
spärr. Att leverera ett verktyg som inte fungerar eller uppfyller fastställda funktioner är 
något av det värsta som kan hända eftersom CeDe AB:s verksamhet bygger på 
försäljning av verktyg. Det skulle i sämsta fall leda till produktionsstopp hos kund.  

Spärren bidrar också till ökad kundtillfredsställelse. Den risken att ej funktionsdugliga 
eller ej kalibrerade verktyg kommer ut till kund med missnöje som följd.  

Spärren bidrar även till minskning av ej värdeskapande arbete. Att leverera och 
installera ett verktyg utan utförd momentkontroll kan bli mycket kostsamt. Förutom 
onödiga resor till kund går det åt mycket värdeskapande tid till i- och urlastning, restid, 
tiden man hinner arbeta innan man upptäcker att verktyget inte är kontrollerat etc. Detta 
finns beskrivet i bilaga D Brister och förbättringars betydelse för lönsamheten,  
sid. 8. 
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Ytterligare fördelar med spärren är minskad miljöpåverkan. Allt färre onödiga resor 
behöver göras. Det bidrar till mindre utsläpp till luft, mindre slitage på fordon, däck och 
vägar.  

All fördelar bidrar till ökad goodwill för företaget. 

Spärr 4 

Tekniker får inte ut följesedel för leverans av reparerat verktyg om inte 
momentkontrollen är gjord och kontrolldokumentet är ifyllt (bilaga C Matris sid.C:14). 

CeDe AB har infört spärren för att förhindra leverans av ej kontrollerade reparerade 
verktyg. 

Den här spärren hänger ihop med spärr 2 och 3 och effekterna blir desamma.   

Spärr 5 

För projekttypen ”System med egna kundspecifika lösningar” finns en ”to-do-lista” som 
fylls i vartefter fastställda moment blir genomförda.  Projekt av den här typen blir 
endast balansförda under tiden man arbetar med ”to-do-listan”. Först när hela listan är 
ifylld kan projektet resultatföras (bilaga C Matris sid.C:5).   

CeDe AB har infört spärren för att säkerställa att man uppfyller samtliga krav som 
gäller konstruktion och utveckling i ISO 9001:2000: 7.3 Konstruktion och utveckling 
samt kraven i ISO 14001: 4.4.6.Verksamhetsstyrning. 

Det är en viktig spärr för CeDe AB och minst lika viktig är den anpassade ”to-do-listan” 
samt att affärssystemet på ett mycket effektivt sätt stöder verksamhetssystemet rutin för 
denna projekttyp. Projekttypen ”System med kundspecifika lösningar” är den typ av 
projekt som är mest komplicerad och som berörs av flest krav i ISO 9001:2000 
framförallt vad gäller konstruktionsdelen. Här kommer också lagkrav avseende CE-
märkning av egen konstruktion in.  

Projekt av den här typen pågår under en längre tid. För att inte det månatliga resultatet 
ska vara missvisande balansförs projektet under projekttiden. En rapport tas ut ur 
affärssystemet varje månad över ej resultatförda projekt. Ledningen och projektledarna 
går gemensamt igenom rapporten för att ha uppsikt över pågående projekt och 
eventuella problem. På så sätt får ledningen den insyn som behövs för att kunna bli det 
stöd som krävs vid dessa mer komplicerade projekt.    

Spärren bidrar till minskade kvalitetsbristkostnader eftersom onödiga fel och misstag 
kan undvikas. Den bidrar också till minskad miljöpåverkan och minskade 
miljöbristkostnader. Bättre planering och korrekta inköp ger färre onödiga resor och 
transporter samt minskar onödig materialåtgång.  

All fördelar bidrar till ökad goodwill för företaget. 
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Kommande spärr 

Arbete pågår för att lägga till en spärr som hänger ihop med föregående spärr i 
projekttypen ”System med kundspecifika lösningar”. Om det under arbetets gång blir 
ändringar i en konstruktion ska det bli tvunget att följa en ny ”to-do-lista”. 

Spärren ska på så vis säkerställa att alla krav i samband med ändringar i konstruktion 
följs. 

Det här blir också en viktig spärr, framförallt för att säkerställa att ny information 
kommer alla berörda till del. I denna typ av projekt kan det vara flera personer 
inblandade och oftast befinner de sig på olika orter. Brister i kommunikationen leder 
ofta till fel och misstag. En bra fungerande intern och extern kommunikation är en 
förutsättning för verksamheten.  

Synergieffekterna blir de samma som för föregående spärr. 

4.2.1.4 Nackdelar med anpassningar och spärrar 

Det finns risk för att förbättringsarbetet blir svårare om spärrar och anpassningar är 
komplicerade att ta bort eller förändra. IT-konsulter måste oftast anlitas för detta arbete 
och det kan innebära betydande kostnader om det är mycket som måste förändras. 
Anpassningar och spärrar måste vara väl genomtänkta och inte för många till antalet 
med tanke på kommande uppdateringar. Ju fler anpassningar och spärrar desto längre 
tid tar det och desto mer kostsamt blir det. Enkäten styrker vår uppfattning. Flera av 
dem som svarat har poängterat just detta.  

Evert Larsson framhåller också hur viktigt det är att det finns ett förtroende för 
affärssystemet hos medarbetarna. Han menar att risken för subsystem ökar om det blir 
för komplicerat och/eller kostsamt att genomföra nödvändiga förändringar. Thomas 
Brandin framför liknande tankar. 

För att undvika onödigheter i affärssystemet vill vi återigen framhålla att den tidigare 
diskuterade processkartläggningen och analysen av de kritiska framgångsfaktorerna är 
av största vikt för att få insikt i var de svaga punkterna som bör säkras upp finns.  

En annan risk är att det kan skapa en motvilja hos medarbetarna om affärssystemet blir 
för detaljerat eller för invecklat att använda. Att styra upp arbetet för hårt kan upplevas 
som hämmande för den egna kreativiteten. Detta märktes framförallt hos projektledarna 
på CeDe AB, som upplevde att deras frihet i arbetet blivit kraftigt beskuren. De anser att 
de nya rutinerna innebär merarbete för dem själva även om de samtidigt inser att 
rutinerna är nödvändiga. Merarbetet stjäl tid från själva sälj-kund kontakten och det var 
den som var en av anledningarna till att de en gång började som försäljare. Problemet 
har uppmärksammats inom CeDe AB och diskussioner pågår om vilken typ av 
komplement som behövs med tanke på kommande nyrekrytering. Det är dock för tidigt 
att uttala sig om merarbetet för säljarna kommer att bestå men faktum kvarstår att alla 
fel som begås i början av ett projekt medför extra arbete även för säljarna själva. 
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Problemet är troligtvis av övergående art. Allt förändringsarbete kräver sin 
omställningstid, att ändra invanda mönster tar tid och kan upplevas frustrerande. Här har 
ledningen ett stort ansvar och att de måste ge den tid och inte minst den utbildnings som 
krävs. Det är mycket viktigt med utbildning för att överhuvudtaget få den förståelse för 
förändringsarbetet som krävs. I CeDe AB:s fall visar studien att utbildning inte har skett 
i den omfattning som behövts och att den dessutom har kommit ett steg efter istället för 
steget före.  

4.2.2 Övervakning och mätning 

Mätetal används både för övervakning och som underlag för uppföljnings- och 
förbättringsarbete. Genom att övervaka och mäta får ledningen möjlighet att se om 
företaget är på rätt väg mot sina uppsatta mål och de kan samtidigt hålla uppsikt över 
sina bristkostnader. Det förutsätter givetvis att det görs uppföljningar av övervakningen.  

Svårigheterna kan vara att bestämma vad som ska mätas, hur det ska mätas och hur ofta 
det ska ske.  Mätningen måste vara relevant för att kunna ge användbar information. 
Processkartläggningen och analysen bör användas som en hjälp för insikt även i dessa 
frågor. De kritiska momenten som kommer fram i analysen bör vara de som ska ligga 
till grund för vad som ska övervakas och mätas.  

CeDe AB har precis kommit igång med några mätningar och börjat insamling av data 
till andra mätningar, så det var inte möjligt för oss att i den här studien undersöka om 
mätningarna givit något tillbaks till företaget. 

4.2.2.1 Integrerade mätetal 

CeDe AB har tagit fram sina mätetal utifrån sin processanalys och det är tänkt att 
samtliga ska finnas i affärssystemet. Då flera av CeDe AB:s mål är integrerade miljö-, 
kvalitets- och ekonomimål är också många av deras mätetal användbara på mer än ett 
sätt. Vi kan kalla dessa mätetal för integrerade mätetal. 

Fördelen med dessa mätetal är att man för varje mätetal samtidigt kan följa upp mål för 
såväl miljö, kvalitet och ekonomi.  

Exempel 1 

CeDe AB:s mätetal för returfrakter till leverantör är ett exempel på ett integrerat mätetal 
(bilaga C Matris sid.C:(8).  

Antal korrekta leveranser/projekt 
Totala antalet leveranser/projekt 

Mätetalet är ett kvalitetsmätetal då det mäter antalet korrekta leveranser. Det är ett 
miljömätetal då det indirekt mäter onödiga transporter. Det är ett ekonomiskt mätetal då 
det indirekt mäter en kvalitetsbristkostnad. 
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Exempel 2 

Ett annat integrerat mätetal är lageromsättningshastigheten (bilaga C Matris sid.C:9).  

365/antal dagar i period*antal utleveranser  
Medellager under perioden 

Mätetalet är ett ekonomiskt mätetal då det mäter kapital bundet i lager. Minskat bundet 
kapital innebär minskade räntekostnader. Mätetalet är indirekt ett kvalitetsmätetal då 
ökad lageromsättningshastighet minskar risken för kassationer orsakad av utgående 
artiklar i lager och lagerskador. Det är också ett indirekt miljömätetal då ökad 
lageromsättningshastighet medför minskat behov av lagerutrymme och därmed lägre 
energiförbrukning för uppvärmning av lagerlokaler.  

