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Sammanfattning 
Divisionen ASSA ABLOY Entrance System i Sverige består i dag av tre legala enheter; Pedestrian 
Door Solutions (PDS), Industrial Door and Docking Solutions (IDDS) och High Performance 
Door Solutions (HPDS). Företaget har precis inlett en process där dessa tre bolag ska samlas under 
ett organisationsnummer. I denna hopslagning har ledningsgruppen hos AAES  insett behovet av att 
införskaffa ett nytt gemensamt ledningssystem. 
 
Examensarbetets syfte var att föreslå ett konceptuellt förslag av / till en ny plattform där ett nytt 
ledningssystem kan utformas samt en implementeringsprocess för detta.  
 
Datainsamling i form av litteraturstudier, benchmarking, workshops och intervjuer skapade en 
teoretisk grund för att genomföra detta arbete. Utifrån framtagen referensram analyserades sedan de 
lösningar som hittats för ett nytt ledningssystem samt en implementeringsprocess för detta.  
 
Analysen av införskaffad information om ledningssystem, plattformar och förändringsledning 
mynnade ut i två olika förslag varav ett rekommenderas starkare. Detta var en befintlig lösning som 
levereras av AM-system. Denna lösning anses kostnadseffektiv och lever upp till de krav som 
definierats av ASSA ABLOY Entrance System. Ett förslag på en implementeringsprocess 
presenterades även i slutet av detta arbete.  
 
För vidare arbete rekommenderas att kontakta konsulter för att få mer information om kostnaden 
för att utveckla ett system i Sharepointmiljö, som var projektets alternativa lösning, samt en teknisk 
analys av de olika förslagen. 
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Abstract 
ASSA ABLOY Entrance Systems in Sweden today consists of three business units; Pedestrian Door 
Solutions (PDS), Industrial Door and Docking Solutions (IDDS) and High Performance Door 
Solutions (HPDS). The company has just launched a process in which these three units will be 
brought together under one organization number. In this merging the management of AAES 
recognized the need to acquire a new common management system. 
 
The purpose of this bachelor thesis was to propose a conceptual draft of a new management system, 
a platform where it can be developed and an implementation process for this. 
 
Data collection in the form of literature studies, benchmarking, workshops and interviews created a 
theoretical basis for carrying out this work. Based on this, a framework was developed and the 
different solutions were then analysed. 
 
The analysis of obtained information about management systems and change management resulted 
in two different proposals where one was considered more appropriate. This was an existing 
solution delivered by AM-system. This solution is considered to be cost effective and meets the 
requirements defined by ASSA ABLOY Entrance Systems. A proposal for an implementation 
process was also presented at the end of this work. 
 
For further work it is recommended to contact the IT-consultants to obtain more information about 
the cost to develop a new system in a Sharepoint environment, which was the projects alternative 
solution. An analysis of the technical aspects of the systems is recommended as well. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Divisionen Assa Abloy Entrance System AB (AAES), som är en del av Assa Abloy-koncernen, 

består av tre hopslagna/uppköpta bolag som heter Pedestrian Door Solutions (PDS), Industrial 

Door and Docking Solutions (IDDS) och High Performance Door Solutions (HPDS). Idag 

använder de olika enheterna sig utav två olika ledningssystem och ett av bolagen är helt utan. 

Ledningsgruppen är inte tillfredsställd med dagens lösningar då systemen är dåligt uppdaterade 

och mer anpassade för producerande bolag. AAES är mer eller mindre en renodlad sälj- och 

serviceorganisation med ca 350 anställda i Sverige. 

 

Anledningen till att de inte är nöjda med dagens lösning är framförallt att den inte används av de 

anställda. När en fråga dyker upp kan det vara svårt att hitta svaret på den i de nuvarande 

ledningssystemen och ibland existerar inte svaren alls. Detta innebär att frågan då ställs till någon 

kollega som vet. Då dessa scenarion frekvent uppstår tar det onödigt mycket tid från personer 

med ledande befattningar, som oftast får frågorna. Om svaret enkelt kunde hittas i 

ledningssystemet hade det sparat tid för båda parter. Dels för personen som får frågan, som 

måste lägga ner tid på att besvara den, och dels för personen som ställer frågan som måste lägga 

tid på att invänta svaret. Ett nytt ledningssystem gör det möjligt att eliminera detta tidskrävande 

extraarbete. 

AAES behöver hjälp med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för två av dessa bolag och så 

småningom ska även det tredje bolaget kunna implementeras i systemet. 

  

Uppgiften var att rent teoretiskt ta fram en plattform där ett ledningssystem kan byggas som 

passar in på kraven. AAES önskade även att förslag skulle lämnas på hur en 

implementeringsprocess av systemet kan gå till på ett effektivt sätt samt att standardkraven för en 

ISO-certifiering säkerställs. 

  

1.2 Syfte/Mål 
Målet med arbetet var att hitta den bästa IT-lösningen, det vill säga en plattform, där ett 

ledningssystem till AAES kan byggas. Ambitionen var att utforma ett konceptuellt system som 

följer kraven för en ISO-certifiering samt att systemet ska vara enkelt att använda. 
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AAES ambition med det nya ledningssystemet är att de ska kunna placera en nyanställd vid det 

och efter max en timma ska personen ha en bra överblick över hur verksamheten hänger ihop 

och var denna kan hitta svar på olika frågor som rör verksamheten. Systemet bör ha olika 

behörighetsfunktioner, till exempel ska alla kunna se alla dokument och vissa ska ha behörighet 

att editera dem. Det viktigaste är att systemet är användarvänligt med ett tillfredsställande 

gränssnitt. 

 

Projektet genomfördes under en period om tio veckor. 

 

1.3 Frågeställningar 
Syftet med detta projekt var som nämnt ovan att ta fram den bästa lösningen för ett 

ledningssystem för AAES. För att detta ska göras på bästa sätt krävs att följande frågor besvaras: 

 

● Vad kostar en plattform till ett ledningssystem 

○ Vid val av en befintlig plattform? 

○ Vid val av att utveckla ett egen? 

● Hur implementeras ett nytt ledningssystem på ett effektivt sätt? 

○ Hur skapas ett ägandeskap bland de anställda på AAES? 

● Hur bör ledningssystemet vara utformat för maximal användarvänlighet?  

○ Gränssnitt? 

○ Grafisk utformning? 

● Hur säkerställs ledningssystemet enligt ISO-standard? 

 

1.4 Avgränsningar 
Projektet är avgränsat mot att utveckla ett eget system både tekniskt och praktiskt samt att skriva 

eventuell kod om det skulle framkomma att ett eget system är det bästa alternativet. IT-specifika 

frågor lämnas alltså utanför denna rapport. Detta projekt är således enbart på teoretisk basis och 

en eventuell implementering av ett system kommer inte att göras. Vem som ansvarar för vilket 

segment och vem som får eller inte får editera dokumenten i ledningssystemet är en uppgift som 

överlåts åt beställaren. Ledningssystemet berör endast den svenska delen av divisionen Assa 

Abloy Entrance Systems AB som består av PDS, IDDS och HPDS. 

 

Det nya systemet ska främst fungera som ett dokumenthanteringssystem och ska inte behandla 

realtidsdata från till exempel CRM- och ERP-systemen. 
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En lösning om ett ledningssystem som kan integreras i affärssystemet AX, som AAES byter till 

under 2017, kommer inte att undersökas med anledning av att beställaren vill ha en lösning 

presenterad och så småningom genomförd till årsskiftet 16/17. 

 

1.5 Metod 
Befintliga ledningssystem har undersökts, utvärderats och jämförts mot att på egen hand ta fram 

ett konceptuellt system. Benchmarking har använts för att se hur andra liknande organisationer 

arbetar med ledning och även vilka system, verktyg och funktioner de använder sig utav. Detta 

för att kunna samla de bästa idéerna i ett och samma system. Anställda på olika positioner inom 

AAES har intervjuats för att den bästa lösningen för ledningssystemet skulle uppnås.  

 

Leverantörer av plattformar där ett ledningssystem kan byggas har även intervjuats för att erhålla 

mer information om vad säljorganisationer brukar önska för funktioner när de förfrågar på eller 

beställer nya ledningssystem och/eller affärssystem. Här har pris indikerats av leverantörerna. 

  

Samtal har även förts med olika organ som genomför certifieringar enligt ISO 9001. Detta har 

gjorts för att säkerställa att hanteringen av det nya ledningssystemet uppfyller de kraven som 

dessa organ ställer på ledningssystem och kvalitetsledning. 

 

Arbetets dokument har säkrats genom att dokumenthanteringen uteslutande skett i molnbaserade 

tjänster som Google Drive. Detta även för att två personer samtidigt skulle kunna arbeta i samma 

dokument utan att konfliktkopior skapades. All fakta och alla källor som bearbetats har ständigt 

granskats ur en källkritisk synvinkel, speciellt då referensen inte avsett en vetenskaplig rapport. 

 

Ständiga avstämningar i form av workshops och telefonmöten med handledare och 

ledningsgruppen för AAES har använts för att säkerställa att alla strävat mot samma mål. Detta 

säkerställde även att projektet höll sig inom ramverket som uppspändes av beställarens krav och 

önskemål. De kontinuerliga avstämningarna var även ett verktyg för att bedöma egna insatser och 

tidsåtgången i projektet. Då arbetet även varit styrt av en välanvänd standard har benchmarking 

tillämpats för att på så sätt kvalitetssäkra det nya systemet som har arbetats fram. 

 

Projektet har genomförts i fyra olika faser. De fyra faserna var problemanalys, faktainsamling, 

genomförande och analys samt utvärdering och slutrapportering. Dessa fyra faser användes för 
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att få en bra struktur på arbetet och även för att tidigare projekt som drivits under utbildningen 

byggt på samma faser.  

 

Under problemanalysen upprättades en projektplan som underlag för att alla inblandade parter 

skulle vara överens om vad som skulle göras och inte göras i projektet. Projektplanen låg även till 

grund för utformningen av intervjufrågor till anställda inom AAES och även till personer utanför 

organisationen såsom systembyggare, ISO-certifieringsorgan, managementkonsulter och övriga 

bolag som vi gjorde benchmarking på. Under den första fasen bestämdes även vilka bolag som 

skulle ingå i benchmarkingen. Den teoretiska referensramen fastställdes även och den baserades 

på tidigare kunskaper som erhållits i KTHs projektkurser.  

 

I faktainsamlingsfasen genomfördes intervjuer med ett tiotal anställda på AAES. De flesta 

genomfördes på Järfällakontoret och ett fåtal gjordes på telefon. Dessa intervjuer gjordes för att 

ta reda på vad det var som inte fungerade med de nuvarande ledningssystemen samt vilka 

funktioner och så vidare som önskas i ett nytt system för att det ska användas och vara 

tillfredsställande. Benchmarking genomfördes i intervjuform på Assa AB i Eskilstuna och på 

OEM Automatic AB i Spånga. Benchmarking mot Dell AB genomfördes genom en 

telefonintervju. Intervjuerna med Barium och Mum consulting gjordes på respektives kontor i 

centrala Stockholm. I alla fall övergick intervjuerna till dialoger i en öppen form, detta kan ha 

berott på att intervjufrågorna inte var tillräckligt specifika eller relevanta. Intervjuerna drevs mer 

som möten varför intervjuerna återges i en sammanfattad form i appendix A. Informationen från 

genomförda intervjuer sammanställdes och utgjorde grunden för analysdelen. Teoretiska studier 

av ISO 9001 och förändringsledning utfördes även för att ha så mycket fakta som möjligt i 

analysfasen. 

 

När analysfasen tog vid analyserades resultatet av faktainsamlingen. Först gjordes analyser av 

varje enskilda ledningssystem som undersöktes med stöd av informationen som erhållits under 

faktainsamlingen, främst i form av intervjuer och studien av ISO-kraven. Analysen av de olika 

ledningssystemen sammanställdes i en tabell så att det enkelt gick att överblicka större delen av 

projektet och även se hur de olika systemen rankats och jämförts. Därefter listades ett förslag på 

hur en implementering ska genomföras av valt system. Studien av förändringsledning, intervjun 

med Mum consulting och intervjun med Assa AB i Eskilstuna, som nyligen genomfört en 

implementering av ett liknande system, var till stor nytta för att kunna presentera ett så trovärdigt 

och realistiskt förslag som möjligt.  
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Vid utvärdering och slutrapportering sammanställdes ett resultat av arbetet med stöd från den 

genomförda analysen. En slutsats sammanställdes även utifrån de uppsatta mål och 

frågeställningar projektet haft. Detta gav även en tydlig bild för vilka rekommendationer som 

kunde lämnas för fortsatt arbete. 

