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Abstract 
Enterprise Resource Planning (ERP) is a field of IT that has been significantly developed 

in the last few years. Advances in IT have changed the conditions of working with ERP 

systems from being bound to a specific work-area at a company’s offices to enabling 

people to sit essentially anywhere in the world and still have access to all the necessary 

information. The ERP-systems offer support to just about all processes within the 

company and can therefore help create more effective operations. There is however still 

an area of ERP which is relatively underdeveloped; a support for environmental 

sustainability. 

 

Sustainable development as a concept was established as early as the end of the 1980’s 

when awareness of the planets limited resources was raised. With time, environmental 

sustainability has become a condition for the survival of organizations. High demands are 

now placed on companies to report on their impact on the environment and to describe 

the environmental issues related to their interests. Today this work is built upon 

information being collected through a number of systems and partners. There are 

opportunities to use modules of the ERP-system which offer some support for 

environmental work, but there is currently little awareness about the connection between 

ERP-systems and environmental sustainability.  

 

This study has been based on qualitative research with thorough and in-depth interviews 

being conducted with three client organizations and two major ERP-suppliers. The study 

is also based on a thorough review of currently available theories of the subject. In this 

study arguments are brought forward on the possibilities of developing an effective and 

useful support for environmental sustainability within the ERP-systems. The study shows 

that the lack of universal standards on reporting of environmental information and the 

fact that organizations seldom use the ERP-systems in their entirety are a major obstacle. 

Also the fact that many large organizations often work in isolation and lack cooperation 

on what demands the ERP-systems should place on environmental issues presents a 

problem in this context. The results of this study show that the support for environmental 

sustainability within the ERP-systems needs to be built into the organizational structure 

to become a natural part of organizations operations. Even the automation of the flow of 

information and adjustments of already existing branch-solutions are important 

components for the effective development of supporting environmental sustainability.  
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This study is aimed and highlighting the support that is available today and how this 

support may be developed to support a company’s environmental sustainability in an 

effective and meaningful way.   
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Sammanfattning 
Enterprice Resource Planning (ERP) är ett område inom IT som har utvecklats enormt de 

sista åren. Utvecklingen av IT har gjort att förutsättningen för att arbeta med ERP-system 

har ändrats från att ha varit bunden till att sitta vid sin arbetsplats i företagets lokaler till 

att i stort sett kunna sitta var som helst i världen och nå all nödvändig information som 

behövs. ERP-systemen erbjuder stöd för i stort sett alla processer i företaget och kan rätt 

använt effektivisera verksamheten avsevärt. Det finns dock ett område som fortfarande är 

relativt underutvecklat; stöd för ett effektivt miljöarbete. 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som myntades redan i slutet på 1980-talet då problemet 

att jordens resurser är begränsade uppmärksammades. På senare tid har arbete med 

hållbar utveckling kommit att bli en förutsättning för en organisations överlevnad. Det 

ställs höga krav på att företag ska rapportera sin påverkan och beskriva det miljöarbete 

som bedrivs för sina intressenter. Idag är detta arbete uppbyggt på att information hämtas 

från ett flertal olika system och parter. Det finns möjligheter att använda moduler i ERP-

systemet som erbjuder visst stöd för miljöarbete, men medvetenheten om att det faktiskt 

finns en koppling mellan ERP-system och hållbart arbete är svag.  

 

Denna studie baseras på ett kvalitativt forskningsarbete med djupgående och grundliga 

intervjuer med tre kundföretag samt två större ERP-leverantörer. Den baseras även på en 

grundlig genomgång av befintlig teori i ämnet. I studien argumenteras för de möjligheter 

som finns för att kunna utveckla ett effektivt och användbart stöd för hållbarhetsarbete i 

ERP-system. Studien visar att bristen på standarder kring redovisning av 

miljöinformation och att företag sällan använder ERP-systemen i sin helhet är ett stort 

hinder. Även det faktum att större företag arbetar som isolerade öar utan att samarbeta för 

att kunna utforma krav för hur de vill att ERP-systemet ska stödja miljöarbetet är ett 

problem i sammanhanget. Studiens resultat visar att stödet för hållbarhetsarbete i ERP-

system måste byggas in i systemet för att bli en naturlig del av arbetet. Även 

automatisering av informationsflödet och anpassningar av redan befintliga 

branschlösningar är viktiga komponenter för en effektiv utveckling av stöd för 

hållbarhetsarbete.  
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1 Introduktion 
Studiens introduktionskapitel ger läsaren en beskrivning och bakgrund till ämnet. Detta 

följs av en problemdiskussion och en redovisning av de forskningsfrågor som studien 

ämnar besvara. Därefter beskrivs syftet och det förväntade resultatet. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av de avgränsningar som gjorts och den målgrupp som studien riktar 

in sig till.   

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen av Enterprice Resourse Planning System, (ERP-system) eller affärssystem 

som det också kallas, har gått i lavinartad hastighet. Många företag började under 1990-

talet byta ut sina gamla och ofta hembyggda system mot paketlösningar som kunde stödja 

företagets alla processer. De såg fördelarna med att köpa ett färdigt system som gav dem 

möjlighet att ägna sig helhjärtat åt sin kärnverksamhet istället för att lägga tid och pengar 

på att utveckla och underhålla sina system. I slutet av decenniet så uppskattades det att 

ungefär hälften av alla större företag använde sig av ERP-system (Shanks, Seddon & 

Willcocks, 2003). Idag använder nästan alla större företag ett ERP-system (Tagliavini, 

Faveri, Ravarini,  Pigni & Buonanno). 

 

ERP-system är en mjukvarulösning som möjliggör för företag att integrera data från 

företagets alla delar (Ehie & Madsen, 2005). Användandet av ERP-system ger 

organisationen två huvudsakliga fördelar. Den ena är att det ger en organisatorisk 

helhetsbild som innefattar alla funktioner och avdelningar inom organisationen. Den 

andra är att företaget har en gemensam databas för hela organisationen innefattande alla 

affärsmässiga transaktioner vilket även omfattar dokumentering, övervakning och 

rapportering (Umble, Haft & Umble, 2003). 

 

På senare år har frågan om hållbar utveckling i IT system blivit stor. Begreppet hållbarhet 

och hållbar utveckling myntades redan i början på 1980 talet, 1987 kom den numera 

välkända Brundtlandrapporten som har kommit att bli den mest citerade definitionen på 

vad hållbar utveckling är: ”meets the needs for the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs” (Box, 2002). Utöver denna 

definition finns det hundratals andra sätt att beskriva hållbarhet på (Tavanti, 2010).  

 

Marco Tavanti, Ph.D på DePaul university i Chicago skriver på sin blogg om hållbarhet, 

att det trots alla olika förklaringar på vad hållbar utveckling innebär, är alla överens om 

följande: ” a) Living on Earth has enviromental limits, b) Human beings have the 

responsibility of preventing or cleaning up pollution and that c) The economy, society 

and environment are interconnected and interdependent”. 

  

 Miljöarbete betraktades i början som något som enbart genererade kostnader utan att 

skapa några affärsmässiga fördelar. Omständigheterna är nu det motsatta. Att driva ett 

omfattande miljöarbete ses nu som något som kan skapa konkurrens- och 

marknadsmässiga fördelar (Piper & Carty, 2003). Att ta ett stort miljöansvar anses idag 

som en förutsättning för en långsiktig överlevnad (Ammenberg, 2004). Numera kan 

många organisationer arbeta mot hållbar utveckling samtidigt som de ökar 
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produktiviteten, minskar kostnaderna och ökar lönsamheten (Watson, R.T, Boudreau, M 

& Chen.A.J, 2010). Faktum är att många företagsledare numera har miljöarbete som en 

del av sin affärsvision.  

 

För att kunna bedriva ett effektivt och aktivt miljöarbete behövs stöd från det 

affärssystem som organisationen använder. Tyvärr är stödet för miljöarbete ännu relativt 

underutvecklat i förhållande till den utveckling som marknaden haft. I ERP-systemet 

Microsoft Dynamics AX och NAV finns det sedan 2010 stöd för att kunna hålla koll på 

energianvändning och koldioxidutsläpp. I Oracles ERP-system finns motsvarande stöd, 

samt moduler som sägs kunna stödja miljöarbete. För att kunna hålla jämna steg med 

marknadens utveckling och erbjuda organisationer ett effektivt stöd för miljöarbete 

återstår en hel del utveckling av ERP-systemen (Microsoft, 2010).  

 

Eftersom de flesta företag idag använder sig av ERP-system finns stora vinstmöjligheter i 

att kunna erbjuda ett utökat stöd för miljöarbete. Joshua Greenbaum skriver på sin blogg 

Erp Matters (2009): “SAP’s customers, according to SAP, produce 1/6 of the world’s 

carbon emissions”. Inbyggda hållbarhetsmoduler i affärssystem skulle kunna innebära en 

dramatisk skillnad för vår miljö genom minskade utsläpp. Även samhällets och kunders 

krav på företagen har ökat, det ses idag som en nödvändighet att visa stor 

miljömedvetenhet för att över huvudtaget klara sig på marknaden. Många företag väljer 

att miljöcertifiera sig och förbinder sig därmed att följa vissa standarder. En standard som 

många företag ansluter sig till idag är ISO 14001 (Piper & Carter, 2003). Detta tyder på 

att det finns ett stort intresse för dessa frågor. Genom att utveckla och använda den 

potential som finns i dagens mångsidiga affärssystem är det möjligt att underlätta aktivt 

miljöarbete och därmed göra företaget mer attraktivt på marknaden.  

1.2 Problemdiskussion 

Merparten av artiklar och information om grön IT handlar om energibesparing och hur 

organisationen ska handla för att minska energiförbrukningen och genom det minska sina 

koldioxidutsläpp. Watson et al. beskriver i en artikel publicerad 2010, att hållbarhet 

innefattar tre olika aspekter. Den första aspekten handlar om miljön och hur företag 

praktiskt kan minska sin påverkan på miljön. Den andra aspekten är ekonomisk, företag 

kan tjäna stora pengar på att effektivisera sina processer och därigenom minska sin 

påverkan på miljön. Den tredje och kanske svåraste aspekten är den sociala. Utmaningen 

ligger i att förstå hur kunderna tänker samt hur de använder en produkt och utifrån detta 

utforma strategier för hur ett effektivt miljöarbete ska kunna genomföras.  

 

Brian Sommer skriver i sin blogg (2009) att ERP-leverantörerna inte har förstått vad 

hållbarhet egentligen handlar om. Att de tror att det handlar om att företagen ska kunna 

slänga fram rapporter om vilka spår de efterlämnar genom sina utsläpp i syfte att kunna 

profilera sig som miljömedvetna. ERP-leverantörerna menar att de har full förståelse för 

problematiken men anser att lösningarna är så enormt omfattande att det tar tid att 

komma fram till dem. En del människor har uppfattningen av att hållbarhetslösningar är 

enkla att utveckla och applicera i systemet, tyvärr är det betydligt mer invecklat än så.  

Microsoft skriver följande i ett informationshäfte om deras dashboard for sustainability 

som kom ut 2010: “The impact to a business when seen through a wide sustainability lens 

http://www.erp.com/index.php
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is far more profound: it is causing shifts in the way business operate, interact with their 

customers (especially other businesses), and offer and services and products. In fact, 

almost every aspect of a business will be affected by a comprehensive sustainability 

approach”. Microsoft menar att det inte bara är att bygga på moduler på affärssystemet, 

utan hela organisationen måste förändras för att få effekt.  

 

ERP leverantörerna har börjat inse omfattningen av problemet och arbetar med lösningar.  

Det krävdes dock en hel del efterforskning för att få reda på vad de egentligen gör. Detta 

tyder på att de är dåliga på att kommunicera sitt arbete med att komma fram till lösningar 

på problemet. Microsoft har en stor årlig konferens, när jag studerar agendan ett par år 

bakåt framkommer att hållbarhetsfrågan inte belyses över huvud taget. Frågan är varför 

det ser ut så? Miljöfrågan växer lavinartat och ett effektivt miljöarbete är numera ett 

strategiskt arbete för att uppnå konkurrensfördelar. 

 

Många företag satsar på att kunna redovisa sina utsläpp och sin energianvändning, men 

det finns få lösningar för hur företag praktiskt minskar utsläppen eller 

energianvändningen. Medvetenheten finns, men inte lösningarna. ERP leverantörerna har 

alltså förstått problemet, men möjligtvis har de inte förstått hur bråttom det är att komma 

fram till lösningar. Rapporter är självklart ett första steg för att visa vad företagen har att 

jobba med, men är det verkligen rimligt att ERP leverantörerna år 2012 befinner sig på 

steg ett i den här processen?  

 

Som nämndes tidigare skulle ERP moduler som stödjer företag i ett mer miljövänligt 

arbete kunna ha en dramatisk positiv effekt på miljön i stort sett hela världen. 

Marknadens utveckling går otroligt snabbt, det är uppenbart att ERP-leverantörerna inte 

hunnit med i samma takt. Brian Sommer (2009) skriver att det inom en snar framtid 

kommer att stiftas fler lagar kring hållbarhet och när detta sker finns inte tiden att börja 

utveckla funktioner. Han menar att ERP-leverantörerna måste kunna förutse marknadens 

behov före dem uppstår. 

 

En hel del forskning bedrivs inom ämnet hållbarhet och det finns en uppsjö av olika 

vetenskapliga artiklar i ämnet grön IT. Dessa artiklar behandlar främst vad grön IT är, hur 

företag uppnår den och vad nyttan är med att utveckla metoder för att använda mer 

miljövänliga sätt att arbeta med hjälp av IT. Forskningen är bristfällig när det gäller 

frågor som: Vilket stöd finns idag för att stödja ERP- användarna i deras miljöarbete? 

Vilket stöd skulle ERP-systemen kunna erbjuda för att underlätta för dess användare att 

ta ett större miljöansvar? Hur stort är intresset i dagsläget bland företag att få möjlighet 

till stöd för miljöansvar genom sitt affärssystem? Finns denna möjlighet i konkurrerande 

affärssystem? Hur kan organisationer mäta om man blivit mer miljövänlig? Vad krävs av 

företagen för att de ska lyckas bli mer miljövänliga? Finns det några nackdelar eller risker 

med att bygga in stöd för miljöarbete i ERP-systemet? Hur skapas förståelse för att få 

anställda i en organisation att agera mer miljövänligt? Kan ett stöd för miljöarbete i deras 

ERP-system motivera ett mer miljövänligt beteende? Vilka faktorer spelar in för att 

lyckas med ett aktivt miljöarbete? 
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1.3 Studiens problemställning 

Begreppet hållbar utveckling (sustainable development) är mer aktuellt än någonsin. Det 

har skrivits otaliga artiklar inom ämnet grön IT där det beskrivs allt från vad det är till hur 

organisationer kan bli mer miljövänliga med hjälp av IT. Utvecklingen av ERP-systemen 

har dock inte hunnit ikapp marknadens utveckling, där miljöarbete ses som ett av de 

viktigaste strategiska arbetsområdena. ERP leverantörerna har gjort en del framsteg, men 

informationen som finns är bristfällig. Det är ett problem att de inte kommunicerar detta 

på ett tillräckligt sätt. Studiens problemställning behandlar hur ERP-system bör utvecklas 

för att kunna erbjuda organisationer ett användbart och effektivt stöd för miljöarbete. Vad 

finns det för stöd i dagens ERP-system för miljöarbete och finns det några hinder eller 

problem för en fortsatt utveckling? 

 

En stor och viktig fråga i sammanhanget är hur ledningen ser på miljöarbete ute i 

organisationerna. Räcker det med att personalen källsorterar på företaget för att de ska 

vara miljövänliga? Har företaget kommit långt i sitt miljöarbete om de lyckas mäta upp 

de avtryck de lämnar i miljön i form av t.ex. koldioxidutsläpp? Det kanske redan finns 

frön till idéer ute i organisationerna hur deras ERP-system skulle kunna stödja 

miljöarbete? Dessa kunskaper skapar förutsättningar för att ta reda på de möjligheter som 

finns, och komma med förslag till förbättringar. 

1.4 Studiens forskningsfrågor 

Studies övergripande fråga är: 

 

1. Vilket stöd skulle ERP-system kunna erbjuda organisationer för att stödja och 

effektivisera hållbarhetsarbete? 

Vägen till att besvara den övergripande frågan ska gå genom att bevara nedanstående 

frågor: 

 

2. Vilka möjligheter finns i dagens ERP-system för att stödja hållbarhetsarbete? 

3. Hur arbetar organisationer med hållbarhetsfrågor? 

4. Vilka intressen och önskemål finns det kring stöd för hållbarhetsarbete hos 

representanter för företag? 

5. Hur ser representanter från företag på vad ett hållbart arbete är? 
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Figur 1: Arbetsgång för att besvara forskningsfrågorna 

1.5 Studiens syfte 

Trots att det numera anses avgörande för en organisations överlevnad på marknaden att ta 

ett stort miljömässigt ansvar finns det ytterst lite information om hur detta skulle kunna 

ske med stöd från det ERP-system de använder. De lösningar som finns idag i ERP-

systemen för att stödja hållbarhetsarbete är få och bristfälliga. Syftet med studien är 

därför att skapa förståelse för det stöd som ERP-system skulle kunna erbjuda 

organisationer för att stödja och effektivisera hållbarhetsarbetet.  

1.6 Studiens förväntade resultat 

Studien ska ge en utförlig beskrivning av det stöd som ERP-system skulle kunna erbjuda 

för att stödja och effektivisera organisationers hållbarhetsarbete. Utifrån en hermeneutisk 

forskningsansats ska studien ge förståelse för det stöd som erbjuds för miljöarbete idag 

där förslag ges som visar de möjligheter som finns till ett utökat stöd för ett effektivare 

hållbarhetsarbete med hjälp av ERP-systemet. Vidare förväntas studien ge en förståelse 

för hur representanter från företag ser på vad hållbar utveckling är och hur de arbetar med 

miljöfrågor idag samt vilka intressen och önskemål som finns för ett utökat stöd. 

Modellen nedan illustrerar sambanden mellan forskningsfrågorna och hur delfrågorna 

gemensamt bidrar till att besvara studiens övergripande forskningsfråga. 
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Figur 2: Målmodell  

1.6.1 Kunskapskaraktärisering 

NR Forskningsfråga Syfte Förväntat resultat Kunskapskaraktär 

1. 

Vilket stöd skulle ERP-

system kunna erbjuda 

organisationer för att stödja 
och effektivisera 

hållbarhetsarbete? 

 

Skapa förståelse för 

hur ERP-system 

skulle kunna 

utvecklas för att 

stödja och 

effektivisera 

organisationers 

hållbarhetsarbete 

En förståelse för de 

möjligheter som finns 

för ett utökat stöd för 

effektivare 

hållbarhetsarbete med 

hjälp av ERP-systemet 

 Förståelse 

2. 

Vilka möjligheter finns 

i dagens ERP-system 

för att stödja 

hållbarhetsarbete? 

Skapa förståelse för 

det befintliga stödet 

för hållbarhetsarbete i 

ERP-systemen. 

En förståelse för det 

befintliga stödet för 

hållbarhetsarbete i ERP-

systemen. 

 Förståelse 

3. 

Hur arbetar 

organisationer med 

hållbarhetsfrågor? 

 

Skapa förståelse för 

hur organisationer 

arbetar med 

hållbarhetsfrågor. 

En förståelse för hur de 

arbetar med 

hållbarhetsfrågor i 

organisationer. 

 Förståelse 

4. 

Vilka intressen och 

önskemål finns det 

kring stöd för 

hållbarhetsarbete hos 

representanter för 

företag? 

Skapa förståelse för 

de intressen & 

önskemål som finns 

kring stöd för 

hållbarhetsarbete. 

En förståelse för de 

intressen och önskemål 

som finns kring stöd för 

hållbarhetsarbete. 

 Förståelse 

5. 
Hur ser representanter 

från företag på vad ett 

hållbart arbete är? 

Skapa förståelse för 

den syn som 

företagsrepresen-

tanter har på hållbart 

arbete. 

En förståelse för de 

perspektiv som 

representanter från 

företagen har på hållbart 

arbete. 

 Förståelse 

Tabell 1: Kunskapskaraktärisering 
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1.7 Avgränsningar 

Fokus för uppsatsen ligger främst på att kunna ge förslag på förbättringar i det stöd som 

ERP-systemet erbjuder organisationer för sitt miljöarbete. För att kunna nå detta mål och 

uppnå en större förståelse inom ämnet kommer även omfattande studier utföras, gällande 

vilka intressen och önskemål som representanterna för företagen har kring stöd för 

miljöarbete och vilket stöd som ERP-systemen erbjuder i dagsläget. Olika typer av 

beslutsstödsystem som kan vara en del av ett ERP-system faller utanför ramen för denna 

studie.  

 

Då ämnet för uppsatsen ligger i att komma fram till hur ERP-användare kan få stöd för 

sitt miljöarbete kommer den främst att fokusera på hur det går att göra sina befintliga 

processer mindre miljöfarliga med hjälp av ERP-systemet. Fokus kommer inte ligga på 

hur företag kan bli mer miljövänliga, då det finns en stor medvetenhet om detta.  

 

De ERP-system som kommer att falla inom ramen för detta forskningsarbete är: 

Microsoft Dynamics och Oracle. Avgränsning kommer även att göras för all annan 

information som faller utanför ramen hållbar utveckling och hur det kan relateras till 

ERP-system. 

1.8 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är leverantörer av ERP-system och andra som har intresse 

av eller arbetar med utveckling av ERP-system. Studiens målgrupp är även företag som 

har intresse av att få stöd för och därmed effektivisera sitt hållbarhetsarbete då det ges en 

översikt av det stöd som erbjuds inom ramen för ERP-system på marknaden. Studiens 

målgrupp är även lärare, studenter och andra forskare som är intresserade av, eller vill 

bygga vidare på forskningen. Ytterligare målgrupp för denna studie är uppdragsgivaren 

Logica.  
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2 Metoddiskussion 
 

I metodkapitlet beskrivs de vetenskapliga metoder och de ställningstaganden som gjordes 

för forskningsarbetet. Den beskriver även studiens forskningsinriktning och 

forskningsprocess. Kapitlet avslutas med en begreppsförklaring kring viktiga begrepp i 

studien. 