Det finns delade meningar om en kortare lageromsättningshastighet ger positiva 
miljöeffekter totalt sett. Det skulle kunna innebära ett ökat antal transporter men 
allteftersom logistiken utvecklas blir det effektivare samkörning och ökad fyllnadsgrad, 
minskad resursförbrukning genom färre kassationer av t.ex. transportskadat gods och 
s.k. hyllvärmare på lagret.  

Redovisa utfallet separat för miljö, kvalitet och ekonomi  

De integrerade mätetalen är mycket praktiska för mätning då ett färre antal mätetal 
behövs och då de tar hänsyn till synergieffekterna. Dock kan det vara en fördel att 
kunna redovisa utfallet separat för miljö, kvalitet och ekonomi, framförallt då det blir 
allt vanligare med miljö- och hållbarhetsredovisningar men också för att kunna redovisa 
resultat av genomförda förbättringar för ledning och medarbetare. Förutom vår lärare 
Willy Karlsson och professor Reine Karlsson (2003) har detta varit ett nytt tänk för dem 
vi varit i kontakt med under detta examensarbete. 

I det första exemplet är separat redovisning möjligt. Denna möjlighet till separat 
redovisning var CeDe AB ej medvetna om men vi har uppmärksammat dem på detta. 
Mätetalet är i sig ett kvantitativt kvalitetsmått. Ekonomiskt är det enkelt att beräkna vad 
en returleverans kostar med avseende på onödig arbetstid, förpackningsmaterial, frakt 
etc. Mätetalet skulle också kunna användas för att kvantitativt beräkna returfraktens 
miljöpåverkan: all miljöpåverkan skulle kunna redovisas aggregerat i ett tal som sedan 
kan användas som ett jämförelsetal.  

I det andra exemplet kan enbart det ekonomiska utfallet redovisas, men kvalitativt 
innebär en ökad lageromsättningshastighet även miljö- och kvalitetsvinster. 

4.2.2.2 Fördelar och nackdelar med affärssystemet för övervakning och mätning 

Alla som kontaktats under studien framhåller de stora fördelarna med att använda 
affärssystemet som stöd för sin övervakning och mätning.  Studien visar också på dessa 
fördelar då mycket av den information företaget behöver för sitt uppföljnings- och 
förbättringsarbete finns tillgängligt i affärssystemet. Skulle ytterligare information 
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behövas finns möjligheten att lägga till eller anpassa rutiner så att data kan börja samlas 
in.  

Det finns dock en risk att det på grund av mängden tillgänglig data kan komma att sättas 
upp för många mätetal. Möjligheten att relativt enkelt komma åt information kan bidra 
till att istället för att överväga behovet av en mätning en extra gång så går det fortare att 
bara bestämma sig för en mätning och först efteråt se om den var relevant eller inte. 
Men man får inte glömma att det tar tid att ta fram rapporter, göra sammanställningar 
och analysera etc. Visar det sig sedan att mätningen inte var relevant har det inneburit 
en onödig ansenlig kostnad. Dessutom tillkommer den kostnad för arbetstid när 
mätetalet läggs upp i affärssystemet.  

CeDe AB har lagt in flera mätetal själva men har även här behövt använda extern hjälp.  

Det saknas standardrapporter för miljö, arbetsmiljö och kvalitet i affärssystemet, även 
om vissa ekonomiska rapporter kan användas kvalitativt i dessa sammanhang. Det här 
kan bero på kunskapsbrist både hos dem som utvecklar affärssystem samt hos många 
företag. De saknar kunskap om systematiskt  
miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete eftersom det bara finns vanligt förekommande 
ekonomiska rapporter. Här borde det finnas en stor utvecklingspotential för både IT-
leverantörer och systemutvecklare som kan bli av stor vikt ur konkurrenssynpunkt.  

Det finns också en stor risk för att förbättringar uteblir eller ger ett klart sämre resultat 
om det blir för komplicerat och/eller kostsamt med övervakning och mätning. Dessa 
farhågor kan också utläsas i enkäten och de får stöd hos både Evert Larsson och Thomas 
Brandin. 

4.2.3 Dokumenthantering 

Dokumentationen av CeDe AB:s verksamhetssystem ligger utanför affärssystemet men 
flera av företagets redovisande dokument hanteras i det. Vilka de redovisande 
dokumenten är och var de återfinns redovisas i bilaga C Matrisen.  

Studien kan inte påvisa att det inte har någon betydelse att dokumentationen av 
verksamhetssystemet ligger utanför affärssystemet då denna dokumentation inte 
används i den dagliga verksamheten. Det viktiga är att man i sitt affärssystem kan styra, 
hantera och få ut de redovisande dokumenten.  

Det finns en önskan hos CeDe AB att för varje rutin i affärssystemet införa en länk till 
den dokumenterade rutinen i verksamhetssystemet. Detta för att förhindra att något 
ändras i en rutin i affärssystemet utan att först kontrollera varför rutinen finns och varför 
den ser ut som den gör. Länken är också tänkt att medföra ökad förståelse för vissa 
rutiner som kanske upplevs som omotiverade. Kan medarbetare genom ett enkelt klick 
få en beskrivning av varför rutinen finns kan det bidra till en positiv effekt.  

De tänkta länkarna till de styrande specificerande dokumenten är mycket bra. Förutom 
att man minskar risken för oövertänkta ändringar i rutiner underlättar det samtidigt att 



 Affärssystem som stöd för ledningssystem 
 

 30 

beslutade ändringar införs även i de styrande dokumenten. På så sätt säkerställs ”att 
ändringar och gällande ändringsstatus hos dokument är angivna” (ISO 9001:2000 4.2.3 
c) för dessa.   

Länkarna ser vi också som mycket viktiga för att underlätta införandet och 
vidmakthållandet av rutiner. Ju mer kunskap och insikt medarbetarna har om miljö- och 
kvalitetsarbetet desto bättre är det.  

Rapporter är också dokument som hanteras i affärssystemet. Som nämndes i föregående 
kapitel finns det flera standardrapporter i systemet men dessa är endast ekonomiska 
rapporter. Övriga rapporter har CeDe AB fått ta fram själva eller med hjälp av 
InfoCube. 

Gallring av arkiverade dokument är ytterligare en hantering som affärssystemet borde 
kunna handha, men som studien inte har kunnat se någonting av.  Olika dokument ska 
sparas under en längre eller kortare tid. Det finns alltid den risk att utgallring inte hinns 
med eller inte prioriteras. Onödigt stort utrymme kommer att tas i anspråk av inaktuella 
dokument, datautrymme innebär också en kostnad. En stor fara torde vara felaktigt 
utsorterade handlingar. Det kan bli kostsamt på flera sätt, t.ex. om inaktuella 
instruktioner och rutiner kan komma att användas. Det kan också vara av betydelse, 
t.ex. från produktsäkerhetssynpunkt, att kunna se vilka instruktioner som gällde vid ett 
visst tillfälle. (Produktansvar kan gälla under mer än tio år framåt.) Dessutom finns det 
författningskrav på arkivering av olika slags affärshandlingar och dokument. 

4.2.4 Identifikation och spårbarhet 

Identifikation och spårbarhet av produkt/tjänst förenklas för CeDe AB genom 
affärssystemet, all historik lagras i systemet. Samtliga verktyg kan följas via sitt unika 
serienummer. All hantering med verktyget registreras till serienumret, t.ex. 
momentkontroll, tillverkning av system, reparation, underhåll och garantiåtgärder. 
Kraven i ISO 9001:2000 7.5.3 Identifikation och spårbarhet uppfylls. 

Affärssystemet ger även möjlighet att söka via projektnummer, projektledare, företag, 
projekttyp m.m. för att följa dessa över tid. Studien visar på flera fördelar med detta.   

• Enkelt att identifiera ursprung.  

• Ger säker identitet av produkt och dokument.  

• Minskad risk för förväxlingar.  

• Mindre tidsåtgång för letande och utredningar vid t.ex. garantiärenden eller vid 
återkallande av produkt. 

• Minskad risk för återkallelse av onödigt många enheter vid återkallande av 
produkt.  
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De ovan uppräknade fördelarna leder var för sig till minskade bristkostnader. Utan 
affärssystemet hade det krävts en betydligt större arbetsinsats. Det bygger givetvis på att 
aktuella rutiner följs, men detta har CeDe AB till stor del redan säkerställt genom sina 
införda spärrar, se kap. 4.2.1 Verksamhetsstyrning. 

4.2.5 Avvikelsehantering 

CeDe AB har själva tagit fram sina avvikelserapporter. De dokumenterar och sparar alla 
avvikelser i affärssystemet. Företaget skiljer på produktavvikelse och avvikelser som 
inte berör produkt.  

När avvikelser mot ställda kravspecifikationer identifieras på produkten skrivs en 
produktavvikelse som hos CeDe AB kallas ”Discrepant Equipment Report” (bilaga C 
Matris sid. C:17). Länken till rapporten ligger som en funktionsknapp och 
serviceteknikern behöver endast fylla i det problem som uppstått (om möjligt även 
tänkbar orsak till problemet) samt den åtgärd som leverantören ska utföra t.ex. 
garantiutbyte eller garantireparation. Alla andra nödvändiga uppgifter kommer 
automatiskt med när avvikelserapporten öppnas. En utskrift av rapporten medföljer till 
leverantör.  

Avvikelser som inte berör produkt ligger länkad som en funktionsknapp i 
arbetstidsrapporteringen. Alla anställda rapporterar sin arbetstid i affärssystemet. CeDe 
AB har av kostnadsskäl valt att endast införa en länk till denna avvikelserapport och har 
därför valt att placera den i tidsrapporteringen eftersom detta fönster öppnas av alla 
medarbetare. 