 

  



 

 6 
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2 Teoretisk referensram 
För att kunna lösa uppgiften med att ta fram ett nytt ledningssystem till AAES har fakta om vad 

ett ledningssystem är och hur det används studerats. För att det nya systemet ska kunna 

certifieras enligt ISO 9001 har denna standard studerats djupare för att erhålla en djupare 

förståelse av vad som egentligen krävs av ett system och av personalen.  

 

Genom att undersöka olika teorier om förändringsledning har arbetet säkerställt att den 

eventuella implementeringen för AAES går så smidigt som möjligt. Detta är viktigt för att 

förändringen ska bli bestående och att de anställda använder det nya systemet. 

 

2.1 Ledningssystem 
Ett ledningssystem är information som beslutsfattare inom en organisation kan använda för att ta 

korrekta och faktabaserade beslut detta förvaltas och hanteras digitalt av ett så kallat Content 

Management System (CMS). Det finns olika typer av ledningssystem som säkerställer olika 

funktioner inom en organisation. Ett miljöledningssystem säkerställer att organisationens 

miljöpåverkan minimeras och ett kvalitetsledningssystem säkerställer kundernas och 

intressenternas krav möts (Canea 2016). 

  

Utgångspunkten för ett system som detta är de personer som det omfattar och den kompetens de 

besitter. Det omfattar dock inte bara personer och deras kompetens utan behandlar även lokaler, 

materiell samt besluts- och arbetsvägar som de anställda i organisationen tar. Målet med ett 

sådant system blir således att vägleda de anställda att ständigt ta rätt beslut och vägar i arbetet. 

Ledningssystemet blir alltså den standard som bolaget internt arbetar efter (SIS 2011).  

 

Det väsentliga för varje företag är alltså att besitta den kompetens som erfordras för att bedriva 

det dagliga arbetet. För att på ett systematiskt sätt införskaffa och bibehålla denna kompetens 

inom bolaget är ett ledningssystem essentiellt (SIS 2011). 

 

2.2 Standard 
En standard är ett gemensamt sätt att lösa ett återkommande problem. Syftet med standarder är 

att skapa rutiner som är enhetliga och transparenta som alla inom en organisation eller bransch 

kan enas om. Detta för att höja kvaliteten på alla processer och undvika missförstånd. 

Synergieffekterna av detta blir en effektivare och mer resurssnål organisation. Vid 
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organisationsöverskridande handlingar, som till exempel vid upphandlingar och upprättande av 

avtal underlättar det om alla utgår från en och samma standard och på så sätt pratar samma språk. 

 

Världen förändras ständigt och därför är det viktigt att riktlinjer och gemensamma 

överenskommelser förnyas och utvecklas i samma takt. I det globaliserade samhället är det viktigt 

att att alltid hålla sig uppdaterad med en eller flera internationella standarder. Detta främjar 

gränsöverskridande handel, samarbeten och utbyte av information. När en standard 

implementeras i ett bolag höjs bolagets lägstanivå samtidigt som standarden hjälper bolaget att 

jobba med ständiga förbättringar. (SIS 2016)  

 

2.2.1 ISO 9001:2015 
ISO 9001 är idag världens mest använda kvalitetsstandard med över 1,1 miljoner utfärdade 

certifikat i 187 länder. I Sverige ligger antalet utfärdade certifikat strax över 5000 stycken och 

uppskattningsvis är det ungefär lika många företag som efterlever standarden men de väljer att 

inte certifiera sig formellt, troligtvis av ekonomiska skäl. (SIS 2015) 

 

Även ISO-standarder uppdateras kontinuerligt för att uppnå ständiga förbättringar. Vanligtvis 

utvärderas varje standard vart femte år och uppdateras om ISO anser att en specifik standard har 

blivit utdaterad. ISO 9001 har under 2015 gått igenom en sådan uppdatering och fokus har lagts 

på riskbaserat tänkande. Detta har behandlats i tidigare versioner men ISO har valt att lägga 

större vikt vid detta i den nya utgåvan. (ISO 2015, s.3) 

 

Att införskaffa ett ledningssystem är ett strategiskt beslut för en organisation som kan hjälpa den 

att förbättra prestationerna och på så sätt öka vinsterna, samt uppmuntra till att sträva efter en 

hållbar utveckling. Fördelarna med att implementera ett ledningssystem baserat på ISO-standard 

är att: 

● Ständigt kunna tillhandahålla produkter och tjänster som möter kundernas krav  

● Göra det enklare att öka kundernas tillfredsställelse 

● Hantera risker och möjligheter kopplade till företagets förutsättningar och mål 

● Visa att man efterföljer de kvalitetskrav som specificerats i ledningssystemet 

(SIS 2015, s. v) 

 

Standarden föredrar processinriktning framför funktionsinriktning och som delar ingår PDCA-

cykeln , se figur 2.1, och riskbaserat tänkande. PDCA-cykeln gör det möjligt för organisationen 
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att säkerställa att processerna har tillräckliga resurser och lämplig ledning, samt att man tar tillvara 

på alla förbättringsmöjligheter som identifieras. (SIS 2015, s. v) 

 

2.2.1 Plan-Do-Check-Act-cykeln 
PDCA, som står för Plan, Do, Check och Act, är ett kvalitetsverktyg som kan användas på hela 

verksamheten. Figur 2.1 (SIS 2015, s. vii) visar hur ett ledningssystem fungerar som ett ramverk 

för processen.  

 
Figur 2.1 Illustration av PDCA-cykeln (SIS 2015, s. vii) 

 

● Planera: Målen för ledningssystemet och dess processer upprättas. Man bestämmer sig 

för vilka resurser som behövs för att uppnå de resultat som överensstämmer med 

kundernas krav och företagets övriga policys. 

● Genomföra: Verkställ planen 

● Följa upp: Övervaka och mät processerna och jämför med policys och mål. Resultaten 

skall rapporteras. 

● Förbättra: Vidta lämpliga åtgärder för att ständigt förbättra företagets processer. 
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2.2.1 Principer för kvalitetsledning 
Denna internationella standard bygger på de sju principer som beskrivs i ISO 9000. I dessa 

beskrivningar anges varje princip samt motiveras för varför de är viktiga för organisationen. 

Under dessa förklaras även fördelar samt exempel på typiska åtgärder för att förbättra 

organisationens prestanda när dessa tas i bruk.  

 

De sju principerna är: 

● Kundfokus 

● Ledarskap 

● Medarbetarnas engagemang 

● Processinriktning 

● Förbättring 

● Faktabaserade beslut 

● Relationshantering  

(SIS 2015, s. vi) 

 

2.2.1 Processinriktning 
Standarden uppmuntrar till tillämpning av processinriktning under utvecklingen, 

implementeringen och förbättringen av ett ledningssystem. Detta förhållningssätt används för att 

öka kundnöjdheten och möta dess krav. Specifika krav som även ses nödvändiga beskrivs mer i 

stycke 4.4 i ISO 9001:2015. 

 

För att organisationen ska bli effektiv, verkningsfull och nå sina mål krävs att den inser vikten i 

att se på verksamheten som ett system av samverkande processer. Endast när organisationen 

inser vikten av detta kan den styra förhållanden och beroenden mellan processerna för att på så 

sätt öka den övergripande prestandan. 

 

För att uppnå resultat, i enighet med företagets kvalitetspolicy och strategiska inriktning, krävs att 

de olika processerna och dess samverkan hanteras systematiskt. PDCA-cykeln är ett effektivt 

verktyg för att säkerställa processerna och dess interaktioner med varandra samt att den 

motverkar oönskade resultat.  
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Genom ett processinriktat ledningssystem för organisationen möjliggörs följande: 

 

● Organisationen förstår och uppfyller ständigt de krav som ställs 

● Processerna betraktas med avseende på skapat mervärde 

● Verkningsfulla processer 

● Processer förbättras genom utvärdera data och information 

(SIS 2015, s. vi) 

 

2.2.1 Riskbaserat tänkande 
För att organisationen skall kunna certifieras enligt ISO 9001:2015 krävs att denna planerar och 

vidtar åtgärder för att på ett effektivt sätt hantera risker och möjligheter. Genom ett sådant 

förebyggande arbete kan organisationen bygga en grund för ledningssystemet och på så vis uppnå 

bättre resultat.  

 

2.2.2 ISO 9001:2015 krav på ledningssystem 
ISO 9001 bygger på ett antal principer. Under 2015 reviderades denna standard och gick där med 

från åtta olika principer till sju. Varje princip stöds av ett antal krav i ISO 9001 som säkerställer 

att hela organisationen lever upp till standarden. Projektet som denna rapport avhandlar handlar 

om att utforma en ny plattform för ett ledningssystem åt AAES, detta leder således till att alla 

krav i standarden inte måste behandlas. (SIS, 2015) 

 

De krav i standarden som berör plattformen går att hitta under kapitlen 7.5 Dokumenterad 

information och 9.2 Intern revision i standarden. Följande krav är ett utdrag ur dessa kapitel: 

 

2.2.2 Dokumenterad information (utdrag ur kap 7.5)  
Allmänt (7.5.1) 

Organisationens ledningssystem ska innefatta: 

A. Dokumenterad information som krävs enligt ISO 9001:2015 

B. Dokumenterad information som organisationen har bestämt är nödvändig för ett väl 

fungerande ledningssystem 

(SIS 2015, s. 8) 
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Skapande och uppdatering (7.5.2) 

När dokumenterad information skapas och uppdateras ska organisationen säkerställa lämplig: 

A. Identifiering och beskrivning (t.ex. rubrik, datum, författare och referensnummer)  

B. Form (t.ex. språk, programvaruversion, grafik) och medium (t.ex. papper, elektroniskt 

format) 

C. Granskning och godkännande i fråga om lämplighet och tillräcklighet 

 (SIS 2015, s. 9) 

 

Styrning av dokumenterad information (7.5.3) 

(7.5.3.1) 

Dokumenterad information	som krävs av ledningssystemet och av denna standard ska styras för 

att säkerställa att: 

A. Den är tillgänglig och lämplig för användning där den behövs och när den behövs 

B. Den är tillräckligt skyddad (t.ex. mot förlust av konfidentiell information, olämplig 

användning eller förvanskning). 

(SIS 2015, s. 9)  

 

(7.5.3.2) 

För denna styrning av dokumenterad information ska organisationen i tillämplig utsträckning 

behandla: 

A. Distribution, åtkomst, inhämtning och användning; 

B. Förvaring och bevarande, inklusive bevarande av läsbarhet;   

C. Styrning av ändringar (t.ex. versionshantering); 

D. Arkivering och gallring. 

 

Dokumenterad information av externt ursprung, som organisationen har bestämt är nödvändig 

för planering och användning av ledningssystemet ska i lämplig utsträckning identifieras och 

styras. 

 

Dokumenterad information som bevaras som bevis på överensstämmelse ska skyddas från 

oavsiktlig ändring. 

(SIS 2015, s. 9) 
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2.2.2 Intern revision (Utdrag ur kap 9.2) 
(9.2.1) 

Organisationen ska med planerade intervall genomföra interna revisioner för att få information 

om huruvida ledningssystemet: 

A. Överensstämmer med: 

a. Organisationens egna krav på sitt ledningssystem 

b. Kraven i denna standard 

B. Har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt 

(SIS 2015, s. 17) 

 

(9.2.2) 

Organisationen ska: 

A. Planera, upprätta, införa och underhålla revisionsprogram, vilket innefattar frekvens, 

metoder, ansvar, planeringskrav och rapportering, vilka ska ta hänsyn till betydelsen av 

berörda processer, ändringar som påverkar organisationen och resultaten vid tidigare 

revisioner 

B. Definiera revisionskriterier och omfattning för varje revision 

C. Välja revisorer och genomföra revisioner på ett sätt som säkerställer revisionsprocessens 

objektivitet och oberoende 

D. Säkerställa att revisionsresultaten rapporteras till relevanta ledningsfunktioner; 

E. Utan onödigt dröjsmål vidta lämpliga korrigeringar och korrigerande åtgärder 

F. Bevara dokumenterad information som visar genomförandet av revisionsprogrammet 

och revisionsresultaten  

(SIS 2015, s. 17) 

 

2.3 Gap-Analys 
Inför certifieringen av ISO 9001:2015 rekommenderar många certifieringsorgan, bland annat 

Intertek (2016), att en gap-analys genomförs. En gap-analys kan ses som en förrevision där de 

områden företaget behöver förändra för att möta kraven i de uppdaterade utgåvorna identifieras. 

