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Sammanfattning 
Information är något som i dagens samhälle ständigt expanderar och utökas varje dag. För 

mycket information kan ofta leda till komplexa förhållanden i verksamheter, framförallt när 

det kommer till hantering av produktinformation. Syftet med denna studie är att ta reda på 

vilka utmaningar och möjligheter verksamheter ställs inför vid ett införande av ett Product 

Information Management (PIM)- system, ett system som litteraturen säger krävs i en 

verksamhet för att bemästra komplexa förhållanden som ofta uppstår vid en omfattande 

hantering av produktinformation. Genom en kvalitativ datainsamling med induktiv ansats 

genomfördes fyra intervjuer med personer på ett företag som idag har en relativt komplex 

lösning för hantering av produktinformation. Undersökningen utgick ifrån två teman, 

utmaningar och möjligheter, för att ta reda på informanternas åsikter kring ett införande av 

ett PIM-system i verksamheten. Resultatet visade på en relativt enad bild bland 

informanterna över vilka utmaningar och möjligheter som företaget står inför vid ett 

införande av ett PIM-system. Studiens teoriområden kunde sedan styrka det resultat som 

framkommit utifrån empirin och påvisade att utmaningar och möjligheter representerades 

av totalt fem faktorer. Utmaningar utgjordes av språk och förändring medan möjligheter 

utgjordes av innehåll, central källa för information samt spårbarhet/navigering.  
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Summary 
Information is something that in society is constantly expanding every day. Too much 

information can often lead to complex business conditions, especially when it comes to 

managing product information. The purpose of this study is to find out which challenges 

and opportunities businesses face when introducing a Product Information Management 

(PIM) system, a system that the literature say is required in an effort to master complex 

conditions that often arise in a comprehensive handling of product information. Through a 

qualitative data collection with an inductive approach, four interviews were conducted with 

individuals at a company that today has a relatively complex solution for managing product 

information. The investigation was based on two themes, challenges and opportunities, to 

find out the informants' views on the introduction of a PIM system in the business. The 

result showed a relatively united image among the informants on the challenges and 

opportunities that businesses face when introducing a PIM system. The theoretical areas of 

this study could then strengthen the result that emerged from empirics and demonstrate that 

challenges and opportunities were represented by a total of five factors. Challenges 

consisted of language and change while opportunities consisted of content, central source 

of information as well as traceability/navigation. 
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Förord 
Detta examensarbete är ett av de avslutande momenten i Systemvetarprogrammet (180hp) 

som ges genom Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Susanne Näsström som i stundens hetta tagit sig an och väglett 

oss. Vidare vill vi tacka informanterna för deras engagemang vid intervjuerna vilket har gett 

oss en god empiri att grunda denna studie på. 



   
 

5(44) 
 

Innehåll 

1 Introduktion _______________________________________________ 6 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 6 
1.2 Tidigare forskning ________________________________________________ 8 

1.3 Problemformulering _______________________________________________ 9 
1.4 Syfte och frågeställning/hypotes ____________________________________ 10 
1.5 Avgränsning/Begränsning _________________________________________ 10 

2 Teori ____________________________________________________ 11 
2.1 Modell för effektiv informationsarkitektur ____________________________ 11 

2.2 Hantering av produktinformation ___________________________________ 12 
2.3 Change Management _____________________________________________ 18 
2.4 Sammanfattning av teoriområden ___________________________________ 20 

3 Metod ___________________________________________________ 22 

3.1 Vetenskaplig ansats ______________________________________________ 22 
3.2 Datainsamling __________________________________________________ 22 
3.3 Analys ________________________________________________________ 24 

3.4 Vetenskaplig kvalitet _____________________________________________ 25 
3.5 Etiska överväganden _____________________________________________ 26 

4 Resultat __________________________________________________ 28 
4.1 Utmaningar ____________________________________________________ 28 
4.2 Möjligheter ____________________________________________________ 30 

4.3 Resultatanalys __________________________________________________ 31 

5 Diskussion _______________________________________________ 33 
5.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 33 

5.2 Metodreflektion _________________________________________________ 37 

6 Avslutning _______________________________________________ 40 
6.1 Slutsats ________________________________________________________ 40 

6.2 Förslag till fortsatt forskning _______________________________________ 40 

Referenser ___________________________________________________ 42 



   
 

6(44) 
 

 

1 Introduktion  
För att läsaren ska få en förståelse för det ämne som studien behandlar inleds 

detta kapitel med en bakgrund. Efter detta beskrivs en del tidigare forskning 

som ska ge läsaren i inblick i vad andra forskare tidigare forskat om i 

angränsande ämnen. Därefter beskrivs sedan en problemformulering gällande 

ämnet. Utöver detta beskrivs syftet tillsammans med en frågeställning och 

därefter hur studien kommer att avgränsas. 

 

1.1 Bakgrund 

Information är något som i dagens samhälle finns i överflöd. Med ny materiell 

teknologi och ett ständigt växande Internet tillkommer fler sätt att interagera 

än vad det någonsin funnits tidigare. Överflödet av information gör på många 

sätt människors liv enklare men medför också nya utmaningar. Att hitta och 

förstå information i det överflöd som existerar kan i många fall leda till en stor 

komplexitet (Abraham, 2014). 

 

Ett begrepp som expanderat på senare år är informationsarkitektur. 