Det borde underlätta om det fanns en länk till denna avvikelserapport var man än 
befinner sig i affärssystemet. Det borde också finnas en avvikelserapport som standard i 
ett affärssystem. Arbetar man med ledningssystem och verksamhetsutveckling är det en 
självklarhet att avvikelserapporterna är en väsentlig del i förbättringsarbetet. Det är 
också väl känt hur svårt det kan vara att få medarbetare att skriva avvikelserapporter, 
allt som kan underlätta detta är till stor fördel för företaget.  Om det snabbt går att 
komma till avvikelserapporten ökar chansen att den blir ifylld. Både ISO 14001 och ISO 
9001: 2000 har som krav att företaget förutom att dokumentera även ska ta vara på sina 
avvikelser för att korrigera och förebygga att de upprepas. Att lära sig av sina misstag 
ingår i arbetet med ständiga förbättringar 

Kunskapsbristen om ledningssystem hos systemutvecklarna lyser igenom ännu en gång 
och vi kan återigen se utvecklingsmöjligheter och troliga konkurrensfördelar för 
systemutvecklarna.  

Länken till ”Discrepant Equipment Report” är däremot mycket bra. Funktionsknappen 
ger direkt en påminnelse om avvikelserapportering samtidigt som den underlättar för 
densamma. Det är endast ett dokument som skall fyllas i och inga kopior behöver tas. 
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Dessutom knyts avvikelserapporten till det aktuella projektet och alla berörda kan se 
den. Detta är positivt för internkommunikationen.  

Andra fördelar med att använda affärssystemet för avvikelserapporteringen är att miljö- 
och kvalitetsansvarige enkelt kan dra ut sammanställda rapporter över samtliga 
produktavvikelser. Eftersom alla data finns i databasen kan rapporterna anpassas efter 
företagets behov. Dessa kan användas för olika former av analys samt registrering och 
uppföljning av åtgärder. Förutom att mycket tid sparas in får företaget det viktiga 
underlag som erfordras för förbättringsarbetet.   

4.3 Resursåtgång 
Inledningsvis krävs det mycket resurser, framförallt i form av tid. Studien visar att den 
största kraften bör läggas i början av uppbyggnadsarbetet. Det är som med allt 
kvalitetsarbete, att göra rätt från början. Det har under arbetets gång tydligt framkommit 
att CeDe AB arbetat under stor tidspress med införandet av lednings- och 
affärssystemet.  

Det borde ha underlättat om företaget kommit längre med verksamhetssystemet innan 
man började med affärssystemet. Hade processkartläggningen och processanalysen varit 
genomförd på ett tidigare stadium torde en del misstag kunnat undvikas vid införandet 
av affärssystemet. Då hade man lättare kunnat se vilka behov som fanns av rapporter för 
uppföljning av mål, rutiner, dokument etc. Ju mer man kan precisera vid en upphandling 
av affärssystem desto bättre förhandlingsläge. 

Studien visar att det krävs god kunskap om företagets processer både för att bygga upp 
ett verksamhetssystem och för att kunna utnyttja ett affärssystem så effektivt som 
möjligt. Kunskapen är också viktig vid upphandlingen av ett affärssystem. I denna 
fallstudie har det varit miljö- och kvalitetssamordnaren som haft mest insikt och 
förståelse för företagets processer. I CeDe AB:s fall pågick båda projekten samtidigt 
med följd att miljö- och kvalitetssamordnaren inte kunde lägga så mycket tid på 
affärssystemet som vore önskvärt.  

För InfoCube innebar tidspressen att de inte hann få den förståelse för verksamheten 
som de behövde, vilket i en del fall ledde till att man inte valde de mest optimala 
rutinerna. Det säjer sig självt att om företaget inte kan få IT-leverantören att förstå kan 
företaget heller inte få det de behöver. Vikten av att avsätta den tid som behövs måste 
poängteras ännu en gång.   

Vad man däremot inte kan undvika är att vissa omskrivningar måste göras i 
verksamhetssystemet för att stämma överens med affärssystemet, t.ex. rutiner.  

Oavsett om det är ett ledningssystem eller affärssystem som ska införas så innebär det 
en hög initial kostnad. För att få valuta för pengarna krävs att det tillför ett mervärde. 
Vad det inneburit för CeDe AB:s lönsamhet kan inte visas i denna studie då 
implementering ännu inte var avslutad vid denna studies tidpunkt. 
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4.4 Enkät 
Trots problemet med att använda begreppet ”integrera” istället för ”som stöd” styrker 
enkäten vår uppfattning om att det är ovanligt att använda affärssystemet som stöd för 
sitt verksamhetssystem.   

5 Slutsatser 
Studiens övergripande frågeställningar var: Hur kan ett affärssystem användas som stöd 
för ledningssystem? Vilka fördelar/nackdelar kan det innebära? Är det svårt att 
genomföra? Vari ligger i så fall svårigheterna? Vilka motiv kan finnas för att integrera 
ledningssystem? Vilka fördelar finns med ett integrerat ledningssystem? 

Studien visar att affärssystemet är ett bra stöd för ledningssystem. Det finns många 
möjligheter att nyttja affärssystemet för att stödja ledningssystemet. Det finns många 
standardrutiner i affärssystemet som gör att företaget lever upp till flera av kraven i ISO 
standarderna. I affärssystemet kan anpassningar och spärrar göras som ytterligare styr 
upp verksamheten. På så sätt kan företaget säkra de processer som affärssystemet 
används till.  

Genom affärssystemet har företaget också tillgång till mycket av de data som behövs för 
övervakning och mätning. Detta underlättar det viktiga uppföljnings- och 
förbättringsarbetet samtidigt som detta arbete kan utföras till en betydligt lägre kostnad.  

I affärssystem finns det även möjlighet att spara sina redovisande dokument. Via länkar 
i systemet går det att komma till verksamhetsmanualen där alla rutiner ska finnas 
dokumenterade.  

Det är samtidigt viktigt att vara medveten om de nackdelar som kan förekomma i 
sammanhanget. De spärrar och rutiner som läggs in måste vara väl genomtänkta 
eftersom det kan vara kostsamt att ändra och uppdatera, det bör vara möjligt att ändra 
rutiner i den takt som är önskvärt. Höga kostnader kan hämma förändrings- och 
förbättringsarbetet.  

Mycket av svårigheterna i att använda affärssystemet som stöd för ledningssystem beror 
på kunskapsbrist hos framförallt systemutvecklare och deras återförsäljare.  Ett sätt som 
kan bidra till ökad kompetens hos systemutvecklare och deras återförsäljare är att de 
själva inför ledningssystem i sin/sina organisationer. Skulle de själva få uppleva 
fördelarna med att nyttja affärssystemet som stöd för ledningssystemet skulle de mer 
aktivt kunna hjälpa andra.  

Det viktigaste för att ledningssystemet ska fungera på bästa sätt är vilket motiv företaget 
haft för att införa sitt ledningssystem. Motivet bör vara att på ett samordnat sätt leda och 
styra verksamheten utifrån mer än ett perspektiv, t.ex. miljö, kvalitet, arbetsmiljö och 
ekonomi (se kap. 4.1 Motiv för att integrera ledningssystem). 
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Detta synsätt och angreppssätt ger ett integrerat ledningssystem goda synergieffekter, 
vilka bidrar till en optimerad resurshantering. Affärssystemet kan förenkla och bli en 
god hjälp i detta arbete. Risken minskar att ledningssystemet blir ett system vid sidan 
om den dagliga verksamheten. 

Ett processorienterat synsätt och en noggrann processkartläggning är en förutsättning 
för att lyckas med ett ledningssystem. Genom att ha fokus på fler perspektiv, som ett 
integrerat ledningssystem bör innebära, skapas det synergieffekter som leder till ökad 
lönsamhet för företaget.  

Flera av resultaten i denna studie är av sådan natur, självklara i ett verksamhetssystem, 
att slutsatsen kan dras att de är överförbara och användbara även på andra företag. 

5.1 Goda råd från VD för CeDe AB 
VD för CeDe AB fick svara på frågan: Vilka råd skulle du vilja ge till dem som står 
inför att införa ledningssystem och/eller att införskaffa ett nytt affärssystem?  

• Avsätt ordentligt med tid. Det tar längre tid än man tror. I vårt fall hade det 
behövts två heltidstjänster under ett års tid, en för varje projekt.  

• Tjänsterna ska innehas av pådrivande personer som har god insikt och påverkan 
i företaget.   

• Det ska ställas krav under hela tiden arbetet pågår då det alltid finns medarbetare 
som inte finner det tillräckligt viktigt för att prioritera rätt. Här är det självklart 
att VD själv är med och agerar.  

• Håll uppföljningsmöte en halv dag varje vecka under projekttiden. Det kan vara 
olika grupper men projektledare och VD bör alltid närvara.  

• Tydliga mål ska sättas upp månadsvis för varje grupp. Mötena ska protokollföras 
för uppföljning av resultat varje månad.   

• Börja med internrevisioner så fort som implementeringen börjar istället för att 
vänta tills det mesta är infört. Internrevisioner är ett utmärkt redskap som bör 
användas hellre en gång för mycket än för litet. 

Kom alltid ihåg att prata om självklarheter. Det som är självklart för en person är inte 
självklart för alla andra. Det är viktigare än man tror och det sparar mycket tid och kraft 
om självklarheter blir uttalade högt. 
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A Enkät 
Enkät – Affärssystem som stöd för ledningssystem 

Denna enkät ingår i ett examensarbete på HTU, Högskolan Trollhättan/Uddevalla. 
Enkäten genomförs för att få uppfattning om hur vanligt det är att företag idag använder 
sitt affärssystem som stöd för ledningssystem samt för att beskriva möjliga fördelar och 
nackdelar.   
 
Integrerade ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö är inget ovanligt men att 
integrera detta system med sitt affärssystem är inte lika självklart. Hur vanligt är det? 
Större eller mindre företag? Fördelar – nackdelar (ekonomiska, praktiska, etc.) 
Integreras allt eller endast vissa delar? 
 
Enkäten vänder sig endast till erfarna revisorer som har genomfört minst 20 st. 
certifieringsrevisioner. 
 