Vid en gap-analys förtydligas företagets styrkor, svagheter, förbättringsområden och ibland även 

hot och möjligheter. Kortfattat resulterar analysen i en identifiering av nuläget i användandet av 

systemet kontra potentialen.  
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2.4 Förändringsledning 
“Ingenting är så lätt att det inte kan bli svårt om det görs motvilligt” 

      -Pubilus Terentius (185-159 f.Kr) 

 

Förändringsledning är förmågan hos en organisation att leda individer och grupper från ett 

nuläge till en önskvärd förändring. Denna teori fokuserar på människorna i förändringen och inte 

tekniken i sig. Målet med förändringsledning är att få individerna att själva vilja ändra sitt 

beteende eller arbetssätt. (Bruzelius & Skärvad 2011) 

 

För att ytterligare öka kunskapen kring förändringsledning har en kontakt upprättats med Gisela 

Bruem Cedergren på MUM Consulting. MUM är ett bolag som specialiserat sig inom att få 

företags olika verksamhetsdelar och dess IT-funktioner att samverka bättre. De fokuserar på 

helheten i bolagen som anlitar dem och är specialiserade på strategi, genomförande och 

förvaltning (MUM Consulting 2016). De har erfarenhet av att leda förändringsarbete vilket ledde 

till att en intervju med Cedergren genomfördes.  

 

Under intervjun förklarade Cedergren1 att hela personalstyrkan måste attraheras av förändringen. 

Detta bör helst göras genom att påvisa att förändringen leder till det bättre och att den 

underlättar den dagliga verksamheten för användaren. Hon förklarar även att förändringsledaren 

bör hitta ambassadörer inom organisationen som är fullständigt lojala och positiva till 

förändringen. På så sätt inser de övriga anställda att förändringen inte bara är ett beslut som 

kommer från ledningen.  

 

För att förändringen skall bli beständig hävdar även Cedergren1 att det krävs en förändringsledare 

som inte ger upp, som hämtar kraft från framgångarna och tar motgångarna med en klackspark. 

Dessutom behöver förändringsledaren vara ständigt initiativrik och hitta nya, eller återanvända 

gamla vägar för att lyckas driva igenom förändringarna. 

 

Cedergren1 betonar även vikten av att utbilda i det nya systemet. Användarna måste vara 

bekväma i det nya systemet och det ska inte finnas några funderingar på hur det fungerar. Det 

nya systemet bör även utvärderas innan lansering så att “barnsjukdomar” kan elimineras innan de 

når de nya användarna. 

 

                                                
1 Gisela Bruem Cedergren förändringskonsult MUM Consulting , intervju den 2 maj 2016 
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För att den dagliga verksamheten inte ska påverkas av förändringen förklarar Cedergren1 även att 

en konsult bör leda förändringen. På så sätt kommer varken förändringsarbetet eller den dagliga 

verksamheten i kläm. Hon förklarar att hon ofta ser att förändring som görs av ordinarie personal 

tenderar att prioriteras lägre än den dagliga verksamheten och på så vis förankras inte 

förändringen på ett effektivt sätt.  

 

2.4.1 Åtta steg i förändringsledning 
För att effektivt uppnå en bestående förändring gäller det att motivera de anställda och få dem att 

se att förändringen är för det bättre. Mer än 70 procent av stora förändringar misslyckas. Enligt 

Dr. Kotter sker detta för att organisationer inte tar sig an förändringsarbetet på ett holistiskt sätt 

samt att ledningen inte lyckas att motivera dess medarbetare. Dr. Kotter är en av världens främsta 

på ämnet och har givit ut flera böcker på ämnet. I hans bästsäljare Leading Change (1996, s. 23) 

beskriver han åtta kritiska steg för att få en lyckad och bestående förändring. Nedan anges och 

förklaras dessa steg:  



 

 16 

 

 

 
Figur 2.2 Kotters åtta steg i förändringsledning (Kotter International 2016) 

 

Steg 1 - Skapa en känsla av akuta behov 

Om arbetarna inom en organisation är för nöjda blir det svårt att genomföra ett 

förändringsprojekt. Om inte de anställda förstår nödvändigheten av förändringen kommer den 

uppmärksamhet och de uppoffringar som behövs inte att göras. Därför måste de anställda 

uppmärksammas på att en förändring är angelägen. 

 

Steg 2 - Bilda en sponsorkoalition 

Sätt ihop ett starkt ledningsteam, som har rätt kompetens och makt för att på så sätt undvika att 

förändringsprojektet tappar i tempo och samtidigt se till att hålla uppe omfattningen i 

organisations- och attitydförändringen. Ett bra ledningsteam kan även se till att gruppens tillit 

ökar som gör att motsättningar och övriga problem kan diskuteras på en öppen och ärlig nivå. 

När denna höga nivå av tillit är uppnådd kan ledningsteamet vägleda förändringen på bästa sätt. 

Om ett kraftfullt ledningsteam saknas bör fokus läggas på att göra om steg 1. 



 

 17 

 

Steg 3 - Utveckla en förändringsvision 

Fokusera på alla intressenters bästa för att skapa en vision som är känslomässigt attraktiv. 

Visionen ska utmana till omvälvande förändring och samtidigt vara genomtänkt. Om problem 

uppstår med att få fram en vision bör tillit byggas upp genom ett grundligare utförande av steg 2. 

 

Steg 4 - Kommunicera visionen 

Det är vanligt förekommande att ett misslyckande av ett förändringsprojekt beror på att 

kommunicerandet av visionen drunknar i floder av övrig information och akutstyrt arbete som 

anses som vardag i de flesta organisationer. Detta steg handlar således om vikten av en 

framgångsrik och omfattande kommunikation samt förmågan att “leva som man lär” 

kommuniceras ut från ledningsgruppen.  

 

Steg 5 - Förstärk möjligheten att agera 

När en ny vision ska förverkligas inom en organisation finns det ofta hinder. Oftast gäller det 

medarbetare som tänker konservativt och har svårt att släppa gamla tankemönster. Målet är att 

förvandla alla hinder till stöd när människorna uppmanas att agera på nya, bättre sätt.  

 

Steg 6 - Generera snabba vinster 

Det är viktigt att planeringen för kortsiktiga segrar kommer igång tidigt. Genom tidiga vinster 

påvisas att företaget är på rätt väg och en känsla av belöning inges som sporrar medarbetarna till 

att fortsätta arbeta i samma riktning. Samtidigt börjar cynikerna inse värdet i det nya sättet att 

arbeta.  

 

Steg 7 - Bibehåll momentum i förändringen 

Då ett större steg passerats finns en stor risk i att fira delsegern för stort. Det kan resultera i att 

medarbetarna slappnar av och förändringstakten tappar fart dramatiskt. Det gäller att använda 

energin i delsegern till att inleda nya, större förändringar och driva på alla medarbetare i samma 

riktning, framåt. 

 

Steg 8 - Förankra det nya arbetssättet 

Förändringen måste förankras djupt i företages kultur för att attityd- och beteendeförändringen 

ska bestå långt efter att ledningsteamet försvunnit ur projektet. Det är ingen lätt uppgift men med 

fokus på rätt saker är det klart genomförbart. 
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 19 

3 Intervjuer 
För att få en bättre överblick över vad som fungerar bra, inte fungerar bra och vad som kan göras 

bättre med de nuvarande ledningssystemen har ett tiotal personer med nyckelbefattningar på 

AAES intervjuats. Gemensamt för alla som är anställda hos IDDS och HPDS är att de använder 

ledningssystemen åtminstone några gånger i veckan och det vanligaste syftet med systemet är att 

ta fram olika policys, rutiner, processbeskrivningar, produktdatablad, hotellavtal och liknande 

verksamhetsstödjande dokument.   

 

Av de som arbetar för IDDS anser alla att deras ledningssystem är uråldrigt och behöver fräschas 

upp. Översikten på förstasidan är dålig och de vet inte riktigt vart de ska leta när de söker efter 

något. Svårtillgängligheten gör att sökfunktionen oftast används och då vet de inte om de får med 

alla träffar eller inte eftersom känslan är att alla dokument inte är taggade eller uppdaterade. 

Förbättringsförslagen från medarbetarna på IDDS är således att ge ledningssystemet ett nytt 

utseende som är av en modern tappning, att lägga in en funktion som gör att ägarna av 

dokumenten blir tvungna att revidera dem en gång om året för att de alltid ska vara uppdaterade. 

Sökfunktionen bör även förbättras genom att man taggar alla dokument och önskemål om att alla 

filer som laddas upp ska vara i PDF-format framkom också.  

 

Vad gäller ledningssystemet som HPDS använder sig av har medarbetarna där inte mycket att 

klaga på. Det skulle om möjligt vara bra med en bättre sökfunktion och en mer tillfredsställande 

förstasida där man enkelt kan klicka sig vidare inom önskat område. Förslag på vidareutveckling 

av systemet är att serviceteknikerna ska kunna åt systemet via en applikation när de är ute hos 

kund. Det är till stor fördel om de kan få fram ritningar och beskrivningar snabbt och enkelt då 

mycket tid kan sparas in. Förslag på att G:, som är en intern server, ska vara tillgängligt via 

ledningssystemet uppkom även.  

 

Alla intervjuer finns i Appendix A 
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4 Nuläge 
Som beskrivet i inledningen av denna rapport är AAES i dag uppdelat i tre bolag där IDDS och 

HPDS jobbar med var sina ledningssystem och PDS står helt utan ett digitalt system. I detta 

kapitel går rapporten igenom dessa befintliga plattformar och identifierar vad det är, enligt de 

som arbetar i systemen, anser brista. Detta blir på så sätt språngbrädan i arbetet för att hitta en 

bättre lösning för en plattform att bygga ett nytt ledningssystem i. 

 

4.1 Industrial Door & Docking Solutions (IDDS) 
IDDS har i dag en webbaserad lösning som heter CMS NET 7. Systemet, som levereras av HH-

Management, är ärvt av ASSA ABLOY Production som fortfarande använder systemet. 

 

Systemet består av en enklare trädstruktur samt en integrerad sökfunktion. Användarna av 

applikationen hos IDDS är varken nöjda med denna struktur eller den grafiska utformningen. 

Systemet känns uråldrigt och behöver en uppdatering med nya funktioner. Användarna av 

systemet har svårt att veta vilka grenar och mappar de ska leta i när de söker specifika dokument. 

Ansvarig för systemet, Per Eriksson2, uttrycker att systemet är omständigt både för användare 

och administratörer. Systemet saknar funktioner som notifikationer och en anslagstavla. Som 

synes i figur 4.1 är systemet av omodern karaktär och det första man möts av när man öppnar 

systemet är en trädstruktur där man endast har tre grenar att välja mellan. Ledning, huvudprocess 

och stödprocess är enligt medarbetarna inte tillräckligt utan fler grenar önskas. 

                                                
2 Per Eriksson Technical & Quality Manager IDDS, mail-korrespondens 3 maj 2016 
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Figur 4.1 Förstasidan i IDDS ledningssystem 

 

4.2 High Performance Door Solutions (HPDS) 
HPDS har byggt sitt ledningssystem på liknande sätt som IDDS. Det består bland annat av en 

trädstruktur och en sökfunktion. Detta system är byggt i en Sharepoint-miljö som tillhandahålles 

av Microsoft. Systemet är liksom IDDS system ålderdomligt och lever grafiskt inte upp till de 

krav som AAES ställt på det nya systemet. Systemet har de eftersökta mail- och 

notifikationsfunktioner som är önskade. Dessa funktioner används dock inte fullt ut.  

 

 
Figur 4.2 Förstasidan i HPDS ledningssystem 
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4.3 Pedestrian Door Solutions (PDS) 
Enligt uppgifter från AAES står PDS idag utan ett webbaserat Ledningssystem. PDS sätt att 

arbeta säkerställs istället genom rutin bland medarbetarna. Då de flesta inom bolaget har arbetat 

många år och börjar närma sig slutet av arbetslivet så blir nyanställningar ett faktum och ett nytt 

ledningssystem ett måste för att säkerställa det standardiserade arbetssättet.  
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 25 

5 Befintliga lösningar 

5.1 CMS NET 7 
CMS NET 7 är ett webbaserat modulbyggt system som är anpassat för de flesta branschers krav 

samt de standarder som involverar dokumenthantering. Informationen i systemet lagras i en 

relationsdatabas och är AD-kompatibelt. (HH-Management 2016) 

 

Systemet klarar av att hantera alla förekommande filformat samt att all historik på ändringar som 

görs i systemet loggas. Det finns inbyggda mailsystem som skickar ut påminnelser när dokument 

behöver uppdateras och när avtal går ut. (HH-Management 2016) 

 

5.2 Sharepoint 
Sharepoint är ett webbaserat verktyg för att dela idéer, innehåll, information och för att förmedla 

ett företags eller organisations strategier och visioner. Sharepoint är inte bara en tjänst för att 

organisera och förmedla stora datamängder utan systemet är även designat för att organisera och 

lagra dokument, öka produktiviteten hos anställda samt att vara ett stöd för teambaserat arbete 

och projekt. Sharepoint ska vara den naturliga platsen dit anställda vänder sig för att hitta 

experter, dela den interna kunskapen samt erhålla dokumentering kring verksamheten. (DQC 

2016) 

 

Sharepoint är en tjänst med många inbyggda funktioner. Tjänsten är i ursprunget en tom 

webbsida som skräddarsys till kundens önskemål och behov. Bilden nedan åskådliggör de olika 

funktionerna som ingår i Sharepoint och som var och en är oändligt konfigurerbara. 