Informationsarkitektur är en disciplin inom design som syftar till att göra 

information åtkomlig och förståelig. Begreppet passar därmed väldigt bra in på 

de problem som idag råder kring informationsöverflödet i dagens samhälle 

(Morville & Rosenfeld, 2015). Morville & Rosenfeld (2015) beskriver också 

att informationsarkitektur ger en möjlighet att tänka på två problem utifrån två 

viktiga perspektiv: att information om produkter och tjänster upplevs av 

människor som platser gjorda av information och att dessa miljöer kan 

organiseras för optimal åtkomst och tolkning. 

 

Morville & Rosenfeld (2015) illustrerar att en enad definition av 

informationsarkitektur inte existerar. Författarna beskriver däremot fyra 

punkter som förklarar vad begreppet informationsarkitektur kan innebära: 

 Den strukturella designen av gemensamma informationsmiljöer 

 En sammanställning av organisations-, kategoriserings-, söknings- och 

navigeringssystem inom digitala och fysiska webbplatser. 

 Det vetenskapliga förhållningssättet till att skapa 

informationsprodukter och erfarenheter för att stödja sökbarhet, 

användbarhet och förståelse. 
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 En ständigt utvecklingsbar disciplin som fokuserar på att skapa design- 

och arkitekturprinciper till den digitala världen. 

 

En informationsarkitektur beskriver i ett stort perspektiv hur hela 

informationsflödet i en verksamhet är strukturerat. Med tanke på de digitala 

webbplatsernas framfart och det ökade behovet att ständigt distribuera 

produkter ut till säljkanaler är det därför viktigt att en verksamhets hantering 

av produktinformation är effektiv. Detta leder oss in på ett begrepp som 

utvecklats i branschen under de senaste åren: Product information 

Management (PIM). Begreppet definieras av Abraham (2014, s.3) enligt 

följande: 

 

“Product Information Management eller PIM hänförs till processer och 

teknologier som fokuserar på att centralt hantera information om produkter, 

med fokus på data som är nödvändig för att presentera och sälja produkter via 

en eller fler distributionskanaler.” 

 

Enligt Abraham (2014) finns det flera olika orsaker till att PIM har blivit 

populärt och till stor del är det den snabba tillväxt av e-handel som orsakat 

populariteten. E-handel gör det möjligt för verksamheter att hantera ett större 

sortiment av produkter än i en fysisk butik vilket medför en utökning av 

information om alla produkter som ska kunna säljas via internet. Denna 

information måste vara väldigt utförlig eftersom en fysisk representation av 

produkten inte är möjlig. Abraham (2014) illustrerar också att andra trender 

bidrar till PIM’s stigande popularitet. Ett exempel som författaren illustrerar är 

att produkter numera också har utvecklats till att bli information i form av 

biljetter, böcker och utbildningar. Med detta tillkommer en rad ny information 

om produkter som bör beskrivas i form av bilder, videos och kundrecensioner. 

Ett annat exempel Abraham (2014) tar upp är lagkrav som kräver att viss 

information måste finnas om en produkt för att den ska kunna säljas via 

internet. Det kan t.ex. handla om material, tillverkning och eventuella 

mellanhänder. All denna extra information som behövs för att sälja produkter 

via internet skapar enligt Abraham (2014) en komplex värld att distribuera och 

sälja produkter i. Författaren illustrerar att den här komplexiteten inte längre 

kan hanteras utan avancerade processer och system som PIM. 

 

Anledningen till ämnesvalet härstammar från intresset av PIM-system och dess 

effekt på verksamhetens informationshantering av produkter. Det är också 
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intressant att se hur en verksamhets informationsarkitektur spelar in i 

införandet av ett PIM-system. Vilken påverkan har en övergång från ett 

befintligt system som hanterar produktinformation till ett PIM-system i en 

verksamhet? Stödjer ett PIM-system alla funktioner som en verksamhet anser 

vara nödvändiga? Detta är områden som studien avser att undersöka. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Janke, Meinecke, Schill, Schuster och Wauer (2010) har studerat 

informationsarkitektur och vad som stödjer en sammanslutning av heterogen 

information, vilket härleds utifrån olika datakällor och som uppstår under hela 

en produkts livscykel. Forskningen genomfördes utifrån ett scenario, härlett 

från en fallstudie hos företaget ABB, med fokus på Product Lifecycle 

Management. Scenariot diskuteras utifrån flera aktörers perspektiv som är 

involverade i livscykeln och utifrån detta har författarna byggt en lösning som 

ska stödja en sammanslutning av heterogen information. Författarna 

presenterar lösningen som användbar när Product Information Management-

lösningar är begränsade och inte passar till ändamålet. En Product Information 

Management-lösning är ofta mindre flexibel och täcker bara vissa aspekter av 

en produkts livscykel än informationsarkitekturen Janke et al. (2010) 

presenterar. 

 

Informationsarkitekturen Janke et al. (2010) föreslår en generalisering av ett 

antal krav utifrån verkliga scenarion. Utifrån detta möjliggörs utforskning av 

information, både med hjälp av semantiska sökningar och också kartläggning 

av relaterad information. Informationsarkitekturen tillhandahåller befintliga 

ramar för informationsutvinning genom en integrering av ostrukturerad 

information med hjälp av existerande kunskap. Denna information kan också 

ändras av användare i systemet. Janke et al. (2010) beskriver också att sin 

vision med denna informationsarkitektur är att möjliggöra samarbete mellan 

system som tillhandahåller produktinformation från olika organisationer. Detta 

är ett krav för att utnyttja potentialen i den föreslagna informationsarkitekturen. 

