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Sammanfattning 
Affärssystem är idag mer aktuellt än någonsin. Behovet av snabbare och 
mer uppdaterad informationsdelning för att stödja integrationen i ett 
företag har visat sig vara en av de främsta anledningarna till att 
efterfrågan på affärssystem ökar. Ett affärssystem kan förbättra ett 
företags förmåga att känna av marknadsförändringar. Även om 
affärssystem ökar inom detaljhandeln är forskning om affärssystem i 
detta sammanhang begränsat. Arbetet inleddes med datainsamling. 
Därefter gjordes empiriska iakttagelser. Genom fallstudien undersöktes 
vilka krav som företag i modebranschen har på ett affärssystem jämfört 
med andra företag i andra branscher. Sedan undersöktes vilka problem 
som finns med affärssystemen hos företagen samt vad dessa problem 
beror på. Syftet var att ta reda på vilka specifika krav företag i 
modebranschen har på ett affärssystem och vilka eventuella problem 
som finns med systemen samt att hitta möjliga orsaker till att dessa 
problem uppstår. Fallstudierna utfördes genom intervjuer med 
nyckelanvändare av affärssystem eller med personer som är väl insatta i 
affärssystemet. Intervjuerna gjordes via telefon och på plats hos 
företagen. Svaren från intervjuerna sammanställdes, analyserades och 
ställdes mot varandra och mot teorin. Klädföretag har tio specifika krav 
på ett affärssystem som bland annat innefattar varianthantering, 
hantering av överinleveranser och underinleveranser, hantering av 
PDM-funktion samt sortiment och packhantering. Resultatet visade att 
de affärssystem och systemlösningar som de intervjuade företagen har 
uppfyller de specifika krav som klädföretag har på ett affärssystem. 
Dock finns det flera problem med affärssystemen och 
systemlösningarna som inte är specifika för branschen. Problemen 
handlar framförallt om integration, komplexitet, utveckling och 
anpassning samt implementeringen.  

 
Nyckelord: affärssystem, modebranschen, NAV, krav, klädföretag, 
problem. 
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Abstract 
ERP systems are now more relevant than ever. The need for faster and 
more updated information sharing to support the integration of a 
company has proven to be one of the main reasons why the demand for 
ERP systems has increased. An ERP system can improve a company's 
ability to sense market changes. However, even if there is a continued 
increase in ERP systems within the retail sector, there is only limited 
research on these systems in relation to this context. The initiation of this 
project involved data collection after which empirical observations were 
conducted. Through the case study, the requirements that companies in 
the fashion industry have in relation to an ERP system as compared to 
those for other companies in other industries were examined. Following 
this, there was an investigation into the problems involved with the ERP 
systems of companies and what these problems depended on. The aim 
was to determine what the specific requirements of companies in the 
fashion industry had on an ERP system and to discover the possible 
problems and to determine the possible reasons for the occurrence of 
these problems. The case studies were carried out by means of 
interviews with key users of the ERP system or with people who are 
well versed in the ERP system. The interviews were conducted by phone 
and also at their premises. The responses from the interviews were 
compiled, analysed and measured against each other and against the 
theory. Clothing Company has ten specific demands on a business 
system which includes variant management, management of 
”överinleveranser” and ”underinleveranser”, management of PDM-
functions as well as catalogue and package managing. The results 
showed that the ERP systems and the system solutions utilised by the 
interviewed companies do meet the specific requirements of clothing 
companies in relation to an ERP system. However, there are several 
problems associated with ERP systems and the system solutions that are 
not specific to the industry. These problems dealt largely with the 
integration, complexity, development and maintenance, and 
implementation. 
 
Keywords: ERP, fashion industry, NAV, system demands, retail, 
problems.  
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Förord 
Jag vill tacka alla de personer som jag fick möjlighet att intervjua och ni 
som tog er tid att svara på mina frågor via mejl. Tack vare era svar var 
denna studie möjlig att genomföra.  

Jag vill till sist tacka min handledare, Fredrik Håkansson för ditt 
engagemang i mitt arbete och det stöd du har gett mig under hela 
arbetets gång.  

Sundsvall i juni, 2011 

Johanna Arnström 
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Terminologi 
BI-verktyg - Business Intelligence och är ett verktyg som använd för att 
få fram önskade rapporter och information. Data rapporteras inte in i BI-
systemet utan data tas från de underliggande systemen som företagen 
arbetar i. BI-verktyget måste integrera med de underliggande systemen 
(Magnusson & Olsson 2008). 

BOB - Best Of Breed, kallas den systemlösning då företaget väljer att ha 
olika system för olika funktioner och länkar dessa system till varandra 
(Van der Hoeven, 2009, s. 32). 

EDI - Electronic Data Interchange. EDI används för att göra affärer på 
ett elektroniskt sätt. Det är överföring av data mellan olika system där 
informationsutbytet sker i ett standardformat (Edi, www).  

PDM - Står för Product Data Management. Är ett system som används 
för att hålla reda på information om en produkt under hela produktens 
livscykel oberoende av plats och format (Van der Hoeven, 2009, s. 152). 
PDM är en av komponenterna i ett PLM-system (Brighthub, www). 

PLM - Product Lifecycle Management. Det används för att stödja och 
följa hanteringen av en produkt genom hela produktens livscykel 
genom att integrera flera verktyg (Van der Hoeven, 2009, s. 151-152).  

WMS - Warehouse Management System. Det är en programvara som 
används för att hantera företags lager eller distributionscentraler i större 
företag med många leveranser och transaktioner (Logistics-book 
blogspot, www). 
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1 Inledning 
I kapitel 1 presenteras bakgrunden till examensarbetets uppkomst. 

Problemformuleringen diskuteras vilket resulterar i arbetets syfte. Studiens 

avgränsningar och dispositionen av arbetet beskrivs. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Affärssystem som fenomen är i dag mer aktuellt än någonsin. Efter en 
nedgång i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har emellertid 
branschen börjat blomstra (Magnusson & Olsson, 2008, s. 5). 

Behovet av snabbare och mer uppdaterad informationsdelning för att 
stödja integrationen i ett företag har visat sig vara en av de främsta 
anledningarna till att efterfrågan på affärssystem ökar (Bertolini et al, 
2004, s. 180). 

Många branscher har en ökad efterfrågan och en kundbas som växer. 
Modebranschen är en sådan bransch. Klädföretag är ständigt kopplade 
till deras leverantörer, distributörer, tredje parts tjänsteleverantörer och 
finansiella leverantörer. Från dessa olika intressenter vill företagen ha 
uppdaterad information. Med kunskapen om processerna och statusen 
på transaktionerna kommer företagen uppnå konkurrensfördelar 
genom bättre service (Bertolini et al, 2004, s. 180).  

Modebranschen är en känslig bransch där trender efter säsong, färger 
och modeller förändras snabbt och det gäller för dessa företag att känna 
av detta. Ett affärssystem kan förbättra ett företags förmåga att känna av 
marknadsförändringar och kunders krav. Detta kommer bidra till bättre 
beslutsfattande och att företagen väljer produkter som ger nöjda kunder 
vilket ger dem stora konkurrensfördelar (Stoel & Muhanna, 2008, s. 
183). 

För att uppnå ett framgångsrikt införande och användning av ett 
affärssystem är det viktigt att välja det affärssystem som motsvarar 
verksamhetens informationsbehov och deras processer på bästa möjliga 
sätt (Somers & Nelson, 2001, s. 2). Enligt Affärssystem.net (www) finns 
det ett tjugotal bra affärssystem att välja mellan på den svenska 
marknaden och lägger man då till alla leverantörer av affärssystem blir 
det många val för ett företag och svårare att fatta beslut om vilket 
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system som passar företaget optimalt. Många företag står inför stora 
problem efter att implementeringen av affärssystemet är utfört. I en 
undersökning av användare på olika företag svarade fyrtiotvå procent 
av de tillfrågade att de har problem med sina affärsstrategier som 
orsakats av verksamhetens affärssystem (Themistocleous et al, 1995, s. 
198).   

Även om affärssystem ökar inom detaljhandeln är forskning om 
affärssystem i detta sammanhang begränsat (Zhu et al, 2009, s. 265). Det 
finns inte någon tidigare forskning som visar på hur företag i 
modebranschen specifikt använder affärssystem och om systemen 
uppfyller de krav som företagen har. Därför är ämnet är relevant och 
intressant att fördjupa sig i. 

1.2 Syfte 
Examensarbetes övergripande syfte är att ta reda på vilka specifika krav 
som klädföretag ställer på ett affärssystem, vilka eventuella problem 
som finns med dessa system samt att hitta möjliga orsaker till att dessa 
problem uppstår.  

1.3 Problemformulering 
För att ta reda på orsaker till problem som finns med affärssystem i 
modebranschen har följande frågeställningar tagits fram: 

− Vilka specifika krav har företag i modebranschen på ett 
affärssystem? 

− Uppfyller ett affärssystem de kraven som klädföretagen har på 
dessa? 

− Vilka problem finns med affärssystem hos klädföretag? 

1.4 Avgränsningar 
När eventuella orsaker till problem med affärssystem studeras hos 
företag i klädbranschen undersöks ej de tekniska delarna så djupt. 
Anledningen till detta är att tekniken förändras snabbt och att 
förkunskaperna inte är tillräckligt stora för att resultatet ska uppnå vad 
man kan förvänta sig.  
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Bristen på tid och resurser har gjort antalet fallföretag har begränsats, 
det finns flera företag i branschen som arbetar med andra affärssystem 
och vars systemlösningar samt organisation ser ut på ett annat sätt än de 
företag som har intervjuats.   

1.5 Disposition  
 

 
Figur 1.1 Disposition (Egen ritad) 
 
I kapitel 2 anges de fakta som krävs för att läsaren ska få en förståelse 
för det fortsatta arbetet av studien. En sammanfattning av vad som 
tidigare skrivits i ämnet utifrån vetenskapliga artiklar, litteratur och 
tidsskrifter redovisas. Den teoretiska bakgrunden följs av kapitel 3, 
vilket innehåller en redogörelse för metodval, genomförandet av arbetet 
och dess uppfyllelse av syftet. I kapitel 4 presenteras en 
sammanställning av intervjuerna. I kapitel 5 genomförs en analys av 
intervjuerna och teorin tidigare har presenterats. I kapitel 6 diskuteras 
resultatet av intervjuerna utifrån empirin och analysen. I studien dras 
slutsatser genom att jämföra företagens svar i intervjuerna. Slutligen 
presenteras slutsatsen av rapporten i kapitel 7 där empirin, analysen och 
diskussionsavsnittet sammanställs. Se figur 1.1. 

Inled-
ning 

Teori Metod Empiri Analys Diskus- 
sion 

Slutsats 
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2 Teori 
I kapitel 2 presenteras och redovisas den litteratur som använts i studien för att 

skapa en teoretisk grund, utifrån vetenskapliga artiklar, litteratur, tidsskrifter 

och webbaserade källor. Teorin innehåller en genomgång av affärssystem och 

modebranschen med relevant information kopplad till detta. 

2.1 Affärssystem 
Under rubriken Affärssystem definieras vad ett affärssystem är, 
anledning till att investera i ett affärssystem, vilka nackdelar och 
problem som finns med affärssystem samt vilka val som företag står 
inför vid införskaffande av ett affärssystem.  

2.1.1 Definition av affärssystem 

Affärssystem är ett standard mjukvarupaket med en integrerad funktion 
som integrerar ett företags processer för exempelvis ekonomi, 
produktion, distribution och mänskliga resurser för att uppnå 
förvaltning av företagets alla resurser (Van der Hoeven, 2009, s. 7 och 
Shang & Seddon, 2002, s. 272).  

Magnusson & Olsson (2008, s. 9) definierar affärssystem enligt följande: 
”Standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd” (2008, s. 9). 
Med standardiserade menar författarna att mjukvaran inte anpassas 
avsevärt efter köparens krav utan köps i den standardform som det är. 
Att systemet är verksamhetsövergripande syftar till att systemet ger 
kontroll och översikt över hela företagets data, man får genom systemen 
full insyn i hela företaget. Affärssystemet fungerar som ett systemstöd 
för företag, och systemstödet möjliggör en effektiv hantering av 
information med ett syfte att säkra och stödja företagen (Magnusson & 
Olsson, 2008, s. 9-13). 

Vad som kännetecknar de flesta affärssystem är att de består av flera 
moduler som integrerar ett företags funktioner. Förvaltningen av 
företagets databas är central, applikationerna är centraliserade och 
informationen är alltid uppdaterad. I traditionella äldre system drivs 
transaktioner separat i sin egen funktionella miljö medan ett 
affärssystem påverkar alla transaktioner i hela försörjningskedjan 
(Bertolini et al, 2004, s. 181).  
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Affärssystem utvecklades ursprungligen för tillverkningsindustrier och 
framförallt bilindustrin, men med sina fördelar har flera branscher tagit 
efter och modebranschen är en av dessa branscher (Zhu et al, 2009, s. 
265). Ett affärssystem måste passa den bransch som ett företag är 
verksam inom, så att det fungerar flexibelt och för rätt ändamål 
(Bertolini et al, 2004, s. 181). För detta finns det så kallade 
branschlösningar, varav några exempel är mode-, livsmedel- och 
läkemedelsbranschen. (Van der Hoeven, 2009, s. 18-19). 