 

 
Figur 5.1 Olika funktioner i Sharepoint (DQC 2016) 
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Sharepoint är en tjänst som interagerar väl med kända klientprogram, e-post och webbläsare för 

att underlätta för användaren samt för att infria en känsla av konsekvens. Systemets lösningar 

erbjuder arbetsflöden som kan användas direkt utan någon kunskap om kodning. Dessa flöden 

kan användas för initiering, spårning och rapporter av vanliga företagsaktiviteter. Genom 

företagsspecifika krav på processer och kontroller kan användaren ange säkerhetsinställningar, 

lagrings- och granskningsprinciper samt förfallodagsåtgärder för hela innehållet. På så sätt 

säkerställs att dokument hålls uppdaterade och aktuella för företaget i enlighet med kapitel nio i 

ISO 9001. (DQC 2016). 

 

Sharepoint ger även användaren möjligheten att komma åt information i företagets affärssystem 

genom Office Sharepoint Server. Användaren kan definiera egna vyer och interaktioner med 

företagssystemet genom att dra i konfigurerbara back-end-anslutningar. Med Enterprise Search i 

Office Sharepoint Server ges möjligheten att integrera företagsinformation med information om 

dokument, personer och webbsidor för att ge relevanta resultat. Dubbel komprimering, 

stavningskontroll och varningsmeddelanden är funktioner som ökar relevansen samt leder till att 

användaren hittar den denna söker. Office SharePoint Server gör det även enkelt för användaren 

att skapa interaktiva Business-Intelligence-portaler som samlar och visar viktig information från 

olika källor. På så sätt blir informationen överskådlig på ett ställe, detta bidrar till att rätt beslut tas 

baserat på korrekt fakta. (DQC 2016) 

 

I Sharepoint finns olika nivåer av rättigheter. En del kan bara titta på dokument medan andra kan 

redigera. Detta leder till att informationen kan delas säkert och att obehöriga inte kan ändra i 

rutiner. (Kontorskraft 2016) 

 

5.3 Bariumlive 
Barium live är ett ledningssystem inom affärsprocessledning och tillhandahålls av företaget 

Barium AB. Barium AB startades 1995 och idag är de 46 anställda som är placerade i Göteborg 

och Stockholm. Ledningssystemet de marknadsför är kortfattat ett verktyg för att få saker gjorda. 

De inriktar sig främst mot kunder som driver projekt av alla möjliga slag och säljer in sig med att 

deras system hjälper till att leverera resultat snabbare. (Barium 2016) 

 

Själva plattformen är webbaserad och uppbyggd på modeller utav kundernas olika processer. 

Processmodellerna bygger kunderna upp själva, eller med hjälp av Bariumkonsulter direkt på 
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websidan. Det är enkelt att använda och det går fort att sätta upp det. Figur 5.2 är ett exempel på 

en nyanställningsprocess som initieras av HR-chefen, som fyller i en blankett med nödvändiga 

uppgifter. Blanketten skickas sedan vidare till kollegorna inom IT, ekonomi, marknad samt övriga 

berörda så att de ska kunna utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt. Det går att ställa in 

olika deadlines för de olika instanserna och man kan även lägga in automatiska påminnelser så att 

arbetet ska bli utfört i tid och man kan ta emot den nyanställda på utsatt tid med allting förberett. 

Detta sparar i det här fallet tid och energi åt HR-chefen som kan släppa bollen så fort han har 

initierat nyanställningen. Programmet hjälper till med att se till så alla uppgifter utförs genom 

ständiga notifikationer fram till och med att uppgiften är utförd. (Westling3) 

 

Systemet är licensbelagt och en avgift betalas per användare och licenstyp. Westling3 

rekommenderar att ett bolag i AAES’s storlek bör ha runt 40st businesslicenser som har skriv- 

och modifieringsbefogenheter och resterande anställda bör ha en så kallad watch-licens, som 

innebär att de bara kan titta och arbeta i systemet men de kan inte modifiera eller skapa 

processerna. Listpriset för en skrivlicens i businesskategorin ligger på €40 per användare och 

månad (Barium 2016). Listpriset för en watch-licens ligger på 15 SEK per användare och månad 

enligt Westling3.  

 

 

                                                
3 Marcus Westling säljare Barium AB, intervju den 25 april 2016 
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Figur 5.2 En processkedja som illustrerar vad som händer vid en nyanställning 
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6 Utveckla ett eget system från grunden 
Ett alternativ till att skapa ett system på befintlig plattform är att bygga ett från grunden. På så 

sätt skulle AAES slippa att betala licensavgifter. För att få prisindikationer på detta har Chas 

Visual Management AB kontaktats via mail. De krav som ställs på systemet av AAES 

förmedlades till Chas och de fick uppdraget att ge en prisindikation på vad en sådan lösning kan 

kosta. Peter Lindström4, som är försäljningschef på Chas, kontaktades och gjorde en 

överslagsräkning på vad systemet skulle kosta. Lindström4 började med att avråda från att bygga 

helt från grunden. Detta då det skulle ta väldigt lång tid och därmed bli för dyrt. Han uppskattade 

att ett sådant system skulle kosta runt 5 MSEK. Lindström4 uttryckte att detta var en grov 

uppskattning och att det troligtvis skulle kosta ännu mer.  

  

                                                
4 Peter Lindström försäljningschef Chas Visual Management, Mail-korrespondens 10 Maj 2016 
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7 Benchmarking 

7.1 ASSA AB 
Assa AB är den delen i ASSA ABLOY-koncernen som arbetar med lås och nycklar. Bolaget har 

350 anställda i Eskilstuna. Av dessa jobbar 100 personer i produktionen och resterande jobbar 

med försäljning, utveckling och administration till skillnad från AAES som mer eller mindre är en 

renodlad säljorganisation.  

 

ASSA har nyligen gått igenom en process där de har tagit fram ett nytt ledningssystem. Systemet 

de har valt att använda är AM-systems. Systemet är webbaserat och har många funktioner som 

efterfrågas av AAES. Systemet är grafiskt tilltalande och är uppbyggt i processer som företaget 

arbetar i. Susanne Johansson5, som är kvalitetschef för bolaget, uttrycker att hon tycker att det 

hjälper till för att säkerställa att de arbetar i processer och inte i funktioner. 

 

 
Figur 7.1 Förstasidan i ASSA AB´s ledningssystem 

 

Systemet består av förstasidan, som visas ovan i figur 7.1, en sökfunktion och en trädstruktur i 

vänsterspalten. Johansson5 berättar att systemet som helhet är kostnadseffektivt men att det finns 

förbättringspotential. Till exempel när en användare ska redigera i ett dokument så krävs att 

                                                
5 Susanne Johansson Kvalitetschef ASSA AB, möte den 12 Maj 2016 
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denne laddar ner dokumentet som ska redigeras, redigerar detta för att sedan ladda upp det igen. 

Johansson5 tycker att denna process kan vara omständig.  

 

De olika processerna har en “ägare” som är ytterst ansvarig för innehållet. På detta sätt 

säkerställer de även att dokumenten hålls uppdaterade och att de har innehåll som är förenliga 

med ASSAs mål. I varje process realiseras även syfte, input och output för varje process. Detta 

illustreras i figur 7.2. Övriga skärmdumpar från systemet återfinns i Appendix B. 

 

 
Figur 7.2 Orderprocessen inom ASSA AB 

 

Johansson5 berättar även att systemet  ASSA använder sig av är licensbelagt och kostar 6,17 SEK 

per användare och månad i dagsläget. Denna kostnad är relativt låg jämfört med de övriga 

systemen som finns på marknaden.  
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7.2 OEM International AB 
OEM är ett försäljningsbolag med en bred produktflora, den största delen av omsättningen 

kommer från automationsbranschen genom dotterbolaget OEM Automatic AB. OEM 

Internationals (2016) omsättning uppgår till strax över 2 miljarder och antalet anställda ligger på 

727st för året 2015. Lite mer än hälften av dessa jobbar i Sverige. Med tanke på att bolaget enbart 

sysslar med försäljning innefattar affärsmodellen höga kvantiteter av kundbesök. Behovet av ett 

ledningssystem är stort, dels för att upprätthålla ISO 9001- och ISO 14001-certifieringarna men 

framförallt för att nyanställda ska ha ett stöd att luta sig emot då eventuella problem uppstår och 

ingen kollega eller chef finns tillgänglig för handledning. (Svensson6) 

 

OEM använder sig utav grupprogramvaran Lotus Notes från IBM där de själva, tillsammans med 

en IT-konsult, byggt en integrerad applikation som omfattar dokumenthantering. Uppbyggnaden 

av dokumenthanteringssystemet ter sig lite olika i de olika dotterbolagen men grunderna och 

utseendet är snarlika. Som synes i figur 7.3 är systemet uppbyggt på flikar i vänsterkanten av 

bilden. Det är uppdelat på olika kategorier som Avvikelsehantering, Blanketter och mallar, 

Marknad & försäljning, Processer, Personal & organisation och så vidare. OEM har även valt att 

integrera ett intranät i ledningssystemets förstasida. Där presenteras diverse företagsnyheter som 

till exempel nyanställningar, vunna ordrar och organisationsförändringar. Enligt Svensson6 

används systemet dagligen i form av ifyllnad av blanketter, specialavtal med kunder och liknande. 

Eftersom ledningssystemet är byggt av OEM själva har de inga licensavgifter på det. Däremot går 

det bara köra i IBM Lotus Notes som har en licensavgift på ungefär 200 SEK per användare per 

månad enligt Janzon7. 

                                                
6 Niclas Svensson Försäljningschef OEM Automatic AB, intervju den 2 maj 2016 
7 Peter Janzon IT Coordinator OEM Electronics AB, intervju den 9 maj 2016 
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Figur 7.3 Förstasidan i OEM´s ledningssystem 

 

7.3 Dell AB - Salesforce Chatter  
Dells svenska avdelning arbetar i stort sett som en renodlad försäljningsorganisation. De är idag 

enligt Allabolag (2016) ca 180 anställda och omsättningen uppgår till 355 miljoner SEK för året 

2015 men enligt Johansson8 faktureras en stor del från Dells utländska systerbolag vilket betyder 

att försäljningen i Sverige är större än vad siffrorna avslöjar.  

 

Dell använder sig av CRM-systemet Salesforce, som är världens största affärssystem. Där ingår 

ett undersystem som heter Chatter. Detta tillsammans med ett egenutvecklat 

dokumenthanteringssystem som heter My Access Portal (MAP), som är sammankopplat med 

Chatter, utgör Dells ledningssystem. Chatter fungerar som ett social företagsnätverk, likt Twitter 

och Facebook, där alla anställda kan följa flödet och se vad som händer inom företaget och även 

vad som bör hända. Där kan man koppla samman anställda med de filer, data och experter de 

behöver. (Salesforce 2016) 

 

Chatter är kostnadsfritt för de företag som använder sig utav Salesforce CRM-system, som 

givetvis inte är gratis. De kunder som inte köper Salesforce-licenser får betala 125 SEK per 

användare per månad. (Salesforce 2016) 

 

                                                
8 Robin Namaki Rahanjam Johansson Account executive Dell AB, intervju den 27 april 2016 



 

 35 

8 Analys 

8.1 Ledningssystem 
Nedan följer analyser av varje enskild plattform som undersökts och därefter kommer en tabell 

som sammanställer och rankar systemen och dess olika attribut. En kravspecifikation har tagits 

fram med hjälp av Susanne Johansson och denna återfinns i Appendix C. Slutligen presenteras ett 

förslag på en implementering som kan användas oavsett vilket system som väljs. 

 

8.1.1 CMS NET 7 
CMS NET 7 som IDDS i dag använder har många funktioner som inte utnyttjas. Systemet klarar 

av att hantera alla förekommande filformat samt att alla kan konverteras till html-format för att 

dokumenten ska kunna läsas direkt på webben. Historiken i systemet lagras så att användaren kan 

se när dokument har ändrats och mail kan även knytas till ändringar så att berörda användare får 

informationen. Dokumenten kan även stämplas med ett utgångsdatum så att dokumentägaren 

kontaktas när dokument måste revideras. 