2.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Inom vetenskapen brukar forskare dela upp forskning i två olika typer av strategier; 

kvantitativ och kvalitativ forskning.  I en kvantitativ forskningsstrategi ligger fokus på 

kvantifiering vid insamlingen och analysen av data. Används istället en kvalitativ 

forskningsstrategi samlas data in genom att analysera vad som sagts och skrivits om 

fenomenet (Bryman, 2006). 

2.1.1 Kvantitativ forskning 

Den kvantitativa forskningsstrategin handlar om strukturerad insamling av numeriska 

data som analyseras för att kunna dra generella slutsatser om en population utifrån det 

material som samlas in. Den har ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 

praktik. Det innebär att forskaren går in i forskningsprojektet med en eller flera olika 

hypoteser där syftet är att bevisa eller avfärda sina hypoteser där empiriska 

undersökningar ska bevisa eller avfärda teorin (Bryman, 2006). 

 

Kvantitativ forskning har en positivistisk epistemologi som innebär att fenomen och 

betingelser måste kunna verifieras genom sinnena för att kunna kvalificeras som kunskap. 

En kvantitativ forskningsansats innebär även att forskningen ska vara objektiv, vilket 

innebär att forskaren medvetet skapar en distans till forskningsobjektet genom att se sig 

själv som något yttre i förhållande till den (Bryman, 2006). 

2.1.2 Kvalitativ forskning 

Vid insamling och analys av data vid en kvalitativ forskningsansats läggs huvudsakligt 

fokus på vad som sägs och tolkningen av detta. Till skillnad från den kvantitativa 

forskningsstrategin har den ett induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktik. 

Detta innebär att forskaren går in i forskningsprojektet så förutsättningslöst som möjligt 

och låter teorin växa fram utifrån de observationer han gör och därmed de data han 

samlar in. Ett exempel på detta är den så kallade grounded theoryn. Det vanligaste sättet 

att samla information inom den kvalitativa forskningen är genom att utföra intervjuer 

eller genom etnografi, (deltagande observationer).  Andra vanliga sätt är till exempel att 

använda sig av fokusgrupper och analyser av olika typer av dokument (Bryman, 2006). 

 

Den kvalitativa forskningen innehar en konstruktionistisk ontologi, vilket innebär att 

sociala företeelser ses som något som skapats av oss människor genom vårt sociala 

samspel och därmed inte finns ”på riktigt”. Den kvalitativa forskningsansatsen tar helt 

avstånd från det naturvetenskapliga idealet, och bygger istället på en interpretavistisk 

epistemologi, där fokus ligger på att förstå bakgrunden och de intentioner som ligger till 

grund för de handlingar människor utför utifrån den sociala miljö de befinner sig i. En 
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kvalitativ forskare strävar efter att komma så nära de personer som studeras som möjligt 

för att i möjligaste mån kunna förstå och se problemet utifrån deras synvinkel (Bryman, 

2006). 

2.1.3 Hermeneutik & Positivism 

Det finns inom vetenskapen två huvudsakliga förhållningssätt, Hermeneutik och 

Positivism.  

 

Positivismen utvecklades ursprungligen med intentionen att den skulle vara användbar 

inom alla vetenskaper. En positivistisk forskares främsta mål med forskningen är att 

kunna beskriva och förklara företeelser eller en social verklighet. Forskningen bedrivs 

oftast deduktivt där forskaren har sin utgångspunkt i den befintliga teorin och härleder 

utifrån teorin olika hypoteser kring fenomenet. Forskningen går sedan ut på att pröva 

eller bevisa sina hypoteser utifrån den verklighet som studeras. Typiska drag för 

positivismen är att för att kunskap ska betraktas som säker ska den vara verifierbar. Allt 

som inte kan verifieras genom våra sinnen betraktas som ovetenskap.  Iaktagelser ska 

vara logiskt prövbara, reduktionism, dvs. synen på att man genom att bryta ner problemet 

i delar kan se helheten samt att de gärna vill fastställa generella lagar kring orsak-

verkansamband. Den positivistiska forskaren bör vara objektiv och se sig som något yttre 

i förhållande till den verklighet som observeras. Forskarens person, bakgrund eller 

förförståelse ska inte färga forskningsresultatet på något vis. Detta sätt att förhålla sig till 

forskningen är lämpligast att använda vid kvantitativa metoder där forskaren främst vill 

få fram statistik av rådata eller naturvetenskapliga förklaringsmodeller (Patel & 

Davidson, 2011). Det är lämpligt då forskaren inte strävar efter att uppnå en förståelse för 

ett fenomen, utan dess främsta syfte är att t.ex. förklara eller beskriva hur något fungerar 

eller hänger ihop.  

 

Hermeneutik betyder tolkningslära och kan ses som positivismens raka motsats. Den 

handlar om tolkning för att uppnå förståelse och hur man ska göra för att uppnå 

förståelse. Den hermeneutiska forskarens främsta mål med forskningen är att tolka och 

förstå innebörden av vad människor säger och av hur de handlar. Tvärtemot den 

positivistiska forskaren vill den hermeneutiska forskaren ha en subjektiv och öppen 

relation till forskningsobjektet.  Förförståelse och tidigare erfarenheter för fenomenet som 

studeras ses som något positivt då det kan hjälpa forskaren att tolka och förstå 

forskningsobjektet. Den hermeneutiska forskaren har en holistisk syn på forskningen som 

innebär att delarna inte kan förklaras var för sig utan att sättas i ett sammanhang. Därför 

strävar forskaren efter att se helheten i forskningen. För att kunna se helheten och uppnå 

en så hög grad av förståelse som möjligt är det vanlig att forskaren pendlar mellan att se 

till delarna och helheten (Patel & Davidson, 2011). Detta förhållningssätt används främst 

i kvalitativ forskning där resultatet uppnås genom en tolkning och förståelse för 

forskningsobjektet. 
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2.1.4 Val av metod 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur ERP-system skulle kunna 

utvecklas för att stödja och effektivisera organisationers hållbarhetsarbete. För att kunna 

svara på denna fråga krävs en forskningsmetod och ett förhållningssätt som ger en 

optimal förståelse för studieobjekten. För att uppnå djup förståelse kommer ett fåtal 

utvalda fall att undersökas intensivt och grundligt genom ett antal kvalitativa intervjuer.  

Jag som forskare strävar efter en subjektiv och öppen relation till de respondenter som 

deltagit i undersökningen. Detta för att i möjligaste mån skapa förståelse för den 

problematik som upplevs och hur lösningar på problemet kan komma att se ut. Tidigare 

forskning kring kopplingen hållbarhetsarbete och ERP-system är närmast obefintlig. För 

denna studie är det av stor Av denna anledning kommer befintlig teori inte vara 

utgångspunkt för denna studie, utan den teori som formuleras kommer på ett induktivt vis 

att växa fram under studiens gång. Studien ämnar inte förklara eller beskriva hur något 

fungerar eller hänger ihop, utan syftet är att uppnå en förståelse för lösningar för studiens 

huvudfråga. Av ovanstående anledningar kommer ett hermeneutiskt förhållandesätt att 

prägla denna studie. Studiens syfte kan endast uppnås genom djupa kvalitativa intervjuer, 

där fokus ligger på vad som sägs och hur detta kan tolkas. Hermeneutiken är ett passande 

och därför mycket vanligt förekommande förhållningssätt i kvalitativa studier där man 

vill få fram en djup förståelse för det som studeras. Av dessa anledningar är en kvalitativ 

forskningsmetod som innehar ett hermeneutiskt förhållningssätt lämpligt att använda för 

denna studie. 

2.2 Forskningsdesign 

Fokus för studien kommer att ligga på att generera väl grundade teoretiska påståenden 

som baserar sig på slutsatser av undersökningens resultat. Denna studie kommer falla 

inom ramen för en så kallad multipel fallstudie. Det innebär att två fall kommer att 

jämföras med varandra, för att kunna dra slutsatser kring likheter och skillnader mellan 

dessa, och eventuellt få fram indikationer på orsaken till eventuella skillnader.  

 

 Arbetssättet för denna uppsats är att utifrån befintlig teori tillsammans med den 

information och empiri som samlas in formulera en teori. Teorin används i syfte att skapa 

förståelse för de områden som denna studie behandlar samt stärka trovärdigheten för 

studiens argument och slutsatser. De forskningsfrågor som kan besvaras utifrån den 

befintliga teorin jämförs med de svar som presenteras i den empiriska studien. I 

litteraturen beskrivs det arbetssätt där teorin växer fram utifrån de empiriska 

undersökningarna som induktivt (Patel & Davidsson, 1994). Patel & Davidson (2011, s. 

23) uttrycker att den induktiva forskaren följer upptäckandets väg, medan den deduktiva 

forskaren följer bevisandets väg. Teorin i denna studie kommer att växa fram genom det 

induktiva arbetssättet. Det ska dock betonas att arbetssättet inte är rent induktivt. Teorin 

som tagits fram används som bakgrund för att skapa förståelse för forskningsfenomenet. 

Den bidrar även med information för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Det 

induktiva elementet kan ses som ett sätt att koppla ihop forskningen med teorin (Bryman, 

2006). 
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2.3 Insamlingsmetod 

Insamling av data kommer till största delen ske genom analyser av kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer innebär en kombination av semistrukturerad och ostrukturerad 

intervju. I en semistrukturerad intervju används ett fördefinierat frågeschema där 

frågornas ordningsföljd anpassas efter situationen. Det lämnas också utrymme för 

eventuella kompletterande frågor som kan berika teorin. I en ostrukturerad intervju finns 

inget detaljerat frågeschema och frågorna är av mer allmän karaktär (Bryman, 2006). Alla 

kundintervjuer har genomförts på plats på de olika företag som är föremål för studien. 

ERP-leverantörerna är stationerade i Stockholm. Med anledning av avståndet genomförs 

båda dessa intervjuer på distans genom telefonintervjuer. Trots detta är intentionen att ha 

samma struktur på dessa intervjuer som beskrivits ovan.   

 

En omfattande analys kommer att göras på de dokument som finns inom området. Dessa 

dokument kommer t.ex. vara artiklar, böcker, filer, användarmanualer och eventuellt 

annat material som de intervjuade företagen kan tillhandahålla. Hemsidor kommer även 

att användas vid insamlingen av information. 

2.4 Urval 

Uppdragsgivaren för ämnet är Logica som är ett ledande internationellt IT-

tjänsteföretag som erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, systemintegration och 

outsourcing till kunder runt om i världen.(Logica). De personer som intervjuas kommer i 

första hand tillhandahållas av Logica i form av personal på Logica, ERP leverantörer och 

Logicas kunder. Urvalet av respondenter är alltså ett bekvämlighetsurval med icke 

slumpmässigt urval.  

 

Glaser & Strauss, utvecklarna av dataanalysmetoden grounded theory, menar att ett 

teoretiskt urval kan vara tillämpbart för undersökningar av kvalitativ art. Urvalet sker 

beroende på vad som anses mest relevant och meningsfullt för teorin. Tanken är då att 

forskaren på ett iterativt sätt fortsätter att samla in och analysera data till dess att en 

teoretisk mättnad uppstår. Detta kommer att vara förfarandesättet för denna 

undersökning. 

2.5 Analysmetod 

En vanlig metod för analys av kvalitativa data som därför lämpar sig väl för denna studie 

är den metod som Glaser och Strauss utvecklade och skrev om i en bok som gavs ut 

redan 1967, ”The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research”. 

Denna metod kallas som boktiteln antyder för grounded theory. Med åren har det kommit 

flera olika variationer på de beskrivningar om hur metoden ska användas. Den version 

som jag inspireras av är den version som beskrivs i boken ”Basics of Qualitative 

Research” som gavs ut 2008 av Corbin & Struss.  

 

Inom grounded theory är tanken att genom främst kvalitativt forskningsarbete bilda 

teorier kring olika fenomen. Det faktum att det finns en mycket begränsad mängd 

forskningsmaterial i ämnet, och därmed få teorier, gör att det inte finns behov av att testa 

några teorier. Teorier kommer därför, precis som metoden grounded theory förespråkar 

att växa fram under studiens gång (Corbin & Strauss, 2008).  
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Bryman (2006) menar att det är en stor utmaning att hantera all data som genereras i en 

kvalitativ undersökning, då man ofta redan i ett tidigt stadium av undersökningen får ett 

stort och otympligt datamaterial att arbeta med. För att hantera detta kommer den metod 

av kodning som beskrivs i litteraturen för grounded theory att användas, där data samlas 

in, bryts ner och analyseras för att upptäcka om teoretisk mättnad uppstått.  

 

Efter genomförda intervjuer menar Corbin & Strauss (2008) att det är viktigt att på ett 

tidigt stadium efter intervjuer börja bryta ner data i mindre beståndsdelar och reflektera 

över dem i ”memon”. Memon är en typ av dagbok som forskaren använder för att 

diskutera alla tankar reflektioner kring tillgänglig data. Här ska även forskaren försöka 

komma fram till vad de data som tagits fram indikerar, jämföra och slutligen kategorisera 

framtagen data genom indelning i olika begrepp. Kategoriseringen görs utifrån vad de 

symboliserar. Denna inledande kodning av information är det som i teorin ofta benämns 

med ”öppen kodning”.  

 

Nästa steg i analysen efter detta koncept, är att de kategorier man kommit fram till 

relateras med varandra, där forskaren försöker komma fram till hur de hör ihop och vad 

som påverkar dem. Detta steg i analysen kallar Corbin & Struss för axial kodning. 

Det sista steget i kodningen är den selektiva kodningen. I detta steg ska kärnkategorier 

hittas. Det innebär att forskaren ska få fram några övergripande kategorier för att sedan 

relatera de underkategorier till de övergripande kategorierna.  

 

Data kommer att fortsätta tas fram till teoretisk mättnad uppstått, dvs. då processen är i en 

sådan fas att fortsatt insamling av data inte kommer att bidra med någon ny eller bra 

information. Om så inte är fallet genomförs nya intervjuer som kodas, tills teoretisk 

mättnad uppstår. Det datamaterial som kommer att analyseras är transkriberingar av 

intervjuer, forskningsartiklar och elektroniskt material (hemsidor, mailkorrespondans 

mm) 

2.6 Utvärderingsmetod 

Bryman (2006) nämner utvärderingskriterierna reliabilitet och validitet i sin bok om 

samhällsvetenskapliga metoder. Denna undersökning kommer att utvärderas enligt dessa 

kriterier. Då dessa utvärderingsmetoder egentligen är utvecklade för att användas i 

kvantitativ forskning, anpassas kriterierna för att kunna tillämpas på den kvalitativa 

forskningen.  Det innebär bland annat att mindre vikt läggs vid frågor som rör mätning.  

 

Vid utvärdering av en undersöknings reliabilitet vill forskaren skapa en uppfattning om 

undersökningen och dess tillförlitlighet. Han vill kunna redovisa att det resultat som 

framkommit i undersökningen skulle bli det samma om den upprepades, eller om 

tillfälliga omständigheter har påverkat resultatet åt något håll. Då dessa 

utvärderingsmetoder till viss del är anpassade till kvantitativ forskning, kommer en viss 

anpassning att ske för att på ett bättre sätt kunna ge en bild av undersökningens 

tillförlitlighet. När en undersöknings validitet undersöks vill forskaren visa att de 

slutsatser han dragit hänger ihop med den teori som har genererats (Bryman, 2006). 
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I syfte att skapa och upprätthålla en hög reliabilitet och validitet som möjligt kommer 

data som samlas in att i så stor utsträckning som möjligt att bekräftas utifrån flera 

informationskällor, där andra perspektiv och undersökningsmetoder kommer att prövas. 

Om ett specifikt resultat uppnås kan detta testas mot fler personer (t.ex. genom fler 

intervjuer), alternativt bekräftas ett resultat utifrån intervjuer genom att skicka ut enkäter. 

Detta kallas inom samhällsmetodiken för triangulering.  

 

För att säkerställa att informationen som samlats in genom utförda intervjuer är sann och 

trovärdig, kommer en respondentvalidering att göras. Det innebär att alla intervjuer 

kommer att transkriberas och analyseras, för att sedan bekräftas eller avfärdas av 

respondenten. Detta genomförs för att eliminera risken för eventuella missförstånd som 

uppstått under intervjun. Utöver de ovan beskrivna åtgärderna för att uppnå en så hög 

validitet och reliabilitet som möjligt kommer undersökningen att följa de riktlinjer och 

regler som gäller för vetenskapliga texter. Den kommer även i så stor utsträckning som 

möjligt följa den metod som beskrivits ovan.  

2.7 Presentationsmetod 

Resultatet av denna studie kommer att presenteras i form av en skriftlig detaljerad 

rapport. Den kommer sedan att presenteras på ett slutseminarium i juni-12. Både rapport 

och presentation kommer att följa alla de rekommendationer och riktlinjer för 

uppsatsarbete på kandidatnivå som ställs av Institutionen för Handels och IT högskolan 

på Högskolan i Borås. 

2.8 Begreppsförklaring 

Hållbarhet och hållbar utveckling: Det finns oändligt många definitioner på vad 

hållbarhet och hållbar utveckling är. Den mest citerade och vanligast förekommande 

definitionen presenterades i Brundtlandrapporten som gavs ut redan 1987: ”meets the 

needs for the present without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs” (Box, 2002). 

 

ERP-system: Är synonymt med det svenska begreppet affärssystem, men begreppet 

ERP-system är det som kommer att användas genomgående i denna uppsats. ERP står för 

Enterprise Resourse Planning, och innebär att det är ett system som kan användas inom 

en hel organisation för att integrera dess funktioner och därigenom underlätta för 

transaktioner och informationsströmmen mellan dessa. Yen, Chou & Chang (2002, s.338) 

använder definitionen: “A collection of applications that can be used to manage the 

whole business. ERP Systems integrate sales, manufacturing, human resources, logistics, 

accounting, and other enterprise functions. ERP allows all functions to share a common 

database and business analysis tools”. Alla funktioner inom organisationen som använder 

sig av ERP-systemet kan alltså komma åt all den information de behöver i realtid. Detta 

åstadkommer de genom att använda en gemensam databas. 

 

Koldioxidutsläpp: CO2 släpps ut i atmosfären vid förbränning av fossila bränslen som 

t.ex. gas, kol och olja. Dagens svenska utsläpp av koldioxid uppgår till 47 miljoner ton, 

varav näringslivet står för knappt hälften. Med näringslivet menas all företagsamhet som 
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genererar varor och tjänster i Sverige. Utsläppens omfattning gör att jordens temperatur 

ökar och att klimatet förändras (thecarbonaccount).  

 

ISO 14001: Är en internationell standard för miljöledningssystem som företag kan 

ansluta sig till. Genom internationellt erkända metoder underlättar den för företag att 

bygga upp och bedriva ett strukturerat och systematiskt miljöarbete. De företag som 

ansluter sig till standarden förbinder sig att kontinuerligt förbättra sin miljöprestanda 

(Piper & Carty, 2003). 

 

Effektivitet: ”Ett mått på det resultat som fås i förhållande till insatta resurser” 

(ekonomifakta.se). 

 

Moduler: ERP-systemets olika delar brukar benämnas moduler. Det är ett begrepp som 

ofta används inom programmering som även syftar till mer eller mindre små program 

som byggs på det befintliga ERP-systemet. Att det är uppbyggt på moduler innebär att 

det är separata enheter i mjukvaran och fungerar oberoende av varandra 

(Searchenterpricelinux, 2005). 

 

Grön IT: Grön IT har i huvudsak två perspektiv: miljöpåverkan av IT och minskad 

miljöpåverkan med IT (cfoworld, 2011).  

 

Organisation: En definition på en organisation: “A social unit of people, systematically 

structured and managed to meet a need or to pursue collective goals on a continuing 

basis. All organizations have a management structure that determines relationships 

between functions and positions, and subdivides and delegates roles, responsibilities, and 

authority to carry out defined tasks. Organizations are open systems in that they are 

affected and are affected by the environment beyond their boundaries” 

(businessdictionary). 

2.8.1 Begreppsmodell 

 
Figur 3: Begreppsmodell                                                                                                                                                                                                                                                         

ERP-system ökar organisationens effektivitet och stödjer organisationens arbete. 

Effektivitet förbättrar organisationens processer. Organisationen orsakar koldioxidutsläpp 

som arbete med hållbar utveckling ska minska. ISO-14001 ställer krav på att arbete med 

hållbarhet/hållbar utveckling ständigt ska förbättras och krav för att grön IT ska uppnås. 
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Grön IT syftar bl.a. till att ge minskade koldioxidutsläpp. Grön IT kan uppnås med hjälp 

av moduler som byggs på ERP-system 

3 Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen är tänkt att ge läsaren en orientering i den etablerade 

forskningen kring ämnet. Kapitlet inleds med en beskrivning av organisationens struktur 

och en intressentbeskrivning. Det ges även en beskrivning av informationssystem och 

dess betydelse för dagens organisationer. Därefter följer en beskrivning av ERP-

systemet, med en historisk tillbakablick, trender och en detaljerad beskrivning av ERP-

systemet och dess uppbyggnad. Avslutningsvis beskrivs begreppet hållbarhet och hållbar 

utveckling och hur det kopplas till organisationer och ERP-system  

3.1 Relevanta ämnesområden 

För att ge förståelse för studieområdet och kunna ge väl grundade påståenden kring 

forskningsfrågorna kommer ett antal forskningsområden att belysas. Dessa områden är: 

Organisationen och informationssystem, Enterprise Resource Planning och 

hållbarhetsarbete i verksamheter. Avsnittet om organisationen och informationssystem 

ger en grund och skapar förutsättningar för att ge förståelse för organisationen och dess 

intressenter samt informationssystemets roll i organisationer. Avsnittet Organisationen 

och informationssystem bidrar till att besvara forskningsfråga tre och fyra utifrån 

befintlig teori. Avsnittet informationssystemets roll i organisationer ger förståelse för 

vikten av ett effektivt informationsstöd för organisationens arbete. Avsnittet Enterprise 

Resource Planning ämnar till att ge förståelse och bakgrund för ERP-systemet och dess 

komponenter, för att därigenom uppnå förståelse för hur systemet kan och bör utvecklas 

för att stödja och effektivisera hållbarhetsarbete. Genom att ge förståelse för ERP-

systemet besvaras forskningsfråga två utifrån teorin. Avsnittet hållbarhetsarbete i 

verksamheter skapar förståelse för den syn på hållbarhetsarbete samt hur miljöarbete 

bedrivs i organisationer, vilket besvarar forskningsfråga och fem utifrån befintlig teori. 