2.1.2 Anledningar för företag att investera i ett affärssystem 

Företag investerar i affärssystem med syfte att få möjlighet att utnyttja 
kraftfulla, datorbaserade informationssystem till en billigare summa än 
för egenutvecklade system (Shang & Seddon, 2002, s. 271). Generellt 
syftar ett systemstöd att genom effektiv användning av 
informationsteknologier effektivisera verksamheten, men för ett 
affärssystem syftar däremot systemstödet till att effektivisera hela 
verksamheten (Magnusson & Olsson, 2008, s. 14). Affärssystem leder till 
ökad effektivitet, effektivisering av processer och ger ledningen 
möjlighet till förbättrad beslutskvalité på alla nivåer (Spathis & 
Constantinides, 2003, s. 678). För att ha möjlighet att fatta beslut med 
optimal kvalité krävs det att kvalitén på informationen som besluten 
grundar sig på är även den optimal. All information i hela 
verksamheten måste vara tillgänglig för beslutsfattaren och med ett 
verksamhetsövergripande system är detta möjligt (Magnusson & 
Olsson, 2008, s. 15). Ett affärssystem kan minska redundansen då data 
endast behöver matas in en gång i systemet, vilket bidrar till att data i 
systemet är tillförlitligt (Beheshti, 2006, s. 186). Företag producerar eller 
erbjuder sina tjänster genom en uppsättning av processer som skapar ett 
värde. Företagens processer förbättras vid ett införande av ett 
affärssystem genom att företagen måste kartlägga sina processer för att 
effektiviteten och lönsamheten i företaget ska öka (Beheshti, 2006, s. 
186). 

Affärssystem ger stora fördelar då det kan stödja alla eller nästan alla 
företagets funktioner och ge en enhetlig koppling mellan dessa i hela 
verksamheten (Zhu et al, 2009, s. 269). De fördelar som företagen 
uppnår genom en investering i ett affärssystem varierar dock från 
företag till företag. Det finns emellertid en del gemensamma fördelar 
som de flesta företag kan få genom att införskaffa ett affärssystem. 
Systemen kan på lång sikt spara flera miljoner kronor, minska manuellt 



Affärssystem i klädföretag 
Johanna Arnström  

2 Teori 
2011-08-29 

 

 

6 

pappersarbete och minimera onödig arbetstid. Det viktigaste är att 
fördelarna med ett system väger upp mot de kostnader som ett 
införande av ett affärssystem medför (Beheshti, 2006, s. 186). 
Integrationen av alla processer är vad som är unikt och ger de största 
fördelarna för företag. Användargränssnittet ser lika ut för alla 
moduler/funktioner vilket underlättar inlärningsprocessen för de 
anställda när de ska lära sig systemet (Van der Hoeven, 2009, s. 26). 

Enligt Shang och Seddon (2002, s. 277) kan de fördelar som en 
investering i ett affärssystem medför indelas i fem olika kategorier: 
Operativa, lednings, strategiska, IT-infrastruktur och organisatoriska. 
För varje kategori bidrar affärssystemet med ett antal fördelar. Se tabell 
2.1. 

Tabell 2.1 Fördelar med ett affärssystem 

(Shang & Seddon, 2002, s. 277).  
 
De operativa fördelarna syftar till fördelar i de operativa processerna 
som för inköp, förvaltning, kundservice och lager. Fördelarna för 
ledningen syftar till förbättrad beslutskvalitet för beslut som ska fattas 
av ledningen. De strategiska fördelarna syftar till konkurrensfördelar 
som ett affärssystem kan bidra med i form av till exempel tillväxt och 
innovation. Organisatoriska fördelar medför systemet genom 
förbättring av organisationen i lärande och utförande av företagets 
strategier. IT-infrastrukturen förbättras genom en ökad förmåga att 
hantera IT-applikationer och projekt (Shang & Seddon, 2002, s. 278-279). 
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2.1.3 Problem och nackdelar med affärssystem 

En investering i ett affärssystem innebär nästan alltid höga risker för 
företag på grund av höga investeringskostnader. Det tar upp mycket tid 
och kräver en del förkunskaper (Magnusson & Olsson, 2008, s. 45). Efter 
implementeringen av affärssystem har många företag upplevt att 
införandet inte var så framgångsrikt som de hade förväntat sig (Zhu et 
al, 2009, s. 265).  

Utbildning i affärssystem för användarna är ett stort problem. I en 
studie som har gjorts på trettio tillverkningsföretag var utbildningen för 
de anställda det största problemet. Om ett företag använder mindre än 
tretton procent av sin projektkostnad på utbildning är risken stor att 
projektet misslyckas (Scott 2005, s. 67). I en undersökning gjort av Topi, 
Wendy och Babaian (2005, s. 130-133) visade det sig att den mest 
betydande svårigheten med att använda affärssystem var vilseledande 
och otydliga felmeddelanden. Andra problem som användarna 
upplevde var svårigheten med att hitta särskilda funktioner som de är i 
behov av i ett affärssystem. För detta kan det ibland krävas stora 
ansträngningar. Efter att ha använt systemet en längre tid lär sig 
användarna hur systemet fungerar och hur de ska navigera i systemet 
men det tar ofta lång tid att komma dit. Ett annat problem med 
användbarheten var relaterade till genomförandet av transaktioner i 
systemen, där användarna tyckte att gränssnittet för detta var krångligt. 
Användarna upplevde även att det var svårt att uppnå den effektivitet 
som de önskar av systemen när det bland annat vill få ut statistik och 
rapporter. Överlag tyckte de flesta av de tillfrågade användarna att 
systemen är komplexa och svåra att använda i sin helhet (Topi et al, 
2005, s. 130-133). 

Införskaffande av ett affärssystem kommer att påverka hur företag inom 
samma bransch konkurrerar med varandra. Verksamheter som verkar 
inom samma bransch använder ofta samma eller liknande affärssystem 
vilket innebär att sättet på vilket dessa företag skapar värde och 
bedriver affärer blir mer likformigt vilket skapar begränsningar i hur 
företagen konkurrerar med varandra (Magnusson & Olsson, 2008, s. 48).   

2.1.4 Val av affärssystem 

Att implementera ett affärssystem inklusive mjukvara, hårdvara och 
konsulttid kan kosta så mycket som två till tre procent av företagets 
totala intäkter. Det första valet som företag ställs inför är om företaget är 
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i behov av ett affärssystem (Chen, 2001, s. 378). Det finns flera möjliga 
lösningar och val kring affärssystem, ERP (Enterprise Resource 
Planning) och EAI (Enterprise Application Integration) är två val av 
integrerade informationssystem (Magnusson & Olsson, 2008, s. 12). ERP 
är i dag synonymt med affärssystem och passar därför in på 
beskrivningen av ett affärssystem. EAI medför inte på samma sätt så 
stora förändringar med existerande system som ERP gör. Med EAI 
uppnås integration mellan företagens alla funktioner genom att koppla 
samman de system som företaget redan använder i verksamheten. EAI 
medför således lägre kostnader och mindre programmering än ett 
införande av ERP (Lee et al, 2003, s. 56). 

När företaget väl bestämt att det ska investera i ett affärssystem måste 
det undersöka vilka moduler och funktioner som ska inkluderas (Chen, 
2001, s. 378). I dag finns det ett tjugotal affärssystem att välja mellan på 
den svenska marknaden (Affärssystem.net, www). För dessa system 
finns det ett flertal systemleverantörer som levererar och implementerar 
specifika system. Detta gör att valen blir många, både i frågan vilket 
system som ska väljas och valet av leverantör (Magnusson & Olsson, 
2008, s. 50). Vilken leverantör som företag väljer är mycket viktigt för att 
införandet av affärssystemet ska bli lyckat. Det finns forskning som 
visar att valet av leverantör kan påverka affärssystemets framgång i 
företaget (Somers & Nelson, 2001, s. 3). 

För att implementera ett affärssystem måste företagen i många fall 
anpassa sina processer för att passa affärssystemet (Lee et al, 2003, s. 56). 
Många systemleverantörer ser skäl till att inte genomföra stora 
förändringar i standardsystemen för att flödet ska fungera på bästa 
möjliga sätt och att kundernas ska få vad de förväntar sig. Som kund 
måste man då överväga om de ska förändra sin verksamhet efter 
systemet eller om de kan acceptera att systemet inte stödjer vissa av 
företagets processer eller delar av dem (Magnusson & Olsson, 2008, s. 
21). Det är viktigt att välja det affärssystem som på bästa sätt motsvarar 
verksamhetens informationsbehov och deras processer för att uppnå 
framgång med affärssystemet (Somers & Nelson, 2001, s.3). 
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I tabell 2.2 framgår vilka krav som de vanligaste affärssystemen på den 
svenska marknaden kan tillgodose företag i värdekedjan (Forslund, 
2010, s. 358-359). 

Tabell 2.2 Affärssystems möjligheter relaterade till kraven från 
värdekedjan.

(Forslund, 2010, s. 358-359).  

“X” innebär att systemet stödjer efterfrågan och ett “(X)” betyder att 
systemet stödjer efterfrågan med kundanpassningar (Forslund, 2010, s. 
360).  
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Det är till exempel möjligt att se att det finns sex krav som företag i 
värdekedjan kan ha på ett affärssystem som MS Dynamics NAV inte 
kan tillgodose. Dessa krav innefattar viss typ av analys, olika 
målsättningar som företaget vill ange i systemet och tillgänglighet till 
standardmätmetoder (Forslund, 2010, s. 358-359 ). 

2.2 Detaljhandeln och modebranschen 
I kapitel 2.2 beskrivs detaljhandeln och klädföretag, hur konkurrensen 
ser ut inom branschen samt affärssystem i modebranschen.  

2.2.1 Detaljhandeln, klädföretag och konkurrensen i branschen 

Alla företag strävar efter att öka sina intäkter, kontrollera sina kostnader 
och förbättra kundnöjdheten. Inom Supply Chain Management är 
tonvikten hur väl en kedja av processer (interna och eventuella externa) 
från råmaterial till en färdig slutprodukt som säljs till kund höjer dennes 
tillfredsställelse (Forslund, 2010, s. 351). 

Handelns kärnfunktion är enligt Tonndorf (2000, s. 29) ”att hålla varor 
och tjänster i rätt tid, på rätt plats, i rätt mängd” (2000, s. 29), vilket nya 
teknologier kan lösa. I distributionskedjan berörs flera aktörer som är 
kopplade till allt från producenter, grossister och detaljister. Det krävs 
att dessa företag får en helhetssyn på hela processen, att de har 
kännedom om aktörerna samt att det finns en samordning dem emellan 
(Tonndorf 2000, s. 7). 

Utvecklingen som sker inom handeln i dag beror till stor del på de 
teknologiska framstegen som skett (Tonndorf, 2000, s. 2). För att ett 
företag i modebranschen ska vara med och konkurrera är det viktigt att 
ha ett starkt varumärke som utvecklar nya produkter på nya 
marknader. Kärnverksamheten och verksamheter där företaget internt 
kan dra stora konkurrensfördelar centraliseras. De traditionella 
försäljningarna genom grossister till detaljister minskar. Försäljningar 
inter-nationaliseras och geografisk breddning bidrar till säkrare och 
stabilare omsättning. Företagen fokusera i dag mer på logistik och IT, 
flödet av varor och information är centrala delar i företagen (Bertolini et 
al, 2004, s. 183).  

2.2.2 Affärssystem i detaljhandeln och klädföretag 

Att utveckla affärssystem för modeindustrin är i dag mycket relevant. 
En leverantör som utvecklar ett affärssystem för denna industri med en 
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lyckad implementering och ett system som kan organisera och hantera 
processerna i hela leverantörskedjan har möjlighet till ökade 
konkurrensfördelar mot andra leverantörer (Bertolini et al, 2004, s. 180).  

Mångfalden av produkter har ökat och detaljhandeln expanderar fort. 
Företag behöver fokusera på att behålla kunders nöjdhet och hantering 
av ökande antal produkter, vilket ett affärssystem kan hjälpa företag 
med (Zhu et al, 2009, s. 266). Affärssystem har utvecklats till ett 
strategiskt verktyg för integration genom hela detaljhandelns 
värdekedja, det genererar en implementering av alla affärsfunktioner 
för att hantera transaktioner och processer i den logistiska delen samt 
bidrar till anslutning och delning av information från leverantörerna till 
slutkunder (Bertolini et al, 2004, s. 181). Vilket helintegrerat affärssystem 
och vilka moduler företagen väljer att implementera är olika, men 
distributionsplanering är den viktigaste funktionen som alla dessa 
företag inom branschen väljer att implementera i dag. Denna funktion 
hjälper detaljister att hantera logistiken och lagerhanteringen (Zhu et al, 
2009, s. 266). 

Forslund (2010, s. 353) menar att vi i dag vet lite om hur affärssystem 
kan förbättra prestandan i försörjningskedjan och att affärssystem 
troligtvis bara har en liten roll i detta.  Anledningen till detta kan vara 
att affärssystem är utvecklade för att integrera ett företags funktioner 
och inte flera företag eller partner. 