 

Det finns alltså många önskvärda funktioner med CMS NET 7 men det hela faller i den grafiska 

utformningen. Systemet känns uråldrigt med trädstrukturen i vänsterspalten och den mindre bra 

sökfunktionen.   

 

För CMS NET 7 betalar IDDS i dag 4500 SEK/kvartal vilket leder till en årskostnad på 18000 

SEK. Priset på CMS NET 7 kan således ses som en relativt liten kostnad men detta motiverar 

inte den dåliga designen. 

 

8.1.2 Sharepoint - nuvarade 
Som tidigare nämnts är utformandet och utseendet av Sharepoint, som HPDS använder sig utav, 

likt CMS NET 7. Sharepoint är som en bättre version av CMS NET 7 men det grafiska 

utformandet och gränssnittet är inte tillfredsställande. Önskade funktioner som möjlighet att se 

ändringshistorik, notifiera kollegor vid uppdatering av dokument, stämpla dokument med 

utgångsdatum, läsa och skriva i vanliga office-dokument, hierarkiska strukturer som läs och 

skrivrättigheter kan regleras och så vidare finns inbyggt i systemet men det används inte så 

mycket som det borde. Vad som också är bra med systemet är att licenserna för systemet ingår i 

Office365-paketet som ASSA ABLOY-koncernen innehar licenser för. Eftersom systemet i 

dagsläget inte uppfyller AAES önskemål och krav på utseende och gränssnitt, samtidigt som stor 
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potential finns i systemet, analyseras i kommande kapitel möjligheten att utveckla ett nytt system i 

samma miljö. 

 

8.1.3 Bygga nytt system i Sharepoint 
Det följer många fördelar med att använda Sharepoint som plattform när systemet skall 

utvecklas. Sharepoint är en produkt inom Office365 som tillhandahålles av Microsoft. Sharepoint 

har funnits i denna familj sedan 2007 och är således moget och har inga barnsjukdomar kvar. 

Systemet arbetar effektivt och sömlöst med övriga applikationer i Officefamiljen så som Excel, 

Word, Powerpoint och Exchange. Assa Abloy betalar i dagsläget licenser för Office365 som 

täcker hela koncernen. Detta betyder att Sharepoint inkluderas i licensen. Den enda enheten 

inom AAES som i dagsläget använder denna tjänst är HPDS som baserar sitt ledningssystem på 

denna plattform. Då HPDS arbetat med Sharepoint under en längre tid har de även förvärvat en 

del kunskap om hur systemet fungerar och klarar i dag av att själva göra ändringar i systemet. 

 

Sharepoint har oändliga konfigureringsmöjligheter vilket leder till att AAES kan utforma ett 

system precis som de behagar, både när det kommer till det funktionella och visuella. Systemet 

har många inbyggda funktioner så som notifikationer, ärendehantering, team-funktioner, 

extranät, workflows etc. Det är även möjligt att skapa egna funktioner i Sharepoint med 

välbekanta verktyg och internetstandarder som ramverket .NET.  

 

Sharepoint är alltså en plattform där ett system kan byggas som uppfyller samtliga av AAES krav. 

Det är känt inom koncernen och licenser är redan betalda för anställda då systemet ingår i 

Office365. En övergång till Sharepoint kräver ett större arbete från en konsult som bygger upp 

systemet. Det finns flera konsulter som arbetar med att utveckla interna system i Sharepoint, 

exempel på dem är Devcore, Net Relations, Chas och DQC. Samtliga av dessa bolag har 

kontaktats för att erhålla en uppskattad prisuppgift men inget av bolagen har velat svara på rak 

arm vad det skulle kosta. Detta trots att de fått projektets omfattande förslag på en 

kravspecifikation. Gemensamt för alla är att de är seriösa aktörer på marknaden som vill sätta sig 

ner med AAES för att ha workshops och diskutera djupare vad det är som önskas. De ser 

förfrågan som en möjlighet att bygga en långsiktig relation med AAES snarare leverera ett system 

som de inte vet om kunden kommer vara nöjd med (Berglund9 & Andersson10 )  

 

                                                
9 Filip Berglund Försäljningschef NET Relations, telefonsamtal den 24 maj 2016 
10 Jonas Andersson CEO DQC, mailkorrespondens den 18 maj 2016 
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8.1.4 AM-systems 
AM-system har funnits sedan 1997 och har över 26000 användare från olika bolag och branscher. 

Systemet anses därför moget. Systemet är helt molnbaserat och kan således nås av användaren 

var som helst så länge denna har tillgång till en webbläsare och internetuppkoppling. Detta är till 

stor fördel eftersom de flesta anställda inom AAES, såsom säljare och montörer, jobbar ute på 

fältet. Samtliga får tillgång till systemet genom en säker inloggning via en surfplatta, mobil eller 

dator.  

 

ASSA AB som ingår i ASSA ABLOY-koncernen använder systemet och är nöjda med hur det 

fungerar. De betalar i dag 6,17 SEK per användare och månad. Detta skulle betyda en ungefärlig 

kostnad om 2200 SEK per månad eller 26 400 SEK per år för AAES. I den licensavgiften ingår 

igångkörning, uppdateringar och support från AM-system. Det tillkommer alltså ingen övrig 

kostnad. Denna kostnad ses som billig i jämförelse med övriga befintliga lösningar.  

 

Samtliga krav från AAES kan uppfyllas vid en implementering i AM-system. Genom att bygga 

systemet i processer säkrar AAES att process-tänket genomsyrar hela verksamheten, i enlighet 

med ISO 9001. Uppställningen av processer visualiserar även för användaren hur verksamheten 

hänger ihop.  

 

Genom att använda sig av ägare för de olika processerna säkerställs innehållet i dem och att inte 

bara en person blir ansvarig för hela systemet hos AAES. Till exempel är HR-chefen ansvarig för 

HR-processen och säljchefen ansvarig för säljprocessen. Då kan användarna vända sig till 

närmast berörda då frågor uppstår inom en viss process. Detta hjälper till att flytta mycket 

supporttid från kvalitetscheferna inom AAES som tidigare har varit ansvariga för hela systemen.  

 

I systemet finns även påminnelsesystem som hjälper till att hålla dokumenten uppdaterade och 

när dokument uppdateras skickas notiser till berörda som omfattas av dokumentet. Denna 

funktion hjälper också till att hålla system och medarbetare uppdaterade. 

 

8.1.5 Salesforce Chatter 
Chatter som Dell använder sig utav är ett bra program som uppfyller Dells alla önskemål samt 

kraven från ISO och även från kunder. En fördel med programmet är att den har en live-feed 

precis som Twitter där de anställda enkelt kan hålla sig uppdaterade om vad som händer inom 

och utom bolaget. Projekten de arbetar i är enkla att dela med berörda kollegor genom att bifoga 
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en länk i flödet och ge berörda personer rättigheter att läsa och redigera, om det skulle behövas. 

En nackdel är att Dell själva måste bygga och administrera den underliggande 

dokumentdatabasen. Detta kan ta tid vilket medför en underhållskostnad för systemet. Systemet 

fungerar som bäst då det används tillsammans med affärssystemet Salesforce. Chatter publicerar 

ständigt realtidsdata från från Salesforce och det kan bli ett tidskrävande problem att länka 

Chatter med AX för AAES. En ytterligare nackdel är att systemet är licensbelagt med en hög 

avgift om man då inte har Salesforce där Chatter ingår i Salesforcelicensen. Listpriset 125 

SEK/användare/månad skulle leda till en årskostnad strax över 500 000 SEK för AAES med 

sina 350 anställda. En kostnad som AAES istället kan investera i att bygga ett eget system eller 

utveckla ett befintligt system på en plattform de redan innehar licenserna för. 

 

8.1.6 Lotus Notes dokumenthanteringssystem 
Lotus Notes är likt Salesforce Chatter då nödvändigheten och prestandan jämförs. 

Dokumenthanteringssystemet är som bäst då det körs i CRM-systemet som det är uppbyggt i. 

Överskådligheten är lik IDDS förstasida men OEM har utvecklat sitt system till det bättre och 

har fler rubriker vilket gör det lättare att hitta det man söker. Att intranätet integrerats i systemet 

är också en klar fördel och ett incitament för att personalen ska använda systemet. Det ger 

synergieffekter som att de ser viktiga nyheter då de ska kolla något i ledningssystemet och om de 

bara vill kolla nyheterna kanske det leder till att de klickar sig vidare in i ledningssystemet och lär 

sig något nytt eller identifierar felaktigheter i företagets processer som kan förbättras. Vad som är 

mindre önskvärt är att det måste köras i Lotus Notes som är ett stort CRM-system och som även 

är licensbelagt. AAES har redan tagit beslut om att byta affärssystem till AX vilket gör det 

onödigt om de skulle behöva skaffa Lotus Notes åt alla användare bara för att kunna använda det 

som ledningssystem. Licensavgifterna på 200 SEK/användare/månad skulle innebära en 

årskostnad på 840 000 SEK beräknat på AAES 350 anställda. En avgift som förmodligen skulle 

räcka till en engångskostnad för att utveckla ett eget system eller utveckla i ett befintligt system 

som licenserna redan finns hos AAES.  

 

8.1.7 Bariumlive 
En fördel med Bariumlive är att det uppmuntrar personalen till att arbeta i processer och inte i 

funktioner. Personalen själva, ofta i form av avdelningschefer eller processägare, bygger själva 

upp sina processer i Barium med hjälp av drag-and-dropfunktionen. Detta bidrar till att 

processerna blir utformade precis så som företaget själva vill ha det. Programmet där processerna 

byggs upp är lätt att använda och inte särskilt tidskrävande. Systemet är webbaserat och på så vis 
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tillgängligt vart man än befinner sig. Det som talar emot Bariumlive är licensavgifterna. En 

totalkostnad för systemet skulle hamna runt 235 000 SEK per år uppdelat på 40 businesslicenser 

á €40 per månad och 310 watchlicenser á 15 SEK per månad. Denna uträkning är baserad på 

valutakursen 1 EUR=9,30 SEK. 

 

Bariumlive är ett bra system som uppfyller AAES alla krav och behov men frågan är om det är 

värt pengarna. Detta alternativ måste vägas mot kostnaden att utveckla ett eget ledningssystem, 

där man slipper månadsavgifterna och även mot övriga befintliga system som finns på 

marknaden.  

 

8.1.8 Bygga eget från grunden 
Att utveckla ett system från grunden utan någon plattform var en ambition i början av detta 

projekt. Genom att utveckla ett eget system utan någon befintlig plattform, som till exempel 

Sharepoint, hade AAES kunnat kringgå alla licensavgifter och hade endast behövt betala för 

utvecklingskostnaden av ett system. Flera konsulter på ämnet kontaktades och samtliga av dessa 

avrådde en sådan lösning då det skulle bli ofantligt dyrt och ta väldigt lång tid.  

 

8.1.9 Utvärdering av systemen 
För att kunna skilja på vilket eller vilka av systemen som är bäst lämpade för AAES har en lista 

med frågor satts upp. Dessa frågor utvärderades på en skala 1 till 10 om hur väl de olika systemen 

uppfyller önskemålen, dessa var: 

 

1. Vad kostar det att införskaffa sig det nya systemet? 

- 10 representerar gratis och 0 representerar > 5Mkr 

2. Vad är månadskostnaden för systemet? 

- 10 representerar ingen månadskostnad och 0 representerar >200 SEK per 

användare 

3. Hur ser den grafiska utformningen ut i systemet? 

4. Hur väl uppfyller funktionerna i systemet AAES krav? 

5. Går det att skräddarsy en lösning för AAES i systemet? 

6. Är systemet enkelt att använda? 

7. Är systemet anpassat för mobila enheter?  
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För att göra resultatet överskådligt skapades en matris där de olika bedömningskriterierna och 

systemen sattes i relation till varandra. De olika kriterierna gavs även en viktning som grundade 

sig i de ursprungliga kraven från AAES. Systemen utvärderades enligt frågorna och fick sin poäng 

utefter detta. Resultatet summerades för att se vilken eller vilka lösningar som bäst lämpade sig 

för AAES. 
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Figur 8.1 U
tvärdering av de olika 

systemen 



 

 42 

8.2 Implementering 

8.2.1 Ledning 
För att Implementeringen av det nya systemet ska bli så bra som möjligt krävs ett effektivt 

förändringsarbete genom hela processen. Under intervjun med Gisela Bruem Cedergren erhölls 

information som kan användas för att lyckas med förändringen. Denna information tillsammans 

med delar av Kotters åtta steg för att lyckas med en förändring har plockats ut och sammanställts 

i en punktlista: 

 

● Få med hela personalstyrkan 

● Identifiera användarnas behov 

● Använd ambassadörer i verksamheten, så långt ner i hierarkin som möjligt 

● Utbilda personalen i det nya systemet så att inget tvivel råder angående funktionen 

● Skapa trovärdighet för det nya systemet genom att det kommer från anställda inom 

organisationen och inte från konsulter 

● Använd en utomstående/konsult som leder förändringen 

● Visa att användarna vinner på förändringen. Det underlättar daglig verksamhet 

● Förändringsledaren måste vara ihärdig och aldrig ge sig 

● Riskanalysera det nya systemet och hitta fel innan det når användaren 

● Utvärdera det nya systemet för att kunna förbättra det successivt 

● Eliminera barnsjukdomar i systemet genom en testperiod 

 

8.2.2 Processen 
Implementeringsprocessen av ett nytt system bör planeras grundligt för att nå önskat resultat. 

AAES har som mål att implementera ett nytt system innan årsskiftet, detta kräver att arbetet bör 

sättas igång snarast.  