Det är av stor betydelse för det fortsatta arbete att Du besvarar dessa frågor. För att 
hinna sammanställa enkäten är det tacksamt om frågorna besvaras och returneras så 
snart som möjligt. Tack på förhand för Din medverkan. 
 
Sekretess. Person- eller företagsnamn kommer ej att finnas med i någon redovisning, 
varken skriftligt eller muntlig, om inte vederbörande gett sitt samtycke.  
 
Ev. frågor om projektet och enkäten besvaras gärna av Susanne Antonsson, tfn. xxx  
eller  
Birgitte Johansson, tfn. xxx. 
 
 
Var snäll och fyll i enkäten direkt i det här dokumentet. 
 

1. Har Du genomfört fler än 20 st. certifieringsrevisioner? 

Svar:  

 

Om svaret är nej behöver du inte besvara frågorna som följer. 
 

2. Uppskatta hur många företag du har genomfört revision på? (Inte antal 

revisioner)  

Svar:  

 

3. Uppskatta hur många av de företag Du haft kontakt med som helt eller 

delvis har integrerat sitt/sina ledningssystem med sitt affärssystem, för 

sedan in företagen i tabellen. 
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Svar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om 

svaret är noll behöver du inte besvara frågorna som följer. 

 

4. Vilka fördelar har denna integrering med affärssystemet medfört för dessa 

företag?  

Svar: 

 

5. Vilka nackdelar har denna integrering med affärssystemet medfört för 

dessa företag? 

Svar: 

 

6. Vilka svårigheter har funnits/finns med att integrera med affärssystemet? 

Svar: 

 

7. Har dessa företag generellt sett uppnått ett bättre resultat i sitt miljö-, 

kvalitets- och/eller arbetsmiljöarbete?  

Svar: 

 
 

Integrering med 
affärssystemet 

Omsättning
≤ 50 Mkr 

Omsättning 
50 – 200 
Mkr 

Omsättning
≥ 200 Mkr  

Vet ej 

Inte alls     
I viss mån     
I stor 
utsträckning 

    

Fullt ut     
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B Sammanfattning av enkäten 

1 Kriterier och urval för enkät 
För att få ett bredare perspektiv på hur vanligt det är att företag har ledningssystem 
integrerat i affärssystemet, gjordes en enkät till erfarna revisorer. Vi valde att fråga 
revisorer därför att de kommer ofta i kontakt med många olika företag och har stor 
erfarenhet av hur certifierade företag utformar och administrerar sina ledningssystem. 

Kriterierna sattes upp i samråd med en erfaren revisor, Björn Albinsson från SP och 
handledaren Willy Karlsson. Kriterierna var att revisorerna som ingick i 
undersökningen skulle ha genomfört minst 20 st. certifieringsrevisioner och ha 
erfarenhet från de tre områdena miljö, arbetsmiljö och kvalitet.  

Urvalet av certifieringsorgan hittades på Swedac hemsida där samtliga ackrediterade 
revisionsorgan finns registrerade. De som valdes har miljö, arbetsmiljö och kvalitet som 
revisionsobjekt. Åtta certifieringsorgan tillfrågades, varav ett avböjde deltagande i 
undersökningen. De sju certifieringsorgan som enkäten skickades ut till var:  

• DNV – Det Norske Veritas Certification AB  

• SEMKO-DEKRA Certification AB  

• SP – Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 

• BVQI – Bureau Veritas Quality International Sverige AB 

• SFK Certifiering AB 

• Intégria Certifiering AB 

• BMG TRADA Certifiering AB 

Det har inte gått att fastställa hur många revisorer det finns i Sverige som lever upp till 
de ställda kriterierna. 

2 Svårigheter med enkäten 
Det var ett problem att inte precisera att det med affärssystem menades administrativ 
programvara i enkäten eftersom vi har fått flera telefonsamtal från revisorerna med 
frågor om just detta.  

Ett annat problem med enkäten var att uttrycket ”integrera ledningssystemet med 
affärssystemet” användes istället för ”affärssystemet som stöd för ledningssystemet”. 
Det förra uttrycket kan tolkas som att vi menar att alla dokument i verksamhetssystemet 
ska ligga i affärssystemet och det var inte vad vi menade. 

Ytterligare ett problem var att det inte sattes ut ett sista inlämningsdatum på enkäten.  
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Utav de svar vi fått (14 st. hittills) finns positiva reaktioner över ämnet, som anses 
angeläget, samt flera synpunkter om för- och nackdelar som är intressanta.   

3 Sammanfattning av enkätsvaren  
Nedan redovisas våra sammanfattande svar för varje fråga i enkäten. 

Fråga 1. Har Du genomfört fler än 20 st. certifieringsrevisioner? 

Svar: Ja, utav de som har deltagit i enkäten har samtliga genomfört fler än 20 
certifieringsrevisioner. 

Fråga 2. Uppskatta hur många företag du har genomfört revision på. (Inte antal 
revisioner) 

Svar:  Utav de 14 svar som vi fått är variationen stor (mellan 30 och över 300)  på hur 
många företag som revisorerna genomfört revision på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt har de 14 revisorerna varit på ca 1400 företag. Detta är dock en 
osäkerhetskälla eftersom vi inte vet om revisorerna kan har varit på samma företag vid 
något tillfälle. 

Fråga 3a. Uppskatta hur många av de företag som du har haft kontakt med som helt 
eller delvis har integrerat sitt/sina ledningssystem med sitt affärssystem. 

 Svar: Här varierar svaren mycket. 10 revisorer har redovisat kvantitativt. Dessa har 
tillsammans varit på 980 företag och hos 169 av dessa företag har det förekommit någon 
form av integrering i affärssystemet. Andra har beskrivit förhållandet av detta med ord. 
Därför är det omöjligt att få någon klarhet i hur vanligt det är. 

Några kommentarer som har förekommit är följande:  

Antal 
revisorer 

Antal 
företag/revisor 

1 30 

2 50 

1 70 

1 80 

1 90 

6 >100 

1 130 

1 >300 
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”De flesta företag har någon form av integrering med affärssystemet men i vilken 
utsträckning är det svårt att säga.”  

”Det förekommer mer i större företagen än i de mindre.” 

”Det är ovanligt att medvetet integrera systemen med varandra.”  

”Affärssystemet finns oftast inte omnämnt i manualen för ledningssystemet”.  

Fråga 3b. För sedan in företagen i tabellen. 

 

 

 

 

 

 

 

De svar vi har fått är inte möjliga att presentera kvantitativt. Det beror på att en del har 
satt kryss i rutorna, en del har inte skrivit något alls och några har skrivit kommentarer 
som ingår i fråga 3a. Från ett fåtal har det kommit siffror. Vi kan därför inte utläsa 
någon koppling mellan omsättningen och hur vanligt det är att integrera sitt 
ledningssystem.  

Fråga 4. Vilka fördelar har denna integrering med affärssystemet medfört för dessa 
företag? 

Svar: Alla som har svarat (14 st.) har sett fördelar med en integrering med 
affärssystemet. De fördelarna som revisorerna har sett är följande och är citat hämtade 
ur enkäten. 

”Man får en bättre överblick och kontinuitet av information.” 

”Man får ett bättre engagemang i alla led, mer effektiva och mer kundfokuserade.” 

”Man får ett ledningssystem, förståelsen för vad ett ledningssystem är har blivit bättre, 
mindre dokumentation, enklare att administrera.” 

”Ju färre system desto enhetligare och säkrare hantering, alltså mindre risk för fel och 
misstag. Det som affärssystemet kräver i form av information måste det också förses 
med. Det går inte att hoppa över väsentliga uppgifter. Vid fullständig integrering syns 
inte kvalitetsledningssystemet som en separat företeelse utan blir enbart ett sätt att 
betrakta den vardagliga verksamheten på.”  

”Enklare beskrivningar av ledningssystemet. Lättare att implementera system.” 

Integrering med 
affärssystemet 

Omsättning
≤ 50 Mkr 

Omsättning 
50 – 200 
Mkr 

Omsättning
≥ 200 Mkr  

Vet ej 

Inte alls     
I viss mån     
I stor 
utsträckning 

    

Fullt ut     
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”Underlag för förbättringsåtgärder. Möjligheter att följa upp leverantörernas 
prestationer. Uppföljning av leveransprecision. Kassationskostnader mm.” 

”Kritiska moment blir utförda på ett enhetligt sätt och uppföljning kan göras av en 
mängd intressanta parametrar. Så lite som möjligt görs som inte skapar mervärde, d v s 
en bättre effektivitet och man kan få underlag för förbättringsåtgärder.” 

”Man få en bättre medvetenhet om helheten i verksamheten.” 

”De blir duktiga på att styra sina processer genom att de har en effektiv överblick av 
kopplingen mellan ekonomiskt utfall och kvalitetsutfall. Bättre möjlighet att utvärdera 
förändringar och styra åtgärder.” 

”Uppgifter, exempelvis leveransprecision, kan beräknas automatiskt. Vissa företag har 
bestämt från vilken leverantör en viss vara ska köpas, det kan styras från 
affärssystemet.” 

”Marknadsföringsprocessen har kopplats ihop med övriga processer på ett bättre sätt. 
Kundfokuseringen genomsyrar hela ledningssystemet.” 

Fråga 5. Vilka nackdelar har denna integrering med affärssystemet medfört för dessa 
företag? 

Svar: Av de 14 revisorer som har svarat har 10 sagt att de inte kan se några nackdelar. 
De 4 revisorerna som har sett nackdelar ger följande kommentarer till varför. 

 ”Det kan bli svårare att göra förändringar när allt är upplåst i ett fast system. Man blir 
beroende av IT-konsulten.” 

”Det kan vara problem med uppdatering. Det kan medföra extrakostnader att göra 
ändringar i affärssystemet.”  

”En integrering skulle kunna leda till att det blir svårare att göra små, ständiga 
förbättringar. Kanske kan det bidra till en minskad kreativitet.” 