Ett affärssystem behöver vara anpassat efter en specifik bransch. För 
detta finns det så kallade branschlösningar, vilka antingen kan vara i 
form av tilläggslösningar med funktioner och moduler som inte ingår i 
standardsystemet eller standard affärssystem som är anpassade efter en 
specifik bransch (Van der Hoeven, 2009, s. 18). Det finns bland annat ett 
affärssystem som heter MS Dynamics NAV och är ett affärssystem från 
Microsoft. Det är endast en halvfärdig produkt och det är 
leverantörerna som skapar slutprodukten som passar för de 
individuella företagen (Van der Hoeven, 2009, s. 18). Systemet kan 
anpassas till modebranschen med tilläggslösningen Pebblestone 
Fashion. Denna tilläggslösning kan enligt Annika Bader hantera de 
specifika krav som modebranschen har med funktioner och moduler 
som inte ingår i standardsystemet MS Dynamics NAV. Ett annat system 
som tillhandahåller en branschlösning för modebranschen är 
affärssystemet Garp. Branschlösningen består av en modul som 
framförallt erbjuder varianthantering. För modebranschen är det även 
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möjligt att koppla andra system med funktioner som kan vara aktuella 
för företag i modebranschen (Garp, www). Apparel21 är ett 
affärssystem som är anpassat efter modebranschen, och som standard 
består systemet av fullt integrerade produkter och moduler som är 
anpassade efter modebranschen och används uteslutande av företag 
inom denna bransch (Apparel21, www).   

2.2.3 Arbetssätt och processer  

Företagen måste kartlägga sina processer vid ett införande av ett 
affärssystem (Beheshti, 2006, s. 186). Processorienterade organisationer 
stödjer dessa kundvärdeskapande processer och får en horisontell 
struktur. En processkarta visar en kedja av aktiviteter som genererar en 
slutprodukt som skapar värde för kunden. All verksamhet som sker i 
organisationen kan ses som processer. Genom en processkarta är det 
möjligt att utläsa företagens arbetssätt, det vill säga hur arbetet flyter i 
organisationen och hur olika processer och aktiviteter hänger samman 
(Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 217-218). 

2.2.4 Outsourcing 

Outsourcing heter på svenska bland annat utkontraktering och innebär 
att företag överlämnar delar av verksamheten till företag som är 
specialister på det specifika verksamhetsområdet. Företag lägger ofta 
stor uppmärksamhet och vikt på huvudverksamheterna inom företaget 
vilket gör att de delar som inte är kritiska och ingår i kärnverksamheten 
ofta glöms bort och försummas. Företag kan dra stora fördelar genom 
outsourcing av en verksamhet där företaget inte har konkurrensfördelar 
eller möjlighet att uppnå detta. Verksamheter som växer snabbt brukar 
ofta utkontraktera stora delar av sin verksamhet, framförallt på grund 
av pengabrist och att det inte finns tid för att bedriva dessa 
verksamheter. Outsourcing handlar inte bara om utkontraktering av 
icke-kärnverksamheter utan kan ligga nära dessa för att exempelvis 
uppnå stordriftsfördelar (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 226-227). 



Affärssystem i klädföretag 
Johanna Arnström  

3 Metod 

2011-08-29 

 

 

13 

3 Metod 
I kapitel 3 redogörs tillvägagångssättet för att besvara problemformuleringen 

och uppnå studiens syfte. Genom att läsa metodavsnittet ska läsaren få en 

inblick i hur arbetet är utfört för att kunna tolka och bedöma studiens resultat 

samt bedöma dess rimlighet.  

3.1 Inledning 
Genom denna fallstudie ges en ökad förståelse för vilka problem som 
finns med affärssystem i klädföretag och se om man utifrån andra 
företag kan hitta möjliga orsaker till att dessa problem uppstår, därför 
genomfördes en fallstudie. En fallstudie är när en undersökning utförs 
av en avgränsad företeelse och studerar denna på djupet för att få 
djupgående kunskaper i det som undersöks (Merriam, 1994, s. 24). 
Arbetet började med insamling av data inom studiens ämnesområden. 
Efter att data var insamlad påbörjades arbetet med att göra empiriska 
iakttagelser (fallstudien), och utifrån empirin analyserades och 
diskuterades resultatet.  

3.2 Metodiskt angreppssätt och ansatts 
Metodiskt angreppssätt innebär en plan för hur man ska samla in data 
samt hur data ska struktureras och organiseras vilket resulterar i ett 
forskningsresultat (Merriam, 1994, s. 21). Det finns framförallt två 
metoder att använda vid forskning, nämligen kvantitativa och 
kvalitativa. Genom den kvalitativa metoden vill forskaren skapa en 
djupare förståelse för problemen som studeras samt dess samband med 
helheten (Holme & Solvang 1997, s. 3-4). Den kvantitativa metoden är 
mer strukturerad och formaliserad, där tänkbara svar redan är 
fördefinierade (Holme & Solvang 1997, s. 14). Vid kvalitativa metoden 
använder man sig inte av statistik och matematiska formler i samma 
utsträckning som vid en kvantitativ metod där detta används flitigt 
(Andersen 1998, s. 31). Det angreppssätt som använts i denna studie är 
en kvalitativ metod då inriktningen inte är att pröva den generella 
giltigheten i informationen. Det finns inte så mycket tidigare forskning 
inom området, varför den kvalitativa metoden är lämplig då det är ett 
ganska nytt område som ska studeras. Studien ska ge en djupare 
förståelse i affärssystem och de problem som finns med dessa hos 
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företag i modebranschen. Fallstudien grundar sig till största delen på 
induktiva resonemang. Induktiv forskning börjar med insamling av 
data, sedan görs empiriska iakttagelser för att ställa upp dessa och hitta 
en teori som kan förklara informationen som samlats in (Merriam, 1994, 
s. 72).  

3.3 Urval  
Urval handlar om vem eller vilka som ska intervjuas eller observeras 
samt vad det är som ska observeras (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 97). Då 
studien ska jämföra vilka problem företag i modebranschen har samt att 
det i diskussionen ska dras slutsatser och möjligen hitta orsaker till att 
dessa problem uppstår, krävs det intervjuer med fler än ett företag. Vid 
valet av informant kan man välja två metoder, antingen 
sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 
innebär att man beräknar sannolikheten för att varje del i befolkningen 
kommer att delta i urvalet medan icke-sannolikhetsurval innebär att 
valet inte sker med hjälp av sannolikhet utan är grundat på antagandet 
att man vill förstå, upptäcka och lära sig så mycket man kan (Merriam, 
1994, s. 61). Vid urvalet användes icke-sannolikhetsurvalsmetoden 
eftersom den anses vara den metod som främst används och är mest 
lämpad vid kvalitativa fallstudier. Antalet företag som valdes ut för att 
ingå i studien grundades till största delen på vad som varit möjligt att 
hinna med under den tidsbegränsning studien haft samt att antalet ska 
vara så pass många att det är möjligt att dra vissa slutsatser genom 
jämförelser av företagen. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
I kapitel 3.4 beskrivs datainsamlingen och vilka företag som har 
intervjuats. Slutligen finns en beskrivning hur empirin har bearbetats 
och analyseras. 

3.4.1 Sekundärdata 

Arbetet började med insamling av sekundärdata, för att få kännedom 
och kunskap om det ämnesområde som ska undersökas. Sekundärdata 
är data som har samlats in av andra personer än författaren själv 
(Andersen 1998, s. 150). Dessa data har samlats in genom vetenskapliga 
artiklar, fackböcker och webbaserade källor. Litteraturen har till största 
del handlat om affärssystem, detaljhandeln och modebranschen.  
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Studien ska till största grad grundas på vetenskapliga artiklar och 
facklitteratur som referenser, då de tidigare blivit kritiskt granskade. 

3.4.2 Primärdata 

Primärdata är data som har samlats in av författaren själv (Andersen 
1998, s. 150). Den primära datainsamlingen genomfördes genom en 
fallstudie med två olika intervjuformer: intervjuer på plats och 
telefonintervjuer. Studien ska innehålla kvalitativa intervjuer vilket 
innebär att inte använda standardiserade frågeformulär. Svaren på 
frågorna ska bestå av informanternas egna uppfattningar (Holme & 
Solvang 1997, s. 80). I studien skulle det även finnas möjlighet att 
utforma frågorna beroende på vilka svar som gavs och vissa svar 
krävde följdfrågor som inte nämns i grundfrågorna. Flera olika typer av 
intervjuer valdes att göras av praktiska skäl, företagen ligger geografiskt 
utspridda och det var inte möjligt att göra alla intervjuer på plats. Att 
intervjuer genomfördes via telefon bör inte ha påverkat svaren avsevärt. 
Frågorna som ställdes i intervjuerna bör inte vara av känslig karaktär, 
men var det något som företagen ville vara anonyma med har detta 
respekterats, vilket gör att svaren inte ska ha påverkats på grund av 
känslig information. 

3.4.3 De intervjuade företagen 

Intervjuerna utgick ifrån en mall som kunde kompletteras med 
följdfrågor vid behov. Mallen finns i Bilaga 1. 

Intervjun med första företaget gjordes för att ta reda på vilka krav som 
modebranschen har på ett affärssystem och hur deras tilläggslösning 
Pebblestone Fashion kan uppfylla dessa krav. Genom denna intervju ska 
studien kartlägga vilka problem de upplever att företag i 
modebranschen har med systemet.  

Tectura: Stockholm 

Informant: Annika Bader, konsult.  
Datum för platsintervju: 2011-04-26. 

Filippa K: Stockholm 

Informant: Susanna Liljeqvist, it-chef. 
Datum för platsintervju: 2011-04-27. 

MQ: Göteborg 

Informant: Håkan Enhager, it-chef. 
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Datum för telefonintervju: 2011-04-11. 

Eva i Walla: Söderhamn 

Informant: Marie Nordmark, chef. 
Datum för telefonintervju: 2011-04-12. 

Informant: Kristin Svensson, produktionsledare. 
Datum för telefonintervju: 2011-04-08. 

Informant: Hanna Kapraali, lageransvarig. 
Datum för telefonintervju: 2011-04-11. 
 

Informant: Helena Ellner, kundtjänst. 
Datum för telefonintervju: 2011-04-12. 
 

Informant: Marie-Louise Bergman, ekonomiassistent. 
Datum för telefonintervju: 2011-04-12. 

Whyred: Stockholm 

Informant: Joakim Grip, ekonomichef. 
Datum för platsintervju: 2011-04-26. 

3.4.4 Bearbetning och analys av data 

Efter att intervjuerna var genomförda sammanställdes alla svaren för att 
få en övergripande bild och för att se att all information som behövdes 
fanns med. Efter intervjuerna behövdes en del kompletterande frågor 
ställas, vilket gjordes via mejl eller telefon. En sammanställning av 
intervjuerna gjordes för att ge möjlighet att dra slutsatser om vad det är 
som skiljer dessa företag. Analysen bygger sammanställningen av 
intervjuerna och en jämförelse med den befintliga teorin. I 
diskussionsavsnittet används till stor del den komparativa metoden, 
vilket innebär att man får förståelse för studieobjektet genom 
jämförelser. Skillnader och likheter mellan studieobjekt gör att man kan 
få en förståelse för helheten (Denk, 2002, s. 7). Studien kommer att 
försöka framlägga slutsatser utifrån analysen som har tolkats och 
värderats på ett subjektivt sätt. 

3.5 Metodkritik 
I kapitel 3.5 beskrivs rapportens trovärdighet och giltighet. Det redogörs 
för hur studien förhåller sig till den metodik och de källor som studien 
refererar till. 
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3.5.1 Validitet 

Med validitet menas mätinstrumentets förmåga att kunna mäta det som 
avses att mäta, man vill ha så trovärdiga svar som möjligt (Eriksson & 
Wiedersheim, 2011, s. 60). De frågor ställts är utformade efter de studier 
som gjorts på ämnesområdet. Frågorna har kopplats till den teoretiska 
referensramen och på detta sätt får arbetet giltighet i den empiriska 
insamlingen. För att stärka validiteten var det viktigt att informanterna 
var de personer på företaget som hade bäst insikt i ämnet och kunde ge 
rätt information samt korrekta svar på frågorna. 

3.5.2 Reliabilitet  

Ett krav på en rapport är reliabilitet, vilket innebär att det man mäter 
ska ge tillförlitliga och beständiga fakta (Eriksson & Wiedersheim, 2011, 
s. 61). För att stärka reliabiliteten sammanställdes svaren efter 
intervjuerna och skickades till informanterna för att säkerställa att dessa 
var rätt tolkade. Anonymitet har respekterats för att få ärliga och 
tillförlitliga svar. Då endast en eller ett fåtal personer intervjuats på 
företagen är det viktigt att notera att andra uppfattningar som finns 
inom företaget inte presenteras i denna studie. Då undersökningen 
endast utgår från ett fåtal företag i klädbranschen kan det finnas andra 
problem i andra företag. 