 

För att systemet ska bli så överskådligt som möjligt bör systemet byggas i olika processblock. 

Genom att sätta upp olika workshops kan de olika enheterna arbeta med att definiera sina egna 

processer, till exempel arbetar säljavdelningen med sin säljprocess. På så sätt engageras hela 

personalstyrkan och ett processinriktat arbetssätt säkerställs i enighet med ISO 9001. De olika 

processerna ges även en ytterst ansvarig, eller en “processägare”, som säkerställer innehållet i sin 

process. Under dessa workshops identifieras även ambassadörer för det nya systemet som ska 

stötta processägaren i implementeringen.  
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Det bör införskaffas en ny standard för samtliga dokument i det nya systemet. Denna bör 

involvera sidhuvud, sidfot, rubriker, brödtext, logo och all nödvändig information som anses 

relevant. Genom att införa en standard för alla dokument skapas en röd tråd och systemet känns 

mer sammanhängande. De dokument som ska flyttas till det nya systemet bör även genomgå en 

en uppdatering för att säkerställa att det nya systemet är “up to date”. 

 

När samtliga processer är bestämda, dokumenten standardiserade och uppdaterade så flyttas 

dokumenten in i det nya systemet. Efter denna flytt bör processägarna och ambassadörerna ges 

en testperiod där de kan identifiera och eliminera barnsjukdomar i systemet. Genom att använda 

sig av en testperiod säkerställs även att slutanvändaren inte stöter på problem i det nya systemet 

och kan få negativa tankar om detta.  

 

Efter testperioden är klar och barnsjukdomar i systemet eliminerats så implementeras systemet 

för samtliga anställda hos AAES. Det är viktigt för dem att inte släppa systemet här utan att 

kontinuerligt följa upp och utvärdera. Detta är viktigt för att ständigt förbättra systemet, i enlighet 

med ISO 9001.  
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9 Resultat 

9.1  Val av system 
Ett av AAES största krav var att lösningen inte bör ha någon licenskostnad, eller att den i alla fall 

bör vara så låg som möjligt. I och med detta krav elimineras Bariumlive, Lotus Notes 

dokumenthanteringssystem och Salesforce Chatter där alla har en licenskostnad på minst 235 000 

SEK per år. Vidare konstaterades det i analysen att utveckla ett helt nytt system från noll skulle 

bli alldeles för tidskrävande och således skulle även kostnaderna skjuta i taket om det alternativet 

valdes. Därför elimineras alternativet om att bygga ett eget system från grunden. Alternativen 

CMS NET 7 och det befintliga Sharepointsystemet uppfyller som tidigare nämnts i rapporten 

inte AAES krav. Framförallt är det utseendet och gränssnittet som inte är tillfredsställande. De 

system som finns kvar att välja på är AM-system och att utveckla ett nytt system i en 

Sharepointmiljö.  

 

AM-system som fick högst poäng i analysen är den smidigaste lösningen eftersom systemet redan 

finns färdigt. Det är bara att beställa systemet och låta respektive processansvariga börja bygga 

och konfigurera systemet med hjälp av drag-and-dropverktyget som finns integrerat. Det är 

enkelt att sätta upp sina processer i systemet och om det skulle bli driftstopp eller liknande finns 

alltid support och service att få omgående. Det har givetvis sitt pris att låta någon annan sköta 

om driften och tillhandahålla service och det priset ligger runt 6-7 SEK per användare per månad. 

26 000 SEK per år, som det betyder i AAES fall, motiverar AM-system och dess kringtjänster.  

 

Näst högst poäng fick alternativet att bygga ett eget system i Sharepointmiljö. Detta alternativet 

har en hög initial kostnad och det tar längre tid att utforma systemet eftersom en konsult 

troligtvis måste anlitas. Det går att utforma systemet i form av utseende och gränssnitt precis som 

man behagar och alla önskvärda funktioner går att bygga in i systemet. Driftkostnaden för detta 

system blir lägre än den för AM-system men den initiala kostnaden och tidsåtgången att bygga 

det är en nackdel jämfört med AM-system. En fördel med att bygga systemet i Sharepoint är att 

dokumenthanteringen är smärtfri. Det går att öppna till exempel en wordfil direkt från databasen, 

editera den och spara ner den i databasen igen utan att behöva ladda ner dokumentet på 

hårddisken för att redigera och sedan ladda upp en ny kopia i ledningssystemet igen, vilket man 

behöver göra när man använder AM-system.  
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Förslaget blir således att välja AM-system som ledningssystem med motivationen att det redan är 

färdigt, enkelt att konfigurera och utforma enligt egna önskemål och att det är en låg 

licenskostnad i jämförelse med övriga system som finns på marknaden.  

 

Skulle AAES vilja slippa licenskostnaderna helt är alternativet att bygga ett system i Sharepoint 

det bästa alternativet. Licenserna för systemet omfattas i dagsläget av Office365-licenserna som 

innehas av Assa Abloy-koncernen. Sharepoint kan länkas samman med AX, som även det är ett 

Microsoftsystem, om det skulle önskas i framtiden. AAES får istället lägga en hög initial kostnad. 

 

Det grafiska utseendet som föreslås är det som visas i figur 10.1 nedan. Det är ett 

tillfredsställande gränssnitt där alla huvudprocesser och de viktigaste stödprocesserna finns 

presenterade. Under varje huvudprocess som visas i figur 10.1 finns underliggande processer. 

Dessa bör utformas likt ASSA ABs utformning av underprocesser som återfinns i Appendix B. 

 

En kravspecifikation har framtagits med hjälp av Susanne Johansson på ASSA AB. 

Kravspecifikationen behandlar alla önskvärda områden som behövs i ett ledningssystem. 

Specifikationen finns att läsa i Appendix C 

 
Figur 9.1 Förstasidan till det presenterade förslaget 
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9.2  Implementering 
Genom att väga införskaffad fakta om förändringsledning, AAES krav och intervjuer som 

genomförts har en implementeringsprocess definierats. Processen har delats upp i elva olika 

block som var för sig är tidsdefinierade. Denna planering involverar tiden från beslut av system 

till uppföljning av alla funktioner.  

 

Efter att ett system valts ska en GAP-analys genomföras. Dels för att realisera vad som behöver 

förändras för att uppfylla de nya kraven enligt ISO 9001:2015 och dels för att se vad som 

behöver göras för att kunna använda det nya systemet. Det är viktigt för AAES att uppfylla 

kraven för nya ISO-standarden för att kunna skylta med sitt kvalitetstänk och att ständiga 

förbättringar genomsyrar verksamheten. 

 

Under olika workshops definieras de olika processerna som finns i företaget. Säljarna och 

säljledarna arbetar med att definiera sin och underhåll med sin. Genom att göra detta involveras 

hela företaget och det skapas en känsla av att förändringen kommer från hela organisationen och 

inte bara från ledningsgruppen. När processerna definierats ska ansvariga för systemet 

identifieras. Det ska finnas en övergripande ansvarig för hela systemet samt att alla olika 

processer ska ha ägare. Till exempel bör säljchefen vara ansvarig för säljprocessen och HR-chefen 

ansvarig för HR. Under dessa processägare ska det finnas strategiskt valda ambassadörer inom de 

olika processerna som är helt insatta i systemet. Dessa individer ska kunna hjälpa till under 

implementeringen av det nya systemet samt assistera de nya användarna.  

 

Först när processerna och ansvariga för dem är identifierade bör själva utformningen av det nya 

systemet tas vid. Systemet utformas utefter de processer som identifierats i tidigare stadie av 

implementeringen.  

 

Innan dokumenten flyttas över till det nya systemet ska en ny dokumentstandard upprättas. 

Samtliga dokument ska även uppdateras efter standard och innehållet ska säkras. På så sätt 

kommer det nya systemet kännas fräscht och det kommer inte råda några tvivel om innehållet i 

det nya systemet. Processägarna som tillsatts för de olika processerna blir även ansvariga för 

dokumenten som ingår i deras process och leder således uppdateringen av dokumenten.  

 

När processerna är klara, ansvariga identifierats och dokumenten har uppdaterats är det klart att 

flytta över till det nya systemet. Innan samtliga användare hos AAES ges tillträde ska systemet 
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testas utförligt av ansvariga för att eliminera barnsjukdomar. Samtliga användare ska även utbildas 

i det nya systemet för att inga frågor ska uppkomma vid implementeringen. Om alla användare 

utbildas och barnsjukdomar elimineras så kommer det nya systemet kunna förankras hos dem på 

ett enklare sätt.  

 

Först när alla elva stegen innan implementeringen genomförts på ett satisfierande sätt kan det nya 

systemet tas i drift. Här gäller det dock att ansvariga för systemet inte bara släpper 

förändringsarbetet eftersom uppföljningen är minst lika viktig. Systemet bör utvärderas av 

samtliga användare med jämna intervall för att säkerställa att det ständigt utvecklas till det bättre. 

Ständiga förbättringar genomsyrar således  hela verksamheten i enlighet med ISO 9001. 

 

Oavsett om AAES väljer AM-system eller att bygga ett nytt system i Sharepoint så ser 

implementeringsprocessen likvärdig ut. Processen ska innehålla de punkter som anges i 

figur 10.2 nedan för att effektivt implementera ett system som accepteras av hela företaget. 

Beroende på val av system kan punkternas inbördes ordning flyttas runt lite men de elva 

punkterna som tagits fram är nödvändiga. 

 

 
Figur 9.2 Implementeringsprocessen för det nya systemet 
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För att underlätta i implementeringen bör en konsult anlitas som kan fokusera på 

förändringsarbetet. Konsulten ska fungera som projektledare och ska assistera i de olika stegen 

mot implementering.  

 

För att enkelt visa på vilka individer som är ansvariga i varje steg och för att tidsbestämma har ett 

planeringsark tagits fram, detta presenteras i Appendix D. 
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10 Diskussion 
Vi författare av denna rapport är övergripande nöjda med arbetsgången och resultatet som denna 

mynnade ut i. Självklart inser vi att att ett bättre arbete hade kunnat genomföras om rätt 

förutsättningar hade rått.  

 

Till att börja med hade arbetet blivit bättre om vi hade suttit på plats hos AAES genom hela 

arbetet. Vi hade då kunnat få snabba svar genom att vända oss till ansvarig direkt när en fråga 

uppstod istället för att skicka mail med de väntetider som det betyder. Om vi hade suttit på plats 

hade vi kanske till och med hunnit med att driva några workshops tillsammans med de olika 

funktionerna i bolaget för att identifiera deras specifika process. Att sitta på plats hade även hjälpt 

till med att hålla en kontinuerlig kontakt med handledaren på AAES. Vi märkte att våra 

handledare på AAES hade väldigt mycket att göra och kände att vi inte ville störa med allt för 

“dumma” frågor utan gjorde vårt bästa för att jobba självständigt. När man ser på saken i 

efterhand borde vi legat på våra handledare lite hårdare för att få kontinuerlig feedback och för 

att både uppdragsgivaren och vi skulle kunna säkerställa att projektet drivits i rätt riktning.  

 

I början av projektet användes för mycket av tiden till att studera ISO 9001. Om vi hade varit 

mer pålästa på ISO 9001, och vetat att detta projektet inte behövde så mycket fokus på det 

området, hade mycket av den tiden kunnat omfördelas till den övriga faktainsamlingen.  

 

För att öka validiteten av vårt resultat genomfördes en rad intervjuer av anställda inom AAES. 

Inga intervjuer spelades in, vilket hade stärkt reliabiliteten i intervjuerna. För att vidare stärka 

både reliabilitet och validitet kunde enkäter skickats ut till alla anställda inom organisationen. 

 

När vi skulle benchmarka mot olika företag valde vi att använda oss av vårt befintliga kontaktnät. 

Om vi hade vänt oss utanför detta kontaktnät hade vi kunnat kontakta mer liknande bolag och på 

så sätt fått en mer rättvis jämförelse.   