 

Teixeira och Valentim (2012) har studerat en informationsarkitekturs roll i 

utarbetningen av digitala organisationsmiljöer. Författarna har bedrivit en 

analytisk forskning med stöd av ett område som behandlar specialiserad 

litteratur om informationsarkitektur. Studien hade tre dimensioner av 
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informationsarkitektur i fokus vid sin analytiska forskning: innehåll, kontext 

och användare. Teixeira och Valentim (2012) kom fram till att 

informationsarkitektur har blivit en fundamental del för framställning av 

management- och informationssystem. Författarna beskriver att 

informationsarkitektur möjliggör enklare lokalisering och åtkomst till data 

samt information. Samtidigt kan den bidra till utveckling av struktur, hierarkisk 

spridning av innehåll, främja högre kvalitet och en effektiviserad förvaltning 

av information. 

 

Brusey, Främling, Harrison och Petrow (2007) har studerat spårbarheten i 

produkter genom hela produktens livscykel. Författarna beskriver att 

hanteringen av produktinformation för en produkt genom hela dess livscykel 

är utmanande, speciellt vid användande av produkten och i slutet av produktens 

levnadslopp. Den främsta svårigheten enligt författarna är att underhålla en 

kommunikationslänk mellan produkten och dess associerade information 

eftersom produkten förflyttas över organisatoriska gränser samt mellan 

användare. Författarna har studerat olika tillvägagångssätt vid skapandet av 

GUPI, vilket är en global unik produktidentifierare. Författarna beskriver att 

då tillgång till nätverk vanligtvis inte upprätthålls genom hela produktens 

livscykel är det nödvändigt att bädda in åtminstone en global unik 

produktidentifierare per produkt. Denna gör det möjligt att identifiera 

produkten när som helst genom hela produktens livscykel. En GUPI tillförser 

också med en mekanism till produktinformation vilken kan lagras i olika 

organisationers backend-system. En GUPI kan ses som en intelligent produkt 

som kan kommunicera över Internet. 

 

1.3 Problemformulering 

Abraham (2014) beskriver att de finns tre fördelar att hämta utifrån ett PIM-

system; taktiska, strategiska och operativa fördelar. I takt med att den digitala 

marknaden växer har online-kanaler blir det största alternativet för kunden att 

hitta information om produkter. För att kunna kommunicera korrekt och 

konsistent information i ett digitaliserat landskap skriver Abraham (2014) att 

ett PIM-system krävs för att bemästra den komplexitet i information som ofta 

uppstår i digitala online-kanaler. 

 

Denna studie avser därför att undersöka vilka olika utmaningar och möjligheter 

som följer en eventuell implementering av ett PIM-system i en verksamhet. 
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Den komplexitet som Abraham (2014) illustrerar återfinns ofta i äldre system 

som verksamheter fortfarande idag använder sig av. Mycket tidigare forskning 

behandlar idag hur ett PIM-system opererar i en verksamhet men inte vilka 

möjligheter och utmaningar lösningen för med sig i en övergång från ett annat 

system som hanterar produktinformation. Här identifieras en kunskapslucka 

som denna studie avser att behandla. 

 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

Den här studien syftar till att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som 

organisationer ställs inför vid en övergång till ett PIM-system från ett annat 

system som hanterar produktinformation. Studien avser till att ge ett 

beskrivande kunskapsbidrag vilket kan användas som ett underlag vid en 

eventuell implementation av ett PIM-system i en verksamhet. Ur syftet har en 

frågeställning formulerats som lyder följande: 

 

Vilka utmaningar och möjligheter ställs ett företag inför vid en övergång till 

ett PIM-system? 

 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Den här studien är avgränsad till att endast undersöka utmaningar och 

möjligheter vid övergång till ett PIM-system ur ett funktionsperspektiv. 

Tekniska utmaningar och möjligheter vid en övergång kommer därför inte att 

behandlas av denna studie. Vidare är studien även avgränsad till att endast 

undersöka ett företag med existerande lösningar för hantering av 

produktinformation som i nuläget inte utgörs av ett PIM-system. 
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2 Teori 
Nedan presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien som 

genomförts. Kapitlet inleds med att presentera tre olika dimensioner av en 

effektiv informationsarkitektur. Därefter redogörs olika teorier kring 

hantering av produktinformation. Det sista teoriområdet behandlar Change 

Management och tillhörande beskrivningar. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av alla teoriområden och deras relevans till denna studie. 

 

2.1 Modell för effektiv informationsarkitektur 

Morville & Rosenfeld (2015) presenterar en modell för effektiv design av 

informationsarkitektur. Författarna har skapat tre dimensioner som existerar i 

en informationsmiljö: kontext, innehåll och användare. Modellen representerar 

beroendet mellan dimensionerna och relationen när det kommer till att skapa 

en informationsarkitektur. Modellen är särskilt inriktad på arbetet mot 

skapandet av en webbplats. Kortfattat beskrivs de olika dimensionerna genom 

att användare är den förväntade publiken av en webbplats, innehåll är den 

data/information som en webbplats ska kommunicera och kontext är syftet med 

webbplatsens existens. 

 

Figur 2.1 Egen tolkning av Morville & Rosenfeld (2015) modell för effektiv design av 

Informationsarkitektur. 