 

Tillsammans skapar dessa områden en förståelse för ämnesområdet och ger 

förutsättningar för att stärka trovärdigheten i studiens argument och slutsatser. 

Nedanstående tabell visar hur de presenterade ämnesområdena relateras till studiens 

forskningsfrågor. 

 
           Figur 4: Ämnesområden relaterade till studiens forskningsfrågor 
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3.2 Tidigare forskning 

Forskningen kring den specifika kopplingen mellan ERP-system och stöd för hållbart 

arbete är i det närmaste obefintlig. Det bedrivs forskning kring ERP-system och hur dessa 

kan och bör utvecklas. Det bedrivs även forskning kring hållbarhetsfrågan. 

 

Watson et al (2010) menar att det är av största vikt att snarast uppmärksamma problemen 

kring miljömässig hållbarhet och hur IS kan stödja en del av lösningen för problemen. De 

föreslår i sin forskning sätt för att kunna utveckla företags affärsprocesser hållbart. 

Vidare menar de att IS kan vara ett kraftfullt verktyg för att kunna utveckla ett ekologiskt 

hållbart samhälle. Främsta fokus i den specifika artikeln ligger energieffektivitet.  

 

Umble et al (2003) forskar kring hur man framgångsrikt väljer och implementerar ett 

ERP-system. De menar att det är viktigt att organisationen väljer ett ERP-system som 

stödjer och stärker konkurrensfördelarna samtidigt som det ska skapa värde. Då ett 

effektivt hållbarhetsarbete skapar konkurrensfördelar i organisationen skulle stöd för 

miljöarbete kunna få en betydligt större betydelse än de har idag.  

 

Worster, Weirich & Andera (2011) menar att många möjligheter med ERP-systemet kan 

ha gått förlorade pga. sättet det används och hur de i organisationerna ser på IT och dess 

roll. Vidare menar de att ledare inom IT inte förstått att den nya teknologin kräver 

förändringar i hur de sköter sina affärsprocesser. Synen på IT måste förändras från att ses 

som något som stödjer en verksamhet till att bli en betydande del av utvecklingen av 

verksamhetens affärsprocesser. Även Wing (2010) är inne på samma sak. Han menar att 

ERP-systemets möjligheter går förlorade då inte dess fulla potential tas till vara. 

 

Violino (2008) har forskat kring vart utvecklingen av ERP-system är på väg. Den 

specifika forskningsartikeln är främst inriktad på att vägleda t.ex. IT-ansvariga som står 

inför valet av att implementera ett nytt ERP-system. Elliot (2011) forskar kring ”grön 

IT”, dvs. hur vi med hjälp av IT ska hantera miljöproblemet.  

 

Lambert, Jansen & Splinter (2000) uppmärksammar bristen i hantering av 

miljöinformation i ERP-systemen. En av de största drivkrafterna till att förändra ERP-

systemen borde vara behovet av hantering av miljöinformation. De anser att det finns ett 

behov av ett utökat stöd för att hantera miljömässig information i ERP-systemen för både 

intern och extern miljöinformation. Det ska dock påpekas att artikeln är från 2000, och att 

en del utveckling har skett inom området.  

3.3 Organisationen och informationssystem 

Att ha ett väl fungerande och anpassat informationssystem har kommit att bli helt 

avgörande för en organisations överlevnad. Alla företag idag använder sig av ett 

informationssystem på ett eller annat vis. Det är i stort sett omöjligt för företag att 

konkurrera på marknaden idag utan ett informationssystem (Avison & Fitzgerald, 2003). 

 

För att åstadkomma ett informationssystem som stödjer organisationen på ett effektivt 

sätt är det nödvändigt att förstå dess struktur och informations- och beslutsvägar. Det är 

även viktigt att förstå vem som är intresserad av organisationen och på vilket sätt, för att 
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kunna planera för nödvändig information som systemet ska tillhandahålla. Därför 

kommer nedanstående avsnitt att ge en beskrivning kring hur ett företags 

organisationsstruktur kan se ut. Därefter beskrivs företagets intressenter och deras 

relation till företaget. Avslutningsvis förs en diskussion kring informationssystem och hur 

de är tänkta att stödja organisationen. 

3.3.1 Organisationsstruktur 

Ofta delas beslutsfattande inom en organisation upp i olika nivåer, strategisk-, taktisk- 

och operationell nivå.  Beroende på vilken nivå som olika beslut tas så påverkar det 

organisationen på lite olika sätt. För att ta beslut på de olika nivåerna behövs olika typer 

av information, och därav olika typer av systemstöd. 

 

 På den strategiska nivån 

behandlas frågor av lite mer 

långsiktig karaktär där planerna 

sträcker sig flera år fram i tiden. 

Planerna som utarbetas baseras på 

företagets affärsidéer och visioner, 

vilket kan handla om vilka 

produkter och tjänster som 

företaget ska sälja, vilka 

marknader företaget ska 

konkurrera om och vilken kundgrupp de ska vända sig till (Ax, Johansson, 

Kullvén, 2007). Enligt Olve & Samuelsson (2008) så är det på den strategiska 

nivån som verksamhetens inriktning och omfattning i stort bestäms, och det är här 

som de övergripande målen för verksamheten fastställs. På den här nivån behöver 

ledningen få kännedom om all den information som finns och alla faktorer som 

kan påverka de strategiska beslut som tas på ett översiktligt sätt. Problemen som 

hanteras är av mer ostrukturerad art och de har ett ganska brett handlingsutrymme 

för hur dessa kan lösas. Information som behövs tas både inifrån organisationen 

och från dess omgivning. Med hjälp av beslutstödssystem fås underlag för att fatta 

väl grundade strategiska beslut. 

  

 På den taktiska nivå bryts de strategiska målen ner till planer för hur de ska 

verkställas. Planerna kan t.ex. gälla vilken kapacitet som produktionen ska ha, hur 

bemanningen ska se ut i organisationen, policy för prissättning och 

logistikplanering. För att säkerställa att de inom organisationen lever upp till de 

uppställda målen arbetas det fram olika typer av rutiner, regler och riktlinjer för 

hur arbetet ska genomföras. Planerna på den taktiska nivån sträcker sig ofta kring 

1-3 år (Ax et al, 2007). Olve & Samuelsson (2008) väljer att kalla denna nivå för 

ettårsstyrning. De menar att planeringen på denna nivå sker på ettårsbasis och att 

det handlar om planering och uppföljning av de mål som satts upp. På denna nivå 

Figur 5: Organisationsstruktur (efter Palmquist 2007) 
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sker planering kring företagets ekonomi inklusive redovisning och uppföljning av 

ekonomin. Ett lämpligt systemstöd för arbete på denna nivå är Management 

Information Systems, som kan ingå i ERP-systemet som tilläggsmodul. Den 

samlar in information från olika delar av verksamheten för att användas som 

beslutsunderlag.  Informationen som används tas främst inifrån organisationen. 

  

 På den operativa nivån sker planeringen av de löpande aktiviteterna som sker 

inom organisationen. Vid denna planering ska de riktlinjer och regler som 

formulerats på den taktiska nivån följas. Planeringen sker mer i detalj och kan 

gälla för de närmaste dagarna, veckorna och månaderna. Det kan även gälla 

enskilda order och logistiken för dem. På denna nivå använder de sig av mer 

detaljerad data och problemen som ska lösas är av mer strukturerad art (Ax et al, 

2007). På denna nivå används olika typer av transaktionshanteringssystem. Det är 

i stort sett alla moduler som beskrivits ovan som ingår i ett ERP-system. 

Hållbarhetsarbete bedrivs och planeras på alla de ovan nämnda nivåerna i organisationen. 

Vid strategiska beslut inom en organisation måste hänsyn idag tas till vilken 

miljöpåverkan besluten kommer att få då de verkställs oavsett vad det gäller. De flesta 

beslut gällande hållbarhetsarbete tas på den strategiska nivån. Därefter får de på den 

taktiska nivån bryta ner besluten i olika typer av mål och riktlinjer för hur olika typer av 

hållbarhetsarbete ska bedrivas inom organisationen. Slutligen får de på den operativa 

nivån planera för hur man ska sköta det dagliga arbetet för att kunna uppnå de 

hållbarhetsmål som man vill arbeta efter.  De måste då förhålla sig till de regler och 

riktlinjer som fastställts på den taktiska nivån. 

 

Fokus för denna studie kommer att vara på arbete på den Taktiska nivån, då det är på 

denna nivå de skulle ha störst användning för det resultat som studien väntas inbringa.  

Besluten för miljöarbete inom en organisation tas på strategisk nivå och personal på 

taktisk nivå får ansvar för att bryta ner dessa till mål och se till att målen följs upp. Detta 

arbete kräver att miljöinformation hämtas in från många olika delar, både inom och 

utanför organisationen. Då ett effektivt stöd för miljöarbete skulle underlätta detta arbete 

avsevärt och studiens syfte är att ta fram förslag för hur miljöarbete underlättas med hjälp 

av ERP-systemet känns det naturligt att det är på den taktiska nivån som fokus läggs. Det 

är här som ett effektivt stöd i affärssystemet skulle kunna få en stor betydelse. Personer 

som arbetar på strategisk nivå kommer ha nytta av de rapporter som skulle kunna tas 

fram som underlag för beslutsfattande, men då olika typer av beslutstödssystem faller 

utanför ramen för denna studie så kommer inte fokus att läggas på dem.  

3.3.2 Organisationens intressenter  

Intressentmodellen är ett synsätt som bygger på att företagen har kopplingar och 

relationer till omvärlden på olika sätt och att dessa relationer måste hanteras på ett sätt 

som gör intressenterna villiga att fortsätta investera i företaget samtidigt som de i 

företaget utnyttjar intressenterna på ett effektivt sätt för att växa som företag. Eftersom 

intressenterna och företagen ömsesidigt är beroende av varandra är utmaningen för 
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företagen att upprätthålla någon typ av balans mellan det som intressenterna bidrar med 

till företaget, och det som företaget ger igen till intressenterna (Ax et al, 2007).  

 

Intressenter är de individer, grupper och organisationer som kan påverka och/eller 

påverkas av organisationen. Båda parter är beroende av varandra för att få sina respektive 

behov tillfredställda (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

Exempel på intressentgrupper och 

deras intresse i företaget är:  

                        

Ägarna: Investerar kapital i 

verksamheten som de riskerar att 

förlora. För detta risktagande väntar 

de sig en god avkastning på det 

investerade kapitalet (Bruzelius & 

Skärvad, 2004). 

 

Anställda: De anställda utför arbete 

för företaget och vill ha rimligt betalt 

för detta. Det ligger även i deras 

intresse att de har en bra 

 arbetsmiljö, känner trygghet i arbetet 

och att de har en jämn sysselsättning. 

Deras primära intresse ligger i den 

personliga arbetsmiljön. Med rätt stöd och information går det att få de anställda att agera 

på ett mer miljövänligt sätt. Då det är de anställdas arbete som utgör företaget, skulle det 

givetvis innebära en stor skillnad för det miljöarbete som företaget bedriver (Bruzelius & 

Skärvad, 2004). 

 

Kunder: Ses i många företag som den viktigaste intressentgruppen. Utan kunder som är 

intresserade av att köpa företagets produkter eller tjänster går företaget ganska snabbt 

under. Kundernas insats i företaget är givetvis att betala för önskvärda produkter eller 

tjänster. I gengäld väntar de sig produkter och tjänster av god kvalitet till rimliga priser, 

och att leveransen av dessa sker inom en rimlig tidrymd. På senare år har kraven på en 

stor miljöhänsyn både i tillverkningen av varor och distributionen ökat. Då konkurrensen 

om kunderna är stor idag, inom de flesta branscher, har många företag slutat att se aktivt 

miljöarbete som något som enbart genererar kostnader för företaget. Istället betraktas det 

som en effektiv konkurrensfördel (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

Leverantörer: Är givetvis en viktig intressent för företaget. De förser företaget med 

varor och tjänster som de behöver och kräver i gengäld att företaget agerar som en stabil 

kund och betalar sina fakturor inom den tidrymd som är överenskommen. Beroende på 

tillgång på varorna företaget köper in, och storleken på leverantörsföretaget så kan 

leverantören i viss mån ställa krav och påverka företaget de handlar med. Detta innebär 

att stora leverantörer kan ställa vissa miljömässiga krav på företaget. Dessa krav kan t.ex. 

gälla koldioxidutsläpp och kemikalieanvändning (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

Figur 6: Intressentmodellen (Efter 2.bp.blogspot.com) 
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Företagsledning: Investerar tid och arbete i företaget och väntar sig belöning för detta 

dels i lön, men även i form av stolthet t.ex. över att leda ett företag som går bra och har 

gott rykte på grund av ett aktivt miljöarbete (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

Långivare: Bidrar med det kapital som behövs utöver ägarnas kapital. De är intresserade 

av att företaget betalar överenskommen ränta och amorteringar. Långivare brukar vara 

nöjda så länge företagen sköter sina överenskomna betalningar och brukar inte ställa krav 

utöver det, men i de fall då företaget önskar öka sina lån är det inte ovanligt att ett 

medgivande kräver vissa åtaganden (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

Stat & kommun: I form av olika typer av samhällsservice så bidrar stat och kommun till 

organisationen indirekt. De kan även dela ut olika former av bidrag eller lån till företag. I 

gengäld får de tillbaka pengar, i form av skatter från företagets verksamhet, 

arbetsgivaravgifter och inkomstskatter från de anställda. Olika former av lagstiftning 

kring miljöfrågor finns som alla företag måste följa. Miljölagstiftningen regleras i första 

hand i Miljöbalken som syftar till att främja hållbar utveckling (Bruzelius & Skärvad, 

2004). 

 

Även om de inte finns med i den ovan illustrerade modellen över intressenter så har olika 

typer av opinionsbildande grupper som t.ex. miljörörelser kommit att få en större 

betydelse. Då miljöarbete i dagens företagsklimat har blivit en strategiskt viktig del av en 

framgångsrik verksamhet har många företag insett att dessa organisationers arbete kan 

främja den egna verksamhetens miljöarbete och ser dem som del av företagets 

intressenter (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

Som tidigare nämnts har miljöarbete blivit en nödvändighet för organisationers 

överlevnad idag. Detta beror givetvis på att företagets intressenter kräver att företaget ska 

lämna så litet avtryck i miljön som möjligt. Vid analys av andra uppsatser som skrivits så 

verkar de flesta företag anse att kundkraven är den största och viktigaste drivande faktorn 

till att bedriva miljöarbeten (Berg & Westerlund, 2011; Haglund, 2007). Detta är en 

rimlig ståndpunkt. Om kunderna tar avstånd från ett företags sätt att arbeta, och därmed 

inte köper företagets produkter eller tjänster, går företaget snart i graven. Kunderna 

kräver i allt större utsträckning att företag tar ett stort miljöansvar genom att minimera 

avtryck i miljön och att de människor som varit delaktiga i produktionen eller utförandet 

av tjänsten inte farit illa (Ammenberg, 2004). 

 

Många större företag, inte minst miljöcertifierade företag har krav på sina leverantörer att 

de ska bedriva miljöarbete i någon grad (Piper & Carter, 2003). Orsaken till detta är att 

företag som tar ett stort miljöansvar vill ta det genom hela distributionskedjan. Vidare så 

påverkar stat och kommun företagets miljöarbete genom att stifta lagar kring hantering av 

miljöfrågor som på olika sätt måste redovisas. Miljöorganisationer påverkar inte sällan 

till att nya lagar stiftas och kan engagera sig mot företag som de anser uppenbart inte tar 

ett miljöansvar. Även ägare, företagsledning, långivare och anställda är intresserade av att 

företaget tar ett stort miljöansvar, det anses vara en konkurrensfördel och gynna 

försäljningen av företagets produkter eller tjänster. De vill att företaget ska gå bra och 

vara stabilt (Bruzelius & Skärvad, 2004). Eftersom kunderna är de intressenter som 
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ställer de huvudsakliga kraven på ett effektivt miljöarbete (läs ovan), och det faktum att 

omfattningen av studien är begränsad, kommer fokus att ligga på kunderna och 

leverantörerna i intressentmodellen.  

3.3.3 Hur kan informationssystemet stödja organisationer? 

Det finns otaliga definitioner på ett informationssystem. En av dessa är: 

 

”Informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring 

och presentation av information som är av betydelse för en organisation (eller 

samhället), på ett sådant sätt att informationen är tillgänglig och användbar för 

dem som önskar använda den, inkluderat ledning, personal, kunder och 

medborgare. Ett informationssystem är ett socialt system som kan innefatta 

användning av datorsystem (Översatt från: Avison & Fitzgerald, 2003). 

 

Med detta menar de att användandet av ett informationssystem inte nödvändigtvis 

behöver innebära att organisationen använder sig av informationsteknik. Då denna studie 

handlar om ERP-system, så är det uteslutande informationssystem som använder sig av 

informationsteknik som kommer att diskuteras. 

 

Det finns givetvis massor med olika sätt att beskriva ett informationssystem och dess roll 

för en organisation och det händer att dessa beskrivningar skiljer sig markant från 

varandra. Alla är trots det idag överens om en sak, att de flesta moderna företag idag är 

helt beroende av ett informationssystem på ett eller annat sätt. Det finns många företag 

idag som omöjligen kan bedriva verksamhet över huvudtaget utan ett fungerande 

informationssystem. Några exempel på sådana företag är banker, resebyråer samt olika 

typer av biljettförsäljning. Alla de nämnda företagen är beroende av rätt information i 

realtid. Om t.ex. banksystemet är nere går det inte att låta kunder ta ut pengar från sitt 

konto utan dokumentation, en resebyrå kan inte ta emot bokningar på resor, om de inte 

kan se om det finns lediga platser på de önskade resorna. 

 

Axelsson & Goldkuhl (1998) menar att ett informationssystem innehåller två saker. Det 

ena är information och det andra är informationshanterande funktioner. Informationen är 

de data som på olika sätt kan vara relevant för verksamheten eller människor kring den. I 

de informationshanterande funktionerna läggs regler in kring hur verksamhetens 

information ska se ut och hur informationssystemet ska bearbeta denna information.  

 

Informationssystemets huvudsakliga syfte beskrivs ofta som att det ska effektivisera 

processer i en verksamhet genom att automatisera dem i så stor utsträckning som möjligt. 

Fördelen blir att alla gör likadant genom hela företaget och att de inom organisationen 

kan vara säker på att de har tillgång till samma data vid exakt rätt tidpunkt. 

Informationssystemet ska även underlätta för ledningen att få tillgång till all nödvändig 

information som krävs för att ta bra beslut kring organisationens strategier och mål, och 

kan med hjälp av det besluta om olika typer av åtgärder för att uppnå målen (Avison & 

Fitzgerald, 2003). Genom att informationssystemet idag sköter många av de uppgifter 

som tidigare krävde mankraft som exempelvis administrativa uppgifter som försåg 

ledning och intressenter med den information de krävde, sparar det resurser och tid åt 
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företaget. Informationsmängden är så stor i dagens företag att det krävs ett effektivt 

systemstöd för att hantera all information inom en rimlig tid. (Andersen, 1994)  

 

Andersen (1994) menar att ett bra informationssystem ger organisationen en 

konkurrensfördel. Några år senare (2003), diskuteras detta ämne igen av Avison & 

Fitzgerald. De anser att det är en stor konkurrensnackdel att inte ha ett bra 

informationssystem i verksamheten. Nu har det gått ytterligare några år, och som nämnt 

ovan är det närmast omöjligt för många organisationer att över huvudtaget bedriva 

verksamhet utan ett informationssystem. Andersen (1994) menar att för att kunna förstå 

ett informationssystem ordentligt måste det ses ur ett större perspektiv. Ett 

informationssystem existerar aldrig för sitt eget syfte, för att kunna förstå 

informationssystemets mening måste man se på det utifrån den verksamhet som det är en 

del av. Det är omöjligt att få ett informationssystem att uppfylla sitt syfte, att samla in, 

bearbeta, lagra, överföra eller presentera information på ett meningsfullt sätt, om en 

förståelse inte finns för den verksamhet samt de processer och mål som systemet är en del 

av.  

 

Figur 7 visar hur informationssystemet är en del av verksamheten som det finns till för att 

tjäna. För att återkoppla till ERP-systemet så är det i sammanhanget en del av 

informationssystemet. Användandet av ERP-system är en informationsteknologi som är 

del av informationssystemstödet. 

 

 

 

 

Figur: 7  Informationssystemet  är en del av verksamheten (Delvis ritad efter Andersen, 1994) 



 

- 23 - 

 

3.4 Enterprise Resource Planning System 

Majoriteten av alla börsnoterade företag använder sig idag av ett Enterprise Resource 

Planning System, även kallat ERP-system eller affärssystem. Ett ERP-system kan 

definieras på många olika sätt. (Shanks et al, 2003) beskriver ERP-system som ett 

mjukvarusystem som låter organisationen: 

 

 Automatisera och integrera majoriteten av sina affärsprocesser 

 Dela data och kutymer genom hela organisationen 

 Producera och ha tillgång till all information i realtid. 

 

Tanken är alltså att genom att automatisera så många processer uppnår en högre grad av 

effektivitet. Fördelen med ett system som täcker hela organisationen är att personalen 

kommer åt samma information genom den delade databasen. Det möjliggör att de kan 

arbeta på samma sätt genom hela organisationen. De slipper även problem med 

inkonsistens i systemen. 

3.4.1 Historisk utveckling 

De allra första stegen mot det ERP-system som finns idag togs redan på 1960 talet då 

företag började använda sig av ett system som skulle hjälpa dem att hantera stora 

lagervolymer. Principen var att de alltid skulle kunna tillfredställa kundens behov 

omedelbart. På den tiden ansågs detta gynna konkurrensstyrkan. Detta medförde 

uppkomst av onödigt stora lager med låg omsättning. Systemen var oftast skräddarsydda 

efter kundens behov och byggda för att ge optimalt stöd för att hantera större 

lagervolymer enligt den praktik som tillämpades då (Umble et al, 2003). 