”Att företagen blir låsta hos en leverantör av mjukvara och den leverantörens 
begränsade kunskapar i ledningssystemintegration. Detta kan i sin tur begränsa 
möjligheterna att på ett effektivt sätt införa förbättringar i organisationens system och 
hämma en optimal lönsamhetsutveckling.” 

”Alla som inför eller byter sina system har problem med att anpassa moduler och 
system så att man kan få fram de uppgifter som man behöver ur systemen.”  

Fråga 6. Vilka svårigheter har funnits/ finns med att integrera med affärssystemet. 

Svar: Utav de 14 revisorerna som har svarat på enkäten har 5 inte kunnat se några 
svårigheter. De övriga 9 revisorer har redogjort för en del svårigheter med följande 
kommentarer:  
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”En integrering kräver att fler är inblandade som har olika intressenter till 
affärssystemet. Fler har därmed önskemål och synpunkter vilket medför fler 
kompromisser än vid icke/mindre integrerade lösningar”. 

”Man kan ibland ha svårigheter med att förstå varandra Ibland kan det vara skillnad 
mellan ”kvalitets-” och ”miljöspråket” men även på det språk man använder på IT-
avdelning och den ekonomiska avdelningen.”  

”Man har planerat alldeles för lite tid för själva integrationsarbetet.” 

”Få olika specialister inom organisationer och mellan organisationer att förstå vilka 
komponenter som behövs för att systemet ska vara riktigt och fullständigt och de ska 
arbeta för att skapa användarvänliga d v s lämpliga system.” 

”Förändringar i affärssystem kan också dra med sig höga kostnader. (Även en 
nackdel)” 

Fråga 7. Har dessa företag generellt sett uppnått ett bättre resultat i sitt miljö-, kvalitets- 
och/eller arbetsmiljöarbete?  

Svar: Ja, av dem som svarat har övervägande delen (10 st.) den uppfattningen att dessa 
företag har uppnått ett bättre resultat. Varför de har den åsikten, visar följande citat från 
enkäten:  

”De har troligen gjort bättre affärer vilket indirekt bör ha lett till bättre resultat i 
kvalitets- och miljöarbetet.” 

”Därför att förståelsen bland personal är bättre.” 

”Det blir en enklare hantering av ledningssystemet.”  

”Det ger ledningen stora möjligheter till effektiv resurssäkring och tilldelning för att 
förbättra verksamheten såväl som systemet.”  

”När systemen väl är anpassade utgör de ett bra stöd för att ständigt förbättra 
verksamheten.” 

Det fanns 2 revisorer som har svarat nej på denna fråga och 2 som inte vet. Enligt dessa 
kan bero på följande:  

”Vad menas med ett bättre resultat? Är det en snabb förändring från låg utgångsnivå 
eller en långsam förbättring från en redan hög?” 

”Det finns ingen som har redovisat förbättringen kvantitativt som ett resultat av 
införande eller byte av affärssystem.”  

”Tyvärr skapar de flesta system mer arbete under lång tid och de flesta organisationer 
har inte kompetens att bedöma om leverantören av mjukvaran kan leverera vad de 
efterfrågar. Ofta har också kunden svårt att själv klart specificera behovet. 
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 I de allra flesta fall ingår organisationsförändringar i denna process och färre 
anställda ska av naturliga skäl skapa samma eller större mervärde. Det är en process 
som inte är helt smärtfri och ofta krävs det under 1 – 3 år stora ansträngningar av 
kvarvarande personal.  I pressande lägen är sällan människor dynamiska och 
visionära, de tappar förmågan att se helheten och fokuserar istället på detaljer som är 
viktiga nu eller det som var igår. Ofta ser de inte vad som är vad och då får ofta gamla 
miljö- kvalitets- och/eller arbetsmiljöarbete kritiska kriterier leva kvar, trots att de 
sällan längre är relevanta. Ofta har organisationen svårt att se och orkar inte ta reda 
på var de befinner sig miljö- kvalitets- och/eller arbetsmiljömässigt trots att de mycket 
väl visste innan de påbörjade processen.” 
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C Matrisen 
1 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 
Aktivitet Verkställande i 

affärssystemet Jeeves 
Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

Förfrågan  
 

    

Förfrågan från kund 
mottages och 
vidarebefordras av 
ansvarig personal till 
berörd personal. 
 
Förfrågan registreras av 
ansvarig personal 
 

Förfrågan registreras i 
affärssystemet efter vilken 
projekttyp den tillhör.  
 
Projekttyper i Jeeves: 
• Reservdelar 
• Enkla system 
• System med egna 

kundspecifika lösningar 
• System med 

komponenter från 
underleverantör 

• Serviceavtal – FU-flöde 
• Övervakningssystem 
• Utbildningar 
• Garantiinstallationer 
 
Förfrågan tilldelas ett 
projektnummer i samband 
med registreringen 
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Aktivitet Verkställande i 
affärssystemet Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

Offertarbete 
 

    

• Objektsbedömning 
• Genomgång av 

förfrågan 
• Artikelberedning 
• Offertsammanställning 
• Aktivitetsplanering 
• Förkalkyl 
• Materialbehovssamman

ställning 
• Upphandling/Leverans

planering 
• Dokumentationssamma

nställning  
• Utbildning kund samt 

eget behov 
 

Det finns rutiner i 
affärssystemet som 
underlättar för projektledaren 
att fastställa nivå på projektet 
och projekttyp. 
 
Omfattningen i tid och 
kostnad avgör om en 
projektgrupp bör bildas. 
Projekttyp väljs och utifrån 
den skapas en checklista, 
”To do-lista” till de olika 
processerna. Systemet ger 
indikation när projektgrupper 
bör bildas. 
Under varje projekttyp finns 
en egen ”To do lista”.   

VS. Förteckning över 
utbildning för projektledare  
VS. Förteckning över 
utbildning för 
servicetekniker  
VS. Förteckning över 
utbildning för personal 
inom logistik  
J. Rutin för 
Produktframtagning –  
kalkyl i Jeeves  
J. Fastställande av 
produktkrav  
Genomgång av 
produktkrav: 
VS. Beredningsunderlag  
J. Aktivitetshanteraren i 
Jeeves  
Planering av konstruktion 
och utveckling: 
VS. Beredningsunderlag  
Underlag för konstruktion 
och utveckling:  
 
 
 
 

Minska antalet resor per 
projekt genom 
aktivitetsplaneringen. 
 
Framtagning av rutin för 
utvecklingsarbete av 
system. 
Utvecklingsarbete av 
projekt är  
den viktigaste fasen för 
samtliga processer i 
organisationen. 
Utvecklingsarbetet bör 
följa en procedur som 
eftersträvar att, 
framtagning av 
kravspecifikation, 
planering, genomförande, 
dokumentering, bedömning 
och validering av projektet 
utföres på samma sätt vid 
varje utvecklingstillfälle 
 

Antal km körda per projekt 
och person. 
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Aktivitet Verkställande i 
affärssystemet Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

  VS. CE-dokumentation 
VS. Skisser  
VS. Ritningar 
VS. Manualer 
VS. Bruksanvisningar 
Resultat av konstruktion 
och utveckling 
VS. Dokumentation  
J. Checklista i Jeeves 
Genomgång av 
konstruktion och 
utveckling: 
VS. Dokumentation av 
tester och utprovning 
 
Verifiering av konstruktion 
och utveckling: 
VS. Godkännande av 
prototyp, ritningar eller 
skisser 
VS: Validering av 
konstruktion och 
utveckling  
Ändringar i konstruktion 
och  
utveckling: 
VS. Dokumentation  
J. Checklista i Jeeves 
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Aktivitet Verkställande i 
affärssystemet Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

Ordermottagning 
 

    

Kunden placerar order via 
e-mail, telefon eller fax.  
Ordern vidarebefordras av 
ansvarig personal för post 
och tele till berörd 
personal. 
 

    

Orderregistrering 
 

    

Ordern registreras av 
ansvarig personal. 
 
 
 
 

Orderregistrering och 
koppling till projekttyp 
alternativt ändra status på 
offert till order. 
 
Ordern knyts till ett projekt 
som får ett specifikt nummer.
 
Spärr 1 – Kundorder kan ej 
skapas om den inte är knuten 
till ett registrerat projekt. 
I och med att projektledaren 
berett ordern skapas olika 
kravspecifikationer till 
inköp, service och 
innesäljaren som ansvarar för 
dokumentationen.  
Affärssystemet meddelar 
respektive avdelning vad  

   



 Affärssystem som stöd för ledningssystem 
 

Bilaga C:5 

Aktivitet Verkställande i 
affärssystemet Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

 som ska ske med produkten 
under olika faser. 
Information om produktens 
flöde i processerna, dvs. 
vilka delmoment som 
färdigställts, kommuniceras 
till organisationen genom 
Jeeves.  
 
Spärr 5 – (I checklistan för 
projekttyp System med egna 
kundspecifika lösningar): 
Spärren ligger i 
projekttypens ”to-do-lista” , 
det går ej att resultatföra 
projektet om inte ”to-do-
listan” är ifylld. 
Rapport körs ut varje månad 
för att se vilka som inte är 
resultatförda.   
 
Kommande spärr: 
Ändringar i konstruktion 
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Aktivitet Verkställande i 
affärssystemet Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

Orderbekräftelse 
 

    

Kontraktsgenomgång - 
projektledaren stämmer av 
ordern mot kundkrav och 
kundspecifikation innan 
den går vidare till 
innesäljare. 
 
Innesäljare gör en sista 
kontroll innan utskick, 
avseende leveransort och 
kontaktperson. 
 

Projektledaren ställer om 
statusen på ordern från 
”registrerad order” till ”klar 
för ordererkännande” 
Innesäljarna skickar 
ordererkännande till kund 
när statusen på ordern är:  
”klar för ordererkännande”. 
 
Materialbehovssammanställn
ingen går till inköp. 

