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Sammanfattning 
I dagens samhälle befinner sig alla företag i en mycket konkurrensutsatt miljö, detta har 
medfört att kundfokus ökat i alla företag som vill överleva på marknaden. För att bli mer 
effektiva och få en helhetsbild över det värdeskapande flödet har företag börjat skapa 
processorienterade verksamheter. Med en processorienterad verksamhet ligger fokus på 
slutkunden, dennes krav, behov och önskemål. Med detta fokus aktualiseras behovet av att 
förstå att alla kunder är inte viktiga kunder och behovet av kategorisering skapas för att 
kunna differentiera kundservice av olika slag.  
 
Många företag idag har problem med sin kundhantering, så även fallföretaget Getinge 
Sverige AB. De har ingen gemensam bild av vad en kund är och inte heller några 
standardiserade processer för hur arbetet med kunder skall se ut.  
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att visa på hur standardiserade processer kring 
kunderna skall kunna skapas samt hur kriterier för en bra kundkategorisering kan tas fram. 
För att illustrera detta kommer arbetet att utföras på ett fallföretag, Getinge Sverige AB. 
Arbetet skall ge dem ett förslag på en gemensam bild av vad en kund är samt skapa 
standardiserade processer för hur arbetet med kunder skall se ut. Jag skall också ge förslag 
på hur en bra kundkategorisering skulle kunna skapas. 
 
Genom intervjuer med personer på olika positioner inom Getinge Sverige AB har den 
aktuella empirin samlats in. Den empiriska informationen har sedan analyserats med hjälp 
av litteratur från den teoretiska referensramen.  
 
Arbetet resulterade i att ett flertal brister identifierades, både i arbetssätt och i synsätt. De 
största bristerna var att de inte har någon gemensam bild av vad en kund är och de inte 
använder sig av affärssystemet Movex i den utsträckning det är tänkt att användas.  
 
Slutsatserna av arbetet blev att definitionen av vad en kund är borde innefatta både 
nuvarande och framtida kunder. Detta för att visa på att företaget vill utvecklas och växa, 
inte bara vara nöjda med nuläget. Vidare skall en bra kundkategorisering bygga på hur 
lönsam en kund är, inte hur mycket denne omsätter. Orsaken är att även om en kund 
omsätter mycket så kan den i gengäld kräva mycket service och dra andra kostnader, detta 
kan i värsta fall kan leda till att det blir en förlustkund. Med andra ord så är inte alla kunder 
som omsätter mycket pengar viktiga kunder. Till sist så bör alla företag använda sig av sitt 
affärssystem i den utsträckning det är möjligt för att stödja sina processer och skapa ett 
standardiserat sätt att arbeta.  
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Abstract 
Today businesses compete in a very competitive environment. If companies want to 
survive under these circumstances a focus in customers needs and desires is cruical. To 
improve efficiancy and make sure that everyone in the company has an overall picture of 
the processes, many companies has started to organize the organization around processes. 
This kind of organization focuses on custumers demands, needs and desires. It´s very 
important to understand that all custumers are not equally importent to the company, 
therefore companies need to diversify services provided to the customers.  
 
Many companies today struggle with the way they handle customers, also Getinge Sweden 
AB has that problem. They do not have a common definition of what a customer is and 
their processes involving customers are not standardized.  
 
The overall purpose of this paper is to show how companies can create stadardized 
processes and give a suggestion on which criterion makes a good customer. To illustrate 
this the investigation will take place at a company called Getinge Sweden AB. This paper 
shall give them a proposal which contains a suggestion on a defintion of the concept 
customer and create standadized processes that illustrate how a company should work with 
their customers. The paper will also provide a suggestion on how custumers can be 
categorized.  
 
To gather information on how the work is performed in the company, interviews have 
been executed. The information was then analyzed throgh a comparison with current 
literature.  
 
The result of the investigation was a number of problems, both in the way they work and 
in the approach of customers. The most interesting problems were that there is no 
common definition of the concept customer in the organization and the second problem is 
that the enterprise resource planning (ERP) system, called Movex, is not used in the 
extenet it is supposed to be used.  
 
The conclutions of the investigation was that the definition of the concept customer 
should contain both current and potential customers. The reason for this is that it shows 
that a companys has a desire to grow and develop. An efficient categorization of custumers 
should be based on how profitable a customer is. At last all companies that work with a 
ERP system should use it as it was intended to by the developers. The reason for this is to 
support all processes and create a standardized way to perform their tasks.  
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1 Inledning 
Detta kapitel utgör en bakgrund till uppsatsen och dess innehåll. Kapitlet behandlar bakgrund, 
problemdiskussion och syfte. 

1.1 Bakgrund 

I den konkurrensutsatta miljön företag befinner sig i idag har kundfokus ökat i alla 
framgångsrika företag och produktion är ofta efterfrågestyrd. Detta betyder att efter det att 
företaget fått in en order så startar produktionen istället för att produktionen är lagerstyrd, 
vilket betyder att tillverkning sker oavsett om det kommit in en kundorder eller inte. 
Kundspecifika produkter ökar vilket gör att det säljande företaget och kundföretaget 
behöver integrera sina verksamheter mer och mer för att få fram de produkter vilka önskas.  
 
För att skapa en större förståelse för de värdeskapande processerna och få en helhetsbild 
börjar företag idag blir mer och mer processorienterade och försöker organisera sin 
verksamhet kring processer. Denna typ av verksamhet fokuserar på hur medarbetarnas 
arbetssätt ser ut, flödena i verksamheten och även de resultat flödena leder till. 
Processorientering leder till ökat fokus på slutanvändaren och dennes krav, behov och 
önskemål samt hur dessa uppfylls (Ekonomistyrningsverket, 2005).  
 
Med detta som grund framkommer behovet av att skapa standardiserade processer för att 
öka effektiviteten inom företaget men även gentemot kunderna. 
 
20 procent av kunderna står för 80 procent av intäkterna, detta visar den välkända 80:20 
regeln (Samarbetande konsulter, 1993). Flertalet av personerna i näringslivet anser att de 
största kunderna också är mest lönsamma, detta traditionella tänkande är dock ofta felaktigt 
enligt Samarbetande konsulter (1993). Detta skapar behovet av att kategorisera sina kunder 
och jobba med dem på olika sätt beroende på hur vinstskapande de är för företaget.  
 
Under tidigare studier på programmet för Informationslogistik har jag kommit i kontakt 
med Getinge Sverige AB. Jag utförde under min sjätte termin ett projektarbete på företaget. 
Detta har gjort att jag upptäckt att de anställda på olika positioner jobbar på olika sätt med 
kunderna, både då nya kunder registreras och då befintliga kunder hanteras vid t.ex. 
beställning av produkter. Företaget har inte heller någon dokumenterad kategorisering av 
sina kunder för att kunna särskilja dem. 
 
I Getinge Sverige AB:s kundregister finns idag ingen struktur eller kontroll. Samma kund 
kan finnas under flera kundnummer och alla kan lägga upp kunder fritt. Detta medför att 
det är svårt att hitta rätt kundnummer då en säljare t.ex. ska lägga en order och det tar 
onödigt lång tid att utföra arbetet. Om någon vill ta fram statistik över t.ex. hur mycket en 
kund har handlat blir det svårt eftersom kunden kan ha handlat under flera olika 
kundnummer.  

1.2 Problemdiskussion  

Många företag idag har liknade problem som Getinge Sverige AB och därför kommer de 
att vara det fall jag granskar för att visa på hur standardiserade processer kring kunderna 
kan utarbetas samt hur kriterier kring en bra kundkategorisering kan skapas.  
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I dagsläget finns hos Getinge Sverige AB ingen gemensam definition på vad en kund är och 
inte heller några standardiserade processer för hur arbetet med kunder skall se ut. Den 
gemensamma definitionen av vad en kund är bör omfatta försäljning av kapitalutrustning 
och försäljning av tjänster samt överensstämma med hur affärssystemet Movex är tänkt att 
jobba med kunder och dess aktiviteter. 
 
Vilket tidigare nämnts så finns det inga standardiserade processer för hur t.ex. en 
orderprocess skall se ut, dessa processer bör vara utformade så att ett holistiskt tänkande 
hela tiden präglar arbetet. Det holistiska synsättet gör att medarbetarna på företaget ser hela 
kedjan från order till leverans, alltså fokus ligger på slutkunden och medarbetarna inser att 
varje steg påverkar slutresultatet. Det finns heller ingen gemensam standard för hur olika 
kunder skall särskiljas beroende på hur viktiga de är för företaget. Med andra ord finns det 
ingen dokumenterad kategorisering av Getinge Sverige AB:s kunder.  
 
De olika synsätten på vad en kund är och hur de olika processerna kring kunden hanteras 
skapar både problem, förvirring och merarbete inom företaget.  
 
Med detta i åtanke kommer min uppsats att svara på följande frågeställningar:   
 

• Hur kan ett företag definiera kundbegreppet? 

• Efter vilka kriterier skulle ett företags kunder kunna kategoriseras? 

• Hur skall processerna kring kunderna se ut för att skapa ett effektivt arbete? 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att visa på hur standardiserade processer kring 
kunderna skall kunna skapas samt hur kriterier för en bra kundkategorisering kan tas fram. 
För att illustrera detta kommer arbetet att utföras på ett fallföretag, Getinge Sverige AB. 
Arbetet skall ge dem ett förslag på en gemensam bild av vad en kund är samt skapa 
standardiserade processer för hur arbetet med kunder skall se ut. Jag skall också ge förslag 
på hur en bra kundkategorisering skulle kunna skapas. 
 
För att uppfylla det övergripande syftet ovan skall en nulägesanalys av hur personer på 
olika positioner i företaget jobbar med sina kunder genomföras. Detta för att kunna 
analysera processerna utifrån den aktuella litteraturen.  
 
Då nulägesanalysen är klar skall jag analysera de processer vilka används idag för att 
identifiera de eventuella bristerna. Jag skall också analysera och identifiera vilka kriterier 
som skapar en viktig kund. Detta kommer att göras utifrån litteraturen men även utifrån 
vad medarbetarna på företaget anser. Analysen skall sedan användas som grund för 
utarbetandet av en gemensam bild av kunderna och för att skapa standardiserade processer 
för det fortsatta arbetet med kunder. 
 
Resultatet skall bli ett förslag till en gemensam definition på vad en kund är, samt en 
samling standardiserade processer (och instruktioner) för hur arbetet med kunder skall 
utföras av medarbetarna hos Getinge Sverige AB. Resultatet skall även innehålla ett förslag 
till utifrån vilka kriterier Getinge Sverige AB: s kunder skulle kunna kategoriseras.  
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2 Metod 
I detta kapitel diskuteras vetenskapliga förhållningssätt, olika typer av undersökningsmetoder, hur en 
undersökning blir trovärdig samt vilka olika metoder som använts under arbetet.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns ett par olika vetenskapliga förhållningssätt, positivism samt hermeneutik.  
 
Positivismens grundläggande idé bygger på kravet beträffande ett logiskt rationellt 
tänkande, objektiva observationer samt noggranna prövningar av teorier och påståenden. 
En prövning som grundar sig på rationell bevisning eller argumentation (Egidius, 1986).  
 
Enligt Patel och Tebelius (1987) skall denna typ av kunskap vara verklig och tillgänglig för 
våra sinnen och vårt förstånd, den skulle också uppfylla vissa krav.  
Den skall vara nyttig, säker, exakt och precis samt organiserad. Kunskapen skall också ge oss 
möjlighet att förutsäga framtida händelser. Egidius (1986) menar att positivister föreställer 
sig kunskap som ”något objektivt, möjligt att bearbeta i logiska maskiner av typen datorer”. 
 
Hermeneutik kommer från grekiskan och betyder ”tolkning av budskap” eller ”tolkning av 
texter”. I denna forskningsmetod är alltså tolkningen central. Det anses att information kan 
återfinnas ”mellan raderna” i de flesta texter, vilket betyder att texters innehåll ofta inte kan 
utläsas eller översättas. Det behövs då tolkningar vilka bygger på meningsförståelse, 
kännedom om sammanhang och förmåga till inlevelse (Egidius, 1986). Patel och Tebelius 
(1987) menar att till skillnad från den positivistiska forskningen är den hermeneutiska 
subjektiv, där forskaren medvetet skall använda sig av sina värderingar för att skapa en 
förståelse för texten. 
 
Ofta förknippas kvalitativa forskningsmetoder med hermeneutik och kvantitativa med 
positivism eller naturvetenskap. Ofta ses dessa som totala motsatser men i dagsläget 
använder sig forskare ofta av båda typerna i sin forskning (Patel & Tebelius, 1987). 

2.2 Kvalitativa respektive kvantitativa undersökningsmetoder 

För att välja vilken typ av forskning forskaren skall bedriva behöver denne utgå från 
forskningsproblemet, vilket valts och preciserats av forskaren.  
 
Kvantitativa undersökningar går ut på att söka kunskap genom att mäta, beskriva och 
förklara fenomen i vår verklighet. Kvalitativa undersökningar går istället ut på att inventera, 
uttyda och förstå fenomenen. Det är alltså frågan om olika typer av kunskap detta påverkar 
formen på de resultat vilka eftersträvas. Forskaren behöver alltså ta ställning till om han 
söker kunskap som ska beskriva och förklara eller kunskap som skall uttyda och förstå. I 
det första fallet väljer han statistiska bearbetnings- och analysmetoder och i det andra 
verbala beskrivningar och textanalyser (Patel & Tebelius, 1987). 
 
Kvalitativ forskning bygger på förutsättningen att vi genom språket kan ta del av varandras 
inre världar. Här är forskarens värderingar och erfarenheter ett viktigt hjälpmedel för att 
lyckas med denna typen av forskning.  
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Till skillnad från kvalitativ forskning bygger den kvantitativa på att beskriva och förklara 
det som mätningar givit. Här bör forskaren i så stor utsträckning som möjligt inhämta 
information på ett objektivt sätt (Patel & Tebelius, 1987). 

2.3 Trovärdighet 

Överensstämmelse (Validitet), och Pålitlighet (Reliabilitet), är saker forskaren måste tänka 
på oavsett om denne bedriver en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. 
 
Överensstämmelse, eller validitet, forskaren försöker säkerställa att han verkligen mäter det 
han avser att mäta, detta gäller då forskaren använder sig av kvantitativa metoder.  
”Logisk validitet innebär att forskaren försöker kontrollera den egenskap eller det begrepp instrumentet är 
tänkt att mäta.” (Patel & Tebelius, 1987) 
För att mäta logisk validitet finns flera olika sätt, bl.a. kan det göras av någon utomstående 
expert på området, forskaren kan själv granska instrumentet detta är dock mycket ovanligt.  
En annan typ av validet kallas prospective validity och här skall bl.a. fastställas 
överensstämmelsen mellan en hypotetisk situation och mätbara kriterier (Patel & Tebelius, 
1987).  
 
Då det gäller överensstämmelse vid kvalitativa studier kallas det rimlighet. Det finns inga 
uppsatta kriterier för att för att fastställa överensstämmelsen i kvalitativt insamlad 
information, utan här får forskaren istället inrikta sig på att visa graden av rimlighet i 
informationen och tolkningarna. Detta kan bl.a. påvisas om dessa tolkningar kan tillämpas 
på andra situationer. Tekniken vilken används vid insamlingen av denna typ av information 
bedöms genom att påvisa dess möjlighet att ge fyllig, associationsrik och öppen 
information.  
Om någon yttre bedömning av överensstämmelsen skall göras kan den utföras av 
uppgiftslämnarna för att säkerställa att tolkningen stämmer överens med dennes 
uppfattning eller genom att jämföra tolkningen mot den kunskap om området vilken redan 
finns (Patel & Tebelius, 1987).  
 
Pålitlighet, eller reliabilitet som det kallas vid kvantitativa studier, visar i hur stor utsträckning 
mätinstrumentet motstår slumpmässiga händelser, dvs. hur hög tillförlitligheten är. Precisa 
mått på tillförlitlighet kan enbart erhållas då sådana instrument används vilka kan ges ett 
numeriskt tal. Reliabilitet uttrycks med hjälp av korrelationskoefficienter, där det önskade 
värdet skall vara så nära +1 som möjligt, detta uppnås mycket sällan eller aldrig (Patel & 
Tebelius, 1987).  
 