 

Utvecklingen gick framåt, i början av 1970-talet började de inom biltillverkningsindustrin 

använda sig av MRP (Material requirements planning) för att underlätta 

materialplaneringen i produktionen (Magnusson & Olsson, 2005). Företagen började inse 

värdet av att slippa binda stora mängder kapital i lagret vilket gjorde att nästa steg i 

utvecklingen, materialplaneringssystemet blev ytterst intressant (Umble et al, 2003). 

Genom ett standardiserat system som byggde på teorier om optimal materialplanering, 

kunde arbetet förenklas och det säkerställde behovet av komponenter i rätt kvantitet och 

tid (Magnusson & Olsson, 2005). Systemet generade en plocklista som innehöll alla de 

komponenter som behövdes för en specifik enhet, och lagervolymen kunde därmed 

anpassas till den förväntade efterfrågan på material (Umble et al, 2003). 

 

Under 1980-talet utvecklades systemet vidare vilket gjorde att möjligheterna utökades 

med att kunna koppla ihop produktionsplaneringen med det finansiella systemet. Detta 

gjorde att företag på ett lättare sätt kunde planera inköp av material, beräkna företagets 

kapacitet och koppla detta till de strategier de önskade följa (Umble et al, 2003). Under 

denna period ansågs systemet ha utvecklats i så hög grad att det helt och hållet skilde sig 

från orginalkonceptet för ett MRP-system. De började då använda benämningen MRP II i 

stället (Chen, 2001). 
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De första ERP-systemen kom i början av 1990-talet och kallades på den tiden för MIS 

(Management information systems). MIS möjliggjorde att integrera organisationens olika 

delar. Problemet med detta system var att det inte i första hand var fokuserat på att 

tillgodose organisationen med den information de behövde, fokus låg istället på att 

tillgodose ledningen med den information de behövde (Magnusson & Olsson, 2005). 

Istället för att systemen skulle existera som isolerade öar, kunde nu de flesta interna och 

externa processer inom organisationen länkas samman. Alla delar kunde förses med rätt 

information i rätt tid. Det blev nu möjligt att även få stöd för hantering av kund- och 

leverantörsrelationer (Umble et al, 2003). 

3.4.2 Nuvarande trender 

Utvecklingen av ERP-system har gått snabbt framåt de senaste åren och stora 

förändringar inom området är på gång. Många inom branschen är överens om vart 

utvecklingen är på väg (Danielsson, 2011). Följande trender tror de flesta kommer att 

växa sig starkare under 2012: 

 Cloud computing har de senaste åren växt i popularitet. Cloud computing är ett 

samlingsbegrepp för nätbaserade tjänster där företaget köper den funktionalitet 

och prestanda de behöver. Man skulle kunna likna det med en elleverantör som 

levererar all den el företaget behöver och enbart debiterar förbrukningen. 

Fördelen med molnet är att det oftast innebär lägre kostnader, bättre nåbarhet och 

mindre underhåll (Salesforce). Båda de ERP-system som är fokus för denna 

uppsats har de senaste åren byggt upp lösningar för hantering av affärssystemet i 

molnet. 

 De flesta tror även att SaaS, (Software as a service) som även det har växt stadigt 

i popularitet de senaste åren, kommer att fortsätta att växa (Violino, 2008; Borek, 

2011). SaaS innebär att företag köper de tjänster de behöver och får tillgång till 

dessa över internet, utan att själva behöva stå för hårdvara, mjukvara, underhåll 

eller tänka på lagringskapacitet och prestanda. Ett externt företag förvaltar ERP-

systemet och sköter all drift, från installation, till support och säkerhet. Det enda 

som behövs för att arbeta med ERP-systemet genom SaaS är en dator med 

internetanslutning (Bland, 2009). Man skulle kunna likna SaaS vid en 

bostadsrättsförening där de boende använder samma infrastruktur, exempelvis 

trapphus, hissar och värme, medan de själva bestämmer hur det ska se ut i deras 

respektive lägenheter (Symonds, 2012). Historiskt sett har ERP-lösningar 

inneburit enorma engångs- och licenskostnader som sträckt sig många år framåt i 

tiden. Det tog ofta flera år från beslut om nytt ERP-system till att företaget kunde 

börja ta del av fördelarna som utlovats (Shanks et al, 2003). Med SaaS så har 

företaget i stort sett inga initiala kostnader för IT-resurser som t.ex. hårdvara & 

mjukvara samt att det inte behöver ta mer än några dagar eller veckor innan de är 

igång och arbetar med systemet (Salesforce). 
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Tillsammans med utvecklingen med ERP-tjänster över nätet följer utvecklingen 

av mobila ERP-tjänster. Fler och fler arbetar via mobila applikationer med olika 

typer av smartphones och läsplattor mot ERP-systemet. Dessa typer av tjänster 

spås fortsätta att utvecklas och användas i en större utsträckning under de 

närmaste åren (Burns,2011. ;Compareerpsoftware, 2011.; Bitsoftware, 2012). 

 Många tror även att fler kommer att gå över till så kallade open-sourcelösningar 

(Violino, 2008). Open-source, på svenska: öppen källkod, innebär att koden som 

systemet är uppbyggt av är offentlig, det är fritt fram att använda, kopiera och 

förändra den (Blauer, 2009). Det ger företagen friheter att anpassa systemet efter 

sina processer. Företaget slipper dyra licenskostnader som traditionella ERP-

system ofta innebär, men det uppkommer kostnader kopplade till anpassningen 

och de kan inte vänta sig samma grad av support (Violino, 2008). 

 Sociala medier har blivit betydelsefullt i vissa branscher vid hantering av 

kundkontakter.  Genom sociala medier är det möjligt att både kommunicera med 

och hålla koll på hur kunderna uttrycker sig om företaget. Många företag har sett 

möjligheten att bygga upp sitt varumärke genom sociala medier. De kan även 

marknadsföra sig och får snabbt kännedom om eventuell dålig publicitet sprids 

om dem själva eller konkurrenterna. Många tror att fler företag ser värdet med 

detta och att kopplingen mellan ERP-systemet (framför allt CRM-modulen) 

kommer att växa sig starkare och utvecklas ytterligare under de närmaste åren 

(Wailgum, 2010; Compareerpsoftware, 2011).  

3.4.3 Vad är ERP-system? 

Det finns ett flertal olika sätt att beskriva ett ERP-system. En definition som Magnusson 

& Olsson, (2005, s.7) ger är: 

  

 ”Standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd”. 

 

De menar att begreppet standardiserade står för tanken ”one size fits all”, där antingen 

verksamheten eller systemet måste anpassas för optimal effektivisering. Att det är 

verksamhetsövergripande innebär att företaget får tillgång till och kontroll över hela 

verksamhetens data. Med systemstöd menas det system som möjliggör en effektiv 

hantering av data, och genom det en effektivisering av de processer som systemet är tänkt 

att stödja. 

 

Christian Vogt (2002) beskriver ERP-system som:  
 

“Any software system designed to support and automate the business 

processes of medium and large businesses." 

 

Vogt menar alltså att det handlar om att stödja och effektivisera företagets processer. 

Vogt påpekar även att ERP-system är lämpligast för medelstora och stora organisationer.  

 

Bruce Zhang (2005) definierar affärssystem som: 
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“ERP utilizes ERP software applications to improve the performance of 

organizations resource planning, management control and operational 

control. ERP software is multi-module application software that integrates 

activities across functional departments, from product planning, parts 

purchasing, inventory control, product distribution, to order tracking”. 

 

Även Zhang menar att ERP-systemet ska effektivisera och förbättra företagets processer 

inom hela organisationen. Alla funktioner ska integreras och förbättras. 

 

Sammanfattningsvis är ett ERP-system en samling av mjukvaror som kopplar samman 

alla avdelningar och funktioner inom organisationen till ett heltäckande datasystem. Alla 

inom organisationen använder sig av en gemensam databas, vilket underlättar 

informationsflödet i systemet. ERP-systemet består av ett antal integrerade moduler som 

var och en har till uppgift att stödja sin specifika del av organisationen. Tanken med 

ERP-systemet är att det skall stödja alla aspekter kring lagring, bearbetning, framtagning 

och fördelning av data (Hedman & Kalling, 2002). 

 

Magnusson & Olsson (2005), menar att det finns två huvudsakliga syften med ett ERP-

system. Det ena är att få en förbättring av beslutskvalitén, det andra är effektivisering av 

företagets processer. Förbättringen av beslutskvalitén ges bl.a. genom den gemensamma 

databasen som säkerställer att beslutsfattaren alltid kommer åt rätt information i rätt tid. 

Beslutsfattarna får möjlighet att fatta beslut på rätt grunder, med tillgång till information 

från hela verksamheten i realtid. En förutsättning för att det ska bli ett beslutsstöd som 

ger ett gott beslutsunderlag är att informationen presenteras tydligt och lättillgängligt. En 

annan viktig förutsättning är att organisationer ser över och får koll på sina befintliga 

processer i detalj, och tänker över hur de vill att de framtida processerna ska se ut. Det 

tillsammans med det faktum att organisationer som implementerar ett nytt affärssystem 

oftast får finna sig i att anpassa sina processer till de av ERP-leverantörens fastslagna 

”best practices” för branschen, skapar förutsättningar för att organisationens 

värdeskapande och värdestödjande processer effektiviseras. 

 

Det är inte enkelt att implementera ett ERP-system. ERP-systemet är uppbyggt på 

uppfattningar om hur processer går till, och handlar till stor del om automatisering, och 

därmed effektivisering av dessa. Även om det går att anpassa systemet för att kunna 

stödja organisationens processer, innebär en implementering av ett ERP-system oftast att 

organisations processer måste ses över och förändras för att kunna få ett effektivt stöd av 

systemet. Detta arbete är ofta kostsamt och tidskrävande och det är av största vikt att 

företag som står inför valet att implementera en systemlösning för integration av 

företagets delar verkligen vet vad behovet är och att de planerar efter det (Hedman & 

Kalling, 2002). 

3.4.4 ERP-systemets komponenter 

ERP-systemet består som beskrivet ovan av ett antal integrerade moduler som alla stödjer 

en specifik del av organisationens affärsprocesser. Organisationer kan välja att bara 

använda sig av vissa moduler ur ERP-systemet, men problemet blir då att de inte får 
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ERP 

Financial 
Management 

Supply Chain 

Management 

Manufacturing 
Resource 
Planning 

Human 
Resource 

Management 

Customer 
Relationship 
Management 

fördelarna med full integration av organisationens alla delar. Vilka komponenter som 

ingår i ett ERP-system är lite beroende på vilken ERP-leverantör det gäller, men följande 

moduler ingår i de allra flesta större ERP-system:  

 

 Financial management. Den finansiella modulen är kärnan i många ERP-system. 

Den samlar in finansiell data från organisationens olika avdelningar och funktioner 

och sammanställer den till olika typer av rapporter som t.ex. balans- och 

resultaträkning produktkalkylering och kvartalsrapporter (Sysoptima, 2005). 

 Supply chain management. Poängen med Supply chain managementmodulen är att 

effektivisera och underlätta processerna som ingår i värdekedjan. Modulen används 

främst av större företag med stora leverantörer. Modulen ska underlätta för planering 

av processer som ingår i värdekedjan, möjliggöra ett samarbete mellan alla aktörer i 

värdekedjan (som leverantörer, producenter och distributörer) och automatisera och 

optimera processer. Det ger ett underlag för beslut gällande processer i värdekedjan. 

Leverantörsbeställningar baserat på försäljning, automatisk lagerhantering, 

rea/utrensning, lagerinventering (Sysoptima, 2005). 

 Manufacturing Resource 

Planning. Denna modul är 

en vidareutveckling av 

MRP och MRP II som 

nämnts tidigare. Här ingår 

stöd för i stort sett hela 

tillverkningsprocessen och 

lagerhållning. Målet är att 

genom att använda sig av 

historisk data gällande 

produktionen och väntade 

försäljningsvolymer, 

optimera användningen av 

delar, komponenter, 

materialresurser och 

tillverkningskapacitet 

(Sysoptima, 2005). 

 Human Resource Management. 

Denna modul erbjuder stöd för allt som har med organisationens mänskliga resurser 

att göra. Här finns en komplett databas över alla anställda med kontaktuppgifter, 

löneuppgifter, närvaro, prestationer och arbetstitel. Möjligheten finns även att lägga 

in alla anställdas expertisområden för att ta vara på alla anställdas kunskaper 

(Sysoptima, 2005). 

 Customer relationship management. Syftet med denna modul är att ge stöd för att 

erhålla, öka och behålla organisationens kunder. Den kan innehålla lite olika typer av 

Figur: 8: ERP-system – efter scm-education.com  
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stöd men ofta ingår följande: stöd för direktmarknadsföring, försäljningsstöd (bl.a. 

orderläggning, orderplanering, frakt & fakturering), callcenter och kundsupport 

(Sysoptima, 2005). 

3.5 Hållbarhetsarbete i verksamheter 

3.5.1 Vad är hållbarhet? 

Det finns många definitioner på begreppet hållbarhet. Ofta används begreppet hållbarhet 

synonymt med begreppet hållbar utveckling. Det finns olika synsätt på begreppet hållbar 

utveckling. En vanlig uppfattning av begreppet hållbar utveckling är det arbete som leder 

fram till hållbarhet.  

3.5.2 Vad är hållbar utveckling? 

Begreppet hållbar utveckling myntades första gången av den amerikanska miljövetaren 

Lester Brown. Det var först när Brundtlandrapporten släpptes 1987, utgiven av 

Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN, som uttrycket och dess 

betydelse blev känt för omvärlden. I Brundtlandrapporten definieras hållbar utveckling 

som: 

 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  

  

Hållbar utveckling innehåller tre dimensioner, 

miljömässig-, ekonomisk- och social hållbarhet. 

Detta illustreras i figur 8. Dimensionerna är 

ömsesidigt beroende av varandra varför företaget 

måste arbeta utefter dem alla för att kunna bedriva en 

effektiv hållbar utveckling. Det händer att de olika 

dimensionerna kolliderar, företaget hamnar i ett läge 

där de olika dimensionerna inte är förenliga med 

varandra. I sådana fall betonas att den ekologiska 

dimensionen i hållbarhetsarbetet bör vara 

övergripande. Ekonomisk och social hållbarhet 

saknar betydelse om vi inte har ett hållbart ekologiskt 

system (Ammenberg, 2004). 

 

 Den ekologiska hållbarheten tar störst plats i diskussionen om hållbarhet. Hit hör 

alla aktiviteter som syftar till att bevara den biologiska mångfalden genom att i 

möjligaste mån begränsa skadeverkningar på luft, vatten och vår omgivning i 

stort. Enligt Bruntdlandrapportens definition ska människors behov idag 

tillfredställas utan att äventyra kommande generationers behov.  Detta 

introducerar ett socialt perspektiv, människor har behov som måste beaktas, både 

sociala och ekonomiska.  

Figur 9: Dimensioner på hållbarhet 
(Efter lidkoping.se) 
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 Den ekonomiska hållbarheten innebär en gynnsam tillväxt i organisationer, med 

minsta möjliga påverkan på miljön eller de människor som är delaktiga i 

produktionen. Detta gäller även samhällets medborgare i stort (Kates, 2005). 

 Den sociala hållbarheten är ett diffust begrepp som lämnar utrymme för 

tolkningar. Sanne (2004), en pensionerad samhällsforskare på kungliga tekniska 

högskolan menar att ett sätt att se på social hållbarhet är ”samhällets förmåga att 

fortgå, att reproducera sig och lösa kriser”. Som nämnts ovan har människor 

sociala behov som måste beaktas för att vi ska kunna fortsätta att finnas, men vår 

fortsätta existens kräver även en sund jord att leva på och en hållbar ekonomi.  

Modellen ovan påvisar att de tre hållbarhetsperspektiven överlappar varandra, det är 

nödvändigt att hitta en balans mellan dem för att kunna bedriva ett meningsfullt 

hållbarhetsarbete. Det finns situationer då perspektiven är oförenliga, men i de fallen är 

det ekologiska perspektivet överordnat. En viktig fråga i sammanhanget, som de inom 

organisationerna bör ställa sig är: ”Vilket resultat har verksamheten åstadkommit, till 

vilket pris för miljön och med vilka konsekvenser för människorna i processen?” 

3.5.3 Olika typer av hållbarhetsarbeten i organisationer  

Det går att betrakta hållbarhetsarbete utifrån var i organisationen och för vem som arbetet 

utförs till. Följande punkter ger exempel på olika typer av hållbarhetsarbeten som utförs 

på företagen.  

 Kunderna kräver att företag ska bedriva ett hållbart arbete främst utifrån 

ekologiska och sociala dimensioner. De kräver att företag ska bedriva ett effektivt 

och aktivt ekologisk hållbarhetsarbete, Men det är viktigt att komma ihåg att det 

sociala hållbarhetsarbetet är minst lika betydelsefullt. Det finns exempel på 

välmående företag med starka varumärken som raserats totalt då det framkommer 

information om usla förhållanden i fabriker där många människor far illa. Även 

företag som ser till att stora delar av vinsterna går utomlands, istället för att betala 

skatter som förbättrar välfärden i landet, kan få problem då detta kommer fram. 

 Stora företag har ofta möjligheter att påverka sina leverantörer att bedriva hållbart 

arbete. Det är svårt att få fram information i teorin om exakt vilka krav som ställs, 

men genom att ställa krav både på leverantörer och på distributörer kan företag 

säkerställa att hållbart arbete bedrivs genom hela kedjan. 

 Olika typer av hållbarhetsprojekt kan vara aktuella i alla typer av företag. Med 

hållbarhetsprojekt avses speciella åtgärder på begränsad tid, syftande till att 

förbättra företags miljöarbete. Ex. på sådan åtgärd är att företaget byter 

värmesystem från olja till fjärrvärme som är betydligt miljövänligare, eller byter 

ut alla lysrör till lågenergilampor.  

 Många större företag väljer att ha en speciell hållbarhetsredovisning där företaget 

redovisar allt arbete som har med hållbar utveckling att göra, med alla de 

dimensioner som det omfattar. I den diskuteras synen på hållbarhet, ambitioner 

för förbättringar, hållbarhetsmål och mycket mer. I vissa större företag är dessa 
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rapporter mycket omfattande. T.ex. innehåller SCA:s hållbarhetsredovisning för 

2011 74 sidor. Med ett effektivt stöd i affärssystemet skulle förmodligen arbetet 

med framtagning av dessa rapporter kunna förenklas en hel del. 

3.5.4 Hållbarhetsarbete och ERP-system 

Det finns än så länge endast en svag koppling mellan ERP-system och hållbarhetsarbete i 

litteraturen. Det råder mycket diskussioner kring hållbarhet som fenomen och hur de 

inom organisationer ska arbeta mot en hållbar utveckling, men ERP-tillverkarna är ännu 

bara i startgroparna med system för effektivare miljöarbete. Samma fenomen går att se på 

forskningsfronten. Lambert et al. poängterade redan i en forskningsartikel, 2000 att stöd 

för hållbarhetsarbete i ERP-system bör utökas. Även om utveckling inom området skett 

finns mycket kvar att göra.  

 

Information om befintligt stöd för hållbarhetsarbete i Microsoft Dynamics och Oracle är 

svår att finna och förstå. Det finns ett visst stöd för miljöarbete i de befintliga systemen, 

men det återstår mycket att göra inom området. Det stöd som marknadsförs tydligt av 

Microsoft är en applikation för redovisning av koldioxidutsläpp, energiförbrukning och 

vattenförbrukning. I applikationen kan användaren välja olika typer av kurvor och 

diagram, se toppar och koppla dessa till vad som orsakat dem (Microsoft, 2010). Oracle 

har liknande stöd som dessutom omfattar vissa moduler som ska stödja miljöarbete. 

Denna typ av stöd är bra men omfattningen behöver utvecklas. Jens Bager på SAP önskar 

att utvecklingen av affärssystem i framtiden ska gå mot att inte bara analysera utsläpp, 

utan även kunna ge förslag på förbättringar av produktionsprocesser (Danielsson, 2011). 
 

Ovanstående visar att studiens syfte är relevant och att det är meningsfullt att forska 

vidare kring ämnet. 

3.5.5 Sammanfattning av befintlig teori 

Kapitlet ”Hållbarhet i verksamheter” visar att synen på hållbarhet i den befintliga teorin 

är att den delas upp i tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

(Ammenberg, 2004). Kapitlet beskriver även hur hållbart arbete kan delas upp i olika 

typer av hållbarhetsarbeten och behöver därför olika typer av systemstöd. Teorin kring 

organisationsstrukturer visar att beslut om hållbarhetsarbete tas på strategisk nivå, där de 

bryts ner på den taktiska nivån till olika typer av mål organisationen ska arbeta med (Ax 

et al, 2007). Avsnitten om organisationsstrukturen och informationssystemets roll i 

organisationer ger förståelse för hur organisationer arbetar med hållbarhetsfrågor samt 

hur viktigt ett effektivt stöd för arbetet är. Ett effektivt informationssystem i 

organisationen är helt avgörande för organisationens överlevnad (Ammenberg, 2004). 

Informationssystemets huvudsakliga roll beskrivs i teorin att det ska effektivisera 

processer i en verksamhet genom att automatisera dem i så stor utsträckning som möjligt. 

Informationssystemet ska även tillhandahålla beslutsfattande underlag för organisationers 

strategier och mål (Avison & Fitzgerald, 2003). Det krävs ett effektivt systemstöd för att 

hantera informationsmängden som växer i takt med ökade krav (Andersen, 1994). Ett 

ERP-system är en samling mjukvaror som kopplar samman alla avdelningar och 

funktioner inom organisationen till ett heltäckande datasystem (Hedman & Kalling, 

2002). ERP-systemens huvudsakliga syften är att tillhandahålla underlag för att öka 
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beslutskvaliten och effektivisera företagets processer (Magnusson & Olsson, 2005). ERP-

systemet är uppbyggt på olika komponenter där de vanligaste komponenterna är: 

Financial management, Supply chain management, Manufacturing resource planning, 

Human resource management samt Customer relationship management (Sysoptima, 

2005). Det finns ett begränsat stöd för hållbarhetsarbete i dagens ERP-system. Moduler 

som stödjer hållbarhetsarbete är alltså inte en naturlig eller vanlig del av ett ERP-system. 