2.1.1 Kontext 

Alla system som återfinns i en organisation är på något sätt kopplade till en 

verksamhets kontext och sammanhang. En organisation har alltid en vision, 

mål, strategier, personal, processer, budgetar och företagskultur. Denna 

kollektiva konstellation av aspekter är unik för varje organisation. Oavsett om 

en organisation investerar och använder standardsystem är dess 

informationsarkitektur alltid unik. En organisations kontext är också alltid 

viktig för kommunikationen mellan olika intressenter i en verksamhet, t.ex. 
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kunder och anställda. Det är viktigt för en organisation att en effektiv 

informationsarkitektur som är anpassad efter verksamhetens mål, strategi och 

kultur. Detta för att alltid ha tydliga riktlinjer och en klar målbild med vad man 

som företag vill erbjuda sina intressenter, både i dagsläget och i framtiden 

(Morville & Rosenfeld, 2015) 

2.1.2 Innehåll 

Dimensionen innehåll innefattar det som människor behöver för att använda 

eller hitta på en webbplats och det som webbplatsen ska kommunicera. Det kan 

till exempel bestå av dokument, små applikationer, tjänster, specifika scheman 

eller metadata. Innehåll är det som användaren inte ser, men som krävs för att 

en webbplats ska kunna förmedla en mening och leva upp till sina krav 

(Morville & Rosenfeld, 2015). 

2.1.3 Användare 

Vid design av informationsarkitektur är det viktigt att det klargörs vilka som 

är den förväntade publiken och användare av webbplatsen. Att samla in 

information kring vilka användare som använder webbplatsen, hur de tänkt 

använda webbplatsen och vad de förväntar sig av webbplatsen är kritisk 

information som behövs för att skapa en stark informationsarkitektur. För att 

åstadkomma detta bör en grundlig undersökning och analys kring användare 

genomföras (Morville & Rosenfeld, 2015). 

 

2.2 Hantering av produktinformation 

Caldeira Pedroso och Ronaldo (2008) definierar hantering av 

produktinformation som processen att uppdatera företagsintern 

produktinformation mellan olika företag i en leveranskedja. Processen bör ge 

korrekt information om sina produkter och tjänster med syfte att säkerställa att 

information ut till kunder och konsumenter alltid är konsekvent. 

 

Författarna beskriver att information om produkter och tjänster i ett företag 

delas upp i två olika typer av data: neutrala data och Business to Business 

(B2B)- data. Neutrala data är direkt kopplat till produkter och tjänster, hur de 

säljs och distribueras på marknaden och är därmed inte beroende av 

affärsförbindelser mellan olika företag. Neutrala data kan användas i 

nyckelproduktdata, kategoridata och marknadsrelaterade data. Författarna 
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beskriver att B2B-data är information om affärsrelationer eller avtal som 

ingåtts mellan två eller flera företag. 

 

I samband med informationsteknologi kan information om ett företags 

produkter och tjänster lagras samt hanteras genom elektroniska register. Ett 

företag som tillämpar en sådan typ av teknologi måste elektroniskt kunna 

hantera information om sina produkter och tjänster som köps, tillverkas och 

säljs för att kunna ha unik, korrekt samt uppdaterad information. I en 

leveranskedja bör det vara full överensstämmelse i hela informationsflödet 

oavsett om företagen använder manuella eller elektroniska register. Behovet 

av konsekvens är nödvändigt, men i praktiken har det visat sig att det är vanligt 

förekommande att felaktig information utbreder sig i processer mellan kund 

och leverantör, vilket kan generera ineffektivitet i leveranskedjan (Caldeira 

Pedroso & Zwicker, 2008). 

 

Den interna förvaltningen av produktinformation består av förvärv, underhåll 

samt uppdatering av information om produkter och tjänster som ett företag 

säljer. Beroende på olika omständigheter, kan denna interna förvaltning av 

information ha en mycket komplex struktur och relationer. Denna komplexitet 

associeras genom antalet av artiklar som köps kontra antalet leverantörer och 

kännetecknas ofta av stora återförsäljare samt distributörer som verkar globalt 

(Caldeira Pedroso & Zwicker, 2008). 

2.2.1 Product Information Management 

Product Information Management (PIM) härleder till processer och teknologi 

som är fokuserade på att centralt hantera information om produkter. Detta med 

ett fokus på den data som behövs för att marknadsföra och sälja produkterna 

genom en eller flera säljkanaler. Målet med PIM är att ha en central och samlad 

källa av produktinformation. PIM stödjer fyra olika huvudprocesser; 

kollektion, konsolidering, berikning och distribution (Abraham, 2014). 

 

Kollektion 

I och med att produktinformation skapas internt och externt i en organisation 

är huvuduppgiften med PIM att samla all denna information. Produktdata 

lagras ofta i flertalet olika system. Då majoriteten av information lagras i 

system har de flesta PIM-systemen verktyg för att importera data från multipla 

källor i multipla format antingen en gång eller i intervall. PIM-system 

innehåller också verktyg för att strukturera importerade data till specifika 

produktattribut (Abraham, 2014). 
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Konsolidering 

Idealet för PIM är att skapa en enda källa för varje produkt. En förutsättning 

för detta är att en produkt endast ska existera en gång i systemet. Ofta är fallet 

att samma produkt matas in flertalet gånger av olika anställda under olika 

namn. De flesta PIM-systemen har en mekanism för att motverka produkter att 

bli inmatade i systemet mer än en gång. Många PIM-system har även en 

selektion av verktyg för att rensa, sammanfoga och förtäta produktinformation 

(Abraham, 2014). 

 

Berikning 

Källorna där all produktinformation har samlats brukar oftast innehålla 

basfakta om produkten som till exempel produktidentitet, köp -och säljpris, 

vikt samt storlek. Marknadsföringsavdelningar vill ofta tillföra mer 

information till produkterna för att kunna sälja dem genom olika säljkanaler 

och länder etc. Denna berikande information består ofta av unika kvaliteter hos 

produkterna, exempelvis hållbarhet. För att kunna berika produkter på ett 

strukturerat sätt stödjer alla avancerade PIM-system kategorisering och 

klassificering av produkter. Kategorisering tillåter organisationer att sortera 

produkter i specifika grupper för att få en tydligare övergripande bild av hela 

sortimentet. Klassificering innebär hanteringen av produktattribut, vilka 

beskriver ett specifikt element av en produkt som namn, vikt, höjd, längd. Ett 

annat verktyg inom PIM-system är dess möjlighet att skapa relationer mellan 

produkter. Dessa relationer kan användas för flera syften: 

 Visa liknande produkter till en produkt. 