 

Projektet som genomförts är företagsspecifikt och mjukt, därför har det varit svårt med 

litteraturstudier. Vi har därför fått förlita oss på den information vi har erhållit genom intervjuer. 

Det har varit svårt att hitta fakta från liknande projekt eller examensarbeten vilket har gjort det 

svårt att benchmarka vår egen arbetsinsats. Den feedback vi har fått har kommit direkt från 

uppdragsgivaren och när den kontakten inte har varit kontinuerlig har det varit svårt att veta hur 

projektet ligger till jämfört med målen. Kontakten med förändringsledningskonsulten har varit 
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ovärderlig här då den har kunnat lotsa oss på rätt banor och kunnat peka på vanliga snedsteg som 

görs i liknande projekt. 

 

Detta projekt har avgränsats ifrån att undersöka IT-specifika frågor. Det har betytt att vi inte har 

undersökt säkerheten i de olika systemen samt att vi inte heller har undersökt vad som krävs av 

AAES rent hårdvarumässigt för att implementera de olika systemen. Dessa faktorer kan ha 

inverkan på vilket av systemen som anses mest lämpad men vi har inte haft tid att undersöka de 

frågorna varför detta kan bli nästa steg i urvalsprocessen. 

 

Resultatet som detta projekt mynnat ut i är vi som författare nöjda med. 

Implementeringsprocessen kan ses som bra och samlat förslag. Däremot krävs en djupare 

utvärdering av de olika systemen med IT-frågorna i fokus för att öka reliabiliteten av resultatet   

 

Vi kände att det var väldigt oklart vad ett ledningssystem var i början av projektet. Vi blandade 

ihop ledningssystem och plattformen som ledningssystemet kan ligga på. Detta var förvirrande 

tills vi hade rett ut vad som var vad. Förkunskaper på ämnet hade underlättat den inledande fasen 

i detta projekt. 
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11 Slutsats 
Syftet med detta projekt har varit att ta fram den bästa lösningen för en ny plattform, där ett 

ledningssystem kan byggas, till AAES. Lösningen skulle involvera kostnader, 

implementeringsprocess, grafisk utformning samt hur det nya systemet säkerställs enligt ISO 

9001. Utifrån den teoretiska referensramen och de intervjuer som genomförts har två lösningar 

presenterats varav en av dem rekommenderas starkare. Denna rapport har kommit fram till att 

AM-system är den bästa lösningen i dagsläget. Alternativet som presenterats är att bygga ett nytt 

system i Sharepoint. Det som framförallt skiljer de två olika lösningarna är anförskaffningspris 

och ledtid. 

 

För att ta fram prisuppgifter på vad ett nytt system kostar har en kravspecifikation tagits fram. 

Denna kravspecifikation har sedan skickats till företag som tillhandahåller befintliga lösningar 

samt konsulter som skräddarsyr lösningar. Det har varit svårt att få konsulterna att lämna en 

prisindikation. Samtliga som kontaktats har avböjt att svara på den frågan utan att först hålla ett 

möte. På grund av tidsbrist i detta projekt har dessa möten inte kunnat genomföras och på så vis 

har inga prisuppgifter erhållits. Vad gäller befintliga system har prisindikationer erhållits genom 

framförallt benchmarking och även genom listpriser från respektive hemsida.  

 

Genom intervjuer med en förändringskonsult och ASSA AB, som nyligen genomgått en liknande 

process, har en implementeringsprocess presenterats för det nya systemet. Oavsett vilket system 

som väljes så är denna process densamma. Ett ägandeskap skapas hos de anställda på AAES 

genom att involvera hela företaget och utse ambassadörer hos de anställda. Detta görs genom 

olika workshops där de anställda får ge sina synpunkter på hur just deras process ska byggas.  

 

Ett förslag på gränssnitt och grafisk utformning för maximal användarvänlighet har presenterats. 

Detta har framtagits med stöd från de undersökningar som gjorts genom bland annat intervjuer 

utav ett tiotal nyckelpersoner som är anställda inom AAES. 

 

Det nya systemet säkerställs enligt ISO 9001 genom att följa de krav som ställs på dokumenterad 

information och intern revision i standarden. Dessa krav är sammanvägda i 

implementeringsprocessen och ansvaret att de följs fördelas på flera medarbetare. Genom 

inbyggda funktioner i ledningssystemet som behandlar uppdateringar säkerställs även att AAES 

arbetar med ständiga förbättringar enligt ISO 9001. Systemet i sig garanterar inte att standarden 
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följs utan det krävs att personalen är väl införstådda i den. Det handlar alltså inte bara om att 

systemet finns utan snarare hur det används och att det används.  

 

För att definitivt kunna välja en ny plattform bör de olika systemen utvärderas ytterligare en gång 

för IT-specifika frågor. I den utvärderingen kan eventuella merkostnader identifieras som i sin tur 

förändrar den totala kostnaden för de olika systemen.  
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12 Rekommendation  
För att kunna göra en rättvis bedömning av de lösningarna som presenterats krävs en 

prisindikation på ett nytt Sharepointsystem. En kontakt måste återupptas med berörda konsulter 

och möten måste bokas med dessa. När pris erhållits på Sharepointsystemet är en 

rekommendation att återigen väga för- och nackdelar mellan att utveckla ett nytt system i 

Sharepoint och att köpa det befintliga ledningssystemet från AM-system. Det bör även utredas 

vilka synergieffekter som kan skapas mellan Sharepoint och AX. 

 

Implementeringsprocessen bör ledas av en extern konsult. Detta för att projektet ska få maximal 

uppmärksamhet och inte åsidosättas på grund av andra arbetssysslor som kan dyka upp.  

 

För att säkerställa att AAES AB skall kunna certifieras inom ISO9001:2015 bör ett 

certifieringsorgan kontaktas för att göra en GAP-analys innan eller under tiden det nya 

ledningssystemet framarbetas. 

 

Möjligheten att använda ledningssystemet på mobila plattformar bör också undersökas då detta 

kommer vara till stor hjälp för den del av personalen som spenderar majoriteten av sin arbetstid 

ute hos kunderna.  

 

Vidare rekommenderas även en undersökning av de IT-specifika frågorna som behandlar 

säkerhet, underhåll, uppgradering och miljö. Genom att gå igenom detta säkerställs reliabiliteten i 

systemvalet.  
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Appendix 

Appendix A  

Intervjuer med AAES-anställda 
Namn:  Jesper Mårtensson   Funktion/bolag: Servicechef HPDS 

Telefon: 010-47 48 478 / 070- 21 74 467      

Mail: jesper.martensson@assaabloy.com 

 

Använder du det nuvarande ledningssystemet?  
Ganska mycket. Drömmen är man inte ska behöva leta och söka bland alla mappar. Det ska 

finnas en bra struktur så man hittar de dokument man söker. Processbeskrivning, dokument 

ska finnas i systemet. 
 

Är du nöjd med dagens system, Sharepoint? Utveckla gärna ditt svar 

Sharepoint skulle kunna vara bra. Powerpoint… 

Processer som önskas: Sälj, nyförsäljning, service 

Stödprocesser till dessa. 

“Vad gäller när jag ska anställa en ny medarbetare?”  

Saknas: logiskt nät där man kan hitta lätt 

Otydligt med olika förkortningar och begrepp osv mellan olika avdelningar.  

Skulle kanske vara bra om man kommer åt G: via plattformen.  

Vem får lov att göra vad? 

 
Vad skulle kunna förbättras med Sharepoint? 

Åskådliggöra på ett annat sätt så man enkelt ser hur det är uppbyggt och att det blir mer 

lättnavigerat. 
 

Vad bör ledningssystemet användas till? 

Utbildning, service, försäljning, ledning osv osv processer. Även dokument och mallar, 

manualer ska finnas där. Lättåtkomligt även för en tekniker. När han är ute hos kund ska han 

kunna hitta ritningar och manualer snabbt för att spara tid. APP?? 
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Sökfunktion: “Terminalglasögon” sökord. Det är viktigt att det går att söka på dokumenten 

och ämnen.. 

Systemet används frekvent. Nu jobbas mycket med att sätta nya processer. Jag är ansvarig för 

service och säljprocesser. Kommer äga dessa över alla tre affärsområden.  

___________________________________________________________________________ 
Namn: Torbjörn Bergström  Funktion/bolag: Nyförsäljning, HPDS (Albany) 

Telefon: + 46 10-47 48 479        
Mail: torbjoern.bergstroem@assaabloy.com 

 

Använder du det nuvarande ledningssystemet? Tar fram många produktspecar och 

datablad via systemet. Används inte varje dag men ganska ofta ändå.  

 

Om ja, hur mycket och vad använder du det till? KMA-planer (kvalitet miljö och 

arbetsmiljö) 

 
Vad kan göras bättre med dagens system? Mycket nöjd med dagens system. Finns inget att 

klaga på. Möjligtvis sökfunktionen..Tagga dokument osv. 

___________________________________________________________________________ 
Namn: Björn Larsson   Funktion/bolag: Sälj eftermarkn IDDS 

Telefon:     Mail: bjorn.larsson@assaabloy.se 

 

Använder du det nuvarande ledningssystemet? Nej, nästan aldrig 

Varför/varför inte? Inget behov av det. Går snart i pension.. Om något är oklart tillfrågas 

kollegorna och då får man svar direkt 

 

Om ja, hur mycket och vad använder du det till? Används möjligtvis nångång ibland för 

att hämta någon blankett eller avtal 

Övrigt 
Datorn används endast till mail samt att göra kalkyler och offerter. 

___________________________________________________________________________ 
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Namn: Jyrki Parviainen  Funktion/bolag: Materialansvarig 
Telefon: -   Mail: Jyrki.parviainen@assaabloy.com 
 

Använder du det nuvarande ledningssystemet? 
Varför/varför inte? 
Använder mestadels för att hitta olika policys. Men systemet är uråldrigt och svårt att veta 
vilka flikar man skall söka under. Använder oftast söktjänsten… 
 
Vad kan göras bättre med dagens system?  
Mycket, systemet måste göras mer modernt och lätthanterligt. Det ska inte finnas några 
tveksamheter om vilka flikar man ska titta under för att hitta specifika dokument.  
 
Hur viktigt är det att ledningssystemet integreras i CRM-systemet? 
Att baka ihop alla system hade varit bra men det är svårlöst. Att få in ledningssystemet under 
KEYPOINT hade varit bra i alla fall (Under ”tools”). 

Svara på en skala 1-5 där 1 är totalt oviktigt och 5 är mycket viktigt. 
Hur viktigt är det grafiska utseendet?  
3 
Informationstillgängligheten? 
5 
Lättnavigeringen? 
5 

 

Egna tankar och förslag: 
En app till systemet hade varit bra då många är på språng.  

___________________________________________________________________________ 

Namn: Katarina Berggren   Funktion/bolag: Teamleader IDDS 

Telefon:     Mail: katarina.berggren@assaabloy.se 

 

Använder du det nuvarande ledningssystemet? Ibland 

 

Varför/varför inte? För att leta på dokument och avtal (tex hotell) 

Tidigare användes det även till att plocka fram datablad, instruktioner och skötselråd på 

konkurrentprodukter och även på egna. 
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Vad kan göras bättre med dagens system?  
Det ska vara lättare att hitta saker, både via sökfunktion och via trädet. Dokumenten ska vara 

up to date. 

 
Hur viktigt är det att ledningssystemet integreras i CRM-systemet? 

Inte viktigt. Vanan att jobba i flera olika program är redan inarbetad.  

 

Övrigt 

Prata med Rolf Schäfer. 

Har idag CRM AS400 men ska byta till AX under 2017.  

___________________________________________________________________________ 
 

Namn:  Krister Ilmander   Funktion/bolag: Regional servicechef IDDS 

Telefon: 010-47 47 799   Mail: krister.ilmander@assaabloy.se 

 

Använder du det nuvarande ledningssystemet? Ja 

Varför/varför inte? 
För det behövs, hehe 

 

Om ja, hur mycket och vad använder du det till?  

Det används för att få fram policys och rutiner, när det behövs.  
 

Vad kan göras bättre med dagens system?  

Många av dokumenten som ligger uppe blir för gamla och utdaterade. De anställda kanske 

inte jobbar enligt dokumenten varför dokumenten måste uppdateras. Bra om alla dokument är 

uppladdade som PDF. 

 

Ska vissa dokument ligga i CRM eller inte? Tex datablad både för egna produkter och för 

konkurrenternas produkter. 

 
Hur viktigt är det att ledningssystemet integreras i CRM-systemet? 
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Oklart, det har jag inte funderat på men bra idé att eventuellt kunna integrera det i CRM-

systemet. 