3.5.3 Källkritik 

Studien har i största möjliga mån utnyttjat vetenskapliga artiklar och 
facklitteratur för att få fram relevant och tidigare kritiskt granskad 
information för att säkerställa att informationen från källan är 
tillförlitlig. I studien har det eftersträvats att använda den senaste 
utgåvan. Affärssystemsmarknaden förändras snabbt, med nya och 
revolutionerande lösningar (Magnusson & Olsson 2008, s. 6). Detta kan 
medföra att delar av teorin kan vara bunden till en specifik tidsperiod 
varför siffror, statistik och annan information i dag kan vara annorlunda 
och uppdaterade. 



Affärssystem i klädföretag 
Johanna Arnström  

4 Empiri 
2011-08-29 

 

 

18 

4 Empiri 
Informationen i kapitel 4 bygger till största delen på svaren från de fallstudier 

som genomförts. Svaren från de enskilda intervjuerna är sammanställda i en 

tabell för en enklare översikt. 

4.1 Tectura 
Personen som intervjuades vid Tectura i Stockholm är Annika Bader, 
konsult. I hennes arbete ingår det bland annat att intervjua kunder om 
hur deras flöden ser ut och hur de vill arbeta i systemet. Specifikt för 
kunder i modebranschen undersöker hon hur strukturen av färger och 
storlekar för artiklar ska läggas upp, men hon arbetar även med kunder 
som finns i andra branschen än modebranschen.  

4.1.1 Modebranschens krav på affärssystem och Pebblestone Fashion 

Samtliga specifika krav som modebranschen har på ett affärssystem 
enligt Annika Bader, anges i kapitel 4.1.1 samt hur Pebblestone Fashion 
kan tillgodose dessa krav.  

Företag i modebranschen producerar artiklar i olika varianter i form av 
till exempel färger och storlekar. Dessa företag behöver ett system som 
kan hantera de olika varianterna. I Pebblestone Fashion finns en 
matrishantering så att företagen enkelt kan strukturera och hantera 
dessa olika varianter, genom att organisera och gruppera efter kundens 
önskemål.   

Ibland händer det att leverantörer levererar för mycket eller för lite av 
en vara av exempelvis en viss färg. Företaget behöver då ett system som 
kan hantera över- och inleveranser. I Pebblestone Fashion kan en 
överinleverans eller underinleverans göras då företaget registrerar 
antalet produkter som inte levererats eller antalet produkter som har 
kommit i för stor kvantitet i en separat tabell. Då detta har registrerats är 
det i ett senare skede möjligt att analysera skillnaderna i vad som har 
beställts och vad som har levererats.  

När företag beställer artiklar från en leverantör ska dessa artiklar 
passera små processer såsom packning, skeppning och uppackning. Ett 
system som kan ge full kontroll på artikeln behövs från att den packas 
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ned till att den packas upp i lager, för att veta när varan kommer. 
Företaget behöver också ett stöd för att schemalägga stegen från början i 
designprocessen till att försäljningen av artikeln påbörjas. Med Traffic-
funktionen i Pebblestone Fashion, kan företag, genom att ange att en 
specifik artikel tillhör en specifik leverans, ha full kontroll på artikeln 
från att den packas ned till att den packas upp. PLM är nästan samma 
sak, men där definieras stegen från början i designprocessen till att 
försäljningen påbörjas. I systemet skapas ett schema med alla aktivitet 
som sker för till exempel en artikel, olika prototyper som skapas och 
tester av material men även vem som utför vad.  

Företag i modebranschen har ett extra behov av att hantera provisioner. 
I Pebblestone Fashion finns en modul för heltäckande provisions-
hantering. Företaget kan styra hur provisionen ska se ut och när 
provisionerna ska ges. Provisionerna kan specificeras utifrån ordertyp, 
per artikelgrupp eller per artikel. I systemet skapas en provisionslista 
och därefter anges provisionerna på fakturan. Viss provisionshantering 
finns även i MS Dynamics NAV men där är den mycket enkel.   

Det händer ganska ofta att artiklar säljer dåligt i butik och behöver 
ersättas med en liknande artikel som säljer bättre. Där behövs ett system 
som kan hantera detta på ett enkelt och smidigt sätt. Replacement kan 
på svenska kallas ersättningsmodul, det finns i Pebblestone Fashion och 
används då vissa artiklar går bättre att sälja än andra. Med denna modul 
kan företaget gå igenom försäljningsordrar som innehåller denna artikel 
och enkelt ersätta artikeln med en snarlik artikel, men som säljer bättre. 
Företaget kan även om det vill på ett enkelt sätt ta bort alla ordrar med 
den borttagna artikeln, utan att behöva ändra en hel order.  

Företag har även behov av plocklistor, PDM, konsignationslager, 
sortiment och packhantering. Dessa behov stödjer även Pebblestone 
Fashion. 

4.1.2 Problem som användare av systemet upplever 

Om affärssystemet är rätt uppsatt vid implementeringen ska det enligt 
Annika Bader inte finnas några större problem med affärssystemet, utan 
mycket av problemen som berör användarna handlar om den egna 
kunskapen och utbildningen i systemet. Komplexiteten är ett av 
problemen som Annika Bader upplever att användarna av MS 
Dynamics NAV och Pebblestone Fashion har. Systemet är stort och det 
finns därför många funktioner som användarna inte vet vad det är eller 
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hur de ska användas. Designer är en grupp som Annika Bader ofta 
upplever har problem vid användning då de sällan har någon tidigare 
erfarenhet av att arbeta med system. Dessa problem orsakas oftast av att 
det finns brister i hur kunskap vidarebefordras. Ny personal lär sig inte 
systemet som sig bör för att det ska fungera utan problem. En del 
företag har dålig dokumentation över processerna och systemen, och 
om en kund själv ska skapa manualer kan slarv inträffa och problem 
uppstår senare.   

Annika Bader anser att klädföretag klarar sig med endast MS Dynamics 
NAV och Pebblestone, men frågan är hur logistiken sköts. Det är ofta en 
tredje part som sköter logistiken och som vill sitta i sina egna system. 
För att lösa denna integration är det möjligt att antingen göra en 
integration mellan systemen eller låta dem komma in i det interna 
systemet. MS Dynamics NAV kan exempelvis inte skriva ut 
adressetiketter och för att lösa detta måste en integration med ett annat 
system göras.  

4.1.3 Framtida utveckling av systemet 

Det ska ske en förenkling av PDM och inom den närmaste framtiden ska 
PLM och Traffic slås ihop till en funktion så att bland annat 
uppdateringar av PLM kan göras. 
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4.2 Sammanställning av intervjuerna 
I tabell 4.1 har en sammanställning av intervjuerna med de fyra 
klädföretagen gjorts. En utförligare redogörelse för intervjuerna finns i 
bilaga 2. 

Tabell 4.1 Sammanställning av de fyra företagen. 

 Filippa K MQ  Ewa i Walla Whyred 

Affärsidé To offer style 
solutions for the 
modern 
Woman and 
Man. 

Att till män och 
kvinnor med 
intresse för 
mode ständigt 
erbjuda 
varumärken 
med hög 
modegrad i 
attraktiva 
butiker. 
 
 

Att designa och 
producera 
kläder till starka 
och medvetna 
kvinnor. 

Att erbjuda 
samma design, 
kvalitet och 
känsla som de 
stora 
internationella 
lyxvarumärkena 
till lägre pris och 
där målet är att 
kundens 
förväntningar 
överträffas. 
 
 
 
 

Outsourcing Stora delar av 
it, dvs. 
utveckling och 
driftning 
outsourcas.  
 

Företaget anser 
inte att det har 
någon 
outsourcing. 
Vissa aktiviteter 
ägs och sköts 
internt av 
företaget 
medan vissa 
aktiviteter läggs 
ut på externa 
partner (selektiv 
outsourcing). 
 
 
 

Företaget 
anlitar 
säljagenter. 

It-avdelningen 
och viss 
försäljnings- 
personal. 

Viktigaste 
funktionen 

Design är den 
viktigaste 
funktionen. De 
övriga 
funktionerna 
handlar om att 
få ut produkten 
till kunderna. 

Kassasystemet, 
påfyllnads- 
systemet och 
logistiken. Även 
e-post är en 
viktig funktion. 
Korrektheten i 
informationen 
är viktig.  
 

Framförallt 
design och 
produktion, men 
även 
kundtjänst, 
lager, 
marknadsföring 
och sälj är 
viktiga 
funktioner. 
 
 

Design och 
produktion 
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Organisa- 
tions 
struktur 

Företaget 
består av fem 
avdelningar: 
design och 
konstruktion, 
inköp och 
logistik, 
försäljning, 
marknadsföring 
samt HR, 
ekonomi och it. 
I ledningen 
sitter vd:n och 
en av 
grundarna. 

Det är en 
funktions- 
indelad 
organisation 
med fyra olika 
enheter, en för 
HR, finans, 
marknad och 
försäljning samt 
en för design 
och inköp. I 
ledningen sitter 
vd:n samt 
respektive 
enhetschef. 

Det är en liten 
organisation 
med en person 
på varje 
funktion, med 
undantag för 
design. Den har 
även 
avdelningar för 
produktion, 
lager, 
administration, 
marknadsföring 
och sälj samt 
kundtjänst. 
Butikerna är en 
organisation i 
sig. 
 

Företaget 
består av fem 
olika 
avdelningar: 
ekonomi och 
logistik, 
marknads-
föring, design 
och produktion, 
försäljning och 
alla butiker med 
en ansvarig. I 
ledningen finns 
företagets vd. 

Typ av 
affärs- 
system 

FileMaker som 
är anpassat 
efter företagets 
processer och 
funktioner.  

Bridge 
affärssystem 
från Lindbak 
Retail System. 

MS Dynamics 
NAV.  

Bransch- 
anpassade, 
Apparel21 

Övriga 
system- 
lösningar 

BI-verktyget 
Diver.  
Ekonomisystem
et Hansa. 
Kassasystemet 
Bridge POS. 
Lönesystemet 
Agda. 
 

Budget- 
planerings- 
system. 
PDM-system. 
WMS-system. 
Kassasystemet 
Bridge POS. 
Ekonomi- 
system. 
Lönesystem 
och flexsystem 
för stämpling. 
 

Pebblestone 
Fashion. Visma 
stämpla och 
Visma 
reseräkning. 

Visma lön 

Fördelar 
med affärs- 
systemet 
och deras 
system- 
lösningar 

Idag passar 
system-
lösningen inte 
företaget 
optimalt. När 
FileMaker 
införskaffades 
var 
verksamheten 
mindre. Det var 
mer kostnads- 
effektivt att 
bygga ett eget 
system och 
verksamheten 
behövde inte 
anpassas efter 
systemet. 

System-
lösningen är 
den lösning 
som passar 
företaget bäst i 
dag. Det är 
lättare att 
anpassa och 
billigare än om 
det skulle ha ett 
standard-
system. Det har 
inte behövt 
anpassa 
verksamheten 
efter något 
system.  

Enkelt att få 
fram tillförlitlig 
statistik. Enkelt 
att ta fram listor 
och sortera 
information 
med hjälp av 
filer.   

Helintegrerat. 
Kassasystemet 
som en funktion 
i 
affärssystemet.  
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Problem 
med 
systemen 

Kräver mycket 
manuell 
hantering, vilket 
bidrar till att fel 
uppstår. Inte 
alltid tillförlitlig 
information. 
Finns inte 
möjlighet att 
utveckla 
systemet efter 
att företaget 
växer. Dåligt 
med 
dokumentation. 
Rapportering 
och analys 
fungerar inte 
optimalt i 
systemet. 
Konsult- 
företaget.  

Företagens 
system fungerar 
bra, men inget 
system är 
perfekt utan det 
finns alltid 
sådant som kan 
utvecklas och 
förbättras. 

Komplext och 
rörigt. Inte så 
logiskt och 
användar-
vänligt. Många 
funktioner som 
inte används. 
Mycket 
hoppande i 
systemet för att 
få fram 
information. 
Kostsamt att 
bredda. Mycket 
data i systemet 
som inte 
används. Görs 
ett fel påverkas 
hela systemet. 
Bokförda ordrar 
är svåra att 
ändra. Enstaka 
tekniskt 
problem.   

Dålig 
implementering 
och krav- 
specifikation. 
Stort och 
komplext. 
Leverantörerna/
konsulterna. 
Dåligt underlag 
för rapporter.   

Funderingar 
för att lösa 
problemen 

Nytt system och 
systemlösning.  
Funderingar på 
molntjänster. 
Ta fram 
manualer och 
dokumentation. 
Utveckla 
integrationen 
och förbättra 
rapporteringen. 
Integrera BI-
verktyget med 
flera system. 

Utveckling av 
systemen sker 
och förändras 
på grund av 
ambitionen att 
utvecklas och 
förbättras inte 
på grund av att 
det finns ett 
missnöje inom 
företaget. 

Byta systemet, 
vilket inte är 
aktuellt i den 
närmaste 
framtiden. 
Utbildning i 
systemet.  

En ny 
systemlösning 
med fokus på 
funktionerna: 
PDM, 
butikslösningar, 
rapport-
generator och 
funktioner från 
leverans till 
bokföring.   
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5 Analys 
I kapitel 5 analyseras det empiriska materialet och ställs mot den teoretiska 

referensramen och företagen emellan.  