 Korsförsäljning av tillbehör för en produkt. 

 Förklara att en produkt består av flertalet andra produkter. 

 Föreslå reservdelar för en produkt. 

 Kommunicera att det är nödvändigt att köpa en annan produkt med en 

särskild produkt (Abraham, 2014). 

 

De flesta PIM-systemen tillåter också användare att addera annan media till en 

produkt i form av bilder, videos, manualer och ritningar. I PIM-system finns 

det även flera verktyg för att förstärka kvaliteten i produktdata: 

 Automatiserad datavalidering, vilket handlar om att till exempel 

förhindra text från att matas in i ett fält som egentligen är till för 

nummer. 

 Verifikation för fullständighet, som handlar om att till exempel 

försäkra sig om att alla nödvändiga fält är ifyllda. 
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 Versionshantering, vilket möjliggör att ändringar bibehålls och att den 

senaste versionen alltid är uppdaterad (Abraham, 2014). 

 

Kontrollering vid åtkomst av data är ett verktyg inom PIM-system som 

innehåller mekanismer vilka gör det omöjligt för flera användare att arbeta med 

samma data samtidigt. Åtkomsten kan också bli begränsad till en specifik 

användargrupp för att till exempel förhindra användare från att ändra produkter 

som de inte har ansvar för (Abraham, 2014). 

 

Distribution 

PIM-system utgör inte publiceringskanaler, utan exporterar data på samma sätt 

som den importerar det. PIM-system levererar data en gång, i reguljära 

intervall eller på förfrågan från olika kanaler (Abraham, 2014). 

 

PIM täcker endast delar av Product Lifecycle Management (PLM-processen). 

Idén med PLM är att hela en produkts livscykel från idé, koncept, prototyp, 

första kommersiella versionen till att support och service fortfarande förses då 

produkten slutat säljas. I figur 2.2 visualiseras skillnaden mellan PIM och 

PLM. De flesta PLM-systemen fokuserar på produktutvecklingen medan PIM-

system fokuserar på hanteringen av produktinformation vilken är relevant för 

marknadsföring och försäljning (Abraham, 2014). 

Figur 2.2 Egen tolkning av Forrester (2009) modell för PLM-processen. 
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2.2.2 Faktorer för behov av ett PIM-system 

Enligt Abraham (2014) är inte ett PIM-system ett måste för varje företag. Men 

det finns flera faktorer som är avgörande om det finns behov av ett PIM-system 

vilka presenteras nedan i tabell 2.1. 

Faktor Beskrivning 

Många produkter och 

produktförändringar 

Modeföretag ändrar flera gånger per 

år hela sitt sortiment av produkter. 

Många användare Excel är ett ypperligt verktyg för 

hantering av produktinformation, 

men med tusentals produkter är 

verktyget ganska svagt. Det är 

speciellt svagt om flertalet personer 

behöver arbeta med samma 

produktinformation samtidigt. 

Produktkomplexitet När produkter har många attribut 

och de olika erbjudna produkternas 

variationer skiljer sig markant ökar 

kostnaderna för att arbeta i Excel 

eller standardsystem mycket. PIM-

system tillåter produkter att bli 

klassificerade mycket enklare. 

Datakvalitet PIM-system har flertalet verktyg för 

att förbättra och underhålla 

kvaliteten av produktinformation. 

Vanligtvis lagrar systemet även 

information om vem som 

ändrar/genomför ett produktinnehåll 

och även när det utförs. 

Många källor/synkroniseringar En manuell import av data är 

genomförbar om det innebär 

uppladdning av en fil en gång i 

veckan, men synkroniseringen av 

data från 15 olika leverantörer på en 

daglig basis blir bäst om den är 

automatiserad. 

Många kundsegment Desto fler kundsegment, desto fler 

olika vyer finns det på det kompletta 
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produktsortimentet vilka alla 

behöver underhållas. 

Många säljkanaler Har företaget ett flertal olika 

säljkanaler på till exempel webben 

eller mobilen medför det att olika 

format och gränssnitt behöver 

stödjas. 

Länder/språk Vid tillhandahållande av 

produktinformation i flera länder 

med en lokal bearbetning av 

innehållet, är ett PIM-system ett 

måste. Även företag med ett 

limiterat antal produkter i detta fall 

bör överväga att investera i ett PIM-

system. Här illustrerar Abraham 

(2014) ett företag som producerar 

barnvagnar vilka säljs i 80 olika 

länder på 13 olika språk. Här har 

produkterna mer än 1000 varianter i 

och med att komponenterna varierar 

i färg, produktförändringar över tid 

och att produkterna kan variera 

beroende på lagar i olika länder. 