Lambert, Jansen & Splinter (2000) menar att en av de största drivkrafterna till att 

förändra ERP-systemen borde vara behovet av hantering av miljöinformation. Bruzelius 

& Skärvad, (2004) menar att kunder och leverantörer är de intressenter som i första hand 

kan ha en stor påverkan på omfattningen av organisationens hållbarhetsarbete.  
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4 Empiri 
Empirin kommer att inledas med en beskrivning av forskarens tillvägagångssätt i den 

empiriska studien. Därefter följer en presentation av de företag och de ERP-system som 

denna studie behandlar. I första delen av empirin behandlas synen på vad miljöarbete är 

och vilka önskemål och intressen som finns. Sedan följer beskrivning av befintligt stöd för 

miljöarbete i ERP-systemen, Microsoft Dynamics och Oracle. Därefter presenteras 

intressen och önskemål från representanter för ERP-leverantörerna. Empirin avslutas 

med en jämförande analys där resultatet av intervjuerna sammanfattas. 

4.1 Tillvägagångssätt 

Kort efter varje intervju har en transkribering gjorts. Transkriberingen har analyserats 

noggrant. Analysens första steg har varit att relatera informationen från intervjuerna till 

studiens forskningsfrågor. Inledningsvis skrevs då studiens forskningsfrågor på ett 

papper. Varje fråga fick en färg. Därefter färgmarkerades i textens vänstra marginal med 

den färg och siffra som symboliserade forskningsfrågan. När detta gjorts färgmarkerades 

begrepp i texten som ansågs viktiga i sammanhanget. Dessa begrepp sammanfattades 

genom att relatera och gruppera dem till kategorier och subkatergorier, som metoden för 

grundad teori förespråkar. Dessa data sammanfördes i tabeller med tillhörande 

beskrivningar kring dess innebörd och en modell. Slutligen gjordes en modell för att 

synliggöra sambanden. Denna analys ligger till grund för studiens diskussion och slutsats. 

Nedan illustreras den metod som används för att analysera det transkriberade materialet.  

 

Så som vi har designat våra system redan när vi började bygga dem för 20 år 

sedan och konstant utvecklat dem så har vi byggt in möjligheter att lägga in 

flexibla spåbarhetsparametrar. Man kan säga att det finns fria fält som man kan 

använda. Man kan också styra dem så att de blir tvingande. Så mycket handlar 

egentligen om, det mest basala är ju att se till att när man t.ex. får en faktura från 

en leverantör där du då ska tvingas att registrera vilken miljöpåverkan du fick i 

din verksamhet av att ta emot den här fakturan. 

 

4.2 Företagspresentation 

4.2.1 Uponor 

Uponor är en internationellt ledande leverantör av VVS- och inomhusklimatsystem för 

bostäder och kommersiella byggnader. Företaget bildades 1952 under namnet Lundbergs 

plast, och växte stadigt över åren. 1980 köptes företaget upp av ett finskt företag, som 

även köpte upp flera andra företag runt om i världen. De gick då under det gemensamma 

namnet Uponor. Företaget har ca: 3200 anställda fördelat på 30 länder. 2011 hade 

Uponorkoncernen 806 miljoner euro i omsättning (Uponor). 

 

Uponor har nyligen investerat i ERP-systemlösningen Oracle. Vid sidan av ERP-systemet 

använder de sig av ett flertal andra system för det löpande arbetet. En diskussion kring 

detta kommer längre fram i studien. Kvalitets- och miljöansvariga Linda Gustafsson och 

Helge Kenttäkumpu har intervjuats. 
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4.2.2 Fristad Plast 

Fristad plast är ett mindre plasttillverkningsföretag i Fristad strax utanför Borås. 

Företaget bildades i mycket liten skala 1967. Grundaren hade kommit på innovativa sätt 

att använda det för tiden nya materialet plast. Deras mest kända produkt idag är livbojen 

som finns på de flesta badplatser runt om i Sverige. Företaget har successivt växt och 

omsätter ca: 30 miljoner kr i Sverige. Utöver fabriken i Fristad finns ett systerbolag i 

Kina som tillverkar plastprodukter. Fristad plast använder sig av affärssystemet Garp, 

men använder även andra system vid sidan av ERP-systemet. Representanten på Fristad 

plast heter Sören Larsson och arbetar som ekonomiansvarig med personalansvar. 

4.2.3 Ballograf 

Ballograf är ett mindre företag i penntillverkningsbranschen, grundad 1945. Företaget 

som är beläget i Göteborg är främst kändt för sin tillverkning av bläckpennor, sedan 2009 

tillverkas även miljöprofilerade märkpennor i företaget. Pennorna säljs framgångsrikt i 

bl.a. Japan, Frankrike, Schweiz, Italien, Polen, Tyskland, Österrike och USA. Företaget 

har idag 30 anställda och omsätter ca: 50 miljoner kronor. De använder sig av 

redovisningsprogrammet Visma SPCS, och kan alltså inte få stöd för miljöarbete i sitt 

affärssystem. Representant för Ballograf är Jan Johansson som är delägare i företaget. 

(Ballograf) 

4.3 Presentation av ERP-system 

4.3.1 Microsoft Dynamics 

Microsoft utvecklar sedan i början av 2000-talet standardiserade ERP-lösningar 

anpassade för olika typer av verksamheter. Microsofts satsning i ERP-system började 

med att de köpte upp de danska ERP-systemen Axapta och Navision och har sedan dess 

utvecklat systemen med målet att bli störst på ERP-marknaden. Microsoft Dynamics 

erbjuder en heltäckande och användarvänlig lösning där företaget kan samla all viktig 

information på ett och samma ställe för att undanröja krångliga administrationsmoment. I 

Microsoft Dynamicsfamiljen finns ERP-systemen: Microsoft Dynamics AX som är 

anpassad för större verksamheter, de lite mindre ERP-systemen Microsoft Dynamics 

NAV och Microsoft Dynamics GP som är anpassad för mindre och medelstora 

verksamheter samt Microsoft Dynamics SL som är anpassad särskilt för att stödja olika 

typer av projekt i verksamheter. I studien har Thomas Wedin på Microsoft Sverigekontor 

i Stockholm intervjuats (Microsoft). 

4.3.2 Oracle 

Oracle är ett amerikanskt företag som bl.a. utvecklar ERP-systemet E-business suite. E-

business suite är företagets största ERP-system och är utvecklat främst för medelstora och 

stora företag. ERP-systemet är tänkt att integrera och effektivisera alla företagets 

processer och transaktioner. På den nordiska marknaden utvecklas även de mindre 

systemen JD Edwards EnterpriseOne samt Oracle Fusion Applications. Representanten 

på Oracle som intervjuades var Hans Kårholm. 
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4.4 Analys av kundföretag 

I denna del av studien har det transkriberade materialet brutits ner i kategorier och 

subkategorier samt egenskaper för dessa identifierats. Inledningsvis analyserades 

kundföretagens syn och åsikter kring forskningsfrågorna, därefter analyserades ERP-

leverantörernas syn och åsikter kring frågorna. Resultaten av analyserna presenteras i 

tabellform med tillhörande beskrivningar där varje intervjuat företag presenteras i 

separata tabeller. Nedan ges en förklaring till tabellernas struktur.  

 

NR: Symboliserar analystabellens nummer. 

Aktör: Symboliserar den respondent som uttalat sig. (LG = Linda Gustafsson, SL = Sören 

Larsson, JJ= Jan Johansson). 

Yttrande: Är ett direkt citat från de transkriberingar som gjort.  

Ff = Symboliserar den forskningsfråga uttalandet kopplas till. 

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

1. LG ”Kommentarer citerade från 
transkriberingar” 

T.ex. Syn på hållbart arbete 4. 

Subkategori Egenskaper 

T.ex. Ekologisk 
 

T.ex. Samspel 
Miljöeffekter 

 

4.4.1 Vad är hållbart arbete? 

Uponor 

För Linda Gustafsson består hållbar utveckling av de tre komponenterna: Ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet. Dessa komponenter krävs för att en organisation ska 

kunna utvecklas hållbart. De olika komponenterna måste alltså balansera för att företaget 

ska kunna bedriva ett i längden meningsfullt hållbart arbete. En förutsättning för 

företagets överlevnad är att det har en gynnsam ekonomisk tillväxt, samtidigt som en 

gynnsam tillväxt är beroende av att företaget tar hand om personal och försöker se till att 

företagets omgivning utvecklas på ett positivt sätt. Där kommer även den ekologiska 

hållbarheten in. Det handlar om hur företaget påverkar sin närmiljö. Det är viktigt att 

minimera de negativa miljöeffekterna för att över huvudtaget kunna fortsätta bedriva en 

verksamhet.  

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

1. LG ”För mig består begreppet av 
tre komponenter; ekologiskt, 
socialt & ekonomiskt”, och att 
de måste samspela för att 
samhället ska utvecklas 
hållbart.” 

Syn på hållbart arbete 4. 

Subkategori Egenskaper 

Ekologisk 
 

Samspel 
Miljöeffekter 

Socialt 
 

Samspel 
Personal 

Ekonomiskt 
 

Samspel 
Tillväxt 

Tabell 2: Analystabell 1.  Syn på hållbart arbete – Ekologisk, Socialt, Ekonomiskt.  Uponor. 
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Ballograf 

Jan Johanssom menar att hållbart arbete handlar om en kombination av de lagkrav som 

ställs angående t.ex. material som används i produktion, kemikalieanvändning etc. Utöver 

lagkraven är det ytterst viktigt med personligt engagemang för miljöfrågor från ägarna. 

Han menar att hållbart arbete handlar om att se till att de material som köps in och 

används i tillverkningen har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Det handlar även 

om att återanvända så mycket material det går och återvinna i så stor utsträckning som 

möjligt. 

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

2. JJ ”Det är en kombination av det 
här med alla regler som finns, 
ekonomi och att vi ska förorena 
så lite som möjligt medan vi 
håller på.” 

Syn på hållbart arbete 4. 

Subkategori Egenskaper 

Lagkrav Inköpskontroll 
Kemikalieanvändning 

Personligt 
engagemang 

Ekologisk påverkan 
Inköpskontroll 
Återanvändning 
Återvinning 

Tabell 3: Analystabell 2.  Syn på hållbart arbete – Lagkrav, Personligt engagemang.  Ballograf. 

Fristad plast 

Sören Larsson anser att aktivt miljöarbete är viktigt för hållbar utveckling. Han menar att 

hållbarhetsarbete handlar om att återanvända och återvinna så mycket de kan, såväl 

material som överskottsvärme från maskinerna.  Det handlar även om att planera så 

miljöeffektiva transporter som möjligt, samt att arbeta med energieffektiviseringar som 

han menar är en viktig komponent i hållbart arbete. Vidare ser han det som viktigt att de 

har kontroll på de kemikalier används i verksamheten, detta eftersom lagen ställer krav på 

redovisning av kemikalieanvändning.  

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

3. SL ”Vi har tittat på det rätt mycket. 
[…] Om det skulle gå fel i 
produktion eller om du skulle få 
tillbaka en vara kan du mala ner 
den och använda den igen.” 

Syn på hållbart arbete 4. 

Subkategori Egenskaper 

Lagkrav Kemikalieanvändning 

Personligt 
engagemang 

Aktivt miljöarbete 
Återvinning 
Energiförbrukning 

Tabell 4: Analystabell 3.  Syn på hållbart arbete – Lagkrav, Personligt engagemang.  Fristad plast. 

4.4.2 Hur arbetar företag med miljöfrågor idag? 

Uponor 

Uponor arbetar efter miljöledningsstandarden ISO 14001. Det innebär att de har stora 

krav på sig gällande det miljöarbete de bedriver och de mål som ska uppnås. Som en del i 

detta arbete görs energieffektiviseringar överallt i verksamheten. Åtgärder som gjorts för 

energieffektivisering är bl.a. att byta ut all belysning i fabriken till lågenergilampor med 

rörelsesensorer samt byte från oljeeldning till fjärrvärme. Andra åtgärder som gjorts är att 

minska företagets vattenförbrukning genom att bygga slutna system som minimerar 
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avdunstningen av vatten i produktionen. Vidare så arbetas mycket med 

processoptimering, vilket bl.a. innebär att de arbetar med optimering av 

produktionsprocessen, minska materialförbrukningen och planera för miljöeffektiva 

transporter genom hela distributionskedjan. Logistikplaneringen är viktig för att hålla ner 

företagets nivå av koldioxidutsläpp, det är en av de få delar i deras verksamhet som har 

problem med koldioxidutsläpp. En viktig fråga för företaget är även att återvinna så 

mycket material som möjligt. En del återanvänds i den egna produktionen, men övrigt 

fraktas bort av ett utomstående företag för återvinning.  

 

På företaget finns en kvalitets- och miljögrupp som arbetar aktivt med uppföljning och 

rapportering av miljöarbetet. De har ansvar för att samla in data kring företagets 

miljöarbete och rapportera vidare till ledning och övriga intressenter. På företagets 

hemsida går det att läsa miljödeklarationer för de flesta av deras produkter. Enligt Helge 

Kenttäkumpu är det en förutsättning för Uponors överlevnad att verksamheten följer en 

miljöledningsstandard. Samtliga konkurrenter på marknaden arbetar efter standarden 

eftersom kunderna, som är grossister, kräver att de ska ha miljömärkning. Uponor kräver 

i sin tur att deras underleverantörer bedriver miljöarbete i någon grad. På grund av att 

företaget är placerat i ett samhälle med vattentäkter intill fabriken ställs även höga krav 

på att de kontrollerar vattenkvalitet med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa att 

skadliga kemikalier hanterats korrekt och utsläpp inte skett. 

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

4. LG ”I miljöledningsarbetet så har vi 
en miljöpolicy och uppsatta mål. 
[…] Sedan sköter vi härifrån mer 
uppföljningen, samlar in data 
för att sedan rapportera vidare 
till koncernen. Det är ju de olika 
disciplinerna som jobbar mer 
aktivt med att uppfylla de här 
målen.” 

Miljöarbete i organisationer 4. 

Subkategori Egenskaper 

Miljölednings-
standard 

ISO 14001 
Krav från kunder 
Krav på leverantörer 

Kvalitets & 
miljögrupp 
 

Uppföljning mot mål 
Insamling av miljödata 
Rapportering 

Miljöeffektiviserin
g 

Energieffektivisering 
Minskad 
vattenförbrukning 
Minskad 
materialförbrukning 
Effektiva transporter 
Optimering av 
produktionsprocessen 
Återvinning av skrot 
Minskade 
koldioxidutsläpp 
Processoptimering 
Miljödeklarationer 

Lagkrav Vattenprover 
Kemikalieredovisning 

Tabell 5: Analystabell 4.  Miljöarbete i organisationer Miljöledningsstandard, Kvalitets & miljögrupp, 
Miljöeffektivisering. Uponor. 
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Ballograf 

En del av Ballografs sortiment består av svanenmärkta produkter vilket kräver att deras 

miljöarbete uppfyller de kriterier som svanenmärkningen ställer. När nya råvaror köps in 

görs viss kontroll för att säkerställa att inga uppenbart skadliga ämnen används i 

produktionen. En stor energieffektivisering genomfördes för några år sedan då de bytte 

oljeeldning mot fjärvärme. Det görs årligen en energiuppföljning i företaget för att kunna 

följa eventuella upp eller nedgångar i energianvändningen. Kemikalieanvändningen 

bokförs för att senare kunna redovisas till myndigheterna. 

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

5. JJ ”Vi har valt bort allting vad det 
gäller råmaterial, och så mycket 
som möjligt insatsvaror. Vi har 
valt bort allting som har någon 
form av problem med sig när 
det gäller t.ex. kemikalier, med 
undantag när det inte går att 
bedriva verksamheten utan.” 

Miljöarbete i organisationer 4. 

Subkategori Egenskaper 

Miljömärkning Svanenmärkning 

Miljöeffektivisering Inköpskontroll 
Energieffektivisering 
Energiuppföljning 

Lagkrav Kemikalieredovisning 
Inköpskontroll 

Tabell  6: Analystabell 5.  Miljöarbete i organisationer Miljöeffektivisering, Lagkrav.  Ballograf. 

Fristad plast 

Fristad plast arbetar främst med energieffektiviseringar. Vid maskinbyten väljs i stor 

utsträckning den mest energieffektiva maskinen. De har bytt ut oljeeldning mot 

fjärrvärme och återanvänder en stor del av spillet från produktionen. Logistikplaneringen 

görs med hänsyn till de mest miljöeffektiva alternativen. De bokför och rapporterar 

kemikalieanvändning till kommunen, vilket är ett krav för att få bedriva denna typ av 

verksamhet.  

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

6. SL ”Vi försöker ju använda 
återvunnet material så mycket 
vi kan. […] Vi har maskiner som 
använder mindre elenergi för 
att kunna värma och vi 
använder värme som blir från 
maskinerna för att värma vår 
fabrik.” 

Miljöarbete i organisationer 4. 

Subkategori Egenskaper 

Miljöeffektiviserin
g 

Återanvändning 
Miljöeffektiva 
transporter 
Energieffektivisering 

Lagkrav Kemikalieredovisning 

Tabell 7: Analystabell 6.  Miljöarbete i organisationer – Miljöeffektivisering, Lagkrav.  Fristad plast. 

4.4.3 Befintligt systemstöd för miljöarbete i organisationer 

Uponor 

I dagsläget använder Uponor ett flertal olika system för att hantera sina miljöfrågor. 

Företaget använder sig av MRP (Manufacturing Resource Planning) och SCM (Supply 

Chain Management) i Oracles ERP-system. Viss statistik hämtas ur den finansiella 

modulen, men omfattningen av denna information är sparsam. Uppföljningsfiler skrivs 

manuellt i excel. Sophanteringen sköter Borås Energi som redovisar information kring 

den till Uponor. Reklamationsfrågor från kunder hanteras i CRM-systemet Superoffice. 
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Företagets personalfrågor, som kan kopplas till den sociala hållbarhetsdimensionen, 

hanteras i Agda. Alla uppföljningsfiler kring miljöfrågor skrivs manuellt in i Excel. För 

den lagstadgade kemikaliehanteringsredovisningen används ett särskilt 

kemikaliehanteringssystem som kallas Intersolia. Flera olika fristående system används 

alltså i verksamheten, för att hantera miljöfrågor. 

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

7. LG ”Vi samlar ju in informationen, 
sammanställer den och 
redovisar den vidare. Från olika 
personer och från olika system. 
[…] Informationen är ibland 
svårtillgänglig.” 

Befintligt systemstöd för miljöarbete i 
organisationer 

4. 

Subkategori Egenskaper 

CRM 
 

Superoffice 
Kundreklamationer 

HR Agda 
Personalfrågor 

ERP-system MRP – Oracle 
SCM – Oracle 
Logistikplanering 
Produktionsplaner-
ing 

 

MS office Excel 
Uppföljningsfiler 

 

Kemikaliehanterings-
system 

Intersolia 
Kemikaliehantering 

Tabell 8: Analystabell 7.  Befintligt systemstöd för miljöarbete i organisationer – CRM, HR, ERP-system, Excel, 
Kemikaliehanteringssystem.  Uponor. 

Ballograf 

Ballograf använder sig av Excel för att redovisa sin kemikalieanvändning. Visma SPCS 

används för att ta fram statistik för redovisning av miljöfrågor. Jan Johansson menar att 

Ballograf är ett så litet företag att det inte finns ytterligare behov av systemstöd i 

miljöarbetet.  

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

8. JJ ”Ju större verksamhet man har, 
ju mer intressant blir det. Då 
kan det göra stor skillnad om 
det går till på det ena eller 
andra sättet.” 

Befintligt systemstöd för miljöarbete i 
organisationer 

4. 

Subkategori Egenskaper 

Ekonomiprogram Visma SPCS 
Statistik 

MS office Excel 
Kemikalieredovisning 

Tabell 9: Analystabell 8.  Befintligt systemstöd för miljöarbete i organisationer – Ekonomiprogram, Excel. Ballograf. 
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Fristad plast 

Fristad plast får stöd för produktionen i sitt ERP-system Garp. Det stöd de får specifikt 

för miljöarbete är enbart viss data som hämtas ur ERP-systemet, t.ex. från 

produktionsmodulen för att redovisa kemikalieanvändning. Excel används i 

redovisningen och bokföringen av kemikalieanvändningen. 

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

9. SL ”Vi bygger ju från kalkylen. Det 
är en blandning av olika 
plastmaterial, […] Hela 
materialstrukturen ligger ju i 
Garp. 

Befintligt systemstöd för miljöarbete i 
organisationer 

4. 

Subkategori Egenskaper 

MS office Excel 
Kemikalieredovisning 

ERP-system GARP 
Statistik 

Tabell 10: Analystabell 9.  Befintligt systemstöd för miljöarbete i organisationer– Excel, ERP-system. Fristad plast. 

4.4.4 Intressen och önskemål 

Uponor 

Linda Gustafsson och Helge Kenttäkumpu anser att informationen som krävs idag är 

både omfattande och inte sällan svårtillgänglig. Deras arbete skulle underlättas väsentligt 

om det gick att få tag i mer och detaljerad information på ett enkelt sätt, t.ex. från ERP-

systemet. De anser även att en gradering av leverantörer hade varit smidigt i deras val av 

leverantör. Processen att välja leverantör är en ytterst komplicerad procedur, delvis på 

grund av bestämmelserna i ISO14001. De tror dock inte att en gradering av 

leverantörernas produkter skulle påverka valet av råvara. 

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

10.  ”Så mycket information som 
möjligt är bra om den är 
lättillgänglig.” 

Intressen och önskemål 3. 

Subkategori Egenskaper 

Information 
 

Lättillgänglig 
Gradering 

Tabell 11: Analystabell 10.  Intressen och önskemål– Information.  Uponor. 

Ballograf 

Jan Johansson anser att Ballografs verksamhet är så liten att ett systemstöd för 

miljöarbete inte är nödvändig.  