5.1 Sammanställning av de fyra företagen 
De företag som intervjuats har alla olika affärssystem och även olika 
systemlösningar. Whyred har ett standardaffärssystem som är specifikt 
för branschen med endast lönehanteringen i ett separat program. Ewa i 

Walla har ett affärssystem med en tilläggslösning för branschanpassning 
och två separata program för stämpling och reseräkning. Även Filippa K 
och MQ har affärssystem där MQ har ett standardiserat medan Filippa K 
har ett egenutvecklat. Dessa företag har flera separata standardsystem. 
Alla företag har vissa delar som utförs av externa företag. Drift och stöd 
av it utkontrakterar två av företagen, medan ett företag har en egen it-
avdelning. Tre företag har agenter som arbetar i andra länder för att 
sälja företagets märke till återförsäljare. I alla företag sker all tillverkning 
i fabriker i andra länder. De viktigaste funktionerna hos tre av företagen 
är design och produktion, medan MQ har nämnt de viktigaste 
funktionerna med systemen. Organisationerna ser förhållandevis 
ganska lika ut där fyra till fem avdelningar inte skiljer sig åt nämnvärt. 
Företagen har även ett liknande typ av arbetssätt. Det som skiljer 
organisationerna är till största del omsättningen, antalet anställda och 
att MQ även har externa märken till skillnad från de andra företagen 
som endast har ett eget märke. Ytterligare en skillnad är att Ewa i Wallas 
butiker är en organisation i sig. 

5.2 Specifika krav som klädföretag har på affärssystem 
Företag i modebranschen har specifika krav på ett affärssystem jämfört 
med andra branscher och företag. Utifrån intervjun med Annika Bader 
kom det fram att dessa specifika krav är följande: 

• Hantering av olika varianter av en artikel i form av storlek och 
färg.  

• Hantering av överinleveranser och underinleveranser då artiklar 
i olika varianter kan komma i annan kvantitet än vad som är 
beställt. 
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• Möjlighet till att spåra en artikel från nedpackning till 
uppackning för att ha möjlighet att veta när en artikel kommer att 
inlevereras.  

• Stöd för schemaläggning av hela designprocessen från det att 
idéer uppstår till det att försäljningen av artikeln påbörjas.  

• Hantera provisioner för exempelvis agenter.  
• En funktion som kan hantera ersättning av plagg som säljer 

dåligt på ett enkelt och smidigt sätt. 
• Hantering av plocklistor. 
• Tillgång till en PDM-funktion. 
• Möjlighet att hantera ett konsignationslager. 
• Sortiment och packhantering.  

 

5.3 Uppfyller affärssystemen de specifika kraven  
Utifrån intervjuerna framgår att företagen har olika affärssystem och 
systemlösningar. I intervjuerna undersöktes vilka problem som 
företagen uppfattar med dessa affärssystem och systemlösningar. 
Företagen upplever inte några problem som är kopplat till de specifika 
kraven som företag i modebranschen har på ett system. De affärssystem 
och systemlösningar som företagen har täcker i samtliga fall de specifika 
kraven. Däremot menar Susanna Liljeqvist att modebranschen är en ung 
bransch vad det gäller integrationen mellan företag i värdekedjan. 
Branschen har inte sett behovet av att effektivisera informationsflödena 
genom integration utan manuell hantering mellan företagen är vanligt. 
Teorin säger att affärssystem är utvecklade för att integrera ett företags 
interna processer och inte flera företag i hela värdekedjan och att vi i 
dag därför vet lite om hur affärssystem kan förbättra prestandan i 
försörjningskedjan och att affärssystem troligtvis bara har en liten roll i 
detta (Forslund, 2010, s. 353). 

5.4 Problem som finns med affärssystemen 
Samtliga affärssystem och systemlösningar täcker de specifika kraven 
som företag i modebranschen har. Däremot finns en mängd olika 
problem med affärssystem samt problem som uppstår ur företagens 
systemlösningar för att hantera it-stödet för olika processer. 

Stora delar av de problemen som finns med Whyreds affärssystem 
grundas på att leverantören av systemet vid implementeringen inte 
hade tillräcklig erfarenhet av systemet. Detta kan kopplas samman med 
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vikten av att välja rätt leverantör för att uppnå en lyckad 
implementering som Somers & Nelson (2001, s. 2) påvisat i teorin. 
Vikten av att välja rätt leverantör gäller även då Whyreds leverantör ska 
lägga ned verksamheten med Apparel21, vilket gör att företaget inte har 
någon möjlighet att ha kvar det nuvarande systemet.  

I intervjuerna framgår att en del användare upplever komplexitet som 
ett problem på grund av att systemet är stort och innehåller många 
funktioner. Detta har även påvisats i teorin av bland annat Topi, Wendy 
och Babaian (2005, s. 130-133). På företaget Ewa i Walla upplever 
användarna komplexitet då de måste ”hoppa” mycket i systemet för att 
få fram information och det finns inte de genvägar som användarna 
önskar. Även Whyred upplever att affärssystemet är komplext, då det är 
svårt att söka information i systemet och att det inte alltid varnar då 
något fel görs. För Whyred innebär komplexiteten att företaget alltid tar 
den enklaste vägen när de anställda arbetar i systemet vilket leder till 
dåligt underlag när rapporter ska tas fram. I intervjun framgår att det 
affärssystem som Ewa i Walla använder har en del problem med att 
hantera avbokade ordrar, vilket också är en del av komplexiteten som 
de anställda upplever med systemet. Ett problem som syns i två av 
intervjuerna är att felmeddelanden i affärssystemen ofta är otydliga och 
vilseledande, vilket även har påvisats i teorin i form av en undersökning 
gjord av Topi, Wendy och Babaian (2005, s. 131-132). 

Filippa K har en del problem med integrationen av de olika systemen 
som företaget använder, vilket uttrycker sig i att de anställda behöver 
utföra manuellt arbete och att data i systemet inte alltid är tillförlitligt. 
Ett helintegrerat system minskar det manuella arbetet och ger korrekt 
information eftersom data endast behöver matas in på ett ställe och 
sedan finns tillgängligt i hela systemet vilket har påvisats i teorin av 
bland annat Beheshti (2006, s.180). MQ har såsom Filippa K flera system 
som används inom verksamheten, men upplever inte samma problem 
med system som Filippa K. Detta beror på att MQs system är väl 
integrerade med varandra och att företaget inte behöver utföra något 
större manuellt arbete och att data i systemet är tillförlitligt. Även Ewa i 

Walla som har ett helintegrerat affärssystem upplever att det krävs 
mycket manuellt arbete vid sidan av arbetet i systemet. Detta stämmer 
inte överens med teorin, då ett affärssystem enligt Beheshti (2006, s. 186) 
på lång sikt kan minska det manuella pappersarbetet. 
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I intervjuerna framgår att företagen håller på att utveckla sina system, 
har planer för att göra det i framtiden eller har en önskan om att 
utveckla systemen. Varför Filippa K har behovet av att utveckla sina 
system och i framtiden byta affärssystem beror på att företaget har växt 
under de senaste åren. Att behålla och fortsätta utveckla FileMaker 
skulle vara mycket komplext, riskfyllt och dyrt. MQ har såsom Filippa K 
växt men har under åren utvecklat sina system efter att behoven har 
ökat och har på detta sätt inte upplevt några problem med systemen. 
Företaget Ewa i Walla som har ett helintegrerat system menar att det är 
mycket kostsamt att utveckla ett standardsystem och har därför i dag 
inga planer på att göra några förändringar vad det gäller sitt system. 

I intervjun med Filippa K framgår att problemen med systemen till 
största del beror på att de olika systemen inte är integrerade med 
varandra. En användare på företaget Ewa i Walla nämner också att det 
finns en nackdel med att använda ett helintegrerat system. Fördelarna 
med ett helintegrerat affärssystem nämns i teorin av bland annat Topi, 
et al (2005), Zhu et al (2009) och Van der Hoeven (2009). Nackdelen med 
ett helintegrerat system är vid inmatning av fel data i systemet 
uppdateras all information på alla ställen i systemet, vilket ibland 
upplevs som problematiskt.  

Ewa i Walla och Whyred som båda har ett helintegrerat standard system 
ser båda fördelar i att det finns bra möjligheter att ta ut rapporter och 
analysunderlag. Filippa K har däremot flera system som inte är så bra 
integrerade med varandra och ett BI-verktyg som endast är integrerat 
med ekonomisystemet. Företaget upplever att det är svårt och krångligt 
när det vill ta ut vissa typer av rapporter. 
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6 Diskussion 
I kapitel 6 diskuteras resultatet av intervjuerna utifrån empirin och analysen.  

6.1 Specifika krav 
Alla fyra klädföretagen som intervjuades har specifika krav på sina 
affärssystem på grund av den bransch de verkar i. Företagens 
affärssystem och systemlösningar uppfyller dessa specifika krav, vilket 
inte hade förväntats när studien påbörjades. Problemen som företagen 
upplever med affärssystemet och de övriga systemen är inte specifika 
för branschen utan är problem som uppstår och finns med 
affärssystemet och de övriga systemen men som inte innefattar de 
specifika kraven. I kapitel 6.2–6.5 återges de problem som företagen 
upplever.  

6.2 Integration 
Vid studiens början förväntades att de intervjuade företagen skulle ha 
ett affärssystem som täcker företagets alla processer.  Detta var inte 
fallet vilket har bidragit till att problemen med it-systemen inte endast 
fokuserar på affärssystem utan även integrering av flera system och 
problem kring detta. 

Filippa K har mer än ett standardsystem, vilka är delvis integrerade med 
varandra. De anställda upplever att integrationen mellan systemen är 
dålig och att detta skapar problem för företaget. Dessa problem 
resulterar bland annat i mycket manuellt arbete och att data inte alltid är 
tillförlitlig och korrekt. Även MQ har flera system som är integrerade 
med varandra men upplever inte att det finns några problem i systemen 
som är orsakat av detta. En av de stora anledningarna till detta beror på 
att MQ har en egen it-avdelning och sköter mycket av drift och 
utveckling av systemet intern. Det bidrar till att utvecklingen av 
systemen sker av personer som är väl insatta i företaget och vet hur 
verksamheten fungerar och vilka behov som finns. Finns en egen 
avdelning som sköter drift och utveckling av systemet är företagen inte 
alltid i behov av leverantörerna eller ett externt företag för att utföra 
detta. Att ett företag alltid behöver externa parter för att sköta detta 
kräver att flera inblandade har tid och det är även mycket kostsamt för 
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företagen. Att Ewa i Walla upplever att det krävs mycket manuellt arbete 
även om företaget har ett helintegrerat affärssystem kan troligtvis bero 
på att det saknas viss utbildning för användarna i systemet. Detta 
antagande stöds av att ett affärssystem enligt teorin kan bidra till 
motsatsen, det vill säga att det ska minska det manuella pappersarbetet.  

För att vara säker på att integrationen mellan de olika funktionerna och 
processerna fungerar är det bästa alternativet att implementera ett 
standardsystem som täcker alla företagets processer. I intervjuerna syns 
att det är två företag som använder ett standardsystem som är 
branschanpassat efter de krav som modebranschen har på ett 
affärssystem. Dessa företag har inte problemen med integrationen på 
samma sätt som exempelvis Filippa K har. Att ha flera integrerade 
system kan vara ett alternativ till ett standardsystem om företaget har 
en it-avdelning internt inom verksamheten som sköter drift och 
utveckling av systemen.  

Om systemet är helintegrerat och täcker alla processer och funktioner 
finns ett bra underlag för att ta fram rapporter och göra analyser. MQ 

kan ta fram bra rapportering trots att företaget inte har ett helintegrerat 
affärssystem, vilket beror på att systemen är väl integrerade med 
varandra. Ewa i Walla ser en fördel med att ha ett helintegrerat 
affärssystemet i och med att företaget har ett bra underlag för att ta fram 
fullständiga rapporter. Whyred som också har ett helintegrerat 
affärssystem har goda möjligheter att ta fram användbara rapporter och 
göra analyser. Dock är systemet så komplext att användarna oftast tar 
den enklaste vägen i systemet när de arbetar och lägger in data i 
systemet så att underlaget till rapporterna inte blir fullständigt. Filippa K 
har däremot en del problem att ta fram rapporter då företaget har dålig 
integration mellan systemet och att dess BI-verktyg endast täcker dess 
ekonomisystem.  

6.3 Komplexitet 
Komplexiteten som flera användare upplever med ett affärssystem, kan 
även refereras till i teorin. Utifrån intervjuerna kan slutsatsen dras att en 
stor del av komplexiteten beror på att affärssystemen ofta är stora och 
att användarna inte vet vad vissa funktioner finns till för. Utifrån 
intervjuerna kan slutsatsen dras att det vid ett införande av ett 
affärssystem är viktigt att utbilda personalen grundligt. Komplexitet 
upplevs troligtvis i många olika typer av system. Det som är skillnaden 
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mellan ett standardiserat helintegrerat affärssystem och ett system för 
en specifik funktion är att i ett affärssystem finns alla funktioner i ett 
system medan vid flera system finns funktionerna separat i de olika 
systemen. Om användaren nyttjar ett system av flera integrerade kan 
det troligtvis vara mindre komplext att arbeta i än att arbeta i ett 
helintegrerat affärssystem. Att använda ett standardsystem bör däremot 
vara enklare om man som användare arbetar med flera funktioner, 
vilket innebär att användaren endast behöver lära sig ett 
användargränssnitt. Med ett standardiserat helintegrerat affärssystem 
behöver användaren endast lära sig en typ av system och inte flera 
vilket kan upplevas som komplext i sig.  