Då vi talar om pålitlighet i kvalitativa studier kallar vi det trovärdighet. Här ska forskaren 
kunna visa bl.a. tolkningarna inte bygger på förutfattade meningar eller lättillgängliga 
slutsatser. För att överhuvudtaget kunna tolka information måste det finnas en 
överensstämmelse mellan ord och handling och att de personer vilka lämnar informationen 
verkligen anger sina genuina upplevelser och känslor.  
För att kontrollera pålitlighet kan uppgiftslämnarna kontrollera tolkningarna som forskaren 
gjort, för att ytterligare öka pålitligheten skall utgångspunkten och tillvägagångssättet anges 
utförligt. Detta ger läsaren möjlighet att själv utvärdera och ta ställning till tolkningarna 
(Patel & Tebelius, 1987).   
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2.4 Val av metoder 

För att utföra detta arbete valde jag att använda mig av metoden fallstudie och de 
underordnade metoderna litteraturstudier samt intervjuer. Anledningen till dessa val var att jag 
ansåg att de passade bäst till denna typ av fallstudie.  
 
Detta leder mig in på vilken typ av metoder som använts i arbetet. Genom valet av 
intervjuer som datainsamlingsmetod, tillämpades kvalitativa studier i detta arbete.   

2.5 Val av fallföretag 

I många företag idag finns problem med kundhantering av olika slag. Vid tidigare 
projektarbete hos Getinge Sverige AB har jag observerat denna typen av problem med 
kundhanteringen. Detta både då det gäller skillnader i synsätt, arbetssätt, 
kundregisterhantering samt avsaknad av kundkategorisering.  
Till följd av dessa problem valdes Getinge Sverige AB som ett lämpligt fallföretag till detta 
examensarbete.  

2.6 Litteraturstudier 

Med litteraturstudier menas uppsökandet, insamlingen och bearbetningen av material. 
Materialet är ofta i form av böcker, artiklar, dokument och avhandlingar.  
 
Denna typ av litteratur är en form av sekundärdata, vilket betyder att den tagits fram och 
utarbetats för ett annat syfte än för att användas i den aktuella studien (Björklund & 
Paulsson, 2003).  
 
Den litteratur vilken använts mest vid skapandet av den teoretiska referensramen är: 
Dokumenthantering i företag och organisationer – en kvalitetsfråga (2003), Movex Companion (2006) 
och Processorientering – en grund för morgondagens organisationer (1998). 
 
För att utarbeta uppsatsen har följande litteratur används mest frekvent: Grundbok i 
forskningsmetodik (1987) samt Positivism – fenomenologi – hermeneutik (1986). 
 
För att hitta den aktuella litteraturen har jag använt mig av databaserna Hulda, vilken är 
Högskolan i Halmstads katalog och Libris, vilken är forskningsbibliotekens gemensamma 
katalog. De sökord jag använt mig av är: kund, kundhantering, registerhantering, ABC-
analys, process och processorientering.  

2.7 Intervjuer 

En intervju är en teknik för att samla in information genom att ställa frågor. Intervju kan 
användas i forskning men även i andra samband som anställningsintervjuer, 
nyhetsreportage med intervjuer osv. (Patel & Tebelius, 1987) 
 
Då det gäller intervjuer inom forskningen finns några variationer t.ex. fokuserade intervjuer 
samt djupintervjuer. Fokuserad intervju kallas det om intervjuaren närmar sig ett och 
samma tema utifrån olika vinklar för att sedan successivt koncentrera sin utfrågning till det 
denne söker. Intervjuaren anpassar sig till de svar han får från intervjuobjektet.  
En djupintervju kallas en speciell typ av intervju vilken tränger in på djupet i 
intervjuobjektets personlighet betydligt mer än i andra typer av intervjuer (Patel & Tebelius, 
1987). 
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Intervjuer kan vara av olika standardiseringsgrad. Detta betyder att om intervjun är 
standardiserad ställer intervjuaren liknande frågor till alla intervjuobjekt i exakt samma 
ordning. Detta för att effektivt kunna jämföra och generalisera resultatet. Om en intervju är 
helt standardiserad kan sägas att den är början till en enkät. Om intervjun i motsats till 
föregående fall är ostrukturerad betyder det att intervjuaren formulerar sina frågor under 
intervjuns gång och i den ordning vilken anses lämplig för ett visst intervjuobjekt (Patel & 
Tebelius, 1987).  
 
En intervju kan också vara antingen strukturerad eller ostrukturerad. Med det menas att om 
en intervju är strukturerad söker intervjuaren en hög grad av precision angående frågans 
avgränsning och räckvidd. Detta ger intervjuobjektet mycket litet utrymme för svaret och 
intervjuaren skall också kunna förutsäga de möjliga svarsalternativen. Vid en ostrukturerad 
intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjuobjektet att svara inom (Patel & 
Tebelius, 1987).  

2.8 Urval 

De personer vilka har intervjuats jobbar med kunder på olika sätt inom företaget.  
Både inne- och fältsäljare jobbar aktivt med att bearbeta kunder och använder sig i stor 
utsträckning av kundregistret och affärssystemet. 
Personalen i kundmottagningen jobbar dagligen med kundregistret och hantering av 
kunder då de gör en felanmälan på en maskin eller beställer reservdelar.  De 
regionsansvariga serviceledarna jobbar även de dagligen med kunder då de fördelar jobb, 
skriver avtal, offerterar service osv.  
Anledningen till att jag valt personer i dessa positioner är att de har mest kontakt med 
kunderna samt att det är en bra sammansättning av människor då några av dem har jobbat 
inom organisationen under en längre tid medan några andra är relativt nya i organisationen.  

2.9 Genomförande av intervjuer 

Vid utformningen av intervjufrågorna har utgångspunken varit den teori jag läst samt 
tidigare kunskap från utbildningen. Jag har valt att inte utarbeta för många eller för 
detaljerade frågor utan mer övergripande frågor vilka ger mer utrymme för intervjuobjektet 
att tala fritt kring frågeställningarna. De intervjumetoder vilka använts är personliga 
intervjuer och även intervjuer via e-post då vissa personer är svåra att få tag på och inte 
finns på plats i företaget.  
 
De personliga intervjuerna har gått till så att jag först berättat vad det är jag gör och syftet 
med mitt arbete. Detta för att skapa en förståelse för mitt problem. Intervjupersonerna var 
kända av mig sedan tidigare då jag tidigare gjort ett projektarbete på företaget. Frågorna 
ställdes sedan en efter en till intervjuobjektet och de fick sedan berätta och visa hur de 
jobbar med olika saker. Efter intervjun skrevs materialet rent och jag försökte identifiera 
om något saknades för att sedan skicka en kopia av min sammanställning till 
intervjuobjektet. Sammanställningen skickades för att säkerställa att jag uppfattat 
informationen rätt och eventuellt ställa några följdfrågor. De personliga intervjuerna 
gjordes först för att se hur väl mina frågor var strukturerade och tydliga, eftersom de sedan 
skulle skickas ut via e-post till vissa utvalda personer behövde jag säkerställa att de var 
tydliga. 
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Ett brev formulerades sedan vilket skulle skickas via e-post ut till tre (3) fältsäljare och två 
(2) serviceledare för att de skulle kunna svara i mån av tid. Innan frågorna skickades ut till 
de nämnda personerna testades de genom att sända dem till några intervjuobjekt vilka jag 
skulle ha en personlig intervju med i ett senare skede. Detta för att undersöka hur de 
svarade på mina frågor, om jag fick den information jag önskade och om de hade några 
synpunkter på frågeställningarna. Jag omformulerade en del av frågorna och sände e-posten 
till de tidigare nämnda personerna. Då e-posten kom tillbaka med svar försökte jag 
sammanställa svaren och skicka en kopia till de berörda intervjuobjekten. De kunde då 
kontrollera om jag uppfattat informationen rätt och jag fick chansen att ställa eventuella 
följdfrågor.   

2.10 Målgrupp 

Den primära intressenten av detta arbete är Getinge Sverige AB. Deras intresse ligger 
framförallt i resultatet av arbetet.  
 
Den andra stora målgruppen för detta arbete är andra studenter på högskoleprogrammet 
Informationslogistik. Även Centrum för Informationslogistik (CIL) är en intressent, 
eftersom de vill se hur den förvärvade kunskapen under utbildningen kan användas i 
praktiken.  
 
Andra företag i näringslivet kan också vara intresserade av detta arbete, då de ska se över 
sitt sätt att arbeta med kunder.  

2.11 Analysmetod 

Detta arbete har utförts utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt, detta är något som enligt 
Merriam (1994) utvecklas efterhand som undersökningen pågår. Enligt författaren vet inte 
forskaren vem som skall tillfrågas, vilka frågor som skall ställas eller vad denne ska iaktta 
om analysen av informationen ej sker efterhand. Detta betyder dock inte enligt Merriam 
(1994) att analysen är klar när datainsamlingen är avslutad utan den går bara in i ett mer 
intensivt skede.  
 
Då datainsamlingen är avslutad och även den kontinuerliga analysen skall informationen 
organiseras. I denna uppsats är informationen från datainsamlingen uppdelad efter position 
i organisationen (se kapitel 4 Empiri).  
 
När analysen av informationen görs så skapas det en mening med den. Under analysen 
konsolideras, reduceras och i viss mån tolkas informationen enligt Merriam (1994). Målet 
för analysen menar Merriam (1994) är att komma fram till trovärdiga slutsatser och 
generaliseringar vilka har sin grund i empirirsk data. Då analysen i detta arbete 
genomfördes användes den teori vilken finns i uppsatsen men även författarens egen 
referensram användes till stor del för analysen, men också för att komma fram till 
trovärdiga slutsatser och förbättringsförslag. 

2.12 Metodkritik 

För att säkerställa uppsatsens trovärdighet har jag försökt att säkerställa överensstämmelse 
(validitet) och pålitlighet (reliabilitet) genom att göra följande.  
 
Patel och Tebelius (1987) tar upp att för att säkerställa överensstämmelse kan 
uppgiftslämnarna undersöka resultatet för att säkra att tolkningen stämmer överens med 
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dennes uppfattning. För att säkerställa överensstämmelse i denna uppsats har författarnas 
metod använts. Med andra ord har den sammanställda informationen från intervjuerna 
skickats till intervjuobjekten för granskning, har någon missuppfattning uppstått så har de 
påpekat det och det har ändrats. Detta arbetssätt ökar även pålitligheten enligt Patel och 
Tebelius (1987).  
 
För att säkerställa pålitlighet anser Patel och Tebelius (1987) även att forskaren måste 
kunna visa att tolkningen inte bygger på förutfattade meningar eller lättillgängliga slutsatser. 
Om forskaren ska kunna tolka informationen överhuvudtaget måste det finnas en 
överensstämmelse mellan ord och handling, det är också viktigt att intervjupersonerna 
lämnar informationen de anger är deras genuina upplevelser och känslor.  
 
I min studie har detta säkerställts genom att jag tidigare gjort ett projektarbete hos Getinge 
Sverige AB samt jobbat där under en sommar. Detta gjorde att jag redan innan arbetet 
kände till företaget, dess system och medarbetarna. På grund av tidigare arbete tillsammans 
med de personer vilka intervjuats gjorde det att jag kände dem på ett personligt plan och 
det blev en mer avslappnad stämning under intervjun. Den upplevda intervjuareffekt vilken 
uppstod var endast av ett positivt slag eftersom de kände sig bekväma kunde mer 
information utvinnas från dem än om jag inte känt dem sedan tidigare. Min uppfattning är 
att det inte var något negativt med att känna till dem sedan tidigare, utan snarare en fördel 
eftersom både de och jag kunde vara mer avslappnade vid intervjutillfällena. Det kan också 
vara ett problem att intervjuaren känner intervjuobjektet sedan tidigare. Intervjuobjektet 
kan ha förutfattade meningar om vad intervjuaren vill ha för svar och svara därefter, detta 
upplevde jag inte hände under mina intervjuer.   
 
Om du ytterligare vill kontrollera pålitligheten i studien skall utgångspunkten och 
tillvägagångssättet anges utförligt menar Patel och Tebelius (1987). Mitt tillvägagångssätt 
klargörs i avsnitt 2.9 Genomförande av intervjuer.  
 
I studien valdes intervjuer för att samla in empiri. Anledningen till detta val var att en enkät 
inte hade gått in på djupet inom ämnesområdet utan mer skrapat på ytan medan med en 
intervju kan forskaren gå in på djupet och komma på följdfrågor under intervjuns gång. 
Nackdelen med att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod är att det är 
tidsödande och det kan vara svårt att få tag på personerna vilka skall intervjuas. Detta har 
dock inte varit något problem i denna studie pga. att under arbetets gång har jag haft 
möjlighet att vara på företaget vid flera tillfällen. Detta har jag tagit till vara på eftersom det 
har gjort att vid minsta fundering har det funnits möjlighet att gå in till den berörda 
personen och ställa min fråga. 
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3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel redovisas sammanställd teori från olika källor. Detta skapar tillsammans en teoretisk 
referensram att jämföra empirin med i analysen. 

3.1 Inledning 

Den teoretiska referensram vilken jag skapat i detta kapitel finns här för att ha teori att 
jämföra min empiri med i analysen, men även för att utforska vilken fakta som finns inom 
ämnesområdet samt för att skapa intervjufrågor. Jag har valt att ha med teori om 
segmentering, lönsamma kunder, ABC-analys, hur säljare fördelar sin tid, 
dokumenthantering, processer samt litteratur om hur affärssystemet Movex jobbar. 
Anledningen till att jag tagit med dessa delar är att de är mycket tätt sammankopplade till 
mitt undersökningsområde.  
 
Segmentering handlar om hur ett företag kan dela upp sin marknad i olika kundgrupper, 
s.k. segment, eftersom ett företag inte kan tillgodose alla kunders behov (Kotler, 2003 & 
Holmström, 2005). Litteraturen kring olika kunders1 betydelse belyser att det inte alltid är 
de största kunderna som är de mest lönsamma, utan fördelningen är ofta 80/20, alltså 20 % 
av kunderna står för 80 % av intäkterna (van Triest, 2005). Nästa avsnitt handlar om ABC-
analys vilket är ett sätt att kategorisera sina kunder, produkter, leverantörer eller liknande. 
För att visa på hur lite tid säljare egentligen lägger på att bearbeta kunder finns litteratur om 
hur en säljare lägger upp sin dag. Dokumenthantering handlar om hur viktigt arbetet med 
dokument och register är i ett företag idag ändå är det ofta en mycket eftersatt funktion, så 
även hos Getinge Sverige AB.  
 
I dagens företag handlar det mycket om att identifiera och dokumentera processer. 
Begreppet process har en liknande definition hos många skilda källor. Rentzhog (1998), 
Alexandersson, Almhem, Rönnberg och Väggö (1998) samt Ljungberg och Larsson (2001) 
verkar vara eniga om att en process är ett antal aktiviteter vilka sker i en viss ordning för att 
tillfredsställa kunden.  
 
Att processorientera verksamheter idag har blivit mycket vanligt, detta betyder enligt 
Ljungberg och Larsson (2001), Trivector (2006) och Ekonomistyrningsverket (2005) att 
hela verksamheten organiseras kring processer och att fokus skall ligga på slutanvändaren 
alltså kunden då processerna skapas. Bergman och Klefsjö (2001) samt Rentzhog (1998) 
skriver att då organisationer organiseras kring processer krävs det kontinuerlig ledning och 
förbättring av processerna detta kallas processledning.  
 
Litteraturen från affärssystemet Movex handlar om hur de tänkt att användare skall jobba 
med kunder i systemet. Detta är relevant eftersom Movex är det affärssystem det aktuella 
fallföretaget Getinge Sverige AB använder sig av.  

3.2 Kundkategorisering 

Här nedan kommer olika ämnen redovisas vilka är viktiga då en kundkategorisering skall 
utarbetas. 

                                                 
1
 En kund är en person eller organisation som mot betalning erhåller en vara eller en tjänst. Kunden är därför 
en köpare eller konsument. (Susning, 2006) 
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3.2.1 Segmentering 

Segmentering betyder indelning av marknaden i olika kundgrupper vilka företaget inriktar 
sig på. Företagen vill alltså hitta rätt målgrupp för sin marknadsföring (Holmström, 2005).  
Marknaden består ofta av olika delmarknader, s.k. segment, detta på grund av att alla 
kunder inte har samma behov och önskemål (Kotler, 2003 & Holmström, 2005).  
 
På grund av skillnaderna mellan kunderna identifierar och profilerar marknadsförarna 
grupper av kunder vilka efterfrågar vissa typer av produkter (Kotler, 2003). 
Marknadssegment för konsumenter kan identifieras genom geografiska och demografiska 
faktorer samt genom beteendefaktorer eller psykologiska faktorer. Även företag kan 
segmenteras exempelvis efter geografiskt läge, verksamhet, bransch eller storlek 
(Holmström, 2005). 
 