Som ett resultat av detta arbetar 

över 30 marknadsförare med att 

säkerställa produktinformationen 

och ett PIM-system bör här vara 

nödvändigt för att hantera denna 

komplexitet. Abraham (2014) 

beskriver att PIM-system erbjuder 

en rad olika tillvägagångssätt för 

översättning av text kopplad till 

produktinformation. De två främst 

förekommande är arbetsprocesser 

för att tilldela externa översättare 

material att översätta och 

standardtjänster för översättning. 
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Tabell 2.1, Faktorer för behov av ett PIM-system 

2.2.3 Informationsmodell 

En informationsmodell utgör ett skikt av samhörighet för att minska skillnader 

mellan system och för att göra det enklare att hantera samt använda information 

på konsistent sätt. Variationen och komplexiteten av information inom stora 

organisationer gör det svårt att ge en översiktlig vy av informationen. Behovet 

av abstrakta nivåer underlättar förståelsen för de komplexa 

informationsrelationerna som finns. En informationsmodell är abstraktionen 

av informationskraven inom en organisation, vilket ger en logisk 

representation på hög nivå av alla de huvudsakliga informationselementen 

inom verksamheten samt relationen mellan dessa (Gilchrist & Mahon, 2003). 

 

Informationsmodellen utgår ifrån två nyckelaspekter av informationsmiljön; 

den statiska vyn, vilken täcker strukturerna av informationen 

(informationselement och dess relation) och den dynamiska vyn, vilken 

fokuserar på processer där informationslivscykeln beskriver hur information 

skapas, hanteras och används. En informationsmodell skapas som en samling 

av dokumenterade informationsstrukturer, informationsprocesser, standarder 

och riktlinjer vid implementation (Gilchrist & Mahon, 2003). 

 

2.3 Change Management 

Change Management är ett strukturerat angreppssätt som syftar till att uppnå 

en förändring i en verksamhet. Förändringen kan behandla olika saker i en 

verksamhet, till exempel kultur, strategi eller teknologi. Anledningen till att 

förändra något i en verksamhet härstammar oftast från ett visst behov av att 

genomgå en förvandling från ett nuvarande tillstånd till ett önskat framtida 

tillstånd, med ett fokus på att förbättra verksamheten. En förändring kan skapa 

mycket oreda och förvirring i en verksamhet och den stora utmaningen för att 

uppnå en lyckad förändring är att de involverade personerna uttrycker 

engagemang och delaktighet (Pugh, 2007). 

 

En förändring identifieras ofta på en hög hierarkisk nivå i en verksamhet. Det 

är därför viktigt att kommunicera en förändring på rätt sätt till de lägre 

hierarkiska nivåerna i verksamheten, eftersom det är de som påverkas i störst 

utsträckning av en förändring. De viktigaste delarna i denna process är att 

kommunicera vilket behov som ligger till grund för förändringen, vad som 
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kommer att hända och vad som krävs av just dig som medarbetare för att 

förändringen ska få bästa möjliga resultat (Hayes, 2014). 

 

En utmaning för ledare inom Change Management är att motivera andra till att 

stötta och supportera en förändring. En av de viktigaste delarna är hur 

förändringen kommuniceras till de berörda användarna. Det finns en rad olika 

kommunikationsstrategier ledare kan använda sig av beroende på organisation 

och förändring. En kommunikationsstrategi kan hjälpa ledare inom Change 

Management att kommunicera rätt information till de som berörs av en 

förändring. Det finns grundstrategier för hur en förändring kan kommuniceras 

men ofta använder sig en verksamhet av en kombination beroende på typ av 

verksamhet och vilken förändring som ska genomföras (Hayes, 2014). 

 

Hayes (2014) beskriver ytterligare två faktorer att ta hänsyn till när det kommer 

till acceptans bland människor vid en förändring i en verksamhet. Den första 

faktorn är människors erfarenheter av tidigare förändring som kan påverka 

deras engagemang till att supportera ytterligare förändring. Den andra faktorn 

är den psykiska inställning och förväntningar som anställda har på en 

verksamhet. Går en verksamhet utanför ramen av vad anställda har för 

förväntningar på verksamheten kan förändringen bli lidande på grund av 

bristande förtroende bland anställda. 

 

Det finns bevis på att anställda som anförtror sig till en verksamhet är mer 

villiga och öppna för en förändring än de som inte visar på någon form av 

engagemang. Situationen är dock komplicerad även om anställda har högt 

förtroende för verksamheten. De anställda som har högt förtroende är oftast 

väldigt nöjda med sitt arbete och ser helst inte att någon förändring ska påverka 

deras fungerande arbetsrutiner. En avgörande faktor för motstånd till 

förändring är huruvida anställda uppfattar att förändringen är personligt 

fördelaktig eller skadlig (Hayes, 2014). 

 

Motstånd till förändring kan också fungera som feedback och ha ett 

funktionellt värde för verksamheten. De som driver en förändring måste dock 

vara försiktiga med att inte tolka negativ feedback som ett hot till förändringens 

genomförande. Ledare kan också ta till flera metoder för att förminska 

motståndet till en förändring till exempel övertalning, förhandling, 

manipulering eller tvång (Hayes, 2014). 
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2.3.1 Technology Acceptance Model 

En modell som är användbar vid Change Management är Technology 

Acceptance Model. Modellen förutspår huruvida människor är mottagliga och 

accepterar ett informationssystem via två variabler: Uppfattad användbarhet 

(Eng. perceived usefulness) och uppfattad användarvänlighet (Eng. perceived 

ease of use). Uppfattad användbarhet definieras till vilken grad en person tror 

att användningen av ett specifikt system kommer förbättra hans eller hennes 

arbetsprestation. Eftersom människor ofta får belöningar som på ett sätt speglar 

deras arbetsprestation är det rimligt att göra antagandet att desto mer ett system 

hjälper dem att uppnå dessa belöningar, desto mer är de villiga att använda 

systemet. Uppfattad användarvänlighet definieras till vilken grad en person 

tror att användandet av ett system är utan extra ansträngning för sitt arbete. 