6.4 Implementering 
Vid införskaffandet av ett affärssystem är det viktigt att 
implementeringen blir rätt, då det inte ska uppstå några oväntade 
problem med systemet. Joakim Grip vid Whyred menar att mycket av de 
problem som finns med systemet grundar sig på att leverantören inte 
hade någon tidigare erfarenhet av detta och implementeringen därför 
inte blev så lyckad. Att välja rätt leverantör är inte endast viktigt för att 
få en bra genomförd implementering utan även att företaget vet att 
leverantören kommer att finnas tillgänglig och kvar på marknaden i en 
lång tid framöver. Utifrån Whyreds intervju är det förståeligt hur viktigt 
det är att kravspecifikationen inför ett införande av ett system måste 
vara korrekt och täcka alla de kraven som företaget har. Fel eller 
förbisett krav kan betyda att systemen inte alls kommer att passa 
företaget.  

6.5 Utveckling och anpassning 
Att utveckla ett standardsystem är enligt Ewa i Walla mycket kostsamt. 
Huruvida det är mer kostsamt att utveckla ett standardsystem till 
skillnad från flera mindre integrerade system står inte i teorin.  Intervjun 
med MQ visar att utveckling och förändringar av system kan bli 
billigare om företaget har en intern it-avdelningen och själv kan 
utveckla systemen i stället för att ha en extern leverantör som ska vidga 
systemet. Om ett standardsystem ska utvecklas men företaget inte har 
kompetens att genomföra utvecklingen krävs det att leverantören deltar 
och utvecklar systemet, vilket kräver leverantörens tid och engagemang 
och för arbetet tar leverantören mycket betalt. Filippa Ks system 
FileMaker är egenutvecklat och byggt utifrån rutinerna som fanns då 
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systemet implementerades. Att utveckla ett egenutvecklat affärssystem 
för att passa företaget i dag vore komplext, riskfyllt och dyrt medan ett 
bättre alternativ är att upphandla ett bra standardsystem. 
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7 Slutsats 
I kapitel 7 presenteras slutsatsen i studien utifrån analysen och diskussionen.  

7.1 Slutsats 
Det som framkommit i denna studie är följande: 

Alla företag som har intervjuats har inte helintegrerade affärssystem 
som täcker företagets alla processer som antogs då studien påbörjades. 
Detta bidrar till att problemen med it-systemen inte endast fokuserar på 
affärssystem utan även integrering av flera system och problem kring 
detta. 

Vilka specifika krav har företag i modebranschen på ett affärssystem? 

− Hantering av olika varianter av en artikel som storlek och färg.  

− Hantering av överinleveranser och underinleveranser då artiklar 
i olika varianter kan komma i annan kvantitet än vad som har 
beställts. 

− Möjlighet till att spåra en artikel från nedpackning till 
uppackning för att ha möjlighet att veta när en artikel kommer att 
inlevereras.  

− Stöd för schemaläggning av hela designprocessen från det att 
idéer uppstår till att försäljningen av artikeln påbörjas.  

− Hantera provisioner för exempelvis agenter.  

− En funktion som kan hantera ersättning av plagg som säljer 
dåligt på ett enkelt och smidigt sätt. 

− Hantering av plocklistor. 

− Tillgång till en PDM-funktion. 

− Möjlighet att hantera ett konsignationslager. 

− Sortiment och packhantering.  
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Uppfyller ett affärssystem de kraven som klädföretagen har på dessa? 

− När studien påbörjades förväntades att det i företagen skulle 
finnas problem som var relaterade till de specifika kraven. 

− De problem som företagen upplever med sina affärssystem och 
systemlöningar är inte relaterade till de specifika kraven som 
företagen i modebranschen har.  

− Modebranschen verkar vara en ung bransch när det gäller 
integrationshandel. Detta beror på att modebranschen inte insett 
behovet av att effektivisera informationsflöden mellan företag 
genom integration utan arbetar i dag mycket manuellt företagen 
emellan. Integration mellan företag skulle underlättas om alla 
företag följde en systemstandard.  

Vilka problem finns med affärssystem hos klädföretag? 

− En del av de problem som företag i klädbranschen upplever med 
sina affärssystem och systemlösningar hänger ihop med 
systemens leverantörer/konsulter.  

Orsaken till detta är att leverantörerna av systemen inte har 
tillräcklig erfarenhet vid implementering, stöd och underhåll av 
systemen eller att företagen är små vilket bidrar till att det inte 
finns kapacitet att ta hand om systemen.  

− Manuellt arbete, icke tillförlitlig data och mycket inmatning av 
data. 

Detta beror på att företag som har flera system inte har en central 
databas till skillnad från företag som har ett helintegrerat 
affärssystem och att systemen är dåligt integrerade.  

− Svårt att ta fram fullständiga rapporter. 

Detta beror på att företagen saknar ett helintegrerat affärssystem, 
till exempel Aparel21 eller MS Dynamics NAV eller att systemen 
inte är väl integrerade med varandra. BI-verktyget bör, om det 
finns flera system, täcka alla dessa system. 

− Svårt att utveckla systemen efter behov. 
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Ett egenutvecklat system kan göra det svårare att utveckla 
systemet efter företagets behov till skillnad från om företag har 
ett standardiserat affärssystem. Detta beror på att det i ett 
standardiserat affärssystem redan finns färdiga standard- 
funktioner som ska täcka ett företags alla processer och 
funktioner och att företag då har möjlighet att utveckla systemet i 
takt med att företaget växer.  

Utveckling och förändringar av system kan bli dyrare om företag 
har externa konsuler som ska verkställa utvecklingen, vilket 
kräver leverantörens tid och engagemang.  

Problemen med att utveckla systemen beror troligtvis även på att 
företag inte kontinuerligt utvecklar och förändrar systemet i takt 
med att företaget förändras. Detta leder till att systemen efter en 
tid inte allt passar företaget och det då krävs kostsamma 
förändringar som är tidskrävande och komplext.  

− Systemen är svåra och komplexa att arbeta i.  

Detta upplevs hos de företag som använder helintegrerade 
affärssystem som täcker företagets alla processer.  Detta beror 
troligtvis på att Apparel21 och MS Dynamics NAV är stora 
system och innehåller flera funktioner. Att ha flera integrerade 
system kan vara ett alternativ för minska komplexiteten för 
användarna eftersom det är mindre system med mindre 
funktionalitet. Detta uppnås troligtvis endast om enskilda 
användare finns i ett system, om användarna behöver arbeta i 
flera system ökar troligtvis komplexiteten.  

En annan orsak till att systemen upplevs som komplexa är att 
användarna saknar viss utbildning i systemen som är en viktig 
faktor för att systemen ska kunna utnyttjas optimalt.  

7.2 Förslag till vidare forskning 
De systemlösningar som passar bäst för specifika företag är förslag på 
vidare forskning.  

Även hur integrationen mellan företag i värdekedjan i modebranschen 
kan förbättras genom ett affärssystem är ett förslag.  
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Bilaga 1: Intervjumallar 
Intervjumall 1 

Intervjumall 1 har jag använt vid intervjuer med den person på 
företaget som är mest insatt i företagens alla system och företaget i sin 
helhet.  

1. Personen jag intervjuade:  

2. Arbetsuppgifter:  

3. Vilken är företagets affärsidé? 

4. Vilka delar outsourcar företaget? 

5. Vilken organisationsstruktur har ni i företaget? 

6. Hur ser ert arbetssätt ut? 

7. Vilka är era viktigaste funktioner? 

8. Vad har ni för affärssystem, tilläggslösningar och övriga system? 

9. Vilka fördelar ser ni med affärssystemet och de systemlösningar 
ni har idag? 

10. Anser du att affärssystemet uppfyller de kraven som företaget 
har på ett system? 

11. Vilka funderingar har ni för att lösa de problemen som finns med 
systemen idag?  

Intervjumall 2 

Intervjumall 2 har jag använt vid intervjuer av nyckelanvändare av 
affärssystemet för att få användarnas syn på systemen. 

1. Personen jag intervjuade:  

2. Arbetsuppgifter:  

3. Vilka arbetsuppgifter utför du i systemet?  
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4. Vad ser du för fördelar med systemet/nyttan?  

5. Vad i systemet tycker du fungerar mindre bra?  

6. Har ni pratat om några förslag för att lösa dessa problem? 

Intervjumall 3 

Intervjumall 3 har jag använt vid intervjun av en leverantör av 
affärssystemet MS Dynamics NAV och Pebblestone Fashion för att få en 
bild av hur de uppfattar att systemen fungerar ute i företagen.  

1. Personen jag intervjuade:  

2. Arbetsuppgifter: 

3. Vilka krav är specifika för företag o modebranschen? 

4. Vilka funktioner erbjuder Pebblestone för företag i 
modebranschen? 

5. Hur integrerar det med systemet? 

6. Vilka problem anser du att företagen i klädbranschen har i sina 
system? 

7. Finns det lösningar för dessa problem, i så fall vilka? 

8. Har ni några framtida förslag för lösningar till problem som finns 
idag? 
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Bilaga 2: Intervjuer 
Intervju med Filippa K 
Susanna Liljeqvist på Filippa K i Stockholm, som är IT-chef på företaget.  

Om företaget 

Filippa K är ett modeföretag som designar kläder för kvinnor och män 
och grundades 1993 av Filippa Knutsson och Patrik Kihlborg i 
Stockholm. Deras affärsidé är "To offer style solutions for the modern 
Woman and Man". Företagets filosofi bygger på stil, enkelhet och 
kvalitet. Deras produkter består bland annat av kläder, skor och 
accessoarer (Filippa-K, www). Filippa K säljs i tjugo länder och har 
fyrtio ”Filippa K butiker” i Europa och USA, de finns representerade 
hos över sjuhundrafemtio återförsäljare världen över. Företaget har 
cirka sjuttio anställda på huvudkontoret och hade 2009 en omsättning 
på 324 605 TKR (Susanna Liljeqvist (2011) och Affärsdata (2011 a). 

Arbetssätt, funktioner och affärsprocesser  

Företaget består av fem olika avdelningar: design och konstruktion, 
inköp och logistik, försäljning, marknadsföring samt HR, ekonomi och 
IT. I Ledningen sitter Vd:n och Filippa Knutsson och ovanför ledningen 
sitter styrelsen. De har ett antal egna butiker med egen personal. Det 
finns även Filippa K butiker som drivs av återförsäljare, ungefär femtio 
procent av volymen säljs till återförsäljare och femtio procent sälj till 
egna butiker. På företaget finns det två anställda som arbetar med IT, så 
stora delar av IT, dvs. utveckling och driftning outsourcar företaget. 
Filippa K har ingen egen tillverkning av kläder utan tillverkningen sker 
främst i Asien, Portugal och Turkiet, dessa leverantörer ses som partners 
och inte en verksamhet som de outsourcar. Logistik, lager och 
leveranser till butik sker via logistikleverantören DHL som hämtar 
varorna i lagret i Borås och levererar till butikerna.  

Design är den viktigaste funktionen för Filippa K, Susanna Liljeqvist 
menar att ”utan en bra produkt skulle vi inte vara någonting”. De 
övriga funktionerna är även de viktiga för helheten men dessa 
funktioner handlar om att få ut produkten till kunderna.  
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Affärssystem och systemlösning 

Företaget använder idag affärssystemet FileMaker med stöd för design 
och konstruktion, inköp, försäljning samt lager. All masterdata ligger i 
FileMaker och ger stöd för sortiment processerna. FileMaker är en 
databaslösning som företaget har använt för att egenutveckla deras 
affärssystem. Det finns inga färdiga funktioner som endast kan 
konfigurera upp, utan alla nya funktioner måste de själva utveckla och 
ändra. I FileMaker ligger ett stöd för design från start till slut, de lägger 
in data om en tänkt produkt för att sedan fylla på och ändra data. Detta 
fortgår i systemet fram till det att produkten är beställningsbar. I 
FileMaker så har de en lagermodul, vilken är integrerad mot DHLs 
lagerstyrsystem NYCE. Lagermodulen kan ses som ett "administrativt" 
lagersystem, där all information om vilka varor och i vilka kvantiteter 
som finns, dvs. informationen "speglas" mellan systemen. Alla 
transaktioner som påverkar lagret (dvs. inkommande gods och 
leveranser som går ut till butik) skapas i FileMaker och skickas över till 
NYCE för exekvering. Som butiksdatalösning använder företaget 
kassasystemet Bridge POS där de finansiella delarna idag inte är 
integrerade med FileMaker. All information om försäljning och statistik 
tas ut från Bridge POS och inte från affärssystemet.  Filippa K använder 
ett separat ekonomisystem som heter Hansa och har ett separat 
lönesystem som heter Agda, detta system är inte är integrerat med 
affärssystemet utan man skapar istället filer som skickas över till 
systemet. De har ganska nyligen införskaffat systemstödet Diver vilket 
är ett BI-verktyg som är integrerat mot ekonomisystemet Hansa. 
Verktyget används för att få ut affärsdata som exempelvis finansiella 
rapporter.  