 

Fristad plast 

Sören Larsson menar att de kan ta fram alternativa produkter till kunden, men att dessa är 

dyrare att framställa. Det innebär att de måste ta ut ett högre pris för produkten, vilket 

kunden inte är beredd att betala för. Han önskar systemstöd för kalkylering och 

optimering av pris mot kund. Produktionspriset för tillverkning av plastdetaljer 

(formsprutning), utgörs av materialkostnad, maskintidskostnad, energiförbrukning samt 
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verktygspris (form). Verktygspriset är en engångskostnad som fördelas per producerad 

enhet. Verktygets konstruktion påverkar effektiviteten, ett enkelt verktyg är billigt men 

ger hög maskintid och energiförbrukning per tillverkad enhet, ett avancerat verktyg är 

dyrt men ger låg maskintid och låg energiförbrukning per tillverkad enhet.  

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

11. SL ”Om en kund väljer mellan två 
jämförbara material, då en är 
oljebaserad och den andra har 
en annan kolatom i botten (mer 
miljövänlig) och då påverkar det 
oss att kunden väljer det 
billigare alternativet.” 

Intressen och önskemål 3. 

Subkategori Egenskaper 

Ekonomi 
 

Kunden vill inte betala 
för miljövänliga 
alternativ 
 

Produktions-
optimering 

Energieffektivisering 

Tabell 12: Analystabell 11.  Intressen och önskemål – Ekonomi, produktionsoptimering.  Fristad plast. 

4.5 Analys av ERP-leverantörer 

I denna del av studien analyseras ERP-leverantörer, representerade av Thomas Wedin, 

TW och Hans Kårholm, HK. 

4.5.1 Befintligt stöd för miljöarbete i Microsoft Dynamics 

I Microsoft Dynamics finns viss funktionalitet för att stödja organisationers miljöarbete. I 

huvudsak handlar det om att samla in information om den miljöpåverkan företaget har för 

att kunna redovisa den för sina intressenter. Systemet stödjer datainsamling, registrering 

och spårbarhet.  

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

12 TW “Det handlar givetvis om att 
man vill fånga påverkan i sitt 
affärssystem, eller rättare sagt 
så handlar det om en 
informationsansamling vilken 
miljöpåverkan du gör.” 

Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system 2. 

Subkategori Egenskaper 

Miljömässig 
systemfunktion-
alitet 

Spårbarhet 
Datainsamling 
Styrning 
Registrering 
Tvingande 
spårbarhetsparametrar 
Artikelstyrning 
Måluppföljning 
Dashboard for 
sustainability 
Rapporter  

Tabell 13: Analystabell 12. Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system – Miljömässig systemfunktionalitet. 
Microsoft. 

Det finns också möjlighet att lägga in flexibla spårbarhetsparametrar och styra dessa så 

att de blir tvingande, vilket innebär att det inte går att slutföra transaktioner utan att 

registrera miljöinformation. Kravet ställs på leverantören att de ska lämna information 

om produktens miljöpåverkan. Det finns även funktionalitet som genom en 
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artikelstyrning kan spåra specifika ämnen som har miljöpåverkan. I Microsoft Dynamics 

går det att arbeta med mjuka mål som inte är transaktionsrelaterade. Det handlar om att 

sätta upp mål som går att följa upp i systemet. Energiförbrukning och koldioxidutsläpp 

kan på ett enkelt sätt följas upp i Dashboard for sustainibility genom olika typer av 

diagram. Dashboard for sustainibility väckte stor uppmärksamhet när den släpptes i slutet 

av 2010. Funktionen underlättar uppföljning och ger indikationer på hur miljöarbetet 

fortskrider. ERP-systemet tillhandahåller också rapporter om miljöpåverkan och 

miljöomkostnader relaterade till organisationens miljöarbete.  

 

För att uppnå en miljömässig bevakning går det att använda den ekonomiska 

funktionaliteten i ERP-systemet. Det innebär att den ekonomiska funktionaliteten 

används för att redovisa sin miljöpåverkan. Denna lösning innebär att organisationer kan 

använda befintliga funktionerna oavsett vilken version av ERP-systemet de använder. De 

slipper därmed investera i dyra uppgraderingar av ERP-systemet.   

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

13. TW ”Man kan använda de 
ekonomiska funktionaliteterna 
för att uppnå en miljömässig 
bevakning” 

Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system 2. 

Subkategori Egenskaper 

Ekonomisk 
funktionalitet 

Redovisning 
Miljömässig bevakning 
Fakturor 

Tabell 14: Analystabell 13.  Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system – Ekonomisk funktionalitet. Microsoft 

ERP-systemet är utvecklat med standardlösningar inriktad mot olika branscher. Olika 

branscher ställer olika krav på funktionalitet som stödjer miljöarbete. Microsoft menar att 

de är unika med att erbjuda branschspecifika lösningar för bland annat kemiindustri, 

energi och avfallshantering. Med hjälp av partners görs de anpassningar som behövs för 

att kunna stödja specifika branscher. Affärssystemet erbjuder basfunktionalitet, som 

integreras fullständigt med verksamhetssystem som tillhandahålls av partners. 

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

14. TW ”I kemiindustrin finns det 
väldigt bra processer, men det 
ställer också väldigt höga 
systemkrav för att klara av att 
arbeta med det. ”Det är en av 
de inriktningar vi har, att arbeta 
mot den här typen av industri.” 

Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system 2. 

Subkategori Egenskaper 

Branschspecifik 
anpassning 

Kemiindustri 
Avfall och återvinning 
Energi 

Tabell 15: Analystabell 14.  Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system – Branschspecifik anpassning. Microsoft 
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4.5.2 Intressen och önskemål för hållbarhetsutveckling i Microsoft 

Thomas Wedin menar att det i dagsläget saknas standard för hur miljöarbete ska bedrivas 

och redovisas.  Det saknas standard kring den miljöinformation som organisationer ska 

redovisa för sina intressenter. Det räcker inte med att ett fåtal företag redovisar 

miljöpåverkan på sina produkter eller tjänster, eftersom konsumenten då inte har något att 

relatera till eller jämföra med. Problemet gäller även hur miljöinformation ska redovisas 

mellan företag.  

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

15. TW ”Jag tror att det i dagsläget är så 
att, i brist på standard, så väljer 
man den enklaste vägen” 

Intressen & önskemål från ERP-
leverantörer 

3. 

Subkategori Egenskaper 

Standard Miljöredovisning 
Miljöredovisning, 
(B2B) 
 

Tabell 16: Analystabell 15. Intressen & önskemål – Standard. Microsoft. 

För Thomas Wedin handlar utopin om bästa tänkbara ERP-system om att det ska kunna 

gå att planera utifrån bästa möjliga miljömässiga produktion, samt att alla varor som köps 

in automatiskt ska vara miljödeklarerade. För att uppnå detta krävs att samliga system är 

helt integrerade med varandra, vilket innebär att de ska kunna skicka mer och detaljerad 

information. ERP-systemet ska automatiskt genera information som stödjer miljöeffektiv 

produktion.    

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

16. TW ”Man har gått och köpt ett 
annat system, ett separat 
system som stödjer miljöarbete. 
Jag tycker det är lite synd.” 

Intressen & önskemål från ERP-
leverantörer 

3. 

Subkategori Egenskaper 

ERP-system Miljödeklaration 
Miljöpåverkan 
Systemintegration 
Automatisk generering 
av information 
 

Tabell 17: Analystabell 16. Intressen & önskemål – ERP-system. Microsoft. 
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Dagens konsumenter ställer krav på företagen att de ska bedriva ett aktivt miljöarbete. 

Thomas Wedin anser dock att kunderna oftast nöjer sig med att produkten de köper är 

miljömärkt. Miljömärkningar är en typ av standard för hur miljöarbete ska bedrivas, men 

den ger inte en helhetsbild när det gäller produktion och logistik. Slutkonsumenten 

behöver ställa högre krav på företag för hur de bedriver miljöarbete. 

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

17. TW ”Det är lite det här att 
konsumenten kanske inte riktigt 
ställer högre krav, de nöjer sig 
med enklare krav.” 

Intressen & önskemål från ERP-
leverantörer 

3. 

Subkategori Egenskaper 

Kundkrav Miljövärde 
Redovisning 
Miljömärkning 
 

Tabell 18: Analystabell 17. Intressen & önskemål – Kundkrav. Microsoft. 

4.5.3 Befintligt stöd för miljöarbete i Oracle 
Oracle erbjuder ett omfattande stöd för organisationers miljöarbete. Det första steget i 

organisationens miljöredovisning är att samla in all nödvändig data kring företagets 

påverkan. Detta kallar Hans Kårholm för miljöbokföring. Det handlar t.ex. om bokföring 

av koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Systemet stödjer registrering av all 

nödvändig data kring företagets miljöarbete. När företaget har samlat in data kring sitt 

miljöarbete och sina avtryck är det möjligt att ta ut olika typer av rapporter i ERP-

systemets rapportverktyg. 

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

18. HK ”För att kunna arbeta med 
hållbarhet så är det dels 
datainsamling för att fånga 
infomation om t.ex. CO2 
utsläpp, sedan är det 
rapportering på det. […] Nästa 
steg är att registrera 
transaktioner.” 

Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system 2. 

Subkategori Egenskaper 

Miljömässig 
systemfunktion-
alitet 

Datainsamling 
Miljöbokföring 
Registrering av 
transaktioner 
Rapportverktyg 
 

Tabell 19: Analystabell 18. Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system – Miljömässig systemfunktionalitet. Oracle. 

ERP-systemet är uppbyggt av ett antal moduler som på olika sätt stödjer ett effektivt 

miljöarbete. I produktutvecklingsmodulen kan hållbarhet vara en av de egenskaper som 

styr utvecklingen av produkten. Det går t.ex. att utveckla produkten för minimal 

råvaruförbrukning. Vid upphandlingar kan systemet ge användaren stöd vid val av 

leverantörer t.ex. med avseende på deras produkters koldioxidutsläpp. Vidare kan 

inköpsmodulen ge stöd vid inköp av produkter med minsta möjlig miljöpåverkan sett till 

råvaror och förbrukning. När produkten är färdig för leverans kan företaget med hjälp av 

logistikplaneringsmodulen planera för den mest miljöeffektiva distributionen. Utöver att 

erbjuda stöd för alla delar i produktionskedjan finns även moduler för hantering av 
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reklamationer från kunder samt för bästa möjliga underhåll av lokaler, t.ex med avseende 

på. energieffektivitet.  

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

19. HK ”I våra produkter kan hållbarhet 
vara en av de egenskaper som 
man vill utveckla sina produkter 
efter.” 

Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system 2. 

Subkategori Egenskaper 

Moduler Produktutveckling 
Upphandling 
Inköpssystem 
Produktion 
Logistikplanering 
Reklamationshantering 
Fastighetsunderhåll 
 

Tabell 20: Analystabell 19. Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system – Moduler. Oracle. 

Som ett tillägg till den ekonomiska redovisningen är det möjligt att skapa företagets 

hållbarhetsredovisning. Det är en heltäckande rapport där företaget beskriver sitt 

miljöarbete och de avtryck företaget bedömer att de gjort i miljön. När de skapar 

hållbarhetsredovisningen används samma programverktyg som de använder när de gör 

den ekonomiska redovisningen.  

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

20. HK ”Slutligen kommer vi till 
företagets årsredovisning där 
man ska rapportera och 
beskriva sitt miljöarbete och 
sina avtryck.” 

Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system 2. 

Subkategori Egenskaper 

Ekonomisk 
funktionalitet 
 

Rapporter 
Miljöarbete 
Hållbarhetsredovisning 
 

Tabell 21: Analystabell 20.  Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system – Ekonomisk funktionalitet. Oracle. 

4.5.4 Intressen och önskemål för hållbarhetsutveckling i Oracle 

Hans Kårholm menar att det än så länge är en låg efterfrågan på stöd för miljöarbete i 

ERP-systemet i organisationerna. Användarna av systemet har ännu inte förstått att det 

finns programvaror som kan hjälpa dem i sitt miljöarbete. Han ser ett hinder i att företag 

generellt sett jobbar som isolerade öar och därför inte ser möjligheterna med att bygga in 

miljöarbetet i ERP-systemet.  

 

NR Aktör Yttrande Kategori Ff 

21. HK ”Ska jag vara helt ärlig så tycker 
jag nog att kunderna frågar 
efter det alldeles för lite.”  

Intressen & önskemål 3. 

Subkategori Egenskaper 

Kundkrav Låg efterfrågan 
Ser ej behovet 
Isolerade öar 

Tabell 22: Analystabell 21.  Intressen & önskemål – Kundkrav.  Oracle 
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4.6 Jämförande Analys 

Här presenteras en sammanfattning av samtliga företagsanalyser, kopplat till 

forskningsfrågorna.  

4.6.1 Syn på hållbart arbete 

Synen på hållbart arbete skiljer sig en hel del mellan Uponor och de två mindre företagen 

Ballograf och Fristad plast. Linda Gustafsson som intervjuades på Uponor delar den syn 

som beskrivs i teorin om hållbarhet. Hon anser att de tre komponenterna: Ekologisk-, 

Social- och ekonomisk hållbarhet måste vara i balans och i samspel för att hållbar 

utveckling ska kunna uppnås. Både Ballograf och Fristad plast ansåg att det var viktigt 

med hållbar utveckling. De ansåg att hållbar utveckling handlade om att följa de lagar 

och förordningar som krävdes, samtidigt som ett personligt engagemang drev en så 

miljövänlig produktion som möjligt.  

 

Ammenberg (2004) beskriver att hållbar utveckling kan ses utifrån tre dimensioner; en 

ekologisk, ekonomisk och social dimension samt att dessa dimensioner måste balansera 

för att arbetet ska vara hållbart på lång sikt. Detta stämmer väl överens med den syn på 

hållbar utveckling som finns i större företag. 

 

Syn på hållbart arbete 

Ekologisk Socialt Ekonomisk Lagkrav Personligt 
engagemang 

Samspel 
Miljöeffekter 

Samspel 
Personal 

Samspel 
Tillväxt 

Inköpskontroll 
Kemikalieanvän
dning 

Ekologisk påverkan 
Inköpskontroll 
Återanvändning 
Återvinning 
Aktivt miljöarbete 
Energiförbrukning 

Tabell 23: Sammanfattning av syn på hållbart arbete 

4.6.2 Miljöarbete i organisationer 

Det bedrivs ett mycket omfattande miljöarbete på Uponor. Miljöledningsstandarden 

14001 kräver att det certifierade företaget ständigt förbättrar sitt miljöarbete och arbetar 

efter uppställda miljömål. Det är ett krav från deras kunder att de arbetar efter en 

miljöledningsstandard. Uponor ställer krav på att underleverantörerna ska bedriva 

miljöarbete i någon grad, omfattningen beror på underleverantörens storlek. På företaget 

finns en kvalitets och miljögrupp som ansvarar för uppföljningen mot målen och att 

insamling och rapportering av miljödata sker. Företaget bedriver miljöeffektiviseringar 

som i stort sett påverkar alla företagets processer. En viktig fråga är återvinning av 

material. På företagets hemsida går det att hitta miljödeklarationer för i stort sett alla 

deras produkter. Uponors miljöarbete skiljer sig markant från de två mindre företagen. En 

stor skillnad är att de jobbar med en miljöledningsstandard. Miljöledningsstandarden 

ställer höga krav på att företaget ska effektivisera sina processer. Även myndigheter 

ställer krav på företaget gällande vilka kemikalier de får använda och hur dessa ska 

hanteras. De ska även ta regelbundna vattenprover från vattentäkterna närmast fabriken.   
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Ballograf har miljömärkta pennor i sitt sortiment, och måste av den anledningen arbeta 

efter de kriterier som svanenmärkningen kräver. Det ställs även myndighetskrav på vilka 

kemikalier som får användas och hur dessa ska hanteras. Utöver dessa krav är det ägarens 

egna intressen som styr, till skillnad från en miljöledningsstandard. Det görs kontroller 

kring inköp, dels för att minimera transportsträckorna och därigenom undvika onödiga 

koldioxidutsläpp, men även för att säkerställa att de leverantörer de handlar med tar ett 

miljöansvar.  

 

Sören Larsson på Fristad plast anser att ett aktivt miljöarbete är viktigt. De återanvänder 

en stor del av det spillet från produktionen och har arbetat en hel del med 

energieffektiviseringar. De anser att transporterna är en av deras största miljömässiga 

problem och planerar för så miljöeffektiv logistik som möjligt. De har inga 

miljömärkningar på sina produkter, men har myndighetskrav på sig för vilka kemikalier 

de får använda och hur dessa ska hanteras. En tydlig tendens är att de mindre företagen 

gärna gör miljöeffektiviseringar om det finns pengar att tjäna på det, medan det större 

företaget använder resurser för att klara av ett omfattande miljöarbete.  

 

Ax et al. (2007) delar upp beslutsfattande inom en organisation i strategisk, taktisk och 

operationell ledning. Det innebär att beslut om hållbart arbete tas på den strategiska 

nivån. På den taktiska nivån bryts dessa sedan ner till olika typer av mål som följs upp på. 

På den operationella nivån sköts det dagliga arbetet med att förhålla sig till uppsatta mål 

och direktiv kring hållbarhetsarbetet. I de mindre företagen föreföll det sig inte finnas 

någon uppdelning av detta slag. Dock kunde en tydlig uppdelning ses i det större 

företaget, men då detta var så naturligt och självklart fokuserade respondenterna på det 

specifika arbetet som de förväntades utföra. Det är detta arbete som beskrivs i tabellen 

nedan. Det bör även betonas att det är på den taktiska nivån respondenterna i det större 

företaget arbetar.  

 

Bruzelius & Skärvad (2004) antyder att kunder och leverantörer kan ha en stor påverkan 

på organisationernas miljöarbete. Liknande slutsats har uppnåtts i empirin där krav från 

kunder och på leverantörer är en stor drivkraft och kan ha en betydande effekt för 

utvecklingen av det hållbara arbetet.  
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Miljöarbete i organisationer 

Miljölednings-
standard 

Kvalitets & 
miljögrupp 
 

Miljöeffektivisering Lagkrav Miljömärkning 

ISO 14001 
Krav från kunder 
Krav på 
leverantörer 

Uppföljning mot 
mål 
Insamling av 
miljödata 
Rapportering 

Energi-
effektivisering 
Minskad 
vattenförbrukning 
Minskad material-
förbrukning 
Miljöeffektiva 
transporter 
Optimering av 
produktions-
processen 
Återvinning av 
skrot 
Minskade 
koldioxidutsläpp 
Processoptimering 
Miljödeklarationer 
Återanvändning 

Vattenprover 
Kemikalie-
redovisning 
Inköpskontroll 

Svanen-
märkning 

Tabell 24: Sammanfattning av miljöarbete i organisationer 

4.6.3 Befintligt systemstöd för miljöarbete  

I Uponor finns ett flertal system som tillsammans stödjer verksamhetens miljöarbete. 

Med hjälp av superoffice hanterar de kundernas reklamationer, med Agda tar de hand om 

personalfrågor. Uponor använder än så länge bara Oracles MRP- och SCM-moduler, men 

då ERP-systemet är relativt nytt i verksamheten är det inte omöjligt att fler moduler 

kommer att användas senare. För företagets kemikalieredovisning används 

kemikaliehanteringssystemet intersolia. Alla uppföljningsfiler skrivs manuellt in i excel.  

 

I Ballograf som enbart använder sig av bokföringsprogram, hämtas enbart statistik från 

affärssystemet. Kemikalieredovisningen sker manuellt i excel.   

 

I Fristad plast används ett ERP-system, men den enda information de använder sig av i 

sitt miljöarbete är att hämta statistik och viss kemikalieinformation för att sedan redovisa 

detta i excelblad. 
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Befintligt systemstöd för miljöarbete i organisationer 

CRM HR MRP SCM MS office 
Kemikalie-
hanterings- 

system 

Ekonomi-
system 

Superoffice 
Kund-
reklamation 

Agda 
Personal-
frågor 

Oracle 
GARP 
Statistik 
Produktions-
planering 
 

Oracle 
Logistik-
planering 
 

Excel 
Uppfölj-
ningsfiler 
Kemikalie-
redovisning 

Intersolia 
Kemikalie-
hantering 

Visma SPCS 
Statistik 

Tabell 25: Sammanfattning av befintligt systemstöd för miljöarbete i organisationer 

4.6.4 Intressen och önskemål kring stöd för miljöarbete  

Thomas Wedin på Microsoft menar att det ställs krav från slutkunderna på att företag ska 

ta ett miljöansvar. De vill veta att produkten de köper har ett högt miljövärde, t.ex. att 

företaget minimerat de koldioxidutsläpp produkten orsakar och att inga farliga kemikalier 

används vid produktionen. De ställer även krav på att företaget ska redovisa sin 

miljöpåverkan. Detta kan ske genom t.ex. miljömärkningar där företaget får en stämpel 

som bevis för att de tar ett visst miljöansvar. Thomas anser dock att det finns ett problem 

i att slutkunderna oftast nöjer sig med att företaget säger att de är miljömärkta. 

Märkningen säger vissa saker om produkten, men ger inte en heltäckande bild av hur 

stort miljöansvar företaget tar . Han skulle därför gärna se att slutkundens krav ökar, och 

att det därmed sätts större press på att företag tar miljöansvar.  

 

Ett stort problem i det här sammanhanget är den brist på standard som råder idag. Ett 

undantag är vissa lagstadgade krav på kemikalieredovisning.  Problemet är att det inte 

finns en standard för vilken information och i vilken omfattning företag ska redovisa sin 

miljöpåverkan. Detta har lett till att det är upp till varje företag att redovisa den 

information de vill dela med sig av.  Samma problem gäller den information som ska 

redovisas företag emellan. Det finns ingen standard för vilken information som ska ges 

när produkter levereras från företag till företag. I dagsläget är det ett stort administrativt 

arbete att tillhandahålla den här informationen, vilket innebär en stor kostnad för 

företaget. Thomas menar att företag inte ser någon anledning att lägga ner resurser på 

detta om ingen annan gör det. Betydelsen minskar om endast ett fåtal företag redovisar 

t.ex. miljöpåverkan eftersom det inte finns mycket att jämföra med. Ett önskemål från 

Thomas Wedin är därför att det utvecklas standarder kring den här typen av information. 

En utopi av det perfekta ERP-systemet är för Thomas ett system där det ska kunna gå att 

planera utifrån den bästa möjliga miljömässiga produktionen. Att företag inte använder 

flera olika system, utan integrerar samtliga system genom hela organisationen. Det skulle 

möjliggöra automatisk generering av mer och detaljerad information kring företagets 

miljöpåverkan samt en miljöeffektiv produktion. 