 Framtagning av rutiner och 
dokument för 
överlämnande av projekt 
från projektledaren till 
berörda avdelningar. 
 

Antal överlämnade projekt 

Fakturering 
 

    

Projektledaren frisläpper 
ordern för fakturering.  
 
Innesäljaren fakturerar 
efter klartecken från 
projektledaren 

 VS. Slutgodkännande 
dokument 
 

  

Projektavslut 
 

    

Mätning av 
kundtillfredsställelse 

 VS. Formulär 
kundtillfredsställelse 
VS. Kundenkät 

Ta fram mätmetod för att 
mäta kundtillfredsställelse 
För att förbättra 
organisationens prestanda 
är kundens synpunkter på 
organisationens produkter  
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Aktivitet Verkställande i 
affärssystemet Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

   och tjänster av största vikt. 
Organisationen bör ta fram 
en mätmetod som 
säkerställer att man får ett 
sant och bearbetningsbart 
material från 
marknadsundersökningen 
för detta ändamål. 
 
Mätning av 
kundtillfredsställelse 
 
Mätning av 
kundtillfredsställelse bör 
ske i samband med avslut 
av projekt och vid större 
reparationsorder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Djupintervjuer med utvalda 
kunder, enligt framtaget 
frågeformulär  
ca 5 intervjuer/år 
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2 INKÖPSPROCESSEN 
 Aktivitet  Verkställande i Jeeves Redovisande dokument 

I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

Inköpsanmodan 
 

    

Inköpsanmodan kan komma 
från: 
Projektledarna: 
 Kundorder 
 Reservdelar till 

serviceavtal (FU) 
 Delar till lager 
 Förbrukningsartiklar i 

lager 
Innesäljarna: 
 Reservdelsorder 

Serviceteknikerna: 
 Reservdelar till 

reparationer 
 Reservdelar till 

serviceavtal (FU) 
 Delar till lager 
 Förbrukningsartiklar i 

lager  

Genom Jeeves får man fram de 
artiklar där materialbehov 
föreligger. Systemet adderar 
även lagerbehovet.  
 

   

Kravspecifikation 
 

    

Kundens kravspecifikation 
ligger till grund för de inköp 
som görs till varje projekt.  
 

 
 
 

 Minska antalet leveranser 
med felaktiga artiklar 
p.g.a. felaktiga  
kravspecifikationer 

Antal korrekta 
leveranser/projekt 
Totalt antalet  
leveranser/projekt 
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Aktivitet Verkställande i affärssystemet 

Jeeves 
Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

I de fall åtgärder inte finns 
återgivna i systemet bör en 
kravspecifikation mot 
leverantör upprättas. 

    

Prislistor 
 

    

Flertalet leverantörer lämnar 
nya prislistor i filformat.  

Nya priser kommuniceras via 
affärssystemet.  
Tillsammans med InfoCube 
håller det på att arbetas fram ett 
system för hur  

VS. Sammanställning av 
leverantörsavtal 

100 % genomförda 
leverantörsavtal inom 18 
månader 

Antal ej  
genomgångna avtal 
Totalt antal avtal 

 uppdateringarna ska ske med 
automatik. 

   

Beställning 
 

    

Om beställning önskas från 
leverantör som inte är 
godkänd måste 
leverantörsutvärdering göras. 

Beställningar görs av inköpare 
utifrån den information som 
kommer från 
materialbehovssammanställninge
n.  
Systemet samlar allt 
materialbehov till respektive 
leverantör och beställningen 
sänds per fax eller e-mail direkt 
från systemet. 
Går endast att göra beställning 
till leverantörer som finns 
registrerade i systemet.  

VS. Inköpslista kemikalier  
 

Minska antalet leveranser 
från leverantör genom 
bättre inköpssamordning 
 
Öka lageromsättnings-
hastigheten för 
reservdelar på lagret från 
1ggr till 4 ggr under de 
första 18 månaderna 
fr.o.m. 2002-12-31 

Minskning av antalet 
beställningar till 
leverantör under 12 
månader fr.o.m.  
2002-12-31 
 

365/antal dagar i 
period*antal 
utleveranser 

Medellager under 
perioden 
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Aktivitet Verkställande i affärssystemet 
Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

Leverantörsutvärdering/ 
leverantörsbedömning 
 

    

Rutiner finns. 
Endast godkända leverantörer 
får registreras i Jeeves.  

Utvärderingar dokumenteras i 
Jeeves 

VS. Leverantörsbedömning 
J. Rapport över godkända 
leverantörer  
 
 
 

100% genomförda 
leverantörsutvärderingar 
på  
A-leverantörer inom 12 
månader 

Antal ej gjorda 
leverantörsutvärderi

ngar 
Totalt antal  

A-leverantörer 
 
 

Orderbekräftelse 
 

    

Beställningar bevakas och 
uppdateras med bekräftade 
villkor 
 
 
 

Rutiner i systemet    

Ankomstbevakning 
 

    

 Ankomstbevakning sker genom 
utskrift av en Chrystal Report 
rapport.  

J. Avvikelser i leveranstid 
J. Avvikelser i 
leveransprecision VS. 
Sammanställning och 
analys av 
leverantörsavvikelser. 

Minska antalet leveranser 
som avviker från 
bekräftad leveranstid 

Antal leveranser i 
rätt tid enligt 

orderbekräftelse 
Totalt antal 
leveranser 
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Aktivitet Verkställande i affärssystemet 
Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

  
Leveranstider kommuniceras 
genom affärssystemet. 

  
Att ha så realistiska 
ledtider som möjligt i 
artikelregistret 

 
Avläsning i 
artikelregistret 6 
ggr/år 

Fakturakontroll 
 

    

Leverantörsfakturor ska 
attesteras av berörd personal. 
Fysisk faktura vidarebefordras 
till berörd personal för 
attestering. 

Fakturan registreras direkt vid 
ankomst i Jeeves av 
ekonomiavd.   
De leverantörsfakturor som 
kommer direkt in i systemet 
vidarebefordras genom systemet 
till berörd personal för 
attestering. 
Efter attestering registreras detta 
av ekonomiavd.  
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3 SERVICEPROCESSEN 
Aktivitet  Verkställande i Jeeves Redovisande dokument 

I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

Serviceprocessen handhar 
följande flöden: 
 Färdigställande för 

leverans av 
reservdelsorder  

 Reparationer  
 Förebyggande underhåll 

av dragare i egen verkstad 
(FU) 

 Förebyggande underhåll 
av dragare (FU) hos kund 

 Serviceavtal förutom FU 
hos kund 

 Färdigställande av 
leveransorder med 
montage på 
tillverkningsorder (t.ex. 
Systemartiklar som kan 
bestå av: Hylsor, delar, 
stativ, upphängningsringar 
etc.  

 Färdigställande av 
leveransorder med 
komponenter från 
underleverantörer 

 Enkla System 
 

Projekttyper: 
 
Projekttyp: Reservdelar 
 
Serviceorder: Reparationer 
FU-flöde 
 
FU-flöde 
 
Projekttyp: Serviceavtal 
 
Projekttyp: System med egna 
kundspecifika lösningar – 
tillverkningsorder 
 
 
 
Projekttyp: System med 
komponenter från 
underleverantör 
 
Projekttyp: Enkla System 
 
 
 
Projekttyp: Utbildning 
 

VS. Förteckning över 
utbildning för 
servicetekniker  
VS. Utbildningsplan för 
servicetekniker 
VS. Transport journal på 
miljöfarligt avfall 
VS. Årlig kontroll av 
arbetsutrustning 
VS. Brandsynsprotokoll 
 
 
 
 

Samtliga uppdragsledare 
ska ha ingående kunskap 
i skruvförbandsteknik 
samt i de produkter och 
applikations-lösningar 
som CeDe AB levererar 

Genomgångna 
utbildningar 
gentemot 
utbildningsplan 
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Aktivitet Verkställande i affärssystemet 
Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

 Retursändning till  
leverantör 
 Uppläggning av artiklar 
 Inventeringar 
 Utbildningar 
 Datasystemlösningar 

(HMI) 
 Garantireparationer 

Garantiinstallationer 

Projekttyp: Övervakningssystem 
 
Projekttyp: Garantiinstallationer 
 

   

Ankomstregistrering 
 

    

När godset anländer till Kville 
ska godset registreras som 
ankommet till kaj. 

Godset ankomstregistreras, får 
status: gods på kaj. 
 

   

Mottagningskontroll    
 

    

Okulärbesiktning  
 
Godset placeras och märks 
med kundordernummer, 
serviceordernummer, 
tillverkningsordernummer och 
projekt. 
 
Momentkontroll 
 
 
 
 

Mottagningskontroll registreras. 
 
Vid inleverans registreras 
godsets placering, märkning och 
lagerhyllplats. Verktyg 
inregistreras med serienummer. 
Godset är nu lagerfört. 
 
Spärr 2 – Gods som ska 
genomgå momentkontroll går ej 
att lagerföra innan kontrollen är 
utförd. 

J. Mottagningskontroll 
J. Ej godkänd produkt 
J. Discrepant Equipment 
Report (Rapport på 
avvikande produkter) 
 
 
 
J. Momentkontroll 
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Aktivitet Verkställande i affärssystemet 
Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

Material, aktivitet och 
dokument finns knutet till ett 
projekt som har ett 
projektnummer. Kundgodset 
sammanställs på pall 
allteftersom leveranserna 
anländer 

Finns lagerhylleplats som heter 
projekt. 

   

Mottagningskontroll vid 
reparationer 
 

    

Vid reparationer görs en 
genomgång av objektet för 
bedömning av 
reparationsåtgärd 
 
Reparationsåtgärder ska 
registreras i  
maskinregistret, där all 
tidigare information om 
objektet finns. 
 
Teknikern rapporterar in tid 
på serviceordern  
 
Efter genomförd reparation 
genomförs fastställda 
momentkontroller. 
 