Nyttan med affärssystemet och systemlösningarna 

Susanna Liljeqvist menar att den nuvarande systemlösningen idag inte 
passar företaget optimalt. När FileMaker införskaffades var 
verksamheten mindre och det fanns inte ett system på marknaden som 
passade företaget. Det var mer kostnadseffektivt att bygga ett eget 
system och man behövde inte anpassa verksamheten efter systemet utan 
systemet anpassades efter verksamheten. När företaget växer och 
expanderar på nya marknader blir det svårare och mer kostsamt att 
fortsätta att utveckla FileMaker.  

Problem med affärssystemen och systemlösningarna  

Den manuella hanteringen är omfattande i och med att systemen är 
dåligt integrerade med varandra. Detta är mycket tidskrävande och 
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bidrar till att fel uppstår och en korrekt bild av verksamheten är svår att 
få. De finns bland annat ingen möjlighet att göra månadsrapportering 
utan att göra ett antal manuella kontroller innan. Eftersom systemen 
inte är fullt integrerade så händer det att data i systemen inte alltid är 
tillförlitlig, data som uppdateras på ett ställe i ett system behöver inte 
uppdateras på ett annat ställe. 

I takt med att företag växer, expanderar på andra marknader, så ökar 
behovet hos företaget att kunna diversifiera sitt arbetssätt. Detta gäller 
samtliga processer i företaget, men är extra tydligt för exempelvis 
logistik. Detta är väldigt svårt att hantera i ett egenutvecklat system, 
som är byggt utifrån rutinerna som fanns skapade för det "lilla" 
företaget. Att fortsätta utveckla FileMaker skulle vara otroligt komplext, 
riskfyllt och dyrt, och ett bättre alternativ är att handla upp ett bra 
standardsystem. 

Det finns idag dåligt med dokumentation och manualer för 
affärssystemet FileMaker vilket kan vara problematiskt då det är 
kundanpassat efter Filippa K:s specifika krav. Det är även dåligt med 
dokumentation och finns lite information om kassasystemet Bridge POS 
och ekonomisystemet Hansa, men detta är inget större problem 
eftersom inga större kundanpassningar har gjort i dessa system.   

Analys och rapportering måste förbättras, i dagsläget är BI-verktyget 
Diver endast integrerat med ekonomisystemet. Slutligen så är deras 
konsultföretag ett litet företag, det medför att det finns få personer som 
kan systemet, om någon av dessa blir sjuk kan det uppstå problem. 

Vad företaget har funderat på för att lösa dessa problem 

Susanna Liljeqvist berättar att en IT-strategi ska skapas för tre till fem år 
framåt, där alla involverade ska medverka för att skapa 
kravspecifikationer för ett nytt system och en ny systemlösning. Tanken 
är att de i framtiden ska införskaffa ett helintegrerat standardsystem 
som är branschanpassat. Arbetet med att hitta lösningar för och utveckla 
integrationen och förbättra rapporteringen görs idag. Även om de i 
framtiden vill implementera ett branschspecifikt helintegrerat 
affärssystem så måste denna utveckling göras för att klara sig till dagen 
då det är dags att byta system. De vill bland annat ha statistik från 
kassasystemet Bridge POS till FileMaker. De ska även förbättra 
integrationen mellan systemen och BI-verktyget Diver, för att förbättra 
analys- och rapporteringsmöjligheterna.   
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Att satsa på molntjänster är något som företaget har funderat på 
eftersom det är mer kostnadseffektivt och implementeringen går 
avsevärt mycket fortare än för traditionella affärssystem. För att detta 
ska vara ett alternativ måste dessa system utvecklas, framförallt när det 
gäller säkerheten.  

Det är svårt att ställa krav och påverka när man är ett mindre företag 
men ett problem som Susanna Liljeqvist upplever är att modebranschen 
är en omogen bransch när det gäller integrationshandel. Det finns ingen 
integrering varken framåt eller bakåt i kedjan, i modebranschen finns 
det tydliga led mellan företagen i värdekedjan men ingen integration 
mellan dem. Man har inte sett behovet av att effektivisera 
informationsflödena utan mycket görs manuellt och man mejlar sedan 
över informationen. Om alla parter skulle följa en standard skulle det 
underlätta integrationen.  

Företaget ska även tillsammans med konsultföretaget ta fram manualer 
och dokumentation om FileMaker som idag saknas.  

Intervju med MQ 
Håkan Enhager som är IT-chef på MQ i Göteborg. I hans arbetsuppgifter 
ingår det att leda och fördela arbetet inom avdelningen och att 
säkerställa att de grundläggande funktionerna finns tillgängliga och 
fungerar. Han ska även säkerställa att de lever efter deras 
informationssäkerhetspolicy, samt att utveckla densamma och att 
utveckla och effektivisera de verksamhetskritiska IT-stöden. 

Om företaget 

MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedja med en mix av egna 
märken och externa märken. Det grundades 1958 med en affärsidé "Att 
till män och kvinnor med intresse för mode ständigt erbjuda 
varumärken med hög modegrad i attraktiva butiker" (MQ, www). MQ 
är ett börsnoterat bolag och alla butikerna ägs av moderbolaget (Håkan 
Enhager (2011). De har idag cirka hundraen butiker med kläder för både 
män och kvinnor. Företaget har cirka tolvhundra medarbetare och hade 
år 2008/2009 en omsättning på 1 442 123 TKR (MQ, www) och 
Affärsdata (2011 b).  

Arbetssätt, funktioner och affärsprocesser  

Företaget har en funktionsindelad organisationsstruktur med fyra olika 
enheter, HR, finans, marknad och försäljning samt en för design och 
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inköp. Försäljning och marknad samt inköp och design är uppdelade 
funktioner. I företagets ledning sitter VD:n samt respektive enhetschef. 

Outsourcing är enligt Håkan Enhager en definitionsfråga, han anser att 
företaget inte gör någon outsourcing utan att vissa aktiviteter ägs och 
sköts internt av företaget medan vissa aktiviteter läggs ut på externa 
partners (selektiv outsourcing). Tillverkningen sker i fabriker i andra 
länder och lagerdrift sköts av en tredjepartslogistiker. Kassasupporten 
utförs av en extern leverantör, detta på grund av att IT-avdelningen inte 
är bemannad på helger och kvällar.  

Den viktigaste funktionen för utveckling är idag E-post funktionen, det 
är även en av de mest kritiska funktionerna som företaget har för att 
verksamheten ska fungera i sin helhet. Kassasystemen är en viktig 
funktion för företaget likaså tillhör påfyllnadssystemet och logistiken de 
mest kritiska funktionerna för företagets framgång. Korrektheten i 
informationen är väldigt viktig för företaget på grund av att det är 
börsnoterat och informationen då inte får vara vilseledande. 

Affärssystem och systemlösning 

MQ använder idag Bridge affärssystem från Lindbak Retail System. De 
har även flera andra system för specifika applikationer och krav, dessa 
system är dock väl integrerade med Bridge. För att underhålla och 
utveckla dessa system har företaget en egen intern IT-avdelning. 

Företaget har ett separat budgetplaneringssystem för planering och 
budgetering. De använder ett PDM-system som hanterar informationen 
om en produkt, när den skapas, när den lagras och när man vill söka på 
produkten i framtiden. Budgeteringsplaneringssystemet och PDM-
systemet vävs ihop med sortiment planeringen som är en funktion som 
finns i affärssystemet Bridge, den kvantitativa planeringen av designen 
sker i sortiment planeringen. Alla inköp görs i Bridge, man gör olika 
tester av produkterna så att mått kvalitet etc. är som det bör vara. 
Företaget använder ett separat WMS-system för lagerhantering och 
logistik. Företaget använder kassasystemet Bridge POS för försäljning i 
butik. Detta system fungerar fristående men är väl integrerat med 
affärssystemet Bridge. Kassasystemet skickar information till 
affärssystemet och integrerar effektivt via webbtjänster. Systemen ligger 
i samma databas så Bridge får automatiskt in information från 
kassasystemen som kan bestå av statistik, dagsförsäljningen etc. 
Företaget har ett separat ekonomisystem dit all information går 
automatiskt, de har även ett separat lönesystem och flexsystem för 
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stämpling. Företaget har en plattform för E-handel som är väl integrerad 
med Bridge.  

Vissa av de funktioner som företaget använder finns tillgängliga i 
affärssystemet Bridge men är funktioner som företaget har valt att 
utföra i ett separat system som är integrerat med Bridge.  

Nyttan med affärssystemet och systemlösningarna 

Enligt Håkan Enhager är anledningen till att de valt att använda BOB 
(Best of Breed) och inte ett standardiserat affärssystem att de i dagsläget 
helt enkelt anser att det passar företaget bäst. Företaget och dess IT-
system vill utvecklas efter marknaden, om företaget i framtiden kommer 
att växa och nå nya marknader kommer kanske ett helintegrerat 
standardsystem att vara aktuellt. Ett eventuellt byte till ett helintegrerat 
affärssystem skulle kräva extrema instanser och höga 
investeringskostnader. Anledningen till att BOB passar företaget idag är 
att det är lättare att anpassa och billigare. Idag utför de små 
förändringar för att lyckas med implementeringen av nya funktioner. 
Att de har en egen IT-avdelning på plats gör att de känner till 
verksamheten, vet hur det fungerar och kan driva utvecklingen av 
Bridge utifrån vad de ser att verksamheten behöver. Genom att använda 
flera integrerade standardsystem så har företaget inte behövt anpassa 
sin verksamhet efter något system utan de har utvecklat 
systemlösningar som är anpassade efter företaget och dess processer. 
Problem med affärssystemen och systemlösningarna  

Företagets system fungerar bra, men Håkan Enhager menar att inget 
system är perfekt utan det finns alltid saker som kan utvecklas och 
förbättras. De funktioner som företaget i dagsläget vill utveckla eller 
förändra, buggar som finns, E-post, etc. löses med nya releaser. 
Svårigheter som finns med systemen för användarna beror till största 
delen på vilken utbildning och kunskap som användarna har. 

Vad företaget har funderat på för att lösa dessa problem 

Utveckling av systemen sker på grund av ambitionen att utvecklas och 
förbättras inte på grund av att det finns ett missnöje inom företaget. 
Verksamheten vill utvecklas och göra förändringar, det krävs då att IT-
avdelningen och leverantören av systemet har tid och hinner med att 
göra dessa förändringar. För att lyckas med utveckling och 
implementering av nya funktioner sker detta i små steg för att undvika 
radikala förändringar på en gång.  
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Intervju med Ewa i Walla 
I studien valdes att intervju flera personer då Marie Nordmark som är 
Chef är ganska ny på företaget och inte riktigt har satt sig in i hur 
systemen fungerar. 

De övrigt telefonintervjuade är Marie-Louise Bergman, 
ekonomiassistent. I systemet arbetar hon främst med bokföringen i 
företaget, leverantörsreskontra av företagets leverantörer och 
kundreskontra av företagets kunder. Helena Ellner, kundtjänst. I 
systemet arbetar hon främst med försäljning och 
marknadsföringsmodulen. Orderhanteringen sker i systemet där hon 
bland annat tar fram plocklistor när orden ska plockas. Hanna Kapraali, 
lageransvarig. En stor del av de arbetsuppgifter som ingår i Hannas 
arbete utförs i affärssystemet. Hon arbetar främst med lagermodulen 
och försäljnings- och marknadsföringsmodulen. I hennes arbete i 
systemet ingår det bland annat att hämta upp leveransförslag och 
plocklistor samt att kontrollera dessa. Kristin Svensson, 
Produktionsledare. Hon sköter alla kontakter med leverantörerna och 
följer upp produktionen, uppföljning och godkännande av 
produktionen sker på plats hos leverantören. Hon arbetar främst med 
produktions- och inköpsmodulen i affärssystemet. Arbetet i systemet 
innefattar bland annat att lägga upp nya leverantörer och alla nya 
artiklar samt priser för dessa. Hon gör inköpsförslag och lägger 
inköpsorder i systemet samt skriver ut en del rapporter från systemet. 
Kristin använder sig mycket av statistik som får ut från systemet. 