 

Hans Kårholm på Oracle anser att efterfrågan på systemstöd för miljöarbete är låg bland 

deras kunder. Han tror att anledningen är att de inte ser möjligheterna i att systemet kan 

hjälpa dem med del av miljöarbetet. En anledning till att de inte ser möjligheterna tror 

Hans är att större företag arbetar som isolerade öar, där miljöansvariga och 

systemansvariga har tydliga gränser mellan varandra. Det gör förmodligen att kopplingen 
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mellan system och hållbarhetsarbete inte noteras. Hans önskemål är därför att företag ska 

inse möjligheterna med stöd för miljöarbete i ERP-systemet. 

 

Linda Gustafsson och Helge Kenttäkumpu på Uponor tror att deras arbete med att ta fram 

omfattande miljöinformation som ska hämtas från många olika system och parter hade 

underlättats betydligt om information fanns lättillgänglig i t.ex. ERP-systemet. De tror 

även att en gradering av leverantörernas miljövänlighet, likt de graderingar som finns för 

hotell och restauranger, skulle underlätta i valet av leverantörer.  

 

Sören Larsson på Fristad plast ser ett hinder i företagets miljöarbete, i att kunder inte är 

beredda den extra kostnad som det innebär att ta fram mer miljövänliga alternativ. Han 

menar att de skulle kunna driva en mer miljövänlig produktion om kunderna hade varit 

beredda att betala för det. Ett önskemål för stöd för mer miljövänlig produktion är en 

produktionsoptimering med avseende på energiförbrukning. Detta ska de sedan kunna 

redovisa för potentiella kunder.  

 

Ett effektivt informationssystem beskrivs idag som helt avgörande för en organisations 

överlevnad (Ammenberg, 2004). Informationssystemets huvudsakliga roll beskrivs som 

att det ska effektivisera processer i en verksamhet genom att automatisera dem i så stor 

utsträckning som möjligt (Avison & Fitzgerald, 2003). Detta stämmer väl överens med de 

önskemål som studiens respondenter uttryckt i intervjuer. Ett användbart miljöstöd kräver 

en omfattande automatisering av den miljöinformation som ska flöda internt och externt i 

organisationerna. Systemet ska även tillhandahålla nödvändig information från företagets 

alla delar för att kunna fatta beslut kring organisationens strategier och mål (Avison & 

Fitzgerald, 2003). Informationsmängden gällande hållbarhetsfrågor i organisationer har 

de senaste åren stadigt ökat i omfattning (Andersen, 1994). Av denna anledning är det av 

mycket stor vikt att utveckling av stödet för hållbarhetsarbete tas på allvar. Lambert, 

Jansen & Splinter uttrycker i en forskningsartikel 2000 att en av de största drivkrafterna 

till att förändra ERP-systemen borde vara behovet av hantering av miljöinformation.  

 

Intressen och önskemål 

Information Ekonomi Produktionsoptimering 

Lättillgänglig 
Gradering 

Kunden vill inte betala för 
miljövänliga alternativ 
 

Energieffektivisering  

Figur 26 Sammanfattning av intressen och önskemål från kundföretag 

Intressen & önskemål från ERP-leverantörer 

Standard ERP-system Kundkrav 

Miljöredovisning 
Miljöredovisning, (B2B) 
 

Miljödeklaration 
Miljöpåverkan 
Systemintegration 
Automatisk generering av 
information 
  

Miljövärde 
Redovisning 
Miljömärkning 
Låg efterfrågan 
Ser ej behovet 
Isolerade öar 

Tabell 27: Sammanfattning över intressen och önskemål från ERP-leverantörer 
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4.6.5 Microsoft Dynamics vs Oracle 

Tabellen nedan visar att det finns möjligheter för organisationer att få stöd för 

miljöarbete. Skillnaden mellan de båda systemen är att de är uppbyggda och utvecklade 

med olika inriktningar. Microsoft Dynamics stöd för miljöarbete är utvecklat med hänsyn 

till att organisationer som använder systemet inte ska behöva uppdatera systemet för att 

få tillgång till stöd för sitt miljöarbete. Detta innebär att de ekonomiska funktionaliteterna 

anpassas för att kunna användas för miljömässig redovisning. Systemet stödjer hela 

miljörapporteringsprocessen genom att ge stöd för datainsamling, registrering och 

spårbarhet. Det går bl.a. styra miljöredovisningen genom att ställa krav på leverantörer att 

de ska redovisa t.ex. koldioxidutsläpp. Det går då inte att bokföra en faktura utan att 

bokföra påverkan från den levererade produkten. Det finns även möjlighet att jobba med 

så kallade mjuka mål där systemet stödjer en uppföljning mot mål som inte är rent 

transaktionsrelaterade. I Dashboard for sustainability kan företaget på ett mycket enkelt 

sätt följa sitt miljöarbete gällande utsläpp av koldioxid och energiförbrukning. Microsoft 

Dynamics erbjuder branschspecifika lösningar för bl.a. kemiindustri, avfall och 

återvinning och energibranschen. Dessa branscher kräver omfattande anpassningar pga. 

hårda miljömässiga krav från bl.a. myndigheter. Microsoft har inte särskilda moduler som 

ska ge stöd för miljöarbete. 

 

Oracle har ett betydligt bredare utbud av stöd för miljöarbete. Även de använder 

ekonomiska funktioner och rapportverktyg för att generera olika typer av rapporter och 

hållbarhetsredovisningar. Det som skiljer Oracles stöd för miljöarbete från Microsofts är 

att de har utvecklat olika typer av moduler som kan stödja organisationer i ett mer 

miljöeffektivt arbete genom hela distributionskedjan. När ett tillverkande företag ska 

utveckla en ny produkt går det att ställa in att hållbarhet ska vara en av de egenskaper 

som produkten utvecklas efter. Vidare är det möjligt att få stöd för miljöeffektiva inköp, 

tillverkning, logistik osv. De har även moduler som stödjer ett energieffektivt underhåll 

av t.e.x lokaler och reklamationshantering för att t.ex. kunna ta tillbaka och laga 

produkter. Även om Oracles ERP-system är uppbyggt för att stödja ett effektivt 

miljöarbete genom företagets alla processer så är expertkunskaperna kring hur företag 

t.ex. tillverkar på mest miljövänligt sätt lämnat till företaget själva. När informationen väl 

finns i systemet kan det stödja företaget i ett miljöeffektivt arbete.  

 

I de moduler som i teorin beskrivs som de vanligast förekommande i ett ERP-system 

ingår inte moduler som specifikt stödjer organisationers hållbara arbete. Definitionen på 

ERP-system är att det är en samling mjukvaror som kopplar samman alla avdelningar och 

funktioner i organisationen till ett heltäckande datasystem (Hedman & Kalling, 2002). 

Det beskrivs även att ERP-systemet ska tillhandahålla underlag för att öka beslutskvalitén 

och effektivisera företagets processer (Magnusson & Olsson, 2005). För att kunna erbjuda 

ett effektivt och användbart stöd för miljöarbete måste systemet alltså täcka alla 

företagets delar. Nedanstående tabell visar att det finns ett visst stöd för miljöarbete. Både 

teori och empiri visar att för ett användbart och effektivt stöd krävs att systemet ska vara 

heltäckande. ERP-systemet måste även ge positiva effekter i form av ökad effektivitet i 

processerna och ökad beslutskvalitet. De stöd som erbjuds för miljöarbete idag har alltså 

inte den kraft som behövs för att uppnå de fördelar som krävs för att det ska vara 

intressant för företag att investera i.  
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Befintligt stöd för miljöarbete i ERP-system 

Miljömässig 
systemfunktionalitet 

Ekonomisk 
funktionalitet 

Branschspecifik 
anpassning 

Moduler 

Spårbarhet 
Datainsamling 
Styrning 
Registrering 
Tvingande 
spårbarhets-
parametrar 
Artikelstyrning 
Måluppföljning 
Dashboard for 
sustainability 
Rapportverktyg 
Miljöbokföring 
Registrering av 
transaktioner 
 

Redovisning 
Miljömässig bevakning 
Fakturor  
Rapporter 
Miljöarbete 
Hållbarhetsredovisning 
 

Kemiindustri 
Avfall och återvinning 
Energi 

Produktutveckling 
Upphandling 
Inköpssystem 
Produktion 
Logistikplanering 
Reklamationshantering 
Fastighetsunderhåll 
 

Tabell 28: Sammanfattning över befintligt stöd i ERP-system 
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5 Diskussion 
I denna del av studien diskuteras de resultat som framkommit i den empiriska studien i 

förhållande till studiens forskningsfrågor. Diskussionen är uppdelad på respektive 

forskningsfråga. 

5.1 Hur arbetar man med miljöfrågor i organisationer 
och hur ser de på hållbar utveckling? 

Det finns stora skillnader i hur större företag ser på hållbar utveckling jämfört med 

mindre. I de mindre företagen ses hållbar utveckling som ett arbete som innebär att 

balansera de lagkrav som ställs på företagen, t.ex. avseende kemikaliehantering, med 

kundkrav och ett personligt engagemang för att minimera den ekologiska påverkan som 

kan hänföras till deras produktion. Det kan t ex handla om återvinning och 

återanvändning av spillmaterial. Åtgärder som är i fokus i de mindre företagen är 

effektiviseringar som innebär kostnadsbesparingar för företaget. ERP-system används 

sällan i sin helhet i mindre företag. Anledningen är att kostnaden för att implementera 

och använda ett ERP-system är för hög i relation till nyttan. Vidare är verksamheten ofta 

för liten för att dra nytta av alla delar i ett ERP-system. Ett heltäckande ERP-system är 

närmast en förutsättning för att kunna erbjuda ett effektivt stöd för miljöarbete.  Mindre 

företag har alltså ringa påverkan på hur ERP-system kan utvecklas för att stöda 

miljöarbete.  

 

Ammenberg (2004) menar att ett stort miljöansvarstagande är en förutsättning för 

långsiktig överlevnad . Denna åsikt delas av de flesta företag. Många företag har insett att 

arbete med hållbar utveckling samtidigt ofta medför ökad produktivitet, minskade 

kostnader och ökad lönsamhet. Denna forskning påvisar att de i större företag insett hur 

de kan tjäna på hållbart arbete över en längre tid. Mindre företag anpassar gärna sina 

processer till hållbar utveckling om de kortsiktigt kan göra kostnadsbesparingar. 

 

Synen på hållbar utveckling inom större företag är i stor utsträckning lik den som 

beskrivs i teorin. (Se kap.3.3.2) De menar att de tre dimensionerna, ekologisk-, 

ekonomisk- och social hållbarhet, måste balanseras för att uppnå hållbar utveckling. De 

arbetar aktivt med miljöfrågor och deras synsätt har därför stor betydelse för hur 

utvecklingen av miljöstöd i ERP-system kan utvecklas. De följer inte sällan 

miljöledningsstandarden 14001, vilket innebär att en stor del av företagets miljöarbete 

handlar om att formulera miljömål och följa upp dessa. Företagen arbetar ständigt med att 

förbättra sina processer genom olika typer av effektiviseringar. Det handlar bl.a. om 

energieffektiviseringar, optimering av produktionsprocessen och minskad 

vattenförbrukning. En särskild kvalitets- och miljögrupp ser till att uppsatta miljömål 

följs upp. Information som krävs för uppföljningen hämtas från ett flertal olika system 

och parter, vilket ofta upplevs som tidskrävande och krångligt.  

 

Ekonomisk hållbarhet innebär att man i företagets tillväxt tar hänsyn till det ekonomiska 

perspektivet. Ekonomisk hållbar tillväxt är en förutsättning för ett företags överlevnad 

och är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Enligt teorin ska de tre dimensionerna på 

hållbarhet balanseras men i praktiken läggs störst vikt vid den ekonomiska hållbarheten . 
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Den sociala hållbarheten handlar om att värna om de anställda och människor i 

verksamhetens närområde. Alla tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra 

för att uppnå en hållbar utveckling. 

   

Systemstödet för miljöarbete i de mindre organisationerna är i stort sett obefintligt. Den 

miljöinformation som hanteras är sparsam och därmed är behovet av mer omfattande 

systemstöd för miljöarbete litet. Kontorsprogram som t.ex. Excel möter de krav på 

systemstöd som ställs.  

 

Situationen är en helt annan i större företag. Omfattningen på information som samlas in 

och analyseras är enorm. Ledningen på koncernnivå ställer krav på miljöinformation som 

ska redovisas samtidigt som det är ett stort administrativt arbete att följa upp miljömålen 

enligt ISO 14001. I dagsläget är det vanligt att företag bara använder sig av delar av ERP-

systemet. Detta medför att det i större företag ofta finns flera olika informationssystem. 

Idén med ERP-systemet som beskrivs i 3.2.3 är att uppnå en effektivisering av 

verksamhetens processer genom ett verksamhetsövergripande system med en gemensam 

databas. Av denna anledning är det problematiskt att de i företag arbetar med flera olika 

system för att hantera miljöarbetet. En förutsättning för effektivt stöd för miljöarbete är 

att ERP-systemet är integrerat i hela verksamheten. 

5.2 Vilka intressen och önskemål finns det kring stöd 
för hållbarhetsarbete hos representanter för 
företag? 

Det finns idag starka förordningar gällande den ekonomiska informationen som ett 

företag är skyldiga att redovisa. Däremot finns endast ett fåtal statliga eller kommunala 

förordningar avseende organisationers miljöarbete, t.ex. kemikalieanvändning. En 

standard lik den som finns för ekonomisk information skulle underlätta för organisationer 

att ta ett större miljöansvar. Många organisationer vill ta ett större miljöansvar men det 

råder osäkerhet kring vilken information företaget bör redovisa och hur ofta.  En 

miljöstandard skulle bidra till en positiv utveckling av miljöarbete och minska 

osäkerheten hos organisationer. Exempel på miljöstandard är måttenhet, gränsvärden och 

gradering. Gemensamma måttenheter för att mäta miljöpåverkanskulle underlätta för 

konsumenter att jämföra och välja utifrån egna värderingar. En gradering av leverantörer 

skulle underlätta val av leverantör och bidra till miljöarbete i hela distributionskedjan.  

 

I mindre organisationer sker miljöarbetet i liten skala. Arbetet drivs främst av lagar, t ex 

gällande kemikaliehantering. Ett utökat miljöansvar kräver att ägarna har ett personligt 

engagemang för miljöfrågor. En väl utformad miljöstandard som beskriver vad som ska 

redovisas, i vilken omfattning och hur ofta, är en förutsättning för en hållbar utveckling.  

 

Insamling av miljöinformation är ett omfattande arbete. Saknas ERP-system krävs att 

information hämtas från många olika system och parter. Därför är det önskvärt att 

informationen är lättillgänglig. För att underlätta insamling av nödvändig miljödata krävs 

stöd från ett heltäckande ERP-system.    
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Kunder ställer krav på att de produkter de köper har ett högt miljövärde. De vill att 

varorna ska ha producerats och fraktats på ett miljövänligt sätt. Ett sätt för företag att 

hantera detta är genom miljömärkningar och miljöcertifieringar.  Miljömärkningar och 

certifieringar ger dock inte en helhetsbild av det miljöansvar ett företag tar. Det är ett 

problem att kunderna nöjer sig med att företag är miljöcertifierade eller erbjuder 

miljömärkta produkter.  ERP leverantörer menar att det är låg efterfrågan på stöd för 

miljöarbete i ERP-systemen. Ökade kundkrav skulle indirekt bidra till större efterfrågan 

på stöd för miljöarbete i ERP-systemen. En utopi av det optimala stödet för 

miljöfunktionalitet i ERP-system är att alla produkter som köps in automatiskt är 

miljödeklarerade, systemet medger planering utifrån bästa möjliga miljömässiga 

produktion, Samt att alla system inom organisationen är integrerade med varandra. Det 

skulle möjliggöra att systemet automatiskt genererade mer och detaljerad information 

kring företagets miljöpåverkan och bidra till en miljöeffektiv produktion.  

5.3 Vilka möjligheter finns i dagens ERP-system för att 
stödja hållbarhetsarbete? 

I dagens ERP-system finns ett visst stöd för miljöarbete. Omfattningen av det stöd som 

erbjuds är dock mycket varierande beroende på system. De flesta större ERP-system på 

marknaden erbjuder miljömässig systemfunktionalitet som ger stöd för insamling, analys 

samt rapportering av miljöpåverkan och det miljöarbete som bedrivs inom verksamheten. 

Det finns även stöd för att kunna följa sin energianvändning och sina koldioxidutsläpp 

genom olika typer av diagram. Dessa funktioner hjälper företag att följa upp sina uppsatta 

miljömål. Utöver detta finns även möjligheter att följa upp så kallade mjuka mål där det 

går att lägga in olika typer av miljömål för att kunna följa vägen mot måluppfyllande.   

 

Ofta används de ekonomiska funktionerna i ERP-systemet för att redovisa och ta fram 

rapporter kring hållbarhetsarbetet. Det går att styra miljöredovisningen genom att kräva 

information från leverantörerna gällande den miljöpåverkan som framställningen och 

transporten av de levererade varorna haft. Informationen redovisas i leverantörsfakturan 

och transaktionen av fakturan kan inte slutföras innan miljöinformationen matats in. 

Detta är alltså ett sätt för företagen att styra sitt miljöarbete till att gälla mer än enbart den 

egna produktionen av varor eller tjänster.   

 

Det finns ett ganska brett stöd i vissa av de större systemen. Problemet är att 

expertkunskaper måste tas in för att t.ex. ange miljöeffektivast produktion. Detta gör att 

det finns en risk att företag inte använder sig av funktionerna i den utsträckning de är 

avsedda för. De system som erbjuder stöd för miljöarbete i störst utsträckning är 

uppbyggda på moduler som kan köpas som tillägg till det ordinarie ERP-systemet. Det är 

kostsamt att investera i, implementera och använda sig av dessa moduler. Det medför 

kostnader för upplärning av personalen och support . Det kan vara ett stort och invecklat 

arbete utan garantier för att företaget faktiskt tjänar på det i slutändan. Ett annat problem 

är att de expertkunskaper som krävs t.ex. för att kunna beräkna den miljöeffektivaste 

produktionen inte finns inbyggt i systemet. Detta innebär att för att kunna använda 

funktionerna måste företaget utöver ovan nämnda kostnader bekosta en undersökning 

kring miljöeffektiv produktion som de sedan implementerar i systemet. Idén är god, men 
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i realiteten är företag inte beredda att ta dessa kostnader så länge det inte finns garantier 

för att de ska tjäna på det på kort eller lång sikt.  

5.4 Vilket stöd skulle ERP-system kunna erbjuda 
organisationer för att stödja och effektivisera 
hållbarhetsarbete? 

Det finns några stora hinder för att ett meningsfullt och effektivt stöd för miljöarbete ska 

kunna utvecklas. Ett hinder är att det saknas standarder kring den miljöinformation som 

ska redovisas av företagen. Det råder en osäkerhet kring hur miljöpåverkan ska redovisas. 

Av denna anledning krävs först och främst att en standard utformas med riktlinjer för 

vilken information ett företag ska redovisa, hur detaljerad informationen bör vara, hur 

ofta den ska redovisas och för vem den ska redovisas. Standarden bör även reglera den 

miljöinformation som ska redovisas mellan företag. Man skulle även kunna ta detta ett 

steg längre och utnyttja standarder för gradering av t.ex. leverantörer som tar ett stort 

miljöansvar. Detta skulle underlätta för organisationer som vill utvidga miljöarbetet till 

att omfatta hela företagets distributionskedja.  Med tvingande standarder öppnas 

möjligheter för utveckling av användbart och effektivt stöd för miljöarbete. 

 

Ett annat hinder för utveckling av stöd för miljöarbete i ERP-systemen är det faktum att 

företag ofta använder sig av flera system som inte är integrerade med varandra. Detta 

innebär att de ofta arbetar enbart med vissa moduler i ERP-systemet, vilket gör att 

fördelen med ERP-systemet, som är att integrera hela verksamhetens informationsflöde, 

går förlorad. För att kunna följa standarder krävs att det är ordning och reda på all 

information i företaget. En förutsättning för att kunna ha nytta av miljöstöd i ERP-

systemet är att det ska innehålla miljömässig information från hela verksamheten. 

Systemet skulle automatiskt kunna generera aktuell miljöinformation och därmed 

effektivisera många processer. Ett heltäckande ERP-system med ett effektivt stöd för 

miljöarbete skulle dessutom möjliggöra för fler företag att följa miljöstandarder utan att 

öka det administrativa arbetet i någon hög grad.  

 

Efterfrågan på stöd för miljöarbete är låg, både hos de ERP-leverantörer som erbjuder ett 

relativt brett stöd och de som erbjuder mindre miljömässiga funktioner. Detta har flera 

orsaker. Den tyngsta faktorn är att det inte ställs höga lagmässiga krav på företagen i hur 

de ska bedriva miljöarbete. En annan faktor är att slutkunderna inte ställer tillräckligt 

höga krav på att företag tar ett stort miljöansvar. Det räcker oftast att företaget har 

miljömärkning av produkter eller miljöcertifiering för att kunderna ska bli nöjda. Det är 

bra att miljömärkningar finns och att kunden får reda på att den produkt de köper är mer 

miljövänlig än en produkt utan miljömärkning. Problemet är att miljömärkningar och 

miljöcertifieringar inte ger en helhetsbild av företagets miljöarbete. Om slutkunderna 

ställer högre krav ökar behovet av ytterligare stöd för miljöarbete. 

 

Ett problem i större företag är att olika ansvarsområden ofta jobbar som isolerade öar . 

IT-ansvariga och miljöansvariga är i separata enheter och diskuterar inte denna fråga med 

varandra. En förutsättning för att de i företagen ska se kopplingen mellan 

hållbarhetsarbete och IT-systemet är att dessa två grupper börjar interagera med varandra. 