Användarvänligheten i ett system spelar stor roll, eftersom människor tenderar 

till att acceptera ett system mer om det är enkelt att använda (Boddy, Boonstra, 

Kennedy, 2009). 

 

Studier har visat på att förhållandet mellan uppfattad användbarhet och 

användning var starkare än uppfattad användarvänlighet och användning, det 

vill säga att människor hellre har ett användbart system snarare än ett 

användarvänligt system. Sannolikheten är större att människor är mer positivt 

inställda till ett relativt svårt system som ändå ger dem värdefull information 

än ett system som är enkelt att använda men inte resulterar i ett värde för 

individens arbetsuppgifter (Boddy et al., 2009). 

 

 
Figur 2.3 Egen tolkning av Bagozzi, Davis & Warshaw (1989) första version av TAM 

 

2.4 Sammanfattning av teoriområden 

I teorikapitlet har vi presenterat teori i betydelse för studien så att läsaren ska 

få en inblick i ämnet. Teorin kommer bland annat att användas som ett 
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diskussionsunderlag i förhållande till resultatet av denna studie. I avsnittet 2.1, 

Modell för effektiv informationsarkitektur, presenteras en modell för effektiv 

design av informationsarkitektur. Denna teori visar på tre olika dimensioner 

som tillsammans utgör en effektiv informationsarkitektur. Vidare i avsnitt 2.2, 

Hantering av produktinformation, presenteras syfte och definitioner av 

produktinformation, med detta beskrivs även karaktäristiken hos ett Product 

Information Management (PIM-system). Flera verktyg och funktioner som är 

vanligt förekommande i PIM-system presenteras även. I detta avsnitt lyfts 

avslutningsvis teorin om informationsmodeller, vilken valdes att presenteras 

då en informationsmodell möjliggör en enklare hantering och användning av 

information på ett konsistent sätt. Det avslutande avsnittet 2.3, Change 

Management, är ett angreppssätt som syftar till att uppnå en förändring i en 

verksamhet. Denna teori anses vara relevant då denna studie skulle kunna bidra 

till en omfattande förändring i en verksamhet. Till detta angreppssätt 

presenteras även TAM-modellen vilken förutspår huruvida människor är 

mottagliga och accepterar ett informationssystem. 
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3 Metod 
I detta metodkapitel beskrivs den ansats tillsammans med de metoder som 

studien rättat sig efter. Med detta tillkommer även en redogörelse för motivet 

bakom valet av dessa metoder. Här beskrivs även genomförandet av studien, 

urval och en förklaring till hur analysarbetet av empirisk data utförts. 

Avslutningsvis presenteras det en diskussion rörande vetenskaplig kvalitet och 

etiska överväganden. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

För att kunna besvara frågeställningen optimalt har en kvalitativ 

datainsamlingsmetod använts. Eftersom undersökningen syftade till att spegla 

verkligheten utan några förutfattade meningar lämpade sig en induktiv ansats 

främst. Enligt Jacobsen (2002) är kvalitativa metoder mer öppna för ny 

information, det vill säga det som inte är förväntat. Sådana metoder är därmed 

ofta förenade med mer induktiva ansatser. Då det råder en osäkerhet i vilka 

förhållanden individers syn kan generera relevant data anses en induktiv ansats 

vara bäst lämpad. Jacobsen (2002) beskriver i sin bok att en induktiv metod 

passar om vi vill få individers syn där vi är mer osäkra på vad som är relevanta 

förhållanden. 

 

3.2 Datainsamling  

Data har främst samlats in genom fyra semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju beskrivs av Bryman (2008) som intervjuer där 

forskaren har en lista av specifika teman (ofta kallat för intervjuguide) som ska 

beröras, men att informanten har en större frihet att utforma svaren på sitt egna 

sätt. Bryman (2008) skriver också att frågor som inte ingår i intervjuguiden 

också kan ställas, om intervjuaren kan utgå ifrån något som intervjupersonen 

berättat. Intervjuguidens frågor formulerades utefter att göra det möjligt för oss 

som forskare att få information om hur informanterna upplever sin omvärld. 

Enligt Bryman (2008) är det viktigt att formuleringen av intervjufrågor inte ska 

vara så specifika att det hindrar alternativa idéer eller synsätt. Det har därför 

varit viktigt att skapa ordning i de teman som är aktuella, så att frågorna som 

rör dessa teman följer en röd tråd och för att vara beredda på att under pågående 

intervju kunna ändra ordningsföljden av dessa (bilaga 1). 
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Jacobsen (2002) beskriver att en öppen individuell intervju är mest lämplig när 

relativt få enheter undersöks, när den enskilde individens åsikter är intressanta 

och när det finns intresse av hur en individ tolkar och lägger mening i ett 

specifikt fenomen. Strukturen i intervjuerna som genomfördes riktade in sig på 

att vara väldigt öppna. De bestod av en intervjuguide med ett tema enligt fast 

ordningsföljd och enbart öppna svar, vilket ligger nära en helt öppen intervju. 

 

Observation, enkätundersökning och dokumentstudier är 

datainsamlingstekniker som undersökningen inte har tillämpat. Teknikerna var 

inte relevanta för undersökningen och ansågs inte tillföra någon nödvändig 

information. 