Om företaget 

Ewa i Walla är ett modeföretag som designar kläder för kvinnor och 
grundades 2002 i Söderhamn. Deras affärsidé är ”Att designa och 
producera kläder till starka och medvetna kvinnor” (Marie Nordmark 
(2011). Designen är inspirerad av det förflutna, nuet och i morgon, 
naturliga material som bomull, linne, silke och ull utgör basen i 
kollektionerna. De gör två kollektioner per år, en för vår/sommar och en 
för höst/vinter (EwaiWalla, www). Företaget finns representerat i nästan 
arton länder med över trehundratjugo butiker som säljer märket, de har 
även två ”Ewa I Walla” butiker i Stockholm. Företaget har åtta anställda 
på huvudkontoret och hade 2008/2009 de en omsättning på 22 694 TKR 
(Marie Nordmark (2011) och Affärsdata (2011 c). 
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Arbetssätt, funktioner och affärsprocesser  

Organisationen är liten med en person på varje funktion, med undantag 
på design där det arbetar en chefsdesigner och en designassistent. 
Förutom design så har de funktioner för produktion, lager, 
administration, marknadsföring och sälj samt kundtjänst. Butikerna är 
en organisation i sig. På produktion har de även en kvalitetsagent som 
finns på plats i fabriken där kläderna tillverkas och i lager tar de in extra 
personal vid packsäsong. Ewa i Walla har ingen egen tillverkning av 
kläder utan tillverkningen sker främst i Indien. Företaget anlitar 
säljagenter som finns i bland annat Frankrike, Norge, Finland och 
Tyskland. Agenternas arbete består i att sälja märket till nya 
återförsäljare och underhålla de befintliga återförsäljarna.  

Marie Nordmark menar att det är svårt att plocka ut enstaka funktioner 
som är de viktigaste för företaget eftersom många funktioner behövs för 
att företaget ska fungera i sin helhet. De första funktionerna hon nämner 
är design och produktion för verkställning, vilka är två funktioner som 
nämns i deras affärsidé. Men hon anser även att kundtjänst, lager, 
marknadsföring och sälj är viktiga funktioner. De funktioner som hon 
nämner är mindre kritiska för företagets framgång är butikerna och 
chefsposter. 

Affärssystem och systemlösning 

Affärssystem som Ewa i Walla använder heter MS Dynamics NAV. För 
detta system har de en tilläggslösning som heter Pebblestone Fashion 
som utökar MS Dynamics NAV för att anpassa systemet efter 
branschen. MS Dynamics NAV och Pebblestone Fashion täcker 
företagets alla processer och moduler. De har två separat program som 
heter Visma stämpla och Visma reseräkning för att registrera arbetstid 
och hantera reseräkningar. De arbetar även mycket i Microsofts 
kalkylprogram Excel för att göra budgetar och för kassaflöden även 
ordersedlar skapas i Excel. 

Nyttan med affärssystemet och systemlösningarna 

Kristin Svensson anser att det positiva med deras affärssystem och 
systemlösning är att det är ett helintegrerat system och på så vis är 
enkelt att få ut omfattande statistik som är tillförlitlig. Helena Ellner 
anser att systemet är bra då det är enkelt att ta fram listor och sålla 
information i systemet med hjälp av filter för att exempelvis få fram 
information för en specifik kund.  
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Problem med affärssystemen och systemlösningarna  

Marie Nordmark säger att företaget har vuxit snabbt och är i behov av 
den här typen av system. Hon anser dock att det är svårt att hitta riktig 
funktionalitet i affärssystemet och att det inte är tillräckligt 
självinstruerande samt att det krävs mycket manuellt arbete. 

Arbetet med att bokföra i systemet upplever Marie-Louise Bergman som 
mindre logiskt än vad hon har upplevt i tidigare system som hon arbetat 
i. Vissa funktioner i systemet är komplexa, det är svårt att hitta sökvägar 
och hon upplever att användarvänligheten för dessa funktioner inte är 
så bra. Hon anser även att de felmeddelanden som kommer upp i 
systemet ibland är svåra att tolka, vilket medför att det kan vara svårt 
att hitta det aktuella problemet. 

Helena Ellner anser att systemet som hon arbetar med är komplext och 
krångligt, att man måste hoppa väldigt mycket i systemet för att få fram 
information. Hon nämnde ett exempel att när hon är inne och tittar på 
en kund kan hon inte direkt från kunden gå till kundens fakturor. För 
detta måste hon först skriva upp fakturanummer för att sedan backa gå 
till historiken och där leta upp den aktuella fakturan.  

Hanna Kapraali tycker att affärssystemet är ganska komplext och svårt 
att lära sig. Systemet är inte så användarvänligt då det är ett stort 
system med många funktioner som idag inte utnyttjas. Ett annat 
problem som hon upplever är att om man anser att någon del saknas 
och att systemet behöver breddas är det mycket kostsamt för företaget. 
Hon har även råkat ut för tekniska problem då hon ska logga in i 
systemet, systemet fungerar då inte som det bör utan hon måste knappa 
in ett antal koder och lösenord för att lösa detta, väl inne i systemet så 
har tidigare inställningar försvunnit.  

Kristin Svensson anser att ett problem är att alla artiklar som läggs in i 
systemet finns kvar, vilket gör att det finns mycket data i systemet som 
inte används och inte är aktuellt i dag. Detta skapar en del komplexitet 
och systemet upplevs som lite ”rörigt”. Ett annat problem som Kristin 
Svensson upplever är att på grund av att systemet är helintegrerat så är 
det svårt att göra förändringar. Det är viktigt att man vet vad man gör i 
systemet eftersom om ett fel görs på ett ställe i systemet så kan det 
påverka hela systemet. I systemet går det inte att automatiskt göra 
repeat-order på vissa produkter som redan är låsta på en inköpsorder 
för just en specifik kollektion. Sedan är det en väldigt tung och 
tidskrävande process när inköpsorder ska avbokas. Då måste man gå in 
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i varje artikel och jämföra med hur mycket man ska betala, eftersom de i 
många fall gör avdrag för leverantör, då måste sådant göras på varje 
artikel i systemet också. 

Vad har företaget funderat på för att lösa dessa problem 

Att systemet är komplext och ibland svårt att använda kan vara svårt att 
lösa utan att byta ut hela systemet. Dock anser flertalet av användarna 
att ytterligare utbildning i systemet skulle vara bra för att få mer 
förståelse för alla funktionerna, ju mer utbildad man är i systemet desto 
mindre komplext upplevs det. Eftersom det finns en del problem med 
funktionerna för produktion har de som en fundering pratat om att byta 
ut hela affärssystemet, detta är dock inte aktuellt idag eftersom det är en 
lång och kostsam process. 

Intervju med Whyred 
Joakim Grip, Ekonomichef på Whyred i Stockholm. Joakim arbetar på 
ekonomi och logistikavdelningen. Avdelningen ansvara för företagets 
transaktioner och hela det finansiella flödet från inköpen till 
utleveranserna.  

Om företaget 

Whyred är ett svenskt modemärke som grundades 1999, deras affärsidé 
är ”Att erbjuda samma design, kvalitet och känsla som de stora 
internationella lyxvarumärkena till lägre pris och där målet är att 
kundens förväntningar överträffas”.  De designar och producerar kläder 
till självsäkra och äventyrliga kvinnor och män. Deras design är en 
kombination av rena linjer, snygga former och unika detaljer. Idag finn 
de representerade i flera länder över hela världen och de har även nio 
”Whyred” butiker i Sverige och en i Köpenhamn (Joakim Grip (2011) 
och (Whyred, www). Företaget har sjutton anställda på huvudkontoret 
och hade 2009/2010 en omsättning på 53 140 TKR (Joakim grip (2011) 
och Affärsdata (2011 d). 

Arbetssätt, funktioner och affärsprocesser  

Företaget består av fem avdelningar: Ekonomi och logistik, 
marknadsföring, design och produktion, försäljning CPS (Concept 
Partner Sales) och Retail. I ledningen sitter företagets VD. Förutom 
personalen på huvudkontoret har de nio egna butiker i bland annat 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn med egen personal på 
cirka femtio anställda. Om man ska hårddra det kan man säga att femtio 
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procent av volymen säljs till återförsäljare och femtio procent säljs till 
egna butiker. Koncernen består av fyra olika bolag. IT-avdelningen, dvs. 
drift och support av systemet outsourcas till en extern leverantör. 
Lagerhanteringen (inleveranser, packning, utleveranser osv.) i Sverige 
sköts av en extern firma i Varberg. Företaget har inga egna fabriker utan 
produktionen sker hos leverantörer på fabriker i bland annat Kina, 
Indien, Italien, Portugal, Turkiet och Kroatien. Whyred outsourcar 
försäljningspersonal, så kallade agenter som arbetar med försäljning i 
andra länder. 

Alla delar av ett bolag som Whyred är viktiga. Design och produktion är 
den mest centrala funktionen i företaget, utan en bra design skulle 
företaget inte sälja något. Försäljningen kan även den ses som en viktig 
funktion för att få ut produkten till kunder. De andra funktionerna kan 
ses som stödfunktioner för att få företaget att fungera i sin helhet. 

Affärssystem och systemlösning 

Företaget använder ett helintegrerat standardsystem som heter 
Apparel21, det är ett Australiensiskt system som är stort och omfattande 
då det täcker företagets alla funktioner och processer. Anledningen till 
att de valde detta affärssystem var att en svensk leverantör ville bredda 
sig och tog in systemet 2006 och Whyred valde då att göra en 
upphandling av systemet. Systemet är branschspecifikt och är anpassat 
för att täcka de krav som modebranschen har på ett IT-stöd. Det har 
lösningar för företagets alla processer och funktioner som för 
produktion, kassa, logistik, inköp PDM etc. Den enda funktionen som 
inte hanteras i Apparel21 är lönefunktionen för lönehantering vilket 
görs i ett separat system som heter Visma lön. Detta system är inte 
integrerat med affärssystemet utan man överför information manuellt 
till systemet. Enligt Joakim är systemet mer uppbyggt för produktion än 
vad det är för hantering av de finansiella delarna. 

Lagerhanteringen som de outsourcar till ett annat företag använder 
samma system som Whyred, där de loggar in och ändrar samt 
uppdaterar data. Företaget har en webbshop där de säljer sina artiklar, 
betalningarna som sker via e-handel sköts separat och läggs sedan in 
manuellt i systemet. 
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Nyttan med affärssystemet och systemlösningarna 

En fördel som Joakim ser med systemet är att det är just ett helintegrerat 
affärssystem och då täcker företagets alla processer och funktioner. Att 
ha kassasystemet som en funktion i systemet är mycket fördelaktigt då 
butiksdata kan ses direkt i realtid i affärssystemet. 

Problem med affärssystemen och systemlösningarna  

När implementeringen av systemet utfördes så hade 
konsulterna/leverantörerna ingen tidigare erfarenhet av Apparel21 och 
hade därmed inte tillräcklig kunskap om det specifika systemet för att 
göra en bra implementering. Kravlistan på systemet från företagets sida 
var kanske inte heller fullständig. Även om systemet täcker företagets 
alla funktionera så fungerar inte alla systemfunktioner optimalt, 
ekonomidelen är en sådan funktion. Systemet varnar exempelvis inte 
när användare gör fel i systemet och det går inte att på ett enkelt sätt 
söka information i systemet. Eftersom koncernen består av fyra bolag så 
blir administrationsarbetet mer omfattande och komplext, vilket kräver 
att dessa funktioner i systemet är enkla och smidiga att arbeta med. 

Ett annat problem är att leverantörerna av systemet inte finns etablerat i 
Europa, de har endast två kunder för systemet Aparel21 i Sverige och 
ingen i resterande av Europa. Då leverantören inte har arbetat med 
systemet någon längre tid så har de inte så stor kunskap och erfarenhet 
av att sköta driften och supporten av detta specifika system vilket 
självklart kan skapa problem. Detta företag kommer även att lägga ner 
denna verksamhet vilket gör att Whyred inte kommer att få någon hjälp 
med systemen i framtiden. Det enda alternativet om det skulle behålla 
sitt nuvarande system är då att låta leverantörer från Australien sköta 
systemet. Detta skulle dock inte vara möjligt i praktiken då det är stora 
tidskillnader och hantering av lokala regler, så som moms etc. inte 
fungerar på samma sätt.  

Systemet är stort och komplext och det är då ganska svårt för 
användarna att lära sig systemet. Det finns inte tid och möjlighet att lära 
sig systemets alla funktioner, vilket gör att man inte utnyttjar systemets 
fulla potential. Det går bra att få ut rapporter från systemet och 
valmöjligheterna är stora, men på grund av systemets komplexitet så tar 
man den lättaste vägen när man arbetar i systemet vilket bidrar till att 
underlaget för rapporterna blir sämre. Det finns idag ingen riktig 
dokumentation och inga manualer för Apparel21, detta kan vara bra att 
ha tillgängligt när man behöver göra felsökningar eller utnyttja nya 
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funktioner. Att ta fram manualer är dock inte så viktigt för företaget, 
framförallt eftersom systemet inte är kundanpassat.  

Vad har företaget funderat på för att lösa dessa problem 

Planen är, och arbetet har börjat med att leta ett helt nytt system eller en 
ny systemlösning. Det viktigaste är att funktionerna PDM, 
butikslösningar, rapportgenerator och att funktioner för leveransen till 
bokföringen finns tillgängliga vid införskaffandet av en ny 
systemlösning. Endast ett standardsystem behöver inte ha alla dessa 
funktioner utan de kan tänka sig att ha flera standardsystem (dock max 
tre stycken) som är integrerade med varandra och uppfyller de kraven 
som de har. BI-verktyget funderar det på att lägga utanför systemet och 
integrera med alla funktioner för att få tillgång till bra underlag för 
analyser och rapporter. Det man strävar efter är att införskaffa ett 
system som uppfyller alla kraven som företaget har men som även är 
enkelt att arbeta i. 

 