Då segmenteringen är utförd väljs vilka segment som har störst potential och därför skall 
fokuseras, dessa kallas målmarknader. För varje målmarknad utvecklas sedan ett 
marknadserbjudande. Detta erbjudande skall positioneras i köparnas medvetande som 
något vilket levererar centrala fördelar jämfört med konkurrenterna (Kotler, 2003).  
 

3.2.2 Kunders betydelse 

Alla kunder bidrar inte lika mycket till företagets vinst. Detta belyser van Triests (2005) 
artikel, vilken handlar om sambandet mellan kundens storlek och kundens förtjänst. 
 
Relationen mellan ett företag och dess kunder kostar mer än bara kostnaden för 
produkterna eller tjänsterna vilka företaget erbjuder. Variationer i lönsamhet mellan olika 
kunder kan också relateras till order administration, logistik, försäljning och 
marknadsföring. Andra kostnader vilka företag bör ta hänsyn till är kostnader relaterade till 
den fysiska utbytesprocessen, kostnader vilka är specifika för en speciell kund samt 
kostnader vilka inte kan relateras till individuella kunder.  
Omfattande variation i kunders lönsamhet kan bli ett resultat om olika kunder betalar olika 
priser för samma produkt, om de får extra support eller om de beställer mer effektivt. Med 
att beställa effektivt menas färre och större beställningar.  
Ofta anses en stor kund ge hög lönsamhet. Detta är dock inte korrekt i alla situationer de 
kan ofta kräva mer i form av service och snabbare leveranser. Författaren hävdar dock 
generellt är större kunder mer lönsamma än mindre, men det har inte med själva storleken 
att göra, utan det har med överföringseffektiviteten att göra (van Triest, 2005). 
 
Samarbetande konsulter (1993) skriver även de om sambandet mellan kundernas storlek 
och deras lönsamhet. De tar upp den kända 80:20-regeln vilken betyder att 20 % av 
kunderna motsvarar 80 % av de totala intäkterna. Regeln visar också att den största delen 
av ett företags kunder är småkunder vilka endast bidrar med en liten del av den totala 
försäljningen. De flesta tror att de största kunderna är de mest lönsamma men ett exempel i 
Samarbetande konsulters (1993) bok visar att så inte alltid är fallet. Här har de gjort en 
studie på ett företag i uppvärmningsbranschen, vilken visade att två av deras tre största 
kunder var förlustkunder, en procent av de mest lönsamma kunderna stod för 70 procent 
av företagets totala vinst och en procent av de mest olönsamma kunderna reducerade 
företagets totala vinst med 45 procent. Anledningen till detta resultat var att kundernas 
produktval och köpmönster varierade kraftigt. Den nyvunna kunskapen gav företaget en 
möjlighet att fokusera sin marknadsföring mot de mer lönsamma kunderna.  
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3.2.3 ABC-analys 

Activity-Based Costing (Aktivitetsbaserad kalkylering, ABC) utvecklades enligt 
Samarbetande konsulter (1993) som en reaktion mot de traditionella teknikernas brister. 
Om företag använder sig av ABC kan den resursförbrukningen vilken är förknippad med 
kunder, produkter, aktiviteter och processer behandlas på ett relevant sätt. Denna typ av 
kalkylering kan användas i alla företag inom alla branscher i näringslivet.  
 
En utgångspunkt vid ABC kan enligt Hallgren (2002) vara 80-20 regeln vilket betyder att 
ofta står 20 % av kunderna för 80 % av de totala intäkterna. Detta medför att företaget bör 
gå igenom sina kunder för att få klarhet i vilka som verkligen är lönsamma för företaget. 
Här bör noteras att de största kunderna inte alltid är de mest lönsamma.  
 
Målet med ABC är enligt Samarbetande konsulter (1993) ”att avspegla den långsiktiga 
kostnadsorsakandet och därmed ge förståelse för hur kostnadsmassan på lång sikt påverkas 
av olika beslut.”  
 
Områden där ABC-analys är användbart 
 

- Kostnadsuppföljning. Då ett företag genomför ABC ger det kunskap om vilka 
produkter som förbrukar företagets indirekta resurser och varför denna förbrukning 
skiljer sig åt mellan produkterna. 

- Lönsamhetsstudier. ABC kan även ge mer kännedom om olika kunders lönsamhet. Det 
genom att få upp ögonen för att de ställer olika krav, bl.a. på support, leveranstider 
samt unika kundanpassningar på företagets produkter.   

- Effektivisering av verksamheten. I dagsläget satsar företag mycket pengar och resurser 
på att utveckla sina produkter och tjänster. Vid en analys av detta genom ABC 
upptäcks ofta att kostnaderna för detta utvecklingsarbete är större än beräknat. Då 
kunskap förs in i företaget om detta så kan det ge upphov till att processen för 
produktframtagning effektiviseras.  

- Prestationsmätning. Behovet av ABC och sund prestationsmätning har en stark 
koppling mellan sig.  

(ABC-institutet, 1993) 

3.2.4 Använda tiden effektivt 

Kotler (1996) skriver om hur säljare kan använda sin tid effektivt. Figuren nedan är 
inspirerad av Kotler (1996) och visar hur säljare fördelar sin tid mellan försäljning, resande, 
väntan, ätande, ta raster och utföra administrativa sysslor. Eftersom så liten del av en 
säljares tid spenderas på att sälja eller förhandla och ha personliga möten med potentiella 
kunder behöver alla företag hitta sätt att spara tid enligt Kotler (1996). För att spara tid 
behöver företag få sina säljare att använda telefonen istället för att resa, underlätta 
rapporteringsformulär, ta fram bättre telefon- och reseplaner samt distribuera mer och 
bättre kundinformation.  
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Time-and-duty analysis

Face-to-face selling,
28,8 %

Waiting/travelling,
17,4 %

Telephone selling,
25,1 %

Administrative tasks,
16 %

Service calls, 12,7 %

 
Figur 3.1 Schematisk bild över hur säljare spenderar sin tid 

 
Många företag har idag infört automatiserade säljstödssystem, datoriserade 
säljstödsfunktioner vilka gör det mer effektivt att lägga in ordrar, förbättra kundservice, 
bättre beslutsstöd mm. Säljare använder datorer för att profilera kunder och prospekt, 
analysera och prognostisera försäljning, hantera konton, schemalägga försäljningssamtal, 
registrera order, kontrollera lager och orderstatus, förbereda försäljning och 
utgiftsrapporter mm. Denna typ av system minimerar inte bara antalet försäljningssamtal 
och ökar produktivitet utan förbättrar också kvaliteten i besluten.  
 
Det kanske snabbast växande teknologiska säljverktyget är Internet. I takt med att fler och 
fler organisationer och individer använder sig av Internetteknologi använder säljare det mer 
regelbundet i sina dagliga säljaktiviteter. De vanligaste användningsområdena är för 
insamling av information om konkurrenter, titta på kundernas webbsidor samt studera 
industrier och även specifika kunder.  
 
(Kotler, 1996)  
 

3.2.5 Dokumenthantering 

Enligt Bodin, Sahlén och Sjögren (2000) vet de flesta inom näringslivet att dokument är 
viktiga och strategiska, trots detta är dokumenthanteringen ofta ett eftersatt moment. Dessa 
brister vilka uppkommer pga. dålig dokumenthantering repareras inte av sig själva utan de 
arkiveras. Arkivet är då ofta inte är komplett eller så saknar det struktur alternativt både 
och. Den elektroniska dokumenthanteringen kommer inte att avhjälpa dessa problem utan 
snarare späda på dem bland annat pga. telefon och brev har ersatts av e-post vilken 
kommer rakt in i medarbetarnas datorer utan någon som helst kontroll. Övergången till det 
papperslösa samhället styrs inte av någon medveten policy eller några instruktioner om hur 
dokument skall hanteras. Detta gör att nya problem uppstår t.ex. brist på överblick och 
kontroll.  
 
Bodin et al. (2000) diskuterar även om hur hierarkin ser ut inom företagets processer, vilket 
resulterar i att de definierar arbetet med dokument och arkiv som en stödprocess vilken är 
nödvändig för att kärnverksamheten och huvudprocesserna skall fungera. ”En väl fungerande 
dokumenthantering är ett självklart led i varje seriöst kvalitetsarbete.” 
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Utvecklingen inom detta område har präglats av effektivitet och kontroll, det har även 
utvecklats instrument för olika kvalitetssträvanden. Företag befinner sig i dagsläget i en 
mycket föränderlig miljö vilken blir mer och mer beroende av digitala verktyg och 
informationssystemet. Detta medför att dokumentationen får en delvis ny roll, den används 
inte längre bara som en lagringsplats för information utan också bekräfta och låsa de 
metoder och processer vilka används för att säkra den önskade kvaliteten på varan eller 
tjänsten. Informationssystemet får en avgörande betydelse för kvalitet i verksamheten och 
skärper också kraven på informationssystemet. Informationskvalitet handlar om att 
informationen är en del av ett system vilket skall förklara dess innebörd, sammanhang osv. 
”Gemensamt för de olika kvalitetsverktyg som förekommer är att de kräver en noggrann dokumentation i 
form av kvalitetsdokument – styrande dokument, redovisande dokument, kvalitetshandbok – och att de 
inför ett kvalitetstänkande som färgar hela dokumenthanteringen.” (Bodin et al., 2000) 
 
Dålig eller obefintlig dokumenthantering kan hänföras till bl.a. dåliga verktyg, dåligt 
fungerande datorsystem, brister vilka gör att dokument förstörs eller försvinner. En annan 
brist vilken är mycket allvarligare på sikt är bristen på kontroll och överblick. Utan 
överblick kan kontroll ej utövas (Bodin et al., 2000). 

3.3 Process 

Det finns många olika definitioner på vad begreppet process betyder. Det alla verkar vara 
överens om är att det är ett antal aktiviteter vilka sker återkommande i en viss ordning för 
att tillfredsställa kunden. Här nedan redovisas några olika definitioner.  
 
Rentzhog (1998) definierar i sin bok att:  
 
”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund.”. 
 
Ljungberg och Larsson (2001) nämner flera olika definitioner av processbegreppet i sin 
bok, men den de själva tycker stämmer bäst är:  
 
”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information och 
resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från identifiering till tillfredsställelse av kundens 
behov.” 

3.3.1 Olika typer av processer 

De olika typerna av processer som finns är: huvudprocess, stödprocess och 
ledningsprocess. Här nedan kommer de olika typerna beskrivas mer utförligt (se figur 3.2.).  

 
Figur 3.2 De olika processtyperna.  
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En huvudprocess definieras på olika sätt av olika författare, vissa kallar även denna typ av 
process för kärnprocess.  
 
Rentzhog (1998, s. 32) beskriver kärnprocesser som ”den brett definierade uppsättning processer 
som tillsammans uppfyller organisationens övergripande affärsidé.”. Denna definition av kärnprocess 
liknar Ljungbergs och Larssons (2001) definition av huvudprocess. 
”Huvudprocesser/…/är de övergripande processer som på en hög generaliseringsnivå beskriver syftet med 
verksamheten. Genom att studera huvudprocesserna kan man skapa sig en översiktlig bild av 
verksamheten och förstå vilka delar som är viktigast.”  
 
En stödprocess har enligt Bergman och Klefsjö (2001) till uppgift att tillhandahålla resurser till 
huvudprocessen, detta betyder att processen har interna kunder.  
Ljungberg och Larsson (2001) anser att stödprocesser behövs för att organisationen skall 
fungera, men är inte kritiska för företagets framgång.   
 
Något som författarna är eniga om när det gäller stödprocess är att de inte skall ges något 
egenvärde utan de ska värderas utifrån vilket stöd den ger till huvudprocesserna. 
 
Den sista typen av process är ledningsprocesser, och dessa behövs enligt Ljungberg och 
Larsson (2001) för att styra och koordinera verksamheten.  
Bergman och Klefsjö (2001) beskriver ledningsprocesser som de vilka beslutar om 
organisationens mål och strategier, men de skall också genomföra förbättringar av 
organisationens övergripande processer. Denna typ av processer har liksom stödprocesser 
enbart interna kunder.  
 
I denna uppsats kommer fokus att ligga på huvudprocesser i företaget.  

3.4 Processorientering 

För att få en bild av vad som menas med processorientering har följande definitioner 
identifierats i den aktuella litteraturen. 
 
Ljungberg och Larsson (2001, s.23) skriver i början av deras bok att processorientering 
mycket förenklat kan sägas vara accepterandet av processkonceptet och att verksamheten 
arbetar för att använda sig av detta. Senare i boken (2001, s.88) utvecklar de resonemanget 
med att skriva att: “Processorientering är den ansats som syftar till att förändra den, av det 
funktionsorienterade paradigmet präglade synen på organisationsform, system och strukturer såväl som 
attityder, värderingar och organisationskultur och sätta dessa faktorer i en ”processkontext”. 
Processorientering är att anpassa verksamheten till ett nytt paradigm.” 
 
Trivector (2006) skriver: ”Att processorientera ett företag eller annan organisation innebär att låta 
kundens behov bestämma huvudprocesserna, och att låta huvudprocesserna bestämma varje annan process.”  
 
Vid processorientering organiseras verksamheten kring processer. Fokus i denna typ av 
verksamhet ligger på hur personalen går tillväga i sitt arbete, flödena i verksamheten samt 
de resultat flödena leder till. Då ett företag orienterar sin verksamhet kring processer ligger 
fokus på slutanvändaren dennes krav, behov och önskemål samt hur dessa uppfylls 
(Ekonomistyrningsverket, 2005).  
 
Ljungberg och Larson (2001, s.23) skriver i sin bok Processbaserad verksamhetsutveckling om 
skillnaden mellan processorientering och processbaserad verksamhetsutveckling att fokus i 
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det senare fallet inte bara ligger på vad utan också på hur något ser ut eller görs. De säger 
alltså att processbaserad verksamhetsutveckling går steget längre än processorientering. 

3.5 Processledning 

Bergman och Klefsjö (2001) anser att arbetssättet processledning har skapats av att 
organisationer idag vill processorientera sig genom att ständigt förbättra alla processer i 
organisationen.  
 
Rentzhog (1998) skriver att: ”Processledning innebär kontinuerlig ledning och förbättring av processer.” 
Han definierar också sex (6) olika nyckelområden vilka bör fokuseras på vid 
processledning. Dessa är:  
 

- Skapa en gemensam vision för vad organisationen vill åstadkomma med 
processarbetet.  
 

- Definiera organisationens processer. 
 

- Organisera för processledning. 
  

- Skapa nödvändig förståelse för processerna.  
 

- Analysera, förbättra och ”redesigna” processer. 
 

- Få processynsättet att genomsyra hela organisationen.  
 

Bergman och Klefsjö (2001) nämner några steg vilka liknar de föregående nyckelområdena. 
Dessa är:  
 

- Organisera för förbättringar. 
 

- Förstå processen. 
 

- Observera processen.  
 

- Förbättra processen kontinuerligt.  

3.6 Processägare 

Något de flesta författare är överens om är att processägare är en viktig position i den 
processorienterade organisationen och denne ansvarar för att utveckla och förbättra 
processen i sin helhet.  
 
Detta belyses av Bergman och Klefsjö (2001, s.427) då de skriver att ”Processägaren ansvarar 
för de strategiska besluten rörande processen. Dessa beslut avser exempelvis infrastruktur, omfattning och 
dimensionering.”  
 
Rentzhog (1998) citerar i sin bok Harrington (1991) vilken säger något liknande, att en 
processägare är: ”en person, utsedd av ledningen för att ansvara för att processen vilka helhet både är 
effektiv och ändamålsenlig.” 
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3.7 Arbetssätt i affärssystemet Movex 

Movex Companion ger information om hur systemet är tänkt att användas. Det finns 
mycket information om hur kunder, kundorder, köpmönster osv. skall hanteras.  
 
Kundorderflödet, alltså processen då en kundorder registreras tills dess att den är levererad och 
fakturerad, skall enligt Movex Companion se ut som figur 3.3 visar. 
 

 
Figur 3.3 Kundorderflödet 

 
Processen startar med ett kundbehov, vilket enligt Movex Companion är en beställning, 
offert eller en förfrågan. Då en förfrågan kommer in till företaget skall en offert utarbetas, 
alltså ett erbjudande av artiklar, priser och försäljningsvillkor till kunden. Denna offert 
innehåller att antal uppgifter vilka skall agera som underlag vid eventuell kundorder. 
Processen illustreras nedan i figur 3.4. 
 

 
Figur 3.4 Offertflödet 

 
Nästa steg är att skapa en kundorder. Processen har för syfte att registrera ett 
kundorderhuvud, dvs. en beställning från kund. De uppgifter vilka registreras utgör 
underlag för de efterföljande aktiviteterna för kundens beställning genom kundorderflödet. 
Processen resulterar i en kundorder vilken motsvarar kundens beställning och övriga 
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villkor. Figur 3.5 illustrerar processen, vilken initieras av en beställning eller en tidigare 
faktura vilken skall prisjusteras alternativt skall tilläggsfaktureras eller krediteras.  
 