Bedömning registreras: 
 Reparation kan utföras direkt 
 Delar saknas för att kunna 

slutföra reparationen – får 
status ”i väntan på delar” 

 Reparationen kan endast 
utföras av leverantören av 
produkten 

 
Reparation registreras efter 
serienummer. 
 
 
Tid rapporteras direkt på 
serviceordern.  
 
Spärr 4 – Går ej att göra 
utleverans av objektet om inte 
momentkontroll är utförd. 
 

J. Discrepant Equipment 
Report 
(Rapport på avvikande 
produkter) 
 

Minska antalet 
bristfälliga reparationer 
 

Antal korrekt 
levererade 

reparationer 
Totalt antal 
levererade 

reparationer 
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Aktivitet Verkställande i affärssystemet 
Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

Leveransorder under 
bearbetning 
 

    

 Servicetekniker får leveransorder 
i sin ”eget att göra lista”. Där 
står vad som är inplanerat – tid, 
projekt, uppdrag.  
Bristkontroll görs för att se om 
allt material har blivit 
inlevererat. Om så inte är fallet 
kan teknikern välja annan 
leveransorder. 

   

Hantering i processen 
 

    

 To do-listor finns för alla 
projekttyper utan reparation  
 
Tid rapporteras in direkt på 
leveransordern under arbetets 
gång 
 
Materialuttag görs av 
serviceteknikern under arbetets 
gång. 
 
Lagerförflyttning sker enligt 
nedan: 
• Ekonomi kör 

Materialjournalen  
 

VS. Dokumentation av 
hylslåda 
 

Minska antal ej 
debiterbara timmar  

Antal ej debiterbara 
timmar per projekt 
p.g.a. den egna 
organisationens 
planering 
 
Antal ej debiterbara 
timmar p.g.a. 
kundens planering  
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Aktivitet Verkställande i affärssystemet 
Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

 som uppdaterar artiklar från 
lager till PIA (produkter 
under arbete) 1ggr/veckan. 

• Ekonomi kör 
Arbetsrapporteringsjournale
n efter det att 
serviceteknikerna fyllt i sina 
tidsrapporter, 1 ggr/veckan. 

• Ekonomi kör 
Inleveransjournal som kör 
över de färdiga artiklarna till 
FIA (färdigvarulager) 1 
ggr/dag. 

 

   

Leverans från lager till PIA 
 

    

 
 

Vid leveransorder som innebär 
bearbetning har en 
tillverkningsorder skapats. 
Följande aktiviteter kan finnas: 
 Montering av detalj på 

utrustning 
 Vidare bearbetning av 

artikeln hos underleverantör 
 Utprovning hos 

underleverantör etc. 
Materialuttag görs från lager för 
att kunna bearbetas vidare i 
serviceprocessen. Godset är nu 
flyttat från lager till PIA. 
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Aktivitet Verkställande i affärssystemet 
Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

 Serviceteknikern finner 
instruktioner om godset ska 
sändas till underleverantör för 
bearbetning genom 
tillverkningsordern.  
 
Artiklar till underleverantör för 
bearbetning: har egen lagerhylla 
i affärssystemet. 

   

Inleverans av varor från 
underleverantör 
 

    

Serviceteknikern tar emot 
godset och placerar och 
kontrollerar enligt fastställd 
rutin 

Gods som kommer tillbaka från 
underleverantör registreras som 
inlevererade, byter då lagerhylla. 
 

   

Leverans till kund 
 

    

Slutkontroll sker före 
leverans. 
Funktionskontroll sker hos 
kunden. 
Övertagandedokument lämnas 
kunden. 

Serviceteknikern väljer ut den 
leveransorder som ska levereras 
till kund, genom att söka i eget 
att göra lista.  
Systemet ger information om 
datum, kund och 
projektnummer. 
Kontroll om allt finns färdigt för 
leverans görs genom noden 
”Bristkontroll” 
Chrystal Report rapport som  

 Minska antalet felaktiga 
leveranser till kund 
 
 

Antalet korrekta 
leveranser/ projekt 

totalt antal 
leveranser/projekt 

 
Antalet korrekta 

leveranser av 
artiklar/serviceorde

r 
Totalt antal 

leveranser/serviceor
der 
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Aktivitet Verkställande i affärssystemet 
Jeeves 

Redovisande dokument 
I verksamhets- eller  
affärssystemet, VS eller J 

Miljö- och kvalitetsmål Indikator 

 meddelar vad serviceteknikern 
ska ha med sig i förbrukning etc. 
 
Spärr 3 – Ordern kan endast 
frisläppas för leverans om vald 
artikel finns på lager, och om 
momentkontrollen är utförd 

  Antalet korrekt 
levererade artiklar 

Totalt antalet 
levererade artiklar 

Fakturering 
 

    

Serviceteknikern gör 
slutkontroll av leveransen. 
 
Ansvarig frisläpper ordern för 
fakturering:  
• Vid reparation och 

Ordern får status ”fakturering” 
först när frisläppning 
registrerats. 

   

reservdelsförsäljning är 
serviceteknikern ansvarig 
för detta. 

 För övriga projekttyper är 
det projektledaren som är 
ansvarig.  

 
Ordern får ej faktureras innan 
frisläppande. 
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4 GÄLLER SAMTLIGA PROCESSER 
  VS. CeDe AB:s Bilpark 

VS. Däckbyte 
VS. Mätarställning 

5 % lägre 
bensinförbrukning per 
mil genom bättre körstil. 
 
Fordonen ska vara 
utrustade med 
miljöanpassade däck. 
 
 

Bensinförbrukning 
per förare under 
fastställd period 
samt mätning före 
och efter eco-
driving utbildning. 
 
Antal fordon med 
miljöanpassade 
däck 
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D  Bristkostnader 

1 Hypoteser 
Beräkningarna av nedanstående bristkostnader anges som kostnader eller uteblivna intäkter per 
år. I de flesta fall har personalen själva fått göra uppskattningar. I några fall har det funnits 
faktiska underlag. Då det inte funnits tid att diskutera förbättringspotentialen med 
nyckelpersoner i företaget har projektgruppen istället valt att sätta upp ett antal hypoteser. I den 
fortsatta texten används dock uttrycket förbättringspotential.  

Beräkningarna är sammanställda i tabellform i slutet av kapitlet.  

1.1 Offertarbetstid för säljare  

Offertarbetet kräver mycket tid och kostar organisationen resurser. Utfallet från offert till order 
är därför viktigt. Ett av företagets kvalitetsmål är att öka antalet offerter som blir order.  

75 % av alla offerter blir till order idag. Säljarna har själva uppskattat att 35 % av deras 
arbetstid går åt till offertarbete.  

35 % * årslönekostnad * arbetstidsvärde * 25 % = ej värdeskapande tid = 270 712 kr/år  
  

Hypotes; Ökning från 75 % till 85 % 

Att 85 % av offerterna blir order behöver inte betyda ökade intäkter. Det kan istället innebära 
att man räknar färre offerter och det betyder en minskning av ej värdeskapande tid. I det här 
fallet ses det endast som en minskning av bristkostnad.  

1.2 Övertidskostnader för servicetekniker 

Lönekostnader övertid * lönekostnadspålägg = total övertidskostnad = 438 182 kr/år  

Hypotes; Minskning med 50 %    

1.3 Tidsåtgång för s.k. felarbete  

De anställda inom försäljning, logistik och service uppskattar i genomsnitt att 10 % av deras 
arbetstid går åt till s.k. felarbete. Här ingår allt som t.ex. reklamationer,  leveransförsening, 
garantiarbeten etc. 

Årslönekostnad * arbetstidsvärde * 10% = icke värdeskapande arbetstid = 1 235 024kr/år 

Hypotes; Minskning med 50 %   

1.4 Leveransförsening av kundprojekt, räntekostnad 

Det uppskattades av säljarna att hälften av alla projekt (150 st.) är försenade i 17 dagar (ca 2.5 
vecka).  
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Rörelseintäkter FSG System * 50% * ränta bundet kapital * 17/365 = räntekostnad = 111 658 
kr/år + badwill 

Hypotes; Endast 10 % av projekten försenas  

1.5 Leveransförsening av reservdelar till kund, räntekostnad 

Innesäljaren uppskattade att 20 % av reservdelsleveranserna till kund var försenade i 
genomsnitt 14 dagar. 

Rörelseintäkter FSG Reservdelar * 20% * ränta bundet kapital * 14 / 365 = räntekostnad = 
4 060 kr/år + badwill 

Hypotes; Endast 10 % av leveranserna försenas      

1.6 Ej debiterbar arbetstid för servicetekniker 

Servicetekniker uppskattar att 60 % av arbetstiden är planerad, 30 % ej planerad men debiterbar 
och 10 % ej planerad och ej debiterbar. 

Årslönekostnad * arbetstidsvärde * 10 % = ej debiterbar tid = 371 696kr/år. 

Här står det ej debiterbar tid istället för icke värdeskapande tid då det ligger mycket goodwill i 
dessa 10 %. Valet här blir att uppskatta att 5% är ren goodwill.  

Hypotes; Minskning med 50 % 

1.7 Lageromsättningshastighet 

Ett av kvalitetsmålen är att öka lageromsättningshastigheten till 4 ggr. de kommande18 
månaderna. Lageromsättningshastigheten är idag 1.7 ggr/år. För enkelhetens skull görs 
beräkningen på en fördubbling av hastigheten/år. 

Lager vid inventering * ränta bundet kapital = räntekostnad/ år =  
166 729 kr/år 

Hypotes: Fördubbling av hastigheten  

166 729/2 = 83 365 kr/år 

Minskning av reservdelslager med 694 705 kr, på så sätt minskas även kapitalbindningen i 
lagret, vilket leder till en ökad omsättningshastighet på det totala kapitalet.  

1.8 Försenade inleveranser, räntekostnad 

En grov uppskattning är gjord att 35 % av inleveranserna är försenade. Det kan i sin tur leda till 
leveransförseningar av kundprojekt.  