Om IT- och miljöansvariga samarbetade med att komma fram till hur IT ska underlätta 
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verksamhetens miljöarbete och vilka krav de ska ställa på ERP-systemet skulle 

utvecklingen inom området underlättas. Denna slutsats grundas i Andersens (1994), 

påstående (se 3.1.3) om hur organisationer ska stödja verksamheter. Han menar att det är 

omöjligt för ett informationssystem att uppfylla sitt syfte, att samla in, bearbeta, lagra, 

överföra eller att presentera information på ett meningsfullt sätt, om man inte har 

förståelse för den verksamhet och de processer som det är en del av. Det är oftast IT-

ansvariga som ställer krav på ERP-systemet varför det är av största vikt att de förstår hur 

verksamheten arbetar med dessa frågor.  

 

Ökar kraven från slutkunderna blir företagen tvingade att ta ett större miljöansvar. Ökade 

krav från slutkunder och ett samarbete över enhetsgränser skulle öppna möjligheterna för 

att företagen skulle kräva mer stöd för miljöarbete av ERP-systemet. 

 

Vi har ett gemensamt ansvar att ”se till att vi kan möta våra nuvarande behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att möta sina egna behov”. 

(Brundtlandrapporten, 1987) Detta innebär att vi måste börja jobba på lösningar av de 

ovan nämnda problemen. En lösning vore att utveckla ERP-systemens stöd för företag att 

minska sin miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt. 

 

I modellen nedan presenteras de faktorer som påverkar utvecklingen av ERP-system för 

att erbjuda stöd för en hållbar utveckling. Figuren visar att intressen och önskemål samt 

miljöperspektiv som finns och det miljöarbete som bedrivs är av stor vikt för fortsatt 

utveckling av dagens ERP-system. ERP-systemleverantörer måste ha en helhetsbild över 

dessa faktorer för att kunna erbjuda effektivt och användbart stöd för miljöarbete.  
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Figur 10: Övergripande modell över studiens resultat 
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Modulerna i ERP-systemen måste utvecklas för att kunna stödja organisationers 

miljöarbete. Även om det finns moduler idag som potentiellt skulle kunna stödja 

miljöarbetet genom hela distributionskedjan, ligger dessa fortfarande som separata 

enheter vid sidan av ERP-systemet. De miljöstödjande modulerna måste ingå som en 

naturlig del av ERP-systemet och bör ha inbyggd information kring t.ex. hur man 

effektivast tillverkar eller fraktar något. De måste även stödja företagets sätt att arbeta 

med miljöfrågor för att inte upplevas som extra arbete, istället för att underlätta 

miljöarbetet. Figur 5, i avsnitt 3.1.3. illustrerar att informationssystemet är en del av 

verksamheten. Miljörelaterad information ska vara en självklar del av den information 

som skickas inom organisationen och till dess omgivning. Uppfyllande av detta tillstånd 

skulle innebära att stöd för miljöarbete skulle bli meningsfullt och attraktivt för företag 

att investera i. Stöd för miljöarbete har inget värde och fyller inget syfte enbart genom sin 

existens. Värdet kommer först när företaget kan börja räkna hem vinst, både genom 

mindre miljöpåverkan och mindre kostnader för administration av miljödata.  

 

Enligt ovan är det viktigt att stöd för miljöarbete anpassas till organisationers sätt att 

arbeta. För att det ska vara rimligt att kunna utveckla stöd för miljöarbete som passar alla 

organisationer är det nödvändigt att standardisera dessa lösningar. Hedman och Kalling 

(2002), menar att även om det går att anpassa systemet efter organisationens processer, 

måste processerna oftast ses över och förändras för att kunna få ett effektivt stöd av IT-

systemet. Detta gäller även stöd för miljöarbete. För att kunna utveckla ett effektivt stöd 

för miljöarbete måste det standardiseras, företagen måste därmed anpassa verksamheten 

till systemets ”best practices” för att det ska bli ekonomiskt försvarbart. De trender som 

beskrivs i 3.2.2 berör inte stöd för miljöarbete.  

 

Dashboarden i Microsoft är ett bra stöd, men utgör bara första steget i processen. 

Microsofts ERP-system behöver utvecklas till att stödja fler delar av en verksamhets 

miljöarbete. Koldioxidutsläpp och energianvändning är bara en bråkdel av det 

miljöarbete som en större organisation måste hantera. Idag är Microsoft Dynamics 

inriktad på anpassade system för mycket specifika branscher, avfalls & 

återvinningsbranschen, kemikaliebranschen och energibranschen. I alla dessa branscher 

ställs höga krav på att ERP-systemet ska stödja arbete som har en direkt påverkan på 

miljön. Delar av dessa funktioner skulle med stor sannolikhet kunna standardiseras och 

appliceras på andra branscher. Då denna studie inte täcker en grundligare analys av vad 

dessa system innehåller och hur de fungerar lämnar jag endast förslaget att ERP-

leverantörer skulle kunna använda delar av branschspecifika system som utvecklats och 

redan finns på marknaden. 

 

Andersen (1994), skriver att informationsmängden är så omfattande i dagens företag att 

det krävs ett effektivt stöd för att kunna hantera information inom en rimlig tid. 

Administration av data kring miljöfrågor har ökat lavinartat i takt med att kraven på 

organisationer har ökat. Det kommer att krävas fler lagar som tvingar företag att ta ett 

större miljöansvar. När detta sker måste ERP-systemen kunna erbjuda ett effektivt stöd 

för det miljöarbete som kommer att krävas att företag utför. Denna studie visar att det 

finns ett svagt stöd för miljöarbete i dagens ERP-system samt att de stöd som finns 

används i liten utsträckning. Det bedrivs ytterst lite forskning gällande kopplingen mellan 
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hållbarhetsarbete och ERP-system. Förhoppningsvis bidrar studien till att uppmärksamma 

problemen kring frågan och ger förslag till hur det befintliga stödet kan och bör 

utvecklas. Utvecklingsansvaret ligger inte enbart på ERP-leverantörerna. Alla parter 

måste gemensamt börja arbeta och ställa krav för en hållbar utveckling av våra 

organisationer. 
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6 Slutsats och fortsatt forskning 

6.1 Studiens slutsatser 

Denna studie visar att det finns stora skillnader i hur mindre företag ser på och arbetar 

med hållbarhet jämfört med större företag. Mindre företag anser att ett aktivt miljöarbete 

är viktigt. Deras miljöarbete styrs av de lagkrav som ställs på bland annat 

kemikalieanvändning och ett personligt engagemang. De vill göra en så liten ekologisk 

påverkan som möjligt. I större företag är synen på hållbar utveckling likt den som finns i 

teorin. De menade att en hållbar utveckling handlar om tre dimensioner: ekologisk-, 

ekonomisk- och social hållbarhet. Dessa tre dimensioner måste balansera för att uppnå en 

hållbar utveckling.  De bedriver ett mer omfattande och aktivt miljöarbete och ser det 

som en konkurrensfördel. 

 

Det finns ett stort intresse för miljöfrågor i organisationer. I praktiken är det få som är 

beredda att ta det fulla ansvaret och stå för de kostnader miljöarbetet innebär. Det har 

blivit allt vanligare att organisationer ansluter sig till miljöledningsstandarder, främst för 

att skaffa sig konkurrensfördelar. För vissa organisationer är det en nödvändighet för att 

över huvudtaget överleva på marknaden. ERP-systemen måste anpassas för att möta de 

krav som ställs på organisationer. Det stöd som finns i dagens ERP-system tillgodoser 

inte de behov av systemstöd som finns. Med anledning av detta används flera separata 

system för att hantera organisationens miljöarbete.  

 

Jag har i min studie kommit fram till att det finns ett antal hinder som är av stor vikt att 

övervinna för fortsatt utveckling av ERP-systemen. Ett hinder är brist på standarder kring 

den miljöinformation som företag ska redovisa. Det är ett stort problem att standarder 

kring redovisning av miljöinformation saknas. Ett annat hinder är att företag ofta inte 

använder ERP-systemets alla delar, vilket begränsar möjligheterna för informationsutbyte 

mellan systemen. Ytterligare hinder är att efterfrågan på stöd för miljöarbete i ERP-

systemen är låg. En anledning till detta är att de inom organisationer arbetar som 

isolerade öar. Miljö- och IT-ansvariga behöver samarbeta för att se behoven och ställa 

krav på ERP-systemet. De behöver också vara beredda att anpassa sitt miljöarbete efter 

standardiserade lösningar i ERP-system. Dessa hinder kan med fördel ses som 

möjligheter för att uppnå ett optimalt stöd för miljöarbete i framtida ERP-system.  

 

Om ovanstående möjligheter förverkligas skulle det innebära en dramatisk skillnad för 

utvecklingen av ERP-systemen. Vi har ett gemensamt ansvar för att värna om miljön och 

måste därför börja jobba på lösningar för att minska miljöpåverkan i så stor utsträckning 

som möjligt. En möjlighet är att modulerna i ERP-systemet måste utvecklas för att kunna 

stödja organisationers miljöarbete på ett enkelt och effektivt sätt. Miljöstödjande 

funktioner ligger idag som separata enheter vid sidan av ERP-systemet, med undantag för 

det stöd som är inbyggt i de finansiella modulerna. Dessa måste ingå som en naturlig del 

av ERP-systemet och stödja miljöarbetet som bedrivs. Miljörelaterad information ska 

vara en självklar del av den information som skickas inom organisationen och dess 

omvärld. Det är även viktigt att automatisera informationsflödet för att underlätta 

informationshanteringen. Ytterligare en möjlighet är att anpassa och standardisera 

branschspecifika lösningar kring miljöhantering för att kunna användas i fler branscher.   
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Genom teoretiska och empiriska studier har jag analyserat vilket stöd ERP-system skulle 

kunna erbjuda organisationer för ett aktivt miljöarbete. Analyser av intervjuer med både 

användare av ERP-system och ERP-leverantörer ger en god bild av synen på hållbarhet, 

samt det miljöarbete som bedrivs ute i organisationerna. Genom intervjuerna fick jag 

även fram vilka intressen och önskemål som finns för miljöstöd i ERP-system, både från 

användare av ERP-system och ERP-leverantörer, samt de hinder som ligger i vägen för 

utvecklandet av ett användbart och effektivt stöd för miljöarbete. Denna studie visar att 

det finns omfattande hinder för ett effektivt stöd för miljöarbete i ERP-systemen. Studien 

uppmärksammar problemen och ger förslag till hur stöd för miljöarbete i ERP-system bör 

utvecklas. Jag anser därmed att studiens syfte samt det förväntade resultatet är uppnått. 

Med anledning av detta har jag uppfattningen av att de förväntningar som studiens 

målgrupp haft med studien är infriade. 

6.2 Värdering av studiens resultat 

Resultatet av denna studie värderas utifrån utvärderingskriterierna reliabilitet och 

validitet, vilka presenterades mer ingående i avsnitt 2.6.  För att uppnå en så hög validitet 

som möjligt har varje genomförd intervju spelats in och därefter transkriberats noggrant 

kort efter intervjutillfället. Detta för att inte riskera missförstånd. Corbin & Strauss (2008) 

menar att det är bra om även analys av intervjuer görs kort efter intervjun. I denna studie 

gjordes analysen först när alla intervjuer var genomförda.  

 

Analysen av det transkriberade materialet gjordes mycket noggrant. 

Respondentvalidering gjordes genom att skicka både transkriberat material och analyser 

till respondenter för en bekräftelse på att de resultat jag kommit fram till är riktiga. Det 

har varit en blandad respons på dessa förfrågningar. De svar jag har fått bekräftar att den 

beskrivning jag gett i studien är riktiga. För att ytterligare bekräfta studiens validitet har 

en jämförelse gjorts mellan det resultat som kommit fram i den empiriska studien med 

den teori och tillgänglig forskningen som finns. Elektroniska källor som hemsidor och 

mailkorrespondens har används. Utvecklingen av ERP-system går snabbt framåt och det 

är inte troligt att en forskare skulle komma fram till exakt samma resultat om 

undersökningen skulle göras om vid ett annat tillfälle, vilket skulle kunna sänka studiens 

reliabilitet. En svaghet med denna studie är att området är enormt stort och komplicerat. 

Tanken var från början att få fram tankar och önskemål kring vilket stöd som hade 

underlättat organisationers miljöarbete. Intervjuerna visade att representanterna i 

kundföretagen inte såg kopplingen mellan hur ERP-system skulle kunna hjälpa dem i 

deras arbete och såg därför inte behov till utökat stöd.  Ovanstående faktorer  har gjort att 

studien inte har den omfattning och detaljeringsgrad som hade önskats. Utifrån de ovan 

beskrivna utvärderingsmetoderna med undantag för nämnda brister, anser jag att studiens 

reliabilitet och validitet är relativt hög.   

6.3 Fortsatt forskning 

Studiens forskningsämne har varit oerhört intressant att forska i. Kopplingen mellan 

hållbar utveckling och ERP-system har ännu inte berörts i någon stor utsträckning i den 

befintliga forskningen. Det hade varit intressant att gå djupare i ämnet för att därigenom 
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komma fram till ytterligare resultat för hur stödet för hållbarhetsarbete i organisationer 

kan utökas. 

 

Studien har kommit fram till att ett stort problem inom området är att det saknas 

standarder för vilken miljödata som ska redovisas, i vilken omfattning, i vilket intervall 

och hur företasg mäter sin påverkan. Företagen använder olika mått för samma sak. 

Eftersom det saknas standarder kan företag med identiska produkter och processer ange 

helt olika siffror för att redovisa sin miljöpåverkan. Ett krav för att komma vidare i 

miljöarbetet är att standarder utformas. Ett intressant forskningsområde hade därför varit 

hur man praktiskt ska kunna utforma standarder som alla företag är beredda att följa? 

Standarden ska ge vägledning till vilken information som är relevant och nödvändig att 

lämna. Den bör även ange hur informationen ska mätas och hur ofta den bör lämnas. En 

hel del information skulle behöva tas fram, samtidigt som den behöver vara detaljerad 

och förklarande. Därför skulle en kvalitativ forskningsansats vara lämplig att använda för 

denna typ av studie. 

 

Ett annat område som hade varit intressant att forska i är hur det befintliga stödet används 

för miljöarbete i organisationer? Jag har i denna studie kommit fram till att det finns en 

hel del stöd för miljöarbete, främst i ERP-systemet Oracle. Respondentföretaget, Uponor 

använde sig inte av moduler för stöd i sitt miljöarbete. Jag kan därför inte uttala mig om 

hur det fungerar i praktiken. En kvantitativ forskning hade därför varit intressant för att ta 

reda på hur det befintliga miljöstödet används och dess eventuella för- och nackdelar. 

Med den kvantitativa forskningsansatsen kan forskaren bilda sig en mer generell och 

heltäckande uppfattning kring fenomenet då ett fåtal fall inte skulle säga något om en 

generell användning av modulerna.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Denna intervjumall har fungerat som en mall och frågeschema. Frågor som ställts har 

anpassats efter den diskussion som fördes. 

 

Intervju ERP-”tillverkare” 

1. Vilket ERP-system arbetar ni med? 

2. Vad innebär begreppet hållbar utveckling/hållbarhet för dig/företaget? 

3. Har ni någon speciell avdelning eller person som ansvarar för hållbarhetsfrågor inom 

företaget? 

4. Finns det stöd för miljöarbete i ERP-systemet? Om ja, vilket typ av stöd? (Med 

miljöarbete menar jag då de åtgärder som kunden/användaren av systemet  gör för 

att minska sitt företags påverkan på miljön) 

5. Är det viktigt att kunden får stöd för miljöarbete i sitt ERP-system? 

6. Hur arbetar ni för att utöka kundens möjligheter för stöd för sitt miljöarbete i sitt ERP-

system?  

7. Vad finns det för hinder/svårigheter för att kunna erbjuda ett effektivt stöd för 

miljöarbete? 

8. Vad är målet just nu för utveckling av stöd för miljöarbete? 

9. Är det något specifikt företag som utvecklar lösningar inom detta område, och var 

(geografiskt) utvecklas det 

10. Vilken del i utvecklingen av stöd för miljöarbete ni fokuserar extra mycket på/är extra 

viktigt för er? (Koldioxidutsläpp, energiförbrukning, resursförbrukning (t.ex. vatten), 

annat ) 

11. Anser ni att arbete med hållbar utveckling är en konkurrensfördel, och på vilket sätt i så 

fall? 

12. Vad tror du är det största drivet till ett effektivare miljöarbete är för kunden/användaren? 

(Kunder, ekonomisk, rykte) 

13. Hur marknadsför/kommunicerar ni det stöd för miljöarbete som finns i ERP-systemet? 

14. Tror ni att stöd för miljöarbete skulle kunna vara en bidragande del till kundens val av 

ERP-system vid ett val för uppköp av nytt ERP-system? 

15. Har era kunder/användare uttryckt önskemål om utökat stöd för miljöarbete? 

16. Hur ser den optimala lösningen ut för stöd för miljöarbete av ERP-systemet, 

alltså…finns det någon ”utopi” för hur ni vill att det ska se ut i framtiden? 

17. Finns det någon annan på företaget som kan ge kompletterande svar på mina frågor? 

18. Får jag komma tillbaka med kompletterande frågor om det finns behov för det? 

19. Får jag skicka en transkribering av intervjun för att försäkra mig om att jag uppfattat 

dina svar korrekt? 

20. Är det ok att jag nämner ditt och företagets namn i uppsatsen, och är det något av det vi 

pratat om som du inte vill att jag skriver i uppsatsen? 
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Intervju – ERP-användare 

1. Skulle du kunna börja med att berätta lite om företaget?  

2. Vilken position/roll har du i företaget? 

3. Vilket affärssystem använder ni er av? 

4. Hur använder ni ert affärssystem? Alltså….vad får ni stöd för i ert affärssystem? 

(ekonomi, personal, processer och beslut) 

5. Vad innebär begreppet hållbar utveckling/hållbarhet för dig/företaget? (För mig innebär 

det det arbete som bedrivs för att minska sin påverkan på miljön utöver det som 

krävs av lagen) 

6. Har ni någon speciell avdelning eller person som ansvarar för hållbarhetsfrågor inom 

företaget? 

7. Kan du berätta lite om hur ni arbetar för att minska er påverkan på miljön? 

8. Tror du att man tjänar ekonomiskt på att ta ett stort miljöansvar? 

9. Anser ni att arbete med hållbar utveckling är en konkurrensfördel, och på vilket sätt i så 

fall? 

10. Påverkar era kunder ert arbete med hållbar utveckling? Kräver de att ni tar stort 

miljöansvar? 

11. Vad är det största drivet till ett effektivare miljöarbete? (Kunder, ekonomisk, rykte), 

(Med miljöarbete menar jag då de åtgärder som görs för att minska företagets 

påverkan på miljön) 

12. Har ni möjlighet att mäta/redovisa koldioxidutsläpp och hur mäter och redovisar ni det i 

så fall? 

13. Har ni möjlighet att mäta/redovisa kemikalieanvändning och hur mäter och redovisar ni 

det i så fall? 

14. Har ni möjlighet att mäta/redovisa energianvändning och hur mäter och redovisar ni det i 

så fall? 

15. Hur arbetar ni för att minska koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning & 

energianvändning? 

16. Finns det möjligheter för er att få stöd för ert arbete för en minskad miljöpåverkan i ert 

affärssystem, och på vilket sätt då i så fall? 

17. Om ovan nämnda stöd finns  Är ni nöjda med det stöd som finns, eller hur skulle det 

kunna utökas? 

18. Påverkar hållbarhetsarbete era interna strategier? (Utarbetas strategierna utifrån hur 

man gör det miljövänligt, eller utarbetas strategierna och görs sedan så miljövänligt 

som möjligt?) 

19. På vilken nivå tas beslut om åtgärder för minskad miljöpåverkan? (Vem utarbetar förslag 

och vem tar beslut?) 

20. Driver ni några ”hållbarhetsprojekt” just nu och kan du berätta lite om dem i så fall? 

(Med hållbarhetsprojekt menar jag speciella åtgärder för minskad påverkan på 

miljön, som inte gäller dagligt löpande arbete) 
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21. Vilka åtgärder för minskad miljöpåverkan fokuserar extra mycket på/är extra viktigt för 

er? 

22. Sätter ni upp egna miljömål, och vilka då i så fall? 

23. Om, ja  Hur följs dessa mål upp? (För att se hur de uppnåtts) 

24. Finns stöd för detta i affärssystemet? 

25. Om stödet för uppföljning av miljömål inte finns i ERP-systemet  Hur skulle detta se ut 

för att passa er verksamhet bäst? 

26. Följer ni någon miljöledningsstandard, (ISO 14001)? Och på vilket sätt används 

standarden i så fall?(Tips på miljöåtgärder, följs i så stor utsträckning som möjligt, 

ansluten till standarden?) 

27. Vad finns det för hinder/svårigheter för en hållbar utveckling? 

28. Finns det nackdelar med miljöarbete? (Vilka då i så fall?) 

29. I valet av leverantörer, har deras miljöarbete betydelse? 

30. Har ni några miljömässiga krav på era leverantörer? (T.ex. angående kemikalier, 

avfallshantering eller resursförbrukning, t.ex. vatten?) 

31. Hur ofta kontrolleras det om leverantörer lever upp till uppställda krav? 

32. Om ej kontroll  Vad är anledningen till utebliven kontroll, (dyrt, teknisk 

komplicerat/omöjligt, litar på att de har egna kontroller) 

33. Om möjligheten fanns att i ert ERP-system se vilka leverantörer som tar ett stort 

miljöansvar genom någon typ av gradering, vilken betydelse skulle det ha för er i ert val 

av leverantör? 

34. Om möjligheten fanns att i ERP-systemet se vilka produkter som har haft minst 

miljöpåverkan, (från tillverkning till transport) vilken betydelse skulle det ha i valet av 

råvara? (Om den råvara med mindre miljöpåverkan är dyrare?) 

35. På vilket sätt skulle de två ovanstående möjligheterna underlätta ert miljöarbete? 

36. Hur skulle ni kunna ta ännu större miljöansvar än ni tar idag?  

37. Hur kommunicerar ni ert miljöarbete utåt? 

38. Finns det behov av att kommunicera detta mer, och hur skulle man kunna göra det? 

(Miljöredovisning, redovisa t.ex. kurvor som visar minskade utsläpp) 

39. Skulle ni vilja få stöd för ert miljöarbete i ert affärssystem, och var finns de största 

behoven i så fall för stöd?  

40. Hur samlar ni in miljöinformation som ni redovisar?  Finns det systemstöd för det, och 

hur fungerar det i så fall? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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