 
Figur 3.5 Skapa kundorder 

 
Beroende på kundordertyp och kundorderkategori sker processen mer eller mindre 
automatiskt, detta betyder att utskrivet kundorderdokument kan vara antingen en 
orderbekräftelse, plocklista, leveransdokument eller faktura.  
 
En kundordertyp definierar hur en kundorder skall behandlas och kontrolleras genom 
kundorderflödet, i enlighet med kundföretagets behov och önskemål. En kundordertyp är 
en uppsättning inställningar vilka styr automatiseringsgraden på en kundorder samt vilka 
kontroller som skall ske i samband med orderregistrering. Det kan också sägas att en 
kundordertyp är en sammanhållande identitet för ett antal inställningar vilka styr hur en 
kundorder skall behandlas vid nyregistrering samt vidare i kundorderflödet. Vid varje 
kundorder måste en kundordertyp registreras, den anges antingen manuellt eller hämtas 
som förslagsvärde från kunden. Då en kundorder registrerats finns ingen möjlighet att 
ändra kundordertypen. För varje kund i kundregistret finns en registrerad kundordertyp, 
det är denna vilken används som förslag vid kundorderregistrering, den kan dock ändras 
vid registreringstillfället.  
En kundorderkategori är ett sammanhållande begrepp för kundordertyper av samma karaktär. 
Kundorderkategorier används för att styra vilka inställningsvärden som skall föreslås då en 
kundordertyp definieras. Kundorderkategorin fungerar även som en kontroll vilken 
kontrollerar att det inte förekommer ogiltiga kombinationer av inställningsvärden inom 
kundordertypen.  
 
Kundorderdokument är ett dokument vilket kopplas samman med en kundorder, t.ex. en 
orderbekräftelse, följesedel eller faktura. Kundorderdokument registreras per 
kundordergrupp och dokumentgrupp. Dokumentgrupp finns angiven per kund i 
kundregistret. Då en kundorder registreras skapas också de dokument vilka finns 
registrerade på ordertypen. Det finns möjlighet att ta bort och lägga till dokument direkt på 
kundordern. Kundorderdokumentet skrivs på kundens språk, vilket är angivet i 
kundregistret.  
 
Köpmönster per kund används för att följa en kunds köpmönster per artikel och tidsperiod. 
Ett köpmönster separerar efterfrågestatistik för en kunds efterfrågan av en artikel, 
informationen vilken genereras används för information och kontroll vid registrering av 
kundorder för den specifike kunden.  
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Kundanalys görs bl.a. för att säkra att utestående kundfakturor betalas. I figur 3.6 visas de 
aktiviteter vilka ingår i kundanalysen. 
 

 
Figur 3.6 Kundanalys 

 
Analys av kund 
En kund eller betalare analyseras via det inbyggda programmet Visa betalare- och 
kundanalys (ARS260) se figur 3.7 nedan. 
 

 
Figur 3.7 Analys av kund i ARS260 

 
Figur 3.7 visar hur presentationen av en kund kan se ut i Movex program ARS 260, här 
finner du fullständig information om kunden då det gäller:  
 

• omsättning 
• omsättning föregående år 
• omsättning exklusive moms 
• omsättning exklusive moms föregående år 
• antal fakturor 
• senaste inbetalningsdatum 
• senaste faktureringsdatum 
• summabelopp för förfallna fakturor 
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• summabelopp för utestående fakturor 
• kreditgräns 1 och 2 
• antal fakturor som inkassohotats 
• antal fakturor på inkassouppdrag 
• genomsnittlig kredittid 
• antal fakturor med mellan 1 och 9 betalningspåminnelser 
• betalningsprognos enligt valda tidsintervall 
• åldersfördelning enligt valda tidsintervall 

 
Serviceorder 
Då en felanmälan kommer in skall en serviceorder registreras. Detta kan göras manuellt i 
programmet Arbeta med serviceorder (SOS100) eller i Arbeta med individer per 
kundplacering (SOS101). En serviceorder kan också skapas utifrån en serviceoffert eller 
genom att kopiera en redan existerande serviceorder.  
I SOS101 skapas en serviceorder automatiskt för placeringen då en eller flera individer valts 
för felanmälan. En serviceorder identifieras med ett serviceordernummer, detta nummer 
skrivs antingen in manuellt eller kommer upp automatiskt. 
 
För att identifiera placeringen för de individer vilka service skall utföras på finns några olika 
sätt. Det enklaste är att genom att uppge individnumret i SOS100 föreslås övriga uppgifter 
om kund och adress från individen. Det finns möjlighet att registrera en serviceorder utan 
att användaren känner till placeringen. Detta görs genom att använda sig av en s.k. 
diversekund, denna ersätts med fullständiga uppgifter vid återrapporteringen.  
Ett alternativt sätt att starta registreringen är att söka kundplacering i SOS104, här ser du 
alla individer för denna placering i en lista. De individer du väljer kan sedan felanmälas. 
Serviceorderhuvudet skapas automatiskt gentemot den valda kundplaceringen.  
 (Movex Companion, 2006)   

3.8 Sammanfattning av teoretisk referensram 

En kund är enligt Susning (2006) en person eller organisation som mot betalning erhåller 
en vara eller tjänst. Kunden är därför köpare eller konsument. Den allmänna uppfattningen 
idag är att en stor kund vilken omsätter mycket pengar är en viktig kund för ett företag, så 
är dock inte alltid fallet enligt van Triest (2005). Enligt författaren måste företaget ta hänsyn 
till att stora kunder ofta drar stora kostnader i form av t.ex. höga krav på service och 
kortare leveranstider. Van Triest (2005) och även Samarbetande konsulter (1993) tar för att 
illustrera detta sammanhang upp 80:20-regeln, vilken betyder att 20 % av kunderna 
motsvarar 80 % av intäkterna.  
 
Detta resonemang om att alla kunder inte är lika viktiga leder in på området 
kundkategorisering. Hallgren (2002) menar att eftersom 80:20-regeln ofta besannas i 
företag så bör de göra en kundkategorisering. Hallgrens (2002) förslag till 
kundkategorisering är att den skall grunda sig på hur lönsam kunden är och inte på hur 
mycket kunden omsätter. 
 
De vilka jobbar aktivt med att göra kundbesök och träffa kunder är fältsäljarna i en 
organisation. Enligt Kotler (1996) lägger dock säljarna relativt lite av sin tid på att aktivt 
bearbeta kunder eftersom mycket av tiden går åt till administrativa sysslor, resande och 
väntande. Detta samband illustreras i ett time-and-duty diagram, se figur 3.1. För att 
fältsäljarna skall kunna lägga mer tid på att aktivt bearbeta kunderna så föreslår Kotler 
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(1996) att företag skall använda sig av olika system vilka underlättar administrativt arbete 
och därmed frigör med tid. 
 
Bodin et al. (2000) anser att dokumenthantering ofta är ett eftersatt moment i många 
organisationer. Dessa problem uppstår pga. att dålig dokumenthantering inte repareras utan 
arkiveras. Då den elektroniska dokumenthanteringen kom in i organisationer ökade dessa 
problem pga. att dokumenten kom direkt in i medarbetarnas datorer utan någon kontroll 
och överblick, detta gör att alla medarbetare sätter sin egen prägel på hanteringen. 
 
De flesta författare verkar vara överens om att en process är ett antal aktiviteter vilka sker 
återkommande i en viss ordning för att tillfredsställa kunden (Alexandersson et al., 1998, 
Ljungberg & Larsson, 2001 och Rentzhog, 1998). Många företag idag organiserar sina 
verksamheter kring processer, med andra ord blir de processorienterade 
(Ekonomistyrningsverket, 2005). Vidare skriver Ekonomistyrningsverket (2005) att fokus i 
denna typ av verksamhet ligger internt på arbetssätt och flöden i verksamheten och externt 
fokus ligger på slutanvändarens krav, behov och önskemål. Även Trivector (2006) skriver 
om att kundens behov skall vara i fokus, de säger till och med att det är detta behov som 
skall bestämma huvudprocesserna. Rentzhog (1998) skriver även om att det är viktigt att 
alla inom ett företag har en gemensam vision för hur processerna skall fungera.  
 
I Movex Companion (2006) finns information om hur användaren skall jobba med 
affärssystemet. Det finns flödesscheman vilka visar kundorderflödet (figur 3.3), offertflödet 
(figur 3.4), hur en kundorder skapas (figur 3.5) samt hur en kundanalys kan gå till (figur 
3.6). Till dessa figurer finns instruktioner om hur detta skall gå till praktiskt.   
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4 Fallföretagsbeskrivning 
Detta kapitel består av en beskrivning av företaget och dess verksamhet.  
 

Getingegruppen är den ledande leverantören av utrustning och system vilka bidrar till 
kvalitetshöjning och kostnadseffektivitet inom sjukvård och medicinsk forskning. 
Utrustning, service och teknik säljs under de olika märkena ARJO, GETINGE och 
MAQUET. ARJO erbjuder utrustning för patienthygien, patientbehandling och sårvård. 
GETINGE tillhandahåller produkter för att kontrollera infektioner och förhindra dem från 
att spridas inom sjukvården och den medicinska forskningen. Den sista delen av 
Getingegruppen är MAQUET vilka levererar utrustning till operationssalar, produkter för 
hjärtoperationer och även utrustning för intensivvård. 
Getingegruppens affärsidé lyder enligt följande:  
”Getinge’s business concept – integrated systems for better quality and higher efficiency.”  
På svenska Getinges affärsidé – integrerade system för bättre kvalitet och högre effektivitet.  
(Getinge, 2006) 

4.1.1 Getinge Infection Control 

Bakgrunden till varför Getinge Infection Control: s utrustning är nödvändig sägs vara det 
världsomspännande problemet med spridning av infektioner framförallt på 
sjukvårdsanstalter men även på andra offentliga platser. Detta är ett dilemma eftersom på 
sjukhus är patienterna sjuka och har sämre immunförsvar än vad friska personer har. Hela 
5 % av patienterna på sjukvårdsanstalter utvecklar en infektion efter sin vistelse. Andra 
problem är att antalet resistenta bakterierna ökar i omgivningen och infektioner vilka 
tidigare varit lokala åkommor riskerar att bli globala eftersom vi människor reser mer och 
mer runt om i världen.  
 
Några av de faktorer vilka gör att sjukhusinfektioner är svåra att avhjälpa, är att inom 
sjukvården är resurserna begränsade vilket ger begränsad tid för hygien samt att 
utrustningen blir mer komplex vilket ökar svårighetsgraden då den skall hållas ren och 
desinficerad. Sjukhus är en farlig plats om de inte utför åtgärder för att hindra spridning av 
infektioner, eftersom dessa infektioner sprids genom direktkontakt med infekterade ytor 
såsom exempelvis utrustning, hud och linne. Inom sjukvården är ett flöde av material 
involverat vilket medför att kontaktpunkterna blir till kedjor vilka är svåra men nödvändiga 
att hålla separerade.  
För att desinficera och sterilisera behöver rätt utrustning användas, och för att se till att 
materialet förblir desinfekterat och steriliserat är det viktigt att ha kontroll över flödena av 
material. För att kunna ha denna starka kontroll över flödena är det viktigt med strikt 
separation av smutsigt, desinfekterat och steriliserat material. Detta kan t.ex. åstadkommas 
med inbyggd separation på sjukvårdsanstalten och genom att enbart använda sig av 
envägstrafik. Ett effektivt flöde av material innefattar att det läggs stort fokus på detaljer 
och förståelse för att spårbarheten är väsentlig. För att lösa detta bör datorbaserade system 
vilka utför registrering, spårning och dokumentation på ett säkert och enkelt sätt användas. 
Getinge är världsledande inom högpresterande, kostnadseffektiva desinficerings- och 
steriliseringssystem för sjukhus, kliniker och laboratorier etc. De erbjuder helhetssystem för 
att kunna förhindra utbrott och spridning av infektioner. Utrustningen Getinge erbjuder är 
heltäckande och består av desinfektorer, sterilisatorer, dokumentationssystem och annan 
underordnad utrustning såsom service och konsultation.  
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Getinge erbjuder helhetslösningar för effektiv och ändamålsenlig rengöring, desinficering 
och sterilisering i sjukvårdssektorn och inom medicinsk vetenskap. Deras kunskap 
inkluderar allt från planering, produktion och hantering av utrustning, till system för total 
spårbarhet av steril utrustning. Deras engagemang och omfattande kunskap täcker 
spårbarhet, expertråd, utbildning och även långsiktig teknisk support.  
 

 
(Getinge Infection Control, 2005) 

4.1.2 Getinge Sverige AB 

Getingekoncernen består av flera olika bolag men denna rapport fokuserar på det helägda 
dotterbolaget Getinge Sverige AB vilket skapades 1997. Det är en rikstäckande organisation 
som har ansvar för den svenska marknaden och har 86 anställda. 
Verksamheten riktar huvudsakligen in sig på försäljning, marknadsföring samt support och 
validering. De stora kundgrupper vilka kan urskiljas är sjukvården, äldrevården, industrin, 
då främst läkemedelsindustrin samt laboratorier. 
De olika produktområdena är sterilisation och desinfektion. Inom produktområdet 
sterilisation finns autoklaver, beskickningsutrustning, förbrukningsmaterial, kemiska 
indikatorer, tillbehör, IT-system (T-DOC) samt utbildning. Det andra stora 
produktområdet är desinfektion, där finns spoldesinfektorer, diskdesinfektorer, 
beskickningsutrustning, rostfri inredning, kemiska indikatorer, tillbehör, IT-system (T-
DOC) samt utbildning.  
Getinge Sverige AB tillhandahåller även service och support vilket består av akutservice på 
vardagar, förebyggande underhåll, validering, uppredad prestandakvalificering (UPK) och 
tillhandahålla reservdelar. Getinge Sverige AB (2005) hävdar att: ”Vårt motto är att alltid vara 
flexibla och kunna anpassa oss till kundernas behov". Vi på Getinge Sverige AB visar respekt för våra 
kunder och sätter kunden i fokus”. 
(Getinge Sverige AB, 2005)  
 

Kunder Sjukvård 
Äldrevård 
Medicinsk vetenskap 

Omsättning 3,9 miljarder SEK 
Anställda 2395 
Produktion 11 produktionsanläggningar i 7 länder 
Säljer genom 25 egna försäljningsföretag och distributörer 

Tabell 4.1 Getinge i siffror 
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5 Empiri 
Här nedan presenteras hur nuläget ser ut hos Getinge Sverige AB strukturerat efter vilken roll 
intervjupersonerna har i organisationen. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av de brister vilka 
finns i verksamheten.  
 
Getinge Sverige AB är ISO9000-certifierade vilket betyder att alla processer inom 
organisationen är definierade. Dessa processbeskrivningar finns i en databas i Lotus Notes 
och heter QMS Giltig handbok.   

5.1 Nulägesanalys 

Här nedan presenteras resultatet av intervjuerna med personer på följande positioner: 
Innesäljare, Fältsäljare, Serviceledare och Kundmottagare.   

5.1.1 Kundregistret  

Kundregistret är kärnan i alla kundrelaterade aktiviteter hos ett företag och är således en 
viktig beståndsdel i alla processer vilka hanterar kunder på ett eller annat sätt.  
Getinge Sverige AB: s kundregister finns lagrat och administreras i affärssystemet Movex, 
registret är i dagsläget dock mycket ostrukturerat och förvirrande. Ingegerd Sima ger ett 
exempel på detta genom att berätta att en och samma kund finns flera gånger under olika 
kundnummer vilket skapar förvirring och merarbete. 
 
Det finns enligt medarbetarna en struktur för hur kunder skall läggas upp i systemet, dock 
följs inte denna struktur av alla då den inte verkar vara känd. De flesta inom företaget kan 
också själva lägga upp kunder, detta gör att alla sätter sin prägel på hur denne lägger upp 
kunder (Ingegerd Sima & Eivor Linde, 2006).  
 