Det finns redan en uppskattning på att hälften av alla projekt till kund är försenade i 17 dagar. 
Om 25 % av alla försenade projekt försenas p.g.a. leverantörsförseningar skulle det innebära en 
räntekostnad på 27 915 kr/år + badwill. 
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Hypotes: Minskning med 50%   

1.9 Planerad tid kontra verklig tid för servicetekniker 

Servicetekniker uppskattar att 30 % av arbetstiden går åt till att arbeta med annat än just det 
projekt man är planerad för.  

Det här är inget problem så länge man är medveten om det och tar hänsyn till detta redan i 
planeringsstadiet. Om inte, leder det till leveransförsening av kundprojekt.  

Det här är också en goodwillfråga, att servicetekniker alltid finns tillgängliga är ett plus men 
ledtiden blir samtidigt förlängd. 

Om en fjärdedel av alla försenade kundprojekt beror på att planeringen inte tar hänsyn till detta 
skulle det innebära en kostnad på 27 915kr/år + badwill. 

Räntekostnader för försenade kundprojekt * 25% + badwill 

Hypotes; Minskning med 50 %   

Ett kvalitetsmål är att mäta faktisk tid/tid enligt förkalkyl. Om 10 % av förkalkylerna är 
felaktiga innebär det en kostnad på 371 696 kr/år. 

Årslönekostnad tekniker * 3 * 10% = 371 696kr. 

Hypotes; Minskning med 50 %    

1.10 Drivmedelskostnad 

Ett miljömål är att minska förbrukningen av drivmedel med 5 % det kommande året. Detta 
leder även till minskade kostnader för drivmedel.  

Att minska förbrukningen med 5 % leder inte självklart till en 5%-ig minskning av kostnaderna 
då priset varierar över tid. 

Hypotes; Minskning av drivmedelskostnad med 5%. 

225 711 * 0,05 = 11 286 kr/år + goodwill   

1.11 Energiförbrukning 

Ett miljömål är att minska energiförbrukningen genom ett energisparprogram.  

Hypotes; Minskning av energikostnad med 10 %. 

95 753 * 0,10 = 9 573 kr/år + goodwill.  

2 Sammanställning bristkostnader 
 Dagsläge 

kronor/år 
Förbättringspo

tential  
% 

Förbättringspo
tential  

kronor/år 

Besparing 
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Offertarbetstid     270 712 10 % 162 428 108 284 

Övertid tekniker    438 182 50 % 219 091 219 091 

S.k. felarbete 1 235 024 50 % 617 512 617 512 

Leveransförsening 
kundprojekt 

   111 658 40 % 22 332 89 326 

Leveransförsening 
reservdelar 

       4 060 50 % 2 030 2 030 

Odebiterbar arbetstid 
servicetekniker 

    371 696 50 % 185 848 185 848 

Lageromsättnings-
hastighet 

   166 729 50 % 83 365 83 365 

Försenade inleveranser      27 915* 50 %   13 958*  

Planerad tid kontra 
verklig tid för 
servicetekniker 

     27 915*

   371 696

50 %

50 %

    6 979*

185 848

 

185 848 

Drivmedel      11 286 5 %    0 11 286 

Energiförbrukning        9 573 10 %             0 9 573 

 2 990 616 1 478 454 1 512 162 

* Denna kostnad är redan inräknad i Leveransförsening kundprojekt 

Besparing 1 512 162 kr/år 

Du Pont-schema 
Resultaten ovan sattes in i du Pont-scheman (sid. 7) för att kunna beräkna och åskådliggöra hur 
det ser ut i dagsläget och vad hypoteserna kan betyda för vinstmarginalen, för 
kapitalomsättningshastigheten och för räntabiliteten på det totala kapitalet. 

Du Pont-schemat över det aktuella läget (sid. 6) visar på en  
30 % -ig räntabilitet på det totala kapitalet, en vinstmarginal på 11,5 % samt en 
kapitalomsättningshastighet på 2,67.  

Skulle hypoteserna bli verkliga kommer det att innebära en ökning av vinstmarginalen till 
14,71 %, kapitalomsättningshastigheten till 2,78 samt en ökning av räntabiliteten till 40,93 %.
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DuPont-schema   Aktuellt läge 

        
        
Intäkter Intäkter       

 
46 900 

588 Omsättning      
  46 900 588  Resultat    
    före avskrivning    

Kostnader 
Kostnade
r   5 894 682 Resultat   

Material 
28 099 

043 Kostnader   efter avskrivning   
Lön 8 550 544 41 005 906   5 387 165   
Övriga kostnader 4 356 319 (varav felkostnader)  Avskrivning  Vinstmarginal  
  (2 990 616)  507 517  11,49 %  
     Omsättning   
     46 900 588   
       Räntabiliteten 
       på totala kapitalet 

Tillgångar 
Tillgånga
r    Omsättning  30,70 % 

Kassa o bank 6 189 035 Omsättningstillgångar  46 900 588   
Kundfodring 4 139 531 12 146 030    Omsättningshastighet 
Reservdelslager 1 389 410   Tillgångar  2,672  
Övrigt lager 428 054   17 549 616 Tillgångar   
Maskiner 1 003 080 Anläggningstillgångar  17 549 616   
Bygg o mark 1 385 115 5 403 586      
Finansiella 
anläggningstillgång
ar 3 015 391       
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Dupont-schema med genomförda hypoteser 

        
        
Intäkter Intäkter       

 
46 900 

588 Omsättning      
  46 900 588  Resultat    
    före avskrivning    

Kostnader 
Kostnade
r   7 406 844 Resultat   

Material 
28 099 

043 Kostnader   efter avskrivning   
Lön 8 550 544 39 493 744   6 899 327   
Övriga kostnader 4 356 319 (Efter genomförda  Avskrivning  Vinstmarginal  

  
hypoteser på 

1 512 162)  507 517  14,71 %  
     Omsättning   
     46 900 588   
       Räntabiliteten 
       totala kapitalet 

Tillgångar 
Tillgånga
r    Omsättning  40,93 % 

Kassa o bank 6 189 035 Omsättningstillgångar  46 900 588   
Kundfodring 4 139 531 11 451 325    Omsättningshastighet 
Reservdelslager 694 705   Tillgångar  2,783  
Övrigt lager 428 054   16 854 911 Tillgångar   
Maskiner 1 003 080 Anläggningstillgångar  16 854 911   
Bygg o mark 1 385 115 5 403 586      
Finansiella 
anläggningstillgång
ar 3 015 391       
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Momentkontroll ej genomförd 
 

Upptäcks ej  
Installationen genomförs 

Upptäcks under installation 
ute hos kund  

Produktfel upptäcks under 
installation ute hos kund 

Reklamation 
Garanti 

  

Restid till kund 
1,75h * 499 kr = 873 kr 
Reskostnad  
15mil * 27 kr = 405 kr 
 

  

Arbetstid för att hitta felet? 
2h * 499 kr = 998kr 

Arbetstid innan upptäckt?  
2h * 499 kr = 998kr  

Arbetstid innan upptäckt?  
2h * 499kr = 998 kr 

Åter CeDe AB 
Ilastning hos kund  
1h * 499 kr = 499 kr 
Reskostnad  
15mil * 27 kr = 405 kr 
Restid  
1,75h * 499 kr = 873 kr  
Urlastning hos CeDe AB  
1h * 499 kr = 499 kr 

Åter CeDe AB 
Ilastning hos kund  
1h * 499 kr = 499 kr 
Urlastning hos CeDe AB  
1h * 499 kr = 499 kr 

Åter CeDe AB 
Ilastning hos kund  
1h * 499 kr = 499 kr 
Urlastning hos CeDe AB  
1h * 499 kr = 499 kr 

Momenkontroll 
  

Momenkontroll 
  

Åter leverantör  
Mertid 1h * 377 kr = 377 kr 

Åter kund  
Ny ilastning hos CeDe AB 
2h * 499 kr = 998 kr 
Urlastning hos kund 
2h * 499 kr = 998kr 
Reskostnad tur och retur  
30 mil * 27 kr = 810 kr 
Restid tur och retur 
3,5h * 499 kr = 1 746 kr 

Åter kund  
Ny ilastning hos CeDe AB 
2h * 499 kr = 998 kr 
Urlastning hos kund 
2h * 499 kr = 998 kr 
Reskostnad tur och retur  
30 mil * 27 kr = 810 kr 
Restid tur och retur 
3,5h * 499 kr = 1 746 kr 

Åter kund  
Ny ilastning hos CeDe AB 
2h * 499 kr = 998 kr 
Urlastning hos kund 
2h * 499 kr = 998 kr 
Reskostnad tur och retur  
30 mil * 27 kr = 810 kr 
Restid tur och retur 
3,5h * 499 kr = 1 746 kr 

   
Delsumma; 8 106 kr 
 

Delsumma;  7 047 kr 
 

Delsumma; 6 925 kr 
 

   
Projektförsening Projektförsening Projektförsening 
Övertid Övertid Övertid 
Mertid för omplanering  Mertid för omplanering  Mertid för omplanering  

Andra projektförseningar Andra projektförseningar Andra projektförseningar 
Badwill Badwill Badwill 
   

       



 Affärssystem som stöd för ledningssystem 
 

Bilaga E:1 

E  Intervjufrågor 
Är det vanligt att företag medvetet använder sitt affärssystem som stöd för sitt ledningssystem? 

Vilka fördelar har detta angreppssätt medfört för dessa företag?  

Vilka nackdelar har detta angreppssätt medfört för dessa företag? 

Vilka svårigheter har funnits/finns med detta angreppssätt? 

Har dessa företag generellt sett uppnått ett bättre resultat i sitt miljö-, kvalitets- och/eller 
arbetsmiljöarbete?  

Vad är din uppfattning om mätetal, integrerade mätetal, separat redovisning av mätetal? 

Vilka/Vilket motiv anser du ska ligga till grund för integrerade ledningssystem? Vilka/Vilket 
motiv är de vanligaste hos företag du känner till? 

För- och nackdelar med integrerade ledningssystem? 

 