Övrigt 

IDDS region öst har 42 tekniker ute på fältet (utgår hemifrån) som rapporterar till tre 

teamledare i Järfälla. Använder affärssystemet AS400 och Field Vision används som ett 

hjälp/planeringssystem mellan AS400 och teknikerna. Movex hanterar reservdelarna och även 

det är ihopkopplat med AS400. 

___________________________________________________________________________ 
 

Namn: Nisse Nilsson   Funktion/bolag: Segment manager Healthcare PDS 

Telefon: +46 (0)10 47 48 371 / +46 (0)70 313 20 92   
Mail: nils-olof.nilsson@assaabloy.com 

 

Använder du det nuvarande ledningssystemet? Har inget 
 

Om nej, vad krävs för att du ska börja använda ett ledningssystem? 

Ledningssystemet bör användas till att ta fram Försäljnings- och servicestatistik, tjänstebilpolicys, 

offertinstruktioner m.m. 

 

Vad kan göras bättre med dagens system?  
Viktigt med levande dokument, ägare av dokument, lätt att hitta, logisk struktur och att alla ska ha tillgång till 

det. 

 

Övrigt 

Namn på övriga segment managers 

Mikael Pettersson – Facility företag IDDS 

Tomas Klingvall – Logistik IIDS 

Jimmy Thorsell – Manufacturing HPDS 

___________________________________________________________________________ 
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Appendix B 
Skärmdumpar från AM-System
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Appendix C 

Kravspecifikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dokumenthanteringssystemets 

krav- och 

funktionsspecifikation 



 

 X 

1 Allmänna krav 
 Ja Nej Noteringar 
1.1 Det ska vara ett standardiserat lednings- och 
dokument-hanteringssystem som grund, och som sålts till 
ett högt antal kunder.  

   

1.2 Det ska vara tydligt vad som förväntas av Kund och 
Leverantören vid leverans. 

   

1.3 Hela användarstrukturen ska vara kopplad till AD. 
(Personer, roller och grupper) 

   

 
 

2 Systemkrav 
 Ja Nej Noteringar 
2.1 Systemet bör tillåta att mindre kundanpassningar görs.    

2.2 Systemet ska vara kompatibelt med följande webbläsare: 
Chrome, Explorer, Firefox & Safari. 

   

2.3 Systemet ska vara anpassat till mobila enheter.    
2.4 Systemet ska kunna nås via webbläsare    
2.5 Vid upphandling ska det framgå, systemets 
lagringskapacitet av antal dokument, vad som begränsar 
lagringsförmågan och antalet användare. 

   

2.6 Menyers, användardokumentations och ledtexters språk 
ska vara valbart, minimum svenska och engelska. 

   

2.7 Systemdokumentation ska finnas i minst svensk och 
engelsk version. 

   

2.8 Systemet ska möjliggöra tillval av andra applikationer i 
leverantörens systemportfölj i ett framtida skede utan 
integrationsarbete. 

   

2.9 Det bör finnas ett standardiserat integrationsgränssnitt 
med andra system. 

   

2.10 Det ska i ledningssystemet gå att skapa länkar till andra 
företags hemsidor och SQL-databaser. 

   

2.11 Systemet ska kunna hantera alla vanligt förekommande 
officeformat. 

   

2.12 Vi ska själva kunna förvalta och skapa nya mallar, 
dokumenttyper, filtyper, behörigheter osv.  

   

2.13 Vi ska ha bra integrationsmöjligheter till 
intranätspublicering. 
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3 Användargränssnitt  
 Ja Nej Noteringar 
3.1 Vid startsidan ska ”mina” ärenden presenteras.    
3.2 Det ska gå att förvälja/välja presentationsgränssnitt för 
användaren. Exempelvis en viss processkarta eller 
dokument jag ansvarar för. 

   

3.3 Det ska gå att navigera via processbilderna till vald 
nivå, och sedan visa och komma åt de dokument som är 
kopplade till processen.  

   

3.4 Det ska upplevas snabbt och enkelt att byta vy för 
informationssökning, t.ex. process, organisation, sökmotor. 

   

3.5 Det ska gå att zooma i de grafiska processbilderna och 
öka textstorlek för att öka läsbarhet. 

   

3.6 Det ska gå att koppla och visa instruktionsfilmer med 
ljud i ledningssystemet. 

   

3.7 Det ska finnas logg på dokument för att visa 
nyttjandefrekvens. 

   

3.8 Det bör finnas en lista på dokument som blivit 
uppdaterade och presenteras därefter för berörda 
användare. 
 

   

 
  
 
4 Godkännandeprocedur  
 Ja Nej Noteringar 
4.1 Det ska finnas fastställda flöden i systemet för 
hantering av instruktioner/rutiner och processer. 

   

4.2 Det ska finnas en elektronisk godkännandeprocedur 
för dokument. 

   

4.3 Det ska finnas ett alarmsystem som komplement till 
rapporter för att påvisa att det är dags att revidera 
dokument enligt förinställda intervaller, t.ex. 6 mån, 1år, 2 
år. 

   

4.4 Det ska finnas en godkännandehantering och 
revisionshantering med påminnelser via e-post. 

   

4.5 Det ska finnas en kvittensfunktion för att säkerställa att 
anställda läser specificerat dokument.   

   

4.6 Behörighet ska kunna sättas på olika nivåer i 
ledningssystemet, även på dokumentnivå. 

   

4.7 Det ska framgå om dokument inte reviderats inom 
avsatt tid, det vill säga att dokumentet inte längre är 
giltigt/tillförlitligt. 

   

4.8 Systemet ska kunna hantera delegering, exempelvis vid 
frånvaro, samt eskalering vid utebliven hantering av 
dokument. 

   



 

 XII 

5 Processritningsverktyg 
 Ja Nej Noteringar 
5.1 Systemet ska innehålla ett gemensamt 
processritningsverktyg, med ett antal standardiserade 
symboler och länkningar som är stabila mellan symbolerna 
vid ändringar i processbilden. 

   

5.2 Det bör finnas möjlighet till ”simbanor” i den grafiska 
processbilden. 

   

5.3 Det ska gå att bygga flertalet underliggande nivåer i 
processerna  

   

5.4 Det ska gå att skapa parallella processer när varianter 
finns.  

   

5.5 Det ska finnas behörighetsnivåer i 
processritningsverktyget. 

   

5.6 Det ska gå att skriva ut processbilder     
5.7 Det ska gå att rita med färg i processverktyget     
5.8 Dokument som är kopplade till processaktiviteter ska 
ligga stabilt även om processen designas om. 

   

 
 

 
  



 

 XIII 

6 Dokumenthantering 
 Ja Nej Noteringar 
6.1 Återsparning och läsning m.m. ska ske direkt mellan 
dokumenthanteringen och andra Microsoft verktyg. 
(inte behöva spara ner dokumentet för att sedan ladda upp 
detta) 

   

6.2 Det ska gå att göra massuppdatering när förändringar 
sker, exempelvis vid namnbyte av avdelning, 
medarbetarefunktion, organisation. 

   

6.3 Det ska för läsarna lätt gå att lämna synpunkter på 
dokumenten som adresseras till utfärdaren och som följer 
dokumentet till nästa genomgång/uppdatering. 

   

6.4 Det ska finnas en distributionsfunktion via e-post för 
att visa på att det finns nytt dokument/ändrat dokument 
att läsa, och utskicket ska ske via process, organisation eller 
liknande förinställda distributionslistor. 

   

6.5 Det ska finnas ett workflow som visar vad status är för 
ett specifikt dokument i arbets/godkännandekedjan 

   

6.6 Det ska gå att säkerhetsklassa dokument och på sådant 
sätt styra åtkomst. 

   

6.7 Systemet ska kunna hantera dokumentmallar.    
6.8 Det ska finnas en drag and drop funktion för att koppla 
dokument till process, anläggning, avdelning, affärsområde 
osv.  

   

6.9 Det ska gå att koppla dokument till roller och 
funktioner (till olika användargrupper). 

   

6.10 Det ska finnas en presentation över ett dokuments 
relationer till andra dokument, processer, standards, 
användargrupper etc. 

   

6.11 Det ska gå att få automatisk utskrift i sidfot för det 
styrande dokumentets giltighet. Denna giltighet presenteras 
endast vid utskrift.  
Giltighet av dokumentet ska vara redigerbart. (Exempelvis 
30dagar från utskriftstillfälle)  

   

 
  



 

 XIV 

7 Metadata och sökfunktioner 
 Ja Nej Noteringar 
7.1 Metadata ska vara lätt att definiera, skapa och söka. 
Exempelvis roll, funktion, process, standardkrav, 
lagstiftning. 

   

7.2 Det ska gå att söka både på metadata och fritext. 
Exempelvis titel, författare, datum, godkännare, 
nyckelbegrepp från syfte, dokumentformat, bolag, 
avdelning, revisionsdatum, senast uppdaterad, ansvarig för 
efterlevnad, godkännandedatum, godkänd av.  

   

7.3 Det ska gå att söka på relationer till andra dokument, 
arkivlagringstid och arkivplats. (Detta för att kunna se 
historik) 

   

7.4 Det ska gå att söka på säkerhetsklasser på dokument.     
7.5 Det ska finnas en avancerad sökmotor som sorterar på 
relevans. (Gamla utgåvor ska inte presenteras) 

   

7.6 Sökmotor ska gå att lägga upp på ”min” sida.      
7.7 Metadata ska skrivas ut på dokumentet vid utskrift.    
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8 Versionshantering  
 Ja Nej Noteringar 
8.1 Det ska finnas spårbarhet på alla ändringar i dokument.    
8.2 Systemet ska kunna visa jämförelsedokument för att 
underlätta att se skillnaderna mellan olika versioner, med 
text färgmarkering eller liknande. 

   

8.3 Spårbarhet ska fungera även om filändelsen förändras 
t.ex. world dokument ersätts av Excel. 

   

 
9 Arkivhantering  
 Ja Nej Noteringar 
9.1 Utifrån behörighet ha informationstillgänglighet ur ett 
arkiveringsperspektiv. (Endast behöriga kan se arkiverade 
dokument)  

   

9.2 Det ska gå att koppla arkiveringsregler till dokumentet, 
t.ex. inaktuellt efter 5-år, 10år, och låta det styra 
borttagande av dokument.  

   

9.3 Det ska gå att spåra hur dokumenten har hanterats och 
hur informationen förändrats under livscykeln.  

   

9.4 Det ska gå att arkivera dokument utan en efterföljande 
ersättare.  

   

9.5 Vid ny version ska föregående dokument automatiskt 
arkiveras. 

   

’ 
 

10 Avvikelsehantering system 
 Ja Nej Noteringar 
10.1 Det ska finnas verktyg för rapportering och 
uppföljning av avvikelser när verklighet och karta ej 
stämmer överens. 

   

10.2 Det ska finnas funktionalitet för avvikelsehantering 
som sedan kan sorteras utifrån avdelning, processteg mm. 

   

10.3 Det ska gå att spara avvikelser kopplade till 
dokument/process. 
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11 Säkerhet  
11.1 Dokument ska kunna säkerhetsklassas utifrån 
informationsriskbedömning enligt SS-ISO/IEC 27001 (LIS 
Ledningssystem för informationssäkerhet), och innebära 
olika godkännande hanteringar, läsarrättigheter, 
utskriftsrättigheter. (Se 6.6) 

Ja 
 

Nej Noteringar 

11.2 Skydd som krypteringar samt spårbarhet av ändringar 
ska finnas. 

   

 
12 Introduktion och utbildning  
 Ja Nej Noteringar 
12.1 Utbildning av en mindre mottagargrupp ska kunna 
genomföras hos Kund 

   

12.2 Utbildningskoncept ska finnas så att Kunden själva 
kan fortsätta utbilda personer i olika funktioner för 
tillämpning av systemet. 

   

12.3 Systemet ska vara så självinstruerande att Kunden 
själva enkelt kan komma igång efter utbildning. 
(Konsultoberoende)  

   

 
13 Service och support  
 Ja Nej Noteringar 
13.1 Utveckling och uppdatering ska finnas för framtida 
versioner och beskrivas. 

   

13.2 Eventuella kundanpassningar ska vara 
uppdateringsbara. Anpassningarna ska följa med. 

   

13.3 Möjlighet med ramavtal/serviceavtal ska finnas som 
en tilläggstjänst. Detta med ett tydligt specificerat innehåll. 

   

13.4 Möjlighet till telefonsupport ska finnas med tydligt 
specificerat innehåll. 

   

13.5 Vid behov av support ska åtgärd ske inom 24 timmar, 
detta med tillgänglig support 5 dagar i veckan/12h per dag, 
detta inkluderar även eventuella kundanpassningar. 

   

13.6 Användargrupper, utbyte av erfarenheter med andra 
användare bör kunna erbjudas. (Träffar med andra som har 
samma system) 
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Appendix D 

Planering av implementerinsprocess  
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