I Movex hjälpfunktion kan läsas att det finns flera olika kundtyper att välja mellan då en ny 
kund skall läggas upp (se bilaga 1). I normalfallet skall typen Normalkund användas, typ 0. 
Denna typ av kund kan användas till alla typer av aktiviteter vilka kan förekomma i 
systemet, och kan med andra ord användas av alla personer inom företaget i deras arbete. 
Då Getinge Sverige började arbeta med Movex lades även typ 2 kunder in i systemet, dessa 
kan enbart användas som placeringsadress av serviceavdelningen vid uppläggning av 
maskiner. Detta medför att i dagsläget finns en del kunder i kundregistret vilka är av typ 2, 
vilket gör att de inte kan användas vid alla typer av aktiviteter i Movex. Detta för med sig 
att det läggs upp fler kunder eftersom t.ex. marknadsavdelningen inte kan använda sig av 
dessa kunder i sitt arbete även om det är korrekt adress (Ingegerd Sima & Eivor Linde, 
2006). 
 
Då en ny kund skall läggas upp i Movex läggs en huvudadress upp på kunden, denna väljs 
sedan automatiskt då kunden används vid olika aktiviteter. Kunden kan sedan kompletteras 
med tre (3) olika typer av underordnade adresser. Dessa är leveransadress, placeringsadress 
samt faktureringsadress. De olika adresserna skall läggas upp på olika sätt, dock är inte 
detta känt hos alla medarbetare. Referenser skall aldrig skrivas i adresserna, dock sker detta 
ändå frekvent vilket ökar antalet adresser registret.  
 
Britt-Marie Bengtsson berättar att varje kund skall tilldelas en kategori då denne läggs in i 
systemet, se kategoriseringen i bilaga 2. Denna kategorisering talar om vilken typ av kund 
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det är, t.ex. äldreboende, sjukhus osv. Detta skall styra vilken prislista kundens priser skall 
hämtas från, prislistorna är S1, S2 samt S3. Dock är S1 och S2 samma prislista. 
 
I dagsläget berättar Eivor Linde att det inte går att ta bort kunder från kundregistret utan 
det enda medarbetarna kan göra är att sätta kunden i status 90. Detta betyder att kunden 
inte kan användas men ligger fortfarande kvar i kundregistret. Detta ger långa svarstider 
och arbetsuppgifter tar längre tid att genomföra, både på grund av svarstiderna men också 
på grund av den uppsjö av kundnummer som finns. 

5.1.2 Innesäljare desinfektion 

De vilka jobbar som innesäljare med desinfektionsområdet är Mikael Larsson och Martin 
Winckler. Informationen i detta avsitt är en sammanställning av vad som framkommit 
under intervjuerna med Mikael och Martin. Innesäljarna har till uppgift att ta hand om 
förfrågningar, lägga beställningar, bevaka beställningar samt svara i telefon på kundernas 
frågor och försöka tillgodose kundernas behov.  
 
I figur 5.1 illustreras översiktligt hur orderprocessen ser ut för området desinfektion. För 
en mer detaljerad processbeskrivning se bilaga 3.  
 

Förfrågan kommer 
in

Offert utarbetas
Beställning 
kommer in

Order registreras
Order skickas till 

Växjö
Bekräftelse

Växjö skickar gods 
till kund

Faktura kommer 
till Getinge 
Sverige

Getinge Sverige 
fakturerar kund

Figur 5.1 Orderprocess desinfektion 
 
Då innesäljarna utarbetar offerter till kunderna initieras de av att en förfrågan kommer in 
till Getinge Sverige AB, oftast via fax. De utarbetar då offerterna med hjälp av mallar i MS 
Word och sparar dem sedan på servern. Då de ska sätta priserna använder de sig av en 
prislista vilken de har i ett MS Excel ark. Den enda särskiljningen de gör av sina kunder är 
vid prissättningen, då de ger kunder inom entreprenad och VVS-grossister 5 % rabatt och 
landstingen har avtal vilket berättigar dem till avtalsenlig rabatt vilken vanligen ligger på ca 
10-12 % enligt Mikael Larsson. De utarbetar sällan en offert till de kunder vilka har avtal, i 
de fall kunden ändå vill ha en offert utarbetas denna med avtalet som grund. Innesäljarna 
ger ibland också rabatt till dem som handlar mycket dock sällan mer än 5 %. Det är dock 
viktigt att notera att orderprocessen inte alltid initieras av en förfrågan, i vissa fall kommer 
en beställning in direkt från kunden via telefon, fax, brev eller e-post, i andra fall kommer 
det in beställningar från säljare eller som avrop från avtalskunder.  
 
Den enda gången innesäljarna använder sig av Movex är då de ska lägga en beställning. 
Anledningen till att de använder det då är de ekonomiska aspekterna, att allt skall 
registreras och finnas med i systemet. Ordern de lägger i Movex påverkar inte produktion 
eller lager, utan den finns där främst för ekonomiavdelningens skull. De gör sin order 
utifrån det underlag de har och finns inte de adresser vilka skall användas till den specifika 
ordern gör de en bedömning av om adressen sannolikt kommer att användas igen. Anser 
de att så inte är fallet skriver de in adressen manuell. Då ordern är klar skriver de ut den 
och faxar den till Växjö, där tillverkningen finns. De bevakar sedan ordern och då 
bekräftelse kommer från Växjö bekräftar de ordern till kunden. Anledningen till att de inte 
använder sig av Movex mer är att prislistan inte stämmer, offerthanteringen i systemet är 
enligt innesäljarna komplicerad och tillverkningen i Växjö är inte sammankopplad med 
Getinge Sverige i systemen. Det finns en ytterligare anledning till att innesäljarna inte 
använder sig av Movex mer och det är att fältsäljarna inte har tillgång till systemet. 
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Fältsäljarna har inte tillgång till systemet på grund av att de ofta befinner sig på resande fot 
och har inte tillräcklig kunskap om systemet för att kunna arbeta i det.  
 
Enligt Mikael Larsson är hälften av deras kunder inom entreprenad. Getinge Sverige AB är 
enligt Martin Winckler bortskämda med att deras kunder söker upp dem pga. att de är ett 
sådant stort och känt företag inom branschen. Detta gör också att de tolererar mer än om 
det hade varit ett litet och relativt okänt företag. Martin Winckler anser ändå att Getinge 
Sverige AB skulle tjäna på att bearbeta sina kunder mer aktivt, detta går dock inte med 
grossisterna eftersom de handlar enbart om de har fått in en order från sin kund. Getinge 
Sverige AB: s kunder är generellt mycket tåliga, de tolererar att det är dåliga leveranstider 
osv. förmodligen mycket för att företaget är så känt. Anledningarna till dessa långa 
leveranstider är ofta utom Getinge Sverige AB: s kontroll pga. att produktionen ligger ute i 
produktionsbolagen och inte hos Getinge Sverige AB själva vilka enbart är ett säljbolag. En 
annan anledning kan vara Getinge Sverige AB själva då de ger allt för dåliga underlag.  
 
I dagsläget används ingen typ av kundkategorisering av innesäljarna. Dock anser Mikael 
Larsson att de skulle kunna ha användning av det om det låg automatiskt i systemet då de 
t.ex. lägger en beställning. Om de själva skulle kategorisera kunderna skulle kriterierna 
omsättning och frekvens vara de viktigaste faktorerna, då med tyngdpunkt på omsättning. 
Ett annat viktigt kriterium är hur korrekta kundens beställningar till Getinge Sverige AB är. 
Om de är korrekta går de snabbt och enkelt att genomföra vilket underlättar innesäljarnas 
arbete avsevärt. 
 
Mikael Larsson anser att en kund är ”Någon som använder våra produkter nu eller i framtiden” och 
en bra kund är enligt honom en kund vilken går att ha en bra dialog med, en kund som 
både kan ge och ta.  Han anser vidare att en nöjd kund skapas då den får det denne vill ha, 
då den vill ha det. Bra service och hyggliga priser är också viktiga kriterium för att få en 
nöjd kund men inte lika viktiga som de förstnämnda.  

5.1.3 Innesäljare sterilisation 

Det finns en innesäljare på området sterilisation, detta är Eivor Linde. Hon tar i huvudsak 
hand om offerter och ordrar, men även uppföljning, leveransbevakning, mässor, 
utställningar, konferenser och andra marknadsaktiviteter.  
 
För Eivor Linde är en kund en person vilken använder Getinge Sverige AB: s produkter 
och gärna återkommer. Hon anser att den viktigaste ordern är den andra, då den första kan 
vara av ren nyfikenhet eller tillfällighet. En bra kund är enligt Eivor någon som talar väl om 
produkterna, med andra ord en bra marknadsförare för produkterna. En bra kund är också 
nöjd och återkommande. För att skapa denna nöjda kund anser hon att bra support, väl 
fungerande kommunikation och uppföljning är viktigt.  
 
I dagsläget särskiljer hon inte kunderna medvetet, möjligtvis omedvetet enligt henne själv. 
När det gäller prissättning beror det mycket på kunden om denne får någon rabatt eller 
liknande. Om kunden påtalar under pågående förhandling att denne köpt mycket av 
Getinge Sverige AB: s och att denne förtjänar rabatt räknar Eivor på det. Generellt ger hon 
dock sällan rabatter, utan håller sig till prislistan vilken finns i ett MS Excel ark.  
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Det finns olika typer av order vilka behandlas på olika sätt. Den första typen är order på 
autoklav 2, andra är order på tillbehör vilka ej är lagerförda och den tredje blir således 
tillbehör vilka är lagerförda. Den sista typen av order är på förbrukningsartiklar, detta är en 
EDC-order vilken är identisk med en reservdelsorder (se figur 5.6).  
 
I figur 5.2 illustreras översiktligt hur orderprocessen ser ut då en autoklav beställs, för en 
mer detaljerad beskrivning av processen se bilaga 4.  
 

Förfrågan kommer 
in

Offert utarbetas
Beställning 
kommer in

Order registreras
Konfigurera i 
Tacton

Skicka till 7 olika 
avdelningar

Skicka 
orderbehandling 
till produktion

Produktion 
tidsätter

Bekräfta till kund 
samt säljare o 
serviceledare

Leverans till kund Fakturering

Figur 5.2 Orderprocess autoklaver 
 
Vid utarbetning av offerter använder hon sig inte av Movex främst pga. den estetiska 
aspekten, det blir snyggare att utarbeta offerten i MS Word. Hon använder sig oftast av en 
mall i MS Word, detta är samma mall som innesäljarna på området desinfektion använder, 
och följer prislistan vid prissättningen. Beställningarna registreras sedan i Movex och 
autoklaven konfigureras i Tacton. Kopia på detta skickas sedan i pappersformat till 
produktion, konstruktion, programmering, kalkyl, dokumentation, serviceavdelningen samt 
den aktuella säljaren. Orderbehandling skickas sedan till produktion vilka tidsätter ordern 
och sänder den tillbaka till Eivor. Eivor bekräftar sedan till kunden samt säljaren och den 
aktuella regionsansvariga serviceledaren.  
 
I figur 5.3 nedan illustreras hur orderprocessen ser ut då tillbehör till autoklaver beställs då 
de är lagerförda samt då de inte är det. För en mer utförlig beskrivning se bilaga 5.  
 

Beställning 
kommer in

Kontrollera om 
artiklar är 
lagerförda

Lagerförda

Ej lagerförda

Skickar 
snabborder till 
spedition

Spedition plockar 
order och sänder

Fakturering

Skickar 
orderbehandling 
till Sterilization

Sterilization 
tidsätter order

Bekräftar 
till kund

Leverans 
till kund

Fakturering

Figur 5.3 Orderprocess Tillbehör 
 
Då en kund beställer tillbehör till en autoklav finns två (2) möjliga scenarion beroende på 
om artikeln är lagerförd eller inte. Är den lagerförd skickas en snabborder direkt till 
spedition vilka plockar och sänder godset till kunden. Finns inte artikeln lagerförd läggs 
beställningen in i Movex och orderbehandling skickas till Getinge Sterilization vilka 
tidsätter ordern och sänder tillbaka orderbehandlingen till Eivor. Hon bekräftar sedan till 
den aktuella kunden och säljaren.  
 
För Eivor är en första klassens kund en kund vilken gör en upphandling för ett stort 
projekt t.ex. hela sterilcentraler eller operationsavdelningar. Om dessa kunder kommer igen 
efter ca. 15-20 år då de behöver ny utrustning gör det kunden ännu viktigare. I övrigt tycker 
hon att kategorisering bör ske med omsättning och frekvens som kriterium. Dock tycker 
hon att det är svårt att väga dem mot varandra. En kund vilken handlar ofta men inte för så 
mycket pengar får hon en god relation till och behandlar förmodligen som en första 
klassens kund, medan en kund vilken beställer sällan men för mycket pengar får hon ingen 

                                                 
2
  En autoklav är en sterilisator. Användningsområden: Sterilisering av operationsinstrument (inkl. 
tatueringsverktyg), media, diverse laboratorieutrustning. Avdödning (forskning). (Susning, 2006) 
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relation till och behandlar förmodligen inte på samma sätt som kunden hon har en relation 
med.  
 
Det finns ett säljstöd kopplat till Movex vilket kallas Caesar, dock har de inte bestämt om 
detta ska användas ännu. Så i dagsläget används det endast som en adressbok över 
kunderna då de t.ex. skall göra ett utskick. Dessa utskick kan bestå av t.ex. direkt reklam, 
branschtidningar eller utbildningskataloger. Adressboken är dock inte så uppdateras som 
vore önskvärt.  

5.1.4 Fältsäljare 

Det finns ett stort antal säljare på fältet vilka tillhör Getinge Sverige AB. De vilka har 
intervjuats är Michael Franzén vilken är försäljningsansvarig för sjukhus samt har även ett 
eget säljdistrikt. Den andra vilken intervjuats är Bengt Hjertberg vilken är distriktschef 
(säljare). Den sista intervjupersonen var Klas Rudbäck vilken är distriktsansvarig säljare. 
Michael Franzén har dels personalansvar samt skall agera bollplank för de övriga säljarna 
men har samtidigt sitt eget säljdistrikt. Bengt Hjertberg reser ca 4 dagar i veckan till sina 
kunder i distriktet och följer upp tidigare affärer, håller utbildningar i handhavande, har 
hand om utställningar samt övriga kundpåverkande arbeten. Bengt har också innesäljaren 
Mikael Larsson vilken stödjer honom från kontoret. Arbetsuppgifterna består av 
kundbesök, försäljning av utrustning, supportera kunder, utbilda användare, driva projekt 
samt vara affärspartner till kund enligt Klas.  
 
De har alla olika definitioner på vad en kund är. Michael Franzén definierar en kund som 
”Kan vara en blivande köpare som bearbetas eller en person som redan har köpt som ska följas upp”. 
Bengt Hjertbergs definition av en kund lyder som följer ”Person som på någon plats i kedjan 
använder eller på något vis kommer i kontakt med våra produkter, t.ex. arkitekt, inköpare, grossist, 
entreprenör, brukare, avdelningsföreståndare, vaktmästare, fastighetsägare mm.”. Klas Rudbäck har en 
tredje definition och den är helt enkelt ”Samarbetspartner”. En viktig kund för Getinge 
Sverige AB är enligt Michael Franzén en nöjd kund som är en bra referens för företaget 
och som kan bli en återköpare, dessa bygger upp företaget och genererar en positiv spin-off 
effekt. Bengt Hjertberg säger kort och gott att en viktig kund är med och påverkar val av 
produkt.  
 
För att skapa en nöjd kund krävs att säljaren är en god lyssnare vilken förstår kundens 
behov. Säljaren bör också ha en förmåga att få kunden att förstå att säljaren har insett 
kundens behov och kan leverera. Efter leverans är det viktigt med uppföljning enligt 
Michael Franzén. Nyckelorden är trygghet, tillit och samarbete. Självklart är också en god 
produkt viktig enligt Bengt Hjertberg men också en säljare vilken bidrar med kunskap kring 
användandet samt företagets kunskap t.ex. service. En nöjd kund skapas enligt Klas 
Rudbäck genom att Getinge Sverige håller kontakt med kunden, är noga med att ge besked 
även om det inte är ett bra besked, tillgänglighet och till sist tillhandahålla relevant kunskap.  
 
Kunder kategoriseras inte av intervjuobjekten idag. Dock poängterar Michael Franzén att 
Getinge Sverige AB: s sjukhuskunder skiftar i storlek beroende på inköpsbehov från år till 
år. Kundernas betydelse för Getinge Sverige AB avgörs av vilka projekt som är aktuella.  
 
Säljare har ofta kontakt med Getinge Sverige AB: s kunder. Ett kundbesök är ett vanligt 
sätt att mötas, detta föregås ofta av att säljaren vill visa en nyhet eller göra uppföljning, 
relativt ofta är det kunden som initierar besöket enligt Michael Franzén. Bengt Hjertberg 
ringer och bokar besök, kollar tiden och vad som är på gång innan besöket. Själva mötet 
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med kunden innehåller en behovsinventering och någon typ av förslag till hur en lösning 
skulle kunna se ut.  
Då förfrågningar hanteras görs det på lite olika sätt. Är det en större upphandling som skall 
ske kommer ett utskick från ett centralt organ till prenumeranter, OPIC. En förfrågan kan 
också göras direkt vid ett kundbesök eller via telefon. En del förfrågningar kommer också 
in till kundtjänst via brev, fax, e-post eller telefon. Bengt Hjertberg säger att beroende på 
förfrågan utför antingen han eller Mikael Larsson arbetet med att utarbeta offerten. Vid en 
komplex affär utförs en kalkyl och de funderar över konkurrens och vad han hört tidigare 
om kunden. Offertarbetet är enligt Klas Rudbäck mycket tidsödande och innehåller 
följande olika aktiviteter, offertskrivande, ifyllnad av diverse kravspecifikationer och 
förfrågningsunderlag.  
 
Vid prissättning utgår säljarna vid dagliga förfrågningar från prislistan. Det finns dock 
sedan länge tillbaka en grossistrabatt på 5 %. Landsting har också separat tecknade avtal 
med Getinge Sverige AB. Detta är prissatt utifrån en konkurrenssituation enligt Michael 
Franzén. Bengt Hjertberg säger att han följer avtal om det finns något sådant. Annars gör 
han enligt sig själv på det vanliga sättet, alltså genom att hålla linjen och inte ge mer rabatter 
än vad som är rimligt. Speciella affärer diskuteras innan beslut.  
 
Då en kund skall beställa vill Michael Franzén ha den skriftligt, antingen via e-post, brev 
eller fax. Bengt Hjertberg säger vidare att han skickar beställningen till Getinge via e-post, 
brev eller fax. Väl i Getinge registrerar Mikael Larsson den. Om Bengt får beställningen via 
telefon skriver han beställningsunderlaget utifrån samtalet. Klas Rudbäck poängterar att det 
är viktigt då en beställning kommer in att han tackar för den och att han tar reda på korrekt 
leverans- och faktureringsadress.  
 
De tre intervjuobjekten anser att de skulle kunna ha användning av kundkategorisering vid 
prissättning. Dock säger Michael Franzén att detta redan i dagsläget sker till viss del, då 
utifrån hur mycket kunden köper eller aviserar att köpa. Kriterier vilka Michael Franzén 
skulle använda vid kategorisering är behovet av produkter och tjänster samt deras 
trogenhet till Getinge Sverige AB. Bengt Hjertberg skulle kategorisera efter vilken typ av 
kund det är, en kund inom sjukvård, industri eller kommun, men även om det är en stor 
eller liten kund och om denne är trogen eller inte gentemot Getinge Sverige AB. Klas 
Rudbäck anser inte att det behövs någon kategorisering dock så föreslår han att 
kategorierna i så fall skulle bygga på hur stora projekten är eller hur mycket kunden handlar 
för.  

5.1.5 Serviceledare 

Hos Getinge Sverige AB finns fyra (4) regionsansvariga serviceledare i fyra (4) olika distrikt, 
dessa är syd, mitt, ost och norr. Stefan Larsson regionsansvarig för region mitt säger att han 
har ansvar för resultat och personal i sin egen region samt ansvar för att allt blir utfört och 
ser till att eftermarknaden fungerar. Ronny Olofsson är regionsansvarig för region norr och 
benämner sina arbetsuppgifter som arbetsledning samt ansvarar för försäljning av Getinge 
Sveriges tjänster.  
 
Stefan Larsson definierar en kund som ”Någon som är intresserad av våra tjänster/produkter nu 
eller i framtiden”. En viktig kund är enligt honom någon som vill nå samförstånd genom att 
medverka till ett mål. För att tillfredsställa en kund anser han att en hög servicegrad genom 
att kunden får vad de förväntar sig eller det de är villiga att betala för är viktigt.  
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Ronny Olofsson anser att en kund är ”Den som använder eller skulle kunna använda våra 
produkter och tjänster.”. En kund är enligt Ronny viktig om denne har ett behov av just 
Getinge Sveriges produkter och tjänster. En nöjd kund skapas enligt honom genom att 
Getinge Sverige är tillgängliga samt att de kan lämna snabba besked och tillfredsställa 
kundens behov.  
 
De olika situationerna vid vilka Stefan Larsson har kontakt med kunder är vid arbete med 
serviceavtal, i samband med besiktningar av installationer, utbildningar eller presentation av 
de tjänster vi erbjuder samt eventuellt vid bokning av service eller vid andra problem.  
 
Vid avtalsarbete ser processen ut som följer i figur 5.4, en mer detaljerad beskrivning av 
processen finns i bilaga 6.  
 

Förfrågan 
kommer in

Förfrågan 
bekräftas

Offertarbete
Utskick inom 
1 vecka

Undertecknade 
avtal kommer in

Läggs in i 
avtalsmodul och 

arkiveras
 

Figur 5.4 Avtalsprocessen 

 
Processen initieras av att en förfrågan kommer in och den aktuella serviceledaren bekräftar 
denna till kunden. Det som sedan följer är offertarbete och sedan görs ett utskick inom 1 
vecka. De undertecknade avtalen kommer in till kundmottagningen vilka sedan lägger in 
dem i avtalsmodulen samt arkiverar dem. 
 
Stefan har utarbetat en klassificering av kunder teoretiskt utifrån kundens omsättning per 
år, dock använder han inte detta ännu pga. att han väntar på ett beslut från ledningen. 
Ronny särskiljer sina kunder efter om de är trogna kunder eller sällan kunder. Om Ronny 
skulle kategorisera kunderna skulle han främst ta hänsyn till hur avancerad kundens 
utrustning är därmed hur mycket kunskap teknikern behöver för att klara av arbetet. Han 
skulle med kategorisering vilja skapa en differentierad prislista.  

5.1.6 Kundmottagare 

I Getinge Sverige AB: s kundmottagning jobbar två (2) personer, Ingegerd Sima och Britt-
Marie Bengtsson. De huvudsakliga arbetsuppgifterna vilka utförs i kundmottagningen är att 
ta emot och registrera felanmälan och reservdelsbeställningar framförallt från externa 
kunder men även interna tekniker. Andra arbetsuppgifter är registrering av serviceavtal, 
resebokningar för tekniker, registervård (i mån av tid) då framförallt individregistret mm.  
 
En kund är enligt Ingegerd Sima de vilka skapar arbetet och i slutänden betalar deras löner. 
Britt-Marie Bengtsson definierar kund på ett annat sätt, närmare bestämt ”En person som står 
i centrum”. För att skapa en nöjd kund nämner Britt-Marie att viktiga element är 
tillgänglighet, tydlighet, tillmötesgående och lyhörd för vad kunden har att säga.  
 
I dagsläget finns ingen möjlighet att behandla kunderna olika. Om de ska behandlas olika 
gäller det att det ligger automatiskt i systemet, som t.ex. förprogrammerade rabatter. 
Anledningen till att det måste ligga automatiskt är att arbetsbelastningen är stor och det 
ringer hela tiden, de har inte tid att fördjupa sig i specifika fall. Om Ingegerd Sima skulle 
kategorisera kunderna skulle hon väga omsättningen absolut tyngst.  
 
Personalen i kundmottagningen använder sig av Movex i sitt arbete hela tiden, både då de 
lägger in serviceordrar och reservdelsbeställningar. För att se utförligt hur de arbetar med 
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detta i Movex se bilaga 7 och bilaga 8. I figur 5.5 visas översiktligt hur hela processen för 
serviceorder ser ut. 
 

Felanmälan 
kommer in

Registrering av 
serviceorder

Skicka ut ordern 
till servicetekniker

Utför arbetet Återrapportering Fakturering

 
Figur 5.5 Serviceorderprocess 

 
Kundmottagningen tar emot felanmälan via telefon, fax eller e-post och registrerar den i 
Movex genom att ta reda på maskinens individnummer. Detta genererar en serviceorder 
vilken i de flesta fall serviceledaren tar hand om och skickar ut till serviceteknikern, men i 
vissa fall görs även detta av kundmottagningen.  
  
Här nedan i figur 5.6 visas översiktligt hur hela processen för reservdelsbeställningar ser ut.  
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EDC
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Getinge Sverige

Getinge Sverige 
fakturerar kund

 
Figur 5.6 Reservdelsorderprocess 

 
Kundmottagningen tar emot reservdelsbeställningar via telefon, fax och e-post. Sedan läggs 
ordern in i Movex och skickas via Electronic Data Interchange (EDI) till European 
Distribution Center (EDC) i Belgien. Kundmottagningen bevakar sedan ordern i Movex 
genom att studera statusförändringar. De släpper ordern då de ser att det genererats en 
plocklista hos EDC.  

5.2 Sammanfattning av brister 

Här nedan presenteras de sammanfattade brister vilka finns inom det studerade området, 
dessa kommer att analyseras närmare i nästa kapitel.  

5.2.1 Kundregistret 

Den mest framträdande bristen med kundregistret är att det finns en uppsjö av 
kundnummer och därmed många dubbletter av kunder. Kunder kan heller inte tas bort 
från kundregistret då det finns historik kring kunden. Den enda möjligheten för att kunden 
inte skall användas mer är att den sätts i status 90. Den ligger då fortfarande kvar i systemet 
men kan inte användas, detta gör att svarstiderna ändå är långa och det är svårt att hitta rätt 
kund.  
 
Vid uppläggning av kunder och underordnade adresser finns en standard, dock följs inte 
denna av alla medarbetare. Kunder kan också vara av olika kundtyper, de vanligaste är typ 0 
vilket är en normalkund eller typ 2 vilken enbart är en placeringsadress. Här uppstår det 
problem då t.ex. innesäljarna ska lägga in en order så kan de inte använda kunderna av typ 
2 och en ny kund måste läggas upp.  

5.2.2 Innesäljare desinfektion 

Den mest konkreta bristen här är att de inte använder sig av Movex i den utsträckning som 
de skulle kunna göra. De utarbetar offerter i en mall i MS Word och de har sin prislista i ett 
MS Excel-ark.  
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Då de lägger en order i Movex påverkar den varken lager eller produktion utan den skrivs 
ut och skickas via fax till det producerande företaget i Växjö.  
 
Getinge Sverige AB är enligt innesäljarna mycket bortskämda med att kunder kommer till 
dem eftersom de är världsledande inom sin bransch, kunderna är också mycket tåliga vilket 
inte ofta är fallet i andra mindre företag.  

5.2.3 Innesäljare sterilisation 

Här identifieras liknande brister som hos innesäljarna på desinfektion, affärssystemet 
Movex används inte i den utsträckning som vore önskvärt. Offerter görs i MS Word och 
prislistan finns i ett MS Excel-ark.  
 
Flera moment görs idag manuellt i form av att papper utväxlas mellan olika avdelningar och 
personer.  

5.2.4 Fältsäljare 

Mycket utav fältsäljarnas tid går åt till aktiviteter vilka inte är direkt kundpåverkande 
exempel på detta är restid, administrativa uppgifter, väntetid osv.  
 
Fältsäljarna har inte heller tillgång till Movex utan då en beställning skall läggas måste detta 
göras genom innesäljarna på kontoret i Getinge.  

5.2.5 Serviceledare 

Serviceledarna skiljer inte på sina kunder i dagsläget, inte på något uttalat sätt i alla fall. 
Stefan Larsson har dock utarbetat en kundkategorisering baserad på hur stor omsättning 
kunden har.  

5.2.6 Kundmottagning 

I kundmottagningen kan de inte skilja på kunderna i sitt dagliga arbete pga. den höga 
arbetsbelastning vilken råder. De använder Movex till i stort sett alla arbetsuppgifter och 
har därför anpassat sina processer därefter. 

5.2.7 Övergripande brist 

Ett övergripande problem för hela organisationen är att det inte finns en gemensam bild av 
vad en kund är. Alla har sina egna definitioner och synsätt.  
Majoriteten av intervjuobjekten har en liknande definitioner på vad en kund är. De tar alla 
upp både nutidsaspekten och framtidsaspekten. Definitionerna lyder som följer ”Någon som 
använder våra produkter nu eller i framtiden.” (Mikael Larsson), ”Kan vara en blivande köpare som 
bearbetas eller en person som redan har köpt som ska följas upp.” (Michael Franzén),”Någon som är 
intresserad av våra tjänster/produkter nu eller i framtiden.” (Stefan Larsson) och ”Den som använder 
eller skulle kunna använda våra produkter och tjänster.” (Ronny Olofsson). Några som fokuserar 
mer på att kunden finns i centrum är medarbetarna i kundmottagningen, Britt-Marie 
Bengtsson och Ingegerd Sima. Deras definitioner lyder som följer ”En person som står i 
centrum.” (Britt-Marie Bengtsson) och ”…de vilka skapar arbetet och i slutänden betalar våra 
löner.” (Ingegerd Sima). De öviga intervjuobjekten definierar kundbegreppet som följer. 
Eivor Linde ”…en person vilken använder Getinge Sverige AB: s produkter och gärna återkommer.”, 
Bengt Hjertberg ”Person som på någon plats i kedjan använder eller på något vis kommer i kontakt 
med våra produkter, t.ex. arkitekt, inköpare, grossist, entreprenör, brukare, avdelningsföreståndare, 
vaktmästare, fastighetsägare mm.” och till sist Klas Rudbäck ”Samarbetspartner.”. 
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6 Analys 
Under analysen jämförs teorin med empirin, för att kartlägga likheter och olikheter.  

6.1 Kundregistret 

Eivor Linde berättar att i dagsläget går det inte att ta bort kunder från kundregistret utan 
det enda medarbetarna kan göra är att sätta kunden i status 90 vilket betyder att de inte kan 
användas men ligger fortfarande kvar i kundregistret. Detta ger långa svarstider och 
arbetsuppgifter tar längre tid att genomföra, både på grund av svarstiderna men också på 
grund av den uppsjö av kundnummer som finns vilka gör det svårt att finna det som 
eftersöks.  
 
Bodin et al. (2000) menar att de problem vilka fanns då dokumenthanteringen sköttes 
enbart manuellt har arkiverats och ökat i omfattning då hanteringen blev elektronisk. 
Författarna menar att alla sätter sin prägel på dokumenthanteringen då den kommer direkt 
in i de enskilda medarbetarnas datorer. Detta problem har aktualiserats hos Getinge Sverige 
AB där många olika medarbetare lägger in kunder och alla sätter sin personliga prägel på 
det. Det fanns enligt Britt-Marie Bengtsson från början en standard för hur kunder ska 
läggas in, dock har denna frångåtts och kunderna ligger upplagda på många olika sätt. Det 
förekommer ofta att referenser ligger upplagda i adresserna vilket är förödande då det ofta 
är olika referenser varje gång, vilket medför att antalet kunder och adresser ökar dramatiskt. 
I affärssystemet Movex finns olika kundtyper att välja på då kunder läggs upp, de olika 
avdelningarna använde sig av olika kundtyper för olika saker. Detta gjorde att de inte kunde 
använda varandras kunder även om det var korrekt adress, även detta ökade antalet kunder 
och kundnummer. Alla dessa brister visar på bristen på kontroll och överblick, detta är 
allvariga brister enligt Bodin et al. (2000). Författarna anser att utan överblick kan inte 
kontroll utövas.  

6.2 Kundbegreppet 

En kund är enligt Susning (2006) någon person eller organisation vilken mot betalning 
erhåller en vara eller tjänst. Kunden är en köpare eller konsument.  
 
I stort sett alla pekar i sin definition på att en kund är någon som köper eller använder 
Getinge Sverige AB: s produkter. Mikael Larsson, Michael Franzén, Stefan Larsson och 
Ronny Olofsson pekar dock även på att en kund även är någon som inte har handlat av 
dem ännu, alltså en potentiell kund. Denna framtidsaspekt tycker jag är intressant eftersom 
det visar att de vill växa och utvecklas, inte bara är nöjda med nuläget.  
 
Britt-Marie Bengtsson och Ingegerd Sima har ett mer processorienterat synsätt på sin 
definition av kund, alltså de sätter kunden i fokus och förstår att det är kunden som i 
slutändan betalar deras löner. Detta stämmer bra överens med Trivectors (2006) synsätt, att 
kunden skall bestämma huvudprocesserna. Likheter finns även med vad Rentzhog (1998) 
anser, att processen skall skapa värde för kunden.   

6.3 Kundkategorisering 

I Movex finns ett program för att analysera kunder, detta program heter ARS260 (Movex 
Companion, 2006). Detta program presenterar en mängd data om en viss kund. Då det 
gäller att kategorisera kunderna är de viktigaste kriterierna enligt medarbetarna hos Getinge 
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Sverige AB omsättning samt hur pass frekvent kunden handlar. ARS260 kan på ett 
överskådligt sätt presentera detta på ett valt kundnummer (se figur 3.7). Hallgren (2002) 
anser däremot att lönsamhet är grunden för en bra kategorisering eftersom även om en 
kund omsätter mycket pengar så behöver denne inte vara lönsam för företaget.  
 
I dagsläget har en av serviceledarna, Stefan Larsson, utvecklat en kundkategorisering för 
service och reservdelskunder. Denna bygger dock enbart på omsättning, och inte på hur 
trogna kunderna är eller hur lönsamma de är för företaget. Kategoriseringen används inte i 
dagsläget pga. att han väntar på ett beslut från ledningen.  
 
Informationen ARS260 genererar räcker om kunderna skall kategoriseras efter omsättning 
och frekvens vilket medarbetarna anser, men återigen är det viktigt att tänka på som 
Hallgren (2002) säger att de kunder vilka omsätter mest är inte alltid de mest lönsamma. 
Detta resonemang styrks även av författaren van Triest (2005) vilken diskuterar om stora 
kunder ger högre lönsamhet, han anser att det ofta är så men inte alltid. Även 
Samarbetande konsulter (1993) tar upp detta fenomen i sitt resonemang om 80:20-regeln, 
de visar bl.a. ett exempel på ett företag i uppvärmningsbranschen där två av de tre största 
kunderna var förlustkunder.  
 
Medarbetarna anser även att frekvens skulle vara ett mått på hur viktig en kund är, dock 
menar Hallgren (2002) att en bra kund är någon som handlar sällan och mycket. Detta för 
att det då håller nere på kostnaderna som t.ex. administrativa kostnader, fraktkostnader 
osv. 
 
Problemet är att samma kundnummer inte används varje gång en viss kund handlar. Detta 
medför att om användaren vill ha all information om en kund måste denne titta på flera 
kundnummer. Det går heller inte att se vad kunden har handlat, användaren kan med andra 
ord inte se om det är kapitalutrustning, tillbehör, reservdelar eller service. Programmet 
presenterar alla transaktioner kunden har gjort med Getinge Sverige AB i sin helhet.  

6.4 Processer försäljning av kapitalutrustning 

Getinge Sverige AB har dokumenterat sina processer översiktligt i samband med ISO9000-
certifiering. En process är enligt författarna Alexandersson et al. (1998), Rentzhog (1998) 
samt Ljungberg och Larsson (2001) ett antal aktiviteter vilka sker återkommande i en viss 
ordning för att tillfredsställa kunden.  
 
Många framgångsrika företag idag organiserar sin verksamhet kring processer, i denna typ 
av verksamhet ligger fokus på hur personalen går tillväga i sitt arbete, flödena i 
verksamheten samt de resultat flödena leder till. Fokus skall här ligga på slutanvändaren, 
dennes krav, behov och önskemål samt hur de uppfylls (Ekonomistyrningsverket, 2005).   

6.4.1 Orderprocess Desinfektion  

Getinge Sverige AB använder vilket tidigare framgår i uppsatsen, affärssystemet Movex. 
Detta system innehåller funktioner för att stödja större delen av denna försäljningsprocess.  
Det finns t.ex. en funktion i Movex vilken används för att skapa offerter, denna används 
inte i dagsläget pga. att innesäljarna anser att det blir en snyggare layout om den skapas via 
mallar i MS Word. Fördelarna med att utarbeta offerter i Movex är att det underlättar då 
beställningar kommer in eftersom beställningen då kan skapas utifrån offerten (Movex 
Companion, 2006). Arbetet underlättas om alla offerter ligger i Movex detta pga. att det är 
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lättare att följa upp offerter vilka inte resulterat i en beställning, samt ger en överblick över 
hur mycket varor som offererats. 
 
I Movex finns även möjligheten att lagra och hantera prislistor (Movex Companion, 2006). 
I dagsläget används inte denna funktion av innesäljarna utan de har prislistan i ett MS 
Excel-ark på servern. Det finns en prislista i Movex, dock är denna inte uppdaterad och  
med andra ord används den inte. Om prislistan i Movex hade varit mer korrekt hade den 
kunnat användas vid t.ex. offertarbete och beställningar, detta hade minimerat risken för 
fel, vilket hade gjort arbetet mer effektivt.  
 
När beställningar kommer in till Getinge Sverige AB läggs ordern i Movex, dock går den 
inte automatiskt till tillverkningen i Växjö, utan beställningen skrivs ut och faxas manuellt. 
Detta borde kunna ske automatiskt i systemet.  
 
Ofta då order läggs in i systemet finns inte rätta adresser och ibland inte heller någon 
upplagd kund vilken stämmer överens med den aktuella beställningen. Detta gör att nya 
adresser behöver läggas upp, men innesäljarna på desinfektion anser ofta att det inte är 
nödvändigt och då skriver de in adresserna manuellt. Detta gör att adresserna inte finns 
inne i systemet när de eventuellt skall användas igen. 
 
När processen har kommit så långt att kunden skall faktureras är det mycket viktigt att 
säljare alternativt innesäljare i början av processen har kontrollerat noggrant att de har rätt 
uppgifter om kunden. I nuläget är det främst fältsäljarna vilka kontrollerar detta, vilket 
medför att innesäljarna måste lita på vad som står på ordern. Detta är också mycket 
väsentligt då maskiner skall levereras till kund. Annars kan följande problem uppstå: 
kunden får inte produkten till rätt adress, fakturan går till fel person och pengarna kommer 
inte in till företaget samt skapar merjobb för ekonomiavdelningen. Alla måste med andra 
ord tänka på att förenkla för nästa person i processen.  

6.4.2 Orderprocess autoklav 

Här finns liknande problem som i orderprocess desinfektion. Affärssystemet Movex 
används inte fullt ut, utan främst till att lägga order vilka sedan går vidare till de tillverkande 
bolagen. Då Eivor Linde utarbetar offerter görs detta i en mall i MS Word, detta främst på 
grund utav den estetiska aspekten. I Movex finns enligt Movex Companion (2006) en 
funktion för att skapa offerter. Ordrar kan sedan skapas direkt från offerten vilket medför 
att informationen enbart behöver skrivas in en gång. Prislistan vilken Eivor använder finns 
i formatet MS Excel och uppdateras i detta program kontinuerligt. I Movex finns självfallet 
en funktion för att hantera prislistor, om priserna finns där kommer de automatiskt in på 
offerter och ordrar vilka skapas i Movex, under förutsättning att rätt artikelnummer 
används.   
 
I dagsläget strävar företag mot att bli så papperslösa som möjligt, detta för att den 
mänskliga faktorn inte skall bidra till fler fel än nödvändigt. Ett exempel vilket visar på att 
papper fortfarande används till stor del inom företagen idag är när orderbehandlingskopior 
skall skickas ut. Eivor behöver skicka dem manuellt i pappersformat till sju olika personer 
och avdelningar inom Getinge-koncernen. Om många manuella inmatningar görs under 
processen ökar risken för att den mänskliga faktorn orsakar fel, detta ökar med andra ord 
risken för att antalet fel i underlagen skall stiga.  
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När en organisation skall genomföra en processorientering eftersträvas att alla ser hela 
processen och tillsammans strävar för att uppfylla kundens behov och önskemål 
(Rentzhog, 1998). Detta betyder att alla personer vilka är involverade i processen måste 
fokusera på att underlätta för nästa person i ledet. I dagsläget är Getinge Sverige AB 
fortfarande till stor del funktionsorienterat, medarbetarna fokuserar mest på den del av 
processen de har ansvar för.  

6.4.3 Orderprocess tillbehör autoklav 

Orderprocessen för tillbehör vilka ej är lagerförda liknar orderprocessen för autoklaver, 
vilket medför att de har liknande för- och nackdelar.  
 
Orderprocessen för tillbehör vilka är lagerförda är mycket kort, då en snabborder skickas 
direkt till spedition. Vid denna typ av order används Movex mer och det mesta sköts 
digitalt och ingen manuell pappershantering.  

6.4.4 Fältsäljare 

Mycket av fältsäljarnas tid går åt till andra saker än att aktivt bearbeta eller jobba med 
kunder. Denna tid går åt till administrativa sysslor samt vänte- och restid. Detta har Kotler 
(1996) illustrerat i sitt time-and-duty diagram (figur 3.1).  
 
För att detta skall kunna förbättras och mer tid skall kunna läggas på kunderna måste det 
administrativa arbetet effektiviseras. Offerter görs även av fältsäljarna i MS Word. I 
dagsläget har de inte tillgång till affärssystemet Movex, som innehar en funktion för att 
skapa offerter (Movex Companion, 2006). Det hade underlättat arbetet med att följa upp 
offerter samt arbetet med att lägga beställningar.  
 
Det är viktigt att fältsäljarna kontrollerar leverans- och faktureringsadress noggrant, då det 
underlättar för andra personer inom företaget t.ex. ekonomiassistenten och 
serviceavdelningen. Om processynsättet genomsyrar hela organisationen vilket Rentzhog 
(1998) förespråkar, ser varje medarbetare hela processen och förstår alla inblandade 
personers behov för att kunna tillfredsställa kundens behov. Detta styrks även av Trivector 
(2006) vilka menar att kundens behov är det som skall bestämma huvudprocesserna.     

6.5 Processer service och reservdelar 

Här nedan presenteras en analys av serviceledarnas och kundmottagarnas arbetssätt vilka är 
involverade i de aktuella processerna. Serviceorderprocessen och reservdelsorderprocessen 
analyseras även de under detta avsnitt.  

6.5.1 Serviceledare 

Serviceledarna är eniga om att olika kunder skall få olika priser och servicegrad beroende på 
hur viktiga de är för företaget. Med viktiga menar de hur mycket de omsätter. 
Serviceledaren Ronny Olofsson vill också differentiera utefter hur avancerad utrustning 
kunden har, med andra ord hur komplicerat arbetet för teknikern blir. Deras resonemang 
styrks av författaren van Triest (2005) vilken menar att kunder kostar mer än bara 
kostnaden för produkten eller tjänsten. Variationen kan bero på kostnader relaterade till 
den fysiska utbytesprocessen och specifika kostnader för en kund. Skillnader i kunders 
lönsamhet kan relateras till att olika kunder betalar olika priser för samma produkt, om de 
får extra support eller om de beställer mer effektivt. Ofta anses en stor kund vara mer 
lönsam, men en stor kund kräver ofta mer i form av service och kortare leveranstider.  
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Serviceledarna är eniga om att de vill ha en differentierad prislista i Movex. Det finns i 
Movex möjlighet att lägga en viss rabatt som standard på ett kundnummer. Detta anser 
serviceledarna skulle vara bra då en differentierad prislista kan skapas beroende på vilken 
rabattsats kunden har.  

6.5.2 Kundmottagare  

Kundmottagarna har ingen möjlighet att differentiera kunderna i sitt dagliga arbete, utan 
den enda möjligheten för dem att utnyttja detta är om det ligger förprogrammerat i Movex. 
De anser själva att en differentierad prislista skulle vara effektivt där t.ex. rabatt ligger 
automatiskt på de kunder vilka ska ha det. Anledningen till att det måste ligga automatiskt 
är att de inte har tid att fördjupa sig i enskilda fall då arbetsbelastningen är så hög.  
 
Det finns möjlighet att lägga förprogrammerade rabatter på enskilda kunder i Movex 
(Movex Companion, 2006). Detta används i dagsläget på de kunder vilka har avtal om t.ex. 
priser på reservdelar.  

6.5.3 Serviceorderprocess 

Serviceorderprocessen använder sig av affärssystemet Movex precis så som Movex 
Companion (2006) föreskriver. Kundmottagningen lägger in serviceorder där, vilken går till 
serviceledaren vilken skickar ut ordern till den aktuella serviceteknikerns PDA (Personal 
Digital Assistant). Serviceteknikern återrapporterar sedan från sin PDA och det går direkt 
in i Movex. Med andra ord så används inga papper i denna process, utan allt sköts digitalt 
med hjälp av Movex. Detta minskar risken för fel vilka är orsakade av den mänskliga 
faktorn.  
 
Kundmottagningen använder Movex på det sätt Movex Companion (2006) anser att det 
skall användas, som ett stöd under hela processen. De ser också hela processen och är 
mycket involverade hela vägen till slutkund. Detta fokus på slutkunden är precis det 
Ekonomistyrningsverket (2005) fokuserar på i sin beskrivning av processorientering. Alla 
inom denna process har också mycket kontakt med varandra och arbetar gemensamt för att 
nå ett bra resultat, denna gemensamma vision förespråkas av bl.a. Rentzhog (1998).  

6.5.4 Reservdelsorderprocess  

I denna process används två olika versioner av Movex, Movex 11 vilket används inom 
Getinge Sverige AB samt Movex 12 vilket används av EDC (European distribution center) 
vilket är centrallagret för Getinges reservdelar. För att överföra ordrar mellan de olika 
systemen används EDI, vilket gör att pappersflödet mellan de olika fysiska platserna är i 
det närmaste obefintlig. EDI är en känd teknik för att minska detta pappersflöde och skapa 
ett papperslöst kontor.  
 
Då beställningar tas emot av kundmottagningen så registreras de i Movex, precis enligt de 
principer vilka Movex Companion (2006) förespråkar. Även i denna process finns 
slutkunden i fokus, vilket den ska göra i alla processer enligt Ekonomistyrningsverket 
(2005). Alla kunder behandlas lika i denna process utom i de fall kunden har avtal med 
Getinge Sverige AB, då ligger en rabatt förprogrammerad på kunden.  
  



 

 37

7 Slutsatser 
I detta kapitel kommer mina slutsatser och förslag att presenteras.   
 
Det övergripande syftet med uppsatsen var att visa på hur standardiserade processer kring 
kunderna skall kunna skapas samt hur kriterier för en bra kundkategorisering kan tas fram. 
För att illustrera detta utfördes arbetet på ett fallföretag, Getinge Sverige AB. Arbetet skulle 
ge dem ett förslag på en gemensam bild av vad en kund är samt skapa standardiserade 
processer för hur arbetet med kunder skall se ut. Jag skulle också ge förslag på hur en bra 
kundkategorisering skulle kunna skapas. 
 
De frågeställningar vilka varit min utgångspunkt under arbetets gång belyser problem vilka 
är vanliga inom många företag idag, för att svara på dem har ett fallföretag, Getinge Sverige 
AB, använts. Frågeställningarna lyder som följer:  

• Hur kan ett företag definiera kundbegreppet? 

• Efter vilka kriterier skulle ett företags kunder kunna kategoriseras? 

• Hur skall processerna kring kunderna se ut för att skapa ett effektivt arbete? 

7.1 Generella slutsatser 

Här nedan presenteras slutsatser vilka är generella och kan appliceras på andra situationer 
än Getinge Sverige AB: s specifika situation.  

7.1.1 Kundbegreppet 

I mycket litteratur definieras inte begreppet kund alls utan anses ofta vara en självklarhet, 
men i litteratur vilken definierar begreppet brukar fokus ligga på att en kund är en person 
vilken köper något. Med andra ord så diskuterar inte litteraturen något om 
framtidsaspekten vad det gäller kunder.  
 
Det finns i dagsläget ingen gemensam definition på vad en kund är hos Getinge Sverige 
AB. Såsom författarna skiljer sig även medarbetarna på företaget åt i sina definitioner av 
vad en kund är. De flesta anser att en kund är någon som köper något av ett företag, dock 
poängterar många på Getinge Sverige AB även framtidsaspekten, alltså potentiella kunder, 
som en del av definitionen.  
 
Jag anser att framtidsaspekten är viktig då den visar att ett företag inte står still i sin 
utveckling utan hela tiden försöker att bearbeta sina potentiella kunder.  
 
Ett förslag till hur en kund skulle kunna definieras lyder som följande:  
”En kund är någon som använder eller skulle kunna använda företagets produkter eller tjänster i 
framtiden.” 
 
Denna definition är inte unik för Getinge Sverige AB utan är ytterst aktuell för alla företag. 
Detta för att inte fokusera enbart på de kunder företaget har i dagsläget utan även se de 
potentiella kunderna vilka kan få företaget att växa.  

7.1.2 Kundkategorisering 

I dagsläget finns ingen uttalad kundkategorisering hos Getinge Sverige AB liksom i så 
många andra företag, detta borde utarbetas för att kunna anpassa kundservice till hur viktig 
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kunden är. Det första många tänker på då en viktig kund skall definieras är hur mycket 
kunden handlar för, alltså hur mycket kunden omsätter. Medarbetarna på Getinge Sverige 
AB verkar vara av samma åsikt, med andra ord överens om att en kategorisering skall bygga 
på hur mycket kunden omsätter men även hur trogen kunden är. De är också överens om 
att den främsta kategoriseringen bör ligga automatiskt i Movex för att de ska kunna 
använda det effektivt vid t.ex. prissättning. 
 
Omsättning är visserligen ett mått på hur mycket kunden köper från företaget, men ger 
inget svar på hur lönsam kunden är. Det är som Hallgren (2002) anser att en stor kund inte 
alltid är en lönsam kund eftersom de kan kräva mer. Medarbetarna anser också att frekvens 
skall vara ett mått på hur viktig kunden är, och visst är det viktigt att kunden är 
återkommande, men om de handlar lite och ofta så blir det dyrare för det säljande 
företaget. Företag borde uppmuntra att kunderna köper sällan men mycket åt gången för 
att minska sina egna kostnader.  

7.1.3 Processer 

Getinge Sverige AB anser att de är en processorienterad organisation, dock anser jag att de 
inte är det fullt ut. Exempelvis pga. att alla processer har ingen utsedd processägare och 
även om det finns en utsedd person så arbetar inte denna med att se till att processen är 
effektiv och ändamålsenlig.  
 
De flesta affärssystem idag är uppbyggda på någon typ av best practice, alltså ett beprövat 
sätt att arbeta, så även Movex. Affärssystemen består också av förprogrammerade 
processer för hur det arbete vilket stöds av systemet skall utföras. Dessa olika processer 
beskrivs bl.a. i Movex Companion (2006).  
 
För att skapa standardiserade processer inom ett företag bör arbetssättet enligt mig följa 
affärssystemets arbetsflöden eftersom detta skapar processer vilka i högre grad är 
standardiserade. 

7.2 Uppfyllande av syfte och frågeställningar 

Mitt övergripande syfte med arbetet var att skapa en gemensam bild av vad en kund är, ge 
förslag på hur kunder skall kunna kategoriseras samt skapa standardiserade processer för 
hur arbetet med kunder skall se ut.  
 
För att kunna uppfylla syftet gjorde jag en nulägesanalys hos Getinge Sverige AB samt 
analyserade den. Detta gav upphov till att ett antal brister identifierades i både arbetssätt 
och i synsätt. För att komma tillrätta med dessa brister finns ett antal förslag i detta kapitel.  
 
Jag anser att jag uppfyllt syftet och svarat på frågeställningarna då en gemensam definition 
av begreppet kund har utarbetats. Även förslag till vad en kategorisering bör bygga på och 
hur detta kan genomföras har presenterats. De brister vilka identifierats i processerna 
bygger framförallt på att de inte använder sig av affärssystemet Movex i den utsträckning 
det är meningen att det skall göras. Därför finns ett antal förbättringsförslag i detta kapitel. 
Om alla medarbetare jobbar med systemet som det skall göras blir processerna enligt mig 
standardiserade samt lätta att styra och kontrollera.  
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7.3 Förslag till andra företag 

De förslag vilka presenteras under denna rubrik kan appliceras på andra företag än Getinge 
Sverige AB, som liknande problem. 

7.3.1 Kundregister 

Hos de allra flesta företag i nuläget så prioriteras inte aktiviteter som registerhantering, trots 
att det är en viktig del för att kunna arbeta effektivt (Bodin et al., 2000). Den övervägande 
delen affärssystem vilka finns på marknaden idag är uppbyggda på liknande sätt, därför är 
förslaget nedan applicerbart på de flesta systemlösningar.   
I dagsläget är kundregistret hos Getinge Sverige AB en enda stor djungel där det är svårt 
och tar lång tid att hitta det som eftersöks. Problemet med dessa överfyllda register vilka 
inte vårdas är ett problem hos många företag, detta styrks av Bodin et al. (2000). För att 
avhjälpa detta problem borde kundregistret i första läget rensas upp och sedan borde det 
finnas ett standardiserat sätt att lägga in kunder.  
 
Mina förslag till standardiserat sätt att lägga in kunder lyder som följer: 
1. Kontrollera noga om kunden finns i registret innan användaren skapar en ny kund.  
2. Använd samma kundnummerserie inom företaget.  
3. Använd alltid kundtypen 0 (normalkund), för att alla ska kunna använda kunden.  
4. Utarbeta en standard för hur adresser skall läggas upp och förmedla detta till de 
medarbetare vilka har befogenhet att lägga upp adresser.  

5. Lägg aldrig en referens i adressen, då kan den förmodligen inte användas igen utan 
nya adresser måste läggas upp hela tiden.  

6. Till sist, låt endast ett fåtal personer ha befogenhet att skapa nya kunder.  

Ett mål Getinge Sverige AB borde ha är att det enbart skall finnas ett kundnummer per 
kund.  

Jag anser att ett register borde finnas där det finns möjlighet att lägga de kunder vilka inte 
används längre (status 90 kunder). Detta för att det skall finnas möjlighet att behålla 
historiken kring kunden men också för att korta ner svarstiderna i det aktiva kundregistret 
och göra det lättare att hitta i registret. 

7.4 Förslag till Getinge Sverige AB 

Här nedan presenteras förslag vilka är specifika för Getinge Sverige AB. 

7.4.1 Kundbegreppet 

Getinge Sverige AB bör enligt mig använda en gemensam definition av vad en kund är. 
Även om det inte blir min definition de använder så anser jag att de bör ha en definition 
vilken inte enbart fokuserar på nuvarande kunder utan även potentiella kunder.  
 
Arbetet med att bearbeta potentiella och även nuvarande kunder borde förbättras inom 
Getinge Sverige AB, eftersom det görs i mycket liten utsträckning idag. 

7.4.2 Kundkategorisering 

För att arbeta vidare med kategorisering anser jag att en ABC-analys skall genomföras hos 
Getinge Sverige AB. Dock behöver alla ha gemensam bild av vad en kund är och 
processerna kring kunderna bör vara standardiserade innan detta genomförs. Jag anser 
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därmed att deras kategorisering skall bygga på lönsamhet och inte på omsättning och 
frekvens. 

7.4.3 Processer 

Getinge Sverige AB bör följa Movex Companions (2006) förslag till hur arbetsflödet skall 
se ut inom de olika processerna. Detta skulle resultera i processer vilka i högre grad är 
standardiserade.  

Processer för försäljning av kapitalutrustning 

Här fungerar inte processerna tillfredsställande, främst på grund av att de inte använder 
affärssystemet Movex i den utsträckning som de borde.  
 
Jag anser att de borde göra följande: 
 

• Utarbeta offerter i Movex, för att underlätta då beställning kommer samt för att 
kunna följa upp offerter mer effektivt.  

• Använda sig av prislistan i Movex, det borde vara lika lätt att uppdatera den som 
det Excel-ark de använder sig av nu.  

• Koppla ihop systemen mellan alla företag i koncernen för att minska det manuella 
pappersflödet.  

• En kundkategorisering borde utarbetas och ligga till grund för rabattsatser och även 
servicegrad. 

Processer för försäljning av tjänster och reservdelar 

De processerna vilka hanterar försäljning av tjänster och reservdelar använder sig av Movex 
som det skall användas, med andra ord som stöd till hela processerna. Men det finns 
självklart funktioner vilka skulle kunna utnyttjas på ett mer effektivt sätt.  
 

• Möjligheterna med förprogrammerade rabatter borde utnyttjas mer. 
• Kategorisering av kunderna borde utarbetas och användas aktivt av serviceledarna.  

 
Jag anser att denna del av organisationen är processorienterad då de ser hela processerna 
och fokuserar på slutkunden. De har också mycket kontakt med varandra inom 
processerna och hjälper till att underlätta för alla så att arbetet kan skötas så effektivt som 
möjligt.  
 

7.5 Förslag inför framtiden till Getinge Sverige AB 

Här nedan presenteras några övriga förslag och synpunkter jag har vilka inte faller in under 
de andra rubrikerna:  

• Försäljning av reservdelar kan ske via en webbaserad butik där kunderna själva kan 
se utbudet av reservdelar och själva plocka ihop de saker de vill ha. 
Förprogrammerade rabattsatser baserade på hur mycket kunden handlar för bör 
finnas. 

• En vidareutveckling på den ovannämnda webbaserade butiken är att utvidga 
försäljningen med kapitalutrustning. Alltså en webbaserad butik där kunden själv 
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skall kunna beställa standardmaskiner, men även kunna plocka ihop sin egen 
anpassade maskin. Här kan förprogrammerade rabattsatser användas på olika 
kunder, baserat på hur mycket de handlar för. 
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Bilaga 1 Kundtyper 
 
    0    =    Normal kund. Kan även vara betalare, bonus- 
              och provisionsmottagare. 
    1    =    Enbart bonus- eller provisionsmottagare, ej 
              beställare. 
    2    =    Enbart betalare, ej beställare. Kan även vara 
              bonus och provisionsmottagare. 
    7    =    Intern kund, kundreskontra uppdateras ej vid 
              fakturering. 
    8    =    Diversekund, skapad via orderregistrering på 
              en diversekundgrupp (se kundtyp 9). Kundtyp 8 
              kan ej anges vid nyregistrering av kunder i 
              kundregistret. 
    9    =    Diversekundgrupp. För varje registrerad 
              kundorder skapas automatiskt en ny post i 
              kundregistret. Postens första positioner 
              överensstämmer med detta gruppnummer. 
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Bilaga 2 Kundkategorier 
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Mottagen

Kontrollerar 
var jobbet är

Kontrollerat

Sorterar och 
bedömer vem 
som är lämplig

Sorterat och 

KM

SL

SL

SL

SL

Movex 
avtalsmodul

Movex

Movex

Arkiverar 
papperskopia 
samt skannar 
in en kopia

Arkiverat

KM



Sorterat och 
bedömt

Sänder ut till 
ST

Sänt

Mottar 
serviceorder

Mottagen

Utför jobbet

Jobb utfört

Åter -
rapporterar

Åter -
rapporterat

Avtal 
uppdateras

Avtal 
uppdaterat

Kontrollerar 
åter-

rapporteringen

Godkänt Ej godkänt

Redigerar

SL

ST

ST

ST

SL

SL

PDA

Movex

Movex 
avtalsmodul

Movex

Movex

XOR



Redigerar

Redigerat

Uppdaterar 
status för 
fakturering

Status 
uppdaterad

Mottar 
uppdatering 
av status för 
fakturering

Mottaget

Fakturera

Fakturerat

Efterbehandla

Efterbehandlat

Åtgärda fel

Fel åtgärdade

Uppdatera 
kundreskontra

Uppdaterat

Uppdatera 
försäljnings -

SL

SL

EA

EA

EA

EA

EA

EA

Movex

Movex

Movex

SOS

SOS 196

Movex

Movex

XOR



Uppdatera 
försäljnings -
register

Uppdaterat

Skickar ut 
faktura

Sänt

Gör 
inbetalning

Inbetalt

Kontrollerar 
inbetalningar

Kontrollerat

Uppdatera 
kundreskontra

Uppdaterat

EA

EA

EA

Kund

EA

Movex

Plusgiro 
Bankgiro

Movex



Kund 
kontaktat

Ta reda på om 
serienr. finns 

eller ej

Serienr. finns 
ej

Serienr. finns

Fråga efter 
maskinens 
placering

Frågat

Sök efter kund

Ej hittat Hittat

Sök maskin

Hittat

Fråga efter 
vilken maskin 

det är

Frågat

Lägger in 
informationen

Sök i systemet

Hittat

Fyll i 
felbeskrivning

Ifyllt

Kontrollera 
kontaktuppgif-

ter och 
referens

Stämmer Stämmer ej

Korrigera

Korrigerat

Serviceorder 

KM

KM

KM
Inlagt

Mottar 
meddelande

Mottagit 
meddelande

SL

KM

KM KM

KM
KM

KM

Movex

Movex

Movex

Movex

Lotus Notes

Lotus Notes

XOR

XOR

XOR

XOR

XOR

XOR

Förklaringar: 
KM = Kundmottagningen
SL = Serviceledare
ST = Servicetekniker
EA = Ekonomiassistent
Movex = Affärssystemet

Bilaga 7 
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Serviceorder 
genereras

Serviceorder 
genererad

Mottar 
serviceorder

Mottagit 
serviceorder

Kontrollerar 
var jobbet är

Kontrollerat

Sorterar & 
bedömer vem 
som passar

Sorterat & 
bedömt

Bedömer akut 
eller ej

Ej akut Akut

Kontaktar 
service -
tekniker

Kontaktat

Skickar ut 

SL

SL

SL

SL

SL

Sorterar & 
bedömer vem 
som passar

Sorterat & 
bedömt

Skickar mail 
ev. sms till ST

Sänt

Mottar 
meddelande

Mottaget

Åker till kund

Är på plats

Verifierar 
serienr.

Avläst

Rapporterar till 
kund -

mottagningen

Rapporterat

V

Kontrollera om 
kund finns i 

SL

SL

ST

ST

ST

ST

STKM Utför jobb

Movex

Movex

PDA

XOR

XOR



Skickar ut 
serviceorder 
till service -
tekniker

Skickat

Åker till kund

Är på plats

Utför jobbet

Utfört

Mottar 
serviceorder

Mottagit 
serviceorder

SL

ST

ST

ST

Kontrollera om 
kund finns i 
systemet

Kund finns Kund finns ej

Lägg till 
maskin

Inlagd

Lägg upp ny 
kund

Upplagd

Lägg till 
maskin

Inlagd

Generera 
serviceorder

Serviceorder 
genererad

Skicka ut till 
service -
tekniker

Skickad

Mottar 
serviceorder

Mottagit 
serviceorder

ST

ST

KM

KM

KM

KM

Utför jobb

Jobb utfört

Åter 

Movex

Movex

PDA

Movex

XOR

XOR

XOR



Åter -
rapporterar

Åter -
rapporterat

Kontrollerar

Godkänt Ej godkänt

Ta reda på 
vad som 
behöver 
ändras

Övrig 
information

Betalar -
styrning

Ändrar övrig 
information

Ändrat

Ändrar 
betalarstyrning

Ändrat

Uppdatera ej 
status för 
fakturering

Ej uppdateratUppdaterat

Uppdatera 
status för 
fakturering

Mottar 
uppdatering 
av status

Mottaget

ST

SL

SL

SLSL

EA

SLSL

Movex

Movex

Movex Movex

Movex

XOR

XOR

XOR



Fakturera

Fakturerat

Efterbehandla

Efterbehandlat

Åtgärda fel

Åtgärdat

Uppdatera 
kundreskontra

Uppdaterat

Uppdatera 
försäljnings -

register

Uppdaterat

Skicka ut 
faktura

Skickat

Kund betalar

EA

EA

EA

EA

EA

EA

SOS

SOS 196

Movex

Movex

Plusgiro 
Bankgiro



Kund betalar

Kund har 
betalat

Kontrollera 
inbetalningar

Kontrollerat

Uppdatera 
kundreskontra

Uppdaterat

EA

EA

Plusgiro 
Bankgiro

Movex



Kund 
kontaktat

Kontrollera, 
kan artnr. eller 

ej

Ja Nej

Kopplas till 
ICTS

Kopplat

Tar reda på 
artnr.

Vet artnr.

Kontaktar 
kund -

mottagningen

KM/RC

ICTS

Kund

Kontrollerar 
kontakt-
uppgifter 

Kontrollerat

Lägger order

Order lagd

Utför moment 
21, genererar 
inköpsorder

Utfört

Printar ut 
order (en 
elektronisk 
överföring)

Överfört

Följer upp 
order

KM/RC

KM/RC
Kontrollerar 
lagerstatus

Kontrollerat

KM/RC

KM/RC

KM/RC

KM/RC

KM/RCMovex

Movex 12

Movex 11

Movex

EDI

Movex

XOR
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order

Följt upp

Levereras från 
EDC

Skickat

Leverans -
bekräftelse 
ankommer

Mottagit 
leverans -
bekräftelse

EDC 
fakturerar 
Getinge

Fakturerat

Status 
uppdateras 

inför 
fakturering

Uppdaterat

KM/RC

Mottar 
uppdatering 
av status

EA

Tar emot 
order

Mottagit order

Plockar order

Order klar för 
leverans

EDC

EDC

Movex

Movex

Movex



Mottaget

Fakturera

Fakturerat

Efterbehandla

Efterbehandlat

Åtgärda fel

Åtgärdat

Uppdatera 
kundreskontra

Uppdaterat

Uppdatera 
försäljnings -
register

Uppdaterat

Skicka ut 
faktura

Skickat

EA

EA

EA

EA

EA

EA

SOS

SOS 196

Movex

Movex

Plusgiro 
Bankgiro



Skickat

Kund betalar

Kund har 
betalat

Kontrollera 
inbetalningar

Kontrollerat

Uppdatera 
kundreskontra

Uppdaterat

EA

EA Movex
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