3.2.1 Urval 

Urvalet i denna undersökning utgjordes av en målinriktad urvalsteknik. Denna 

teknik innebär enligt Bryman (2008) att forskaren gör sitt urval utifrån en 

önskan om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna och 

problemformuleringen. Bryman (2008) beskriver även att de flesta som skriver 

om urvalstekniker i kvalitativ forskning förespråkar ett målinriktat urval. Med 

detta har urvalet bestått av informanter med stor inblick i hantering av 

produktinformation på det undersökta företaget. Den tekniska kompetensen 

hos informanterna är något som även eftersträvades i och med deras 

anförtrodda kunskap om hantering av produktinformation. Totalt genomfördes 

intervjuer med fyra informanter. 

3.2.2 Informanter 

Informant A: Kommunikations- och utbildningsledare för 

produktkommunikatörer 

Utbildad personalvetare som senare gått över till att arbeta med information, 

vilket sedan landade i yrket som produktkommunikatör. Efter 14 år i detta yrke 

gick informanten sedan över till att arbeta som projektledare i tre år. Nu arbetar 

informanten som kommunikations- och utbildningsledare för 

produktkommunikatörer. 

 

Informant B: Team Leader 

Utbildad systemutvecklare i grunden och startade yrkeskarriären som junior-

utvecklare. Har senare arbetar som produktansvarig för ett antal system samt 

Service Manager och Service Owner. Arbetar sedan drygt ett år tillbaka som 

Solution Team Leader för teamet som främst arbetar med företagets 

produkthanteringssystem. 
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Informant C: Service Manager 

Tidigare arbetat som Service Manager inom produktkommunikation och även 

som projektledare mot samma område. Numera arbetar personen med 

produktsortiment mot IT-sidan. 

 

Informant D: Produktsamordnare för webbplatsen 

Har arbetat på företaget som produktsamordnare för webbplatsen i 15 år.  

3.2.3 Genomförande 

Som tidigare nämnt under avsnitt “3.2 Datainsamling” användes intervjuer för 

att samla in empiriskt material. Intervjufrågornas huvudfokus låg vid att 

besvara frågeställningen och andra aspekter som kunde vara relevanta för att 

ta reda på hur produktinformation hanteras på ett specifikt företag.  De teman 

som skapades genom intervjuguiden berörde olika synvinklar på 

frågeställningar för att få en inblick i området och olika perspektiv på ämnet. 

 

Jacobsen (2002) föreslår att en intervju kan äga rum i en miljö där informanten 

känner sig trygg och är bekant med. Intervjuerna genomfördes därför på 

respektive informants arbetsplats för att motverka att personen skulle känna 

sig obekväm eller otrygg i. Alla intervjuer bandades efter samtycke från 

informanterna för att åstadkomma en komplett insamling av data. Under varje 

intervju fördes korta anteckningar när informanten behandlade något som var 

av extra intresse, exempelvis ett nyckelord eller ett citat. 

3.3 Analys 

Jacobsen (2002) beskriver att analys av kvalitativa data handlar om tre saker: 

beskrivning, systematisering och kombination. Enligt Jacobsen (2002) handlar 

det kortfattat om att först och främst skapa en grundlig och detaljerad 

beskrivning av insamlade data för att sedan systematisera, det vill säga 

reducera överflödig information för att kunna förmedla relevant information. 

Efter systematiseringen kan data börja tolkas genom att leta efter meningar, 

orsaker och intressanta förhållanden. 

3.3.1 Beskrivning 

Jacobsen (2002) beskriver att beskrivning sker genom tre faser: renskrivning, 

kommentering och annotering. Intervjuerna som genomförts ljudinspelades 

efter samtycke från informanterna för att få en komplett registrering av data. 

Ur det inspelade materialet kunde sedan data renskrivas till en överskådlig bild 
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över varje intervju där sedan data kommenterades. Utifrån detta material 

skapades kortare sammanfattningar av varje intervju, så kallad annotering, för 

att göra det möjligt att söka bland rådata. 

3.3.2 Kategorisering 

Analysen av undersökningen har till största del fokuserats vid kategorisering 

av data. Jacobsen (2002) beskriver att kategorisering innebär att samla data till 

olika grupper för att kunna uttala sig om att vissa slags data liknar varandra 

eller att de behandlar samma fenomen eller ämne. Jacobsen (2002) beskriver 

också finns flera olika syften med en kategorisering. Det första syftet är att 

kategorisering möjliggör en förenkling av komplexa, komplicerade och 

detaljerade data. Ord och meningar kan hänföras till en viss kategori utifrån 

vissa kriterier vilket medför att analysen endast behöver förhålla sig till ett fåtal 

kategorier och inte behöver hantera hela datamängden. Det andra syftet menar 

på att kategorisering är en förutsättning för att kunna jämföra olika texter, till 

exempel intervjuer, för att säga att alla behandlar samma kategori och klarlägga 

det ur olika synvinklar. 

 

Med tanke på att undersökningen hade en induktiv ansats har kategorierna 

grundats i riktiga data som uppkommit ur intervjuer. Kategorierna hade ett krav 

på att de skulle vara relevanta i förhållande till det data som samlats in men 

även att de skulle vara begreppsmässigt förstådda för både inblandade i 

undersökningen och utomstående människor. Kategoriernas giltighet 

kontrollerades senare mot tre källor som Jacobsen (2002) föreslår: data, 

teori/empiri och andra aktörer. 

3.3.3 Kombination 

Kombinationsdelen av analysen utgick från att kategorier hänger samman 

substantiellt. Enligt Jacobsen (2002) kan ett substantiellt samband vara ett 

förhållande som förklarar ett annat. Författaren beskriver mer precist att ett 

förhållande är orsaken till att ett annat förhållande uppstår. Utifrån denna 

uppfattning ägnades tid åt att söka efter främst skillnader mellan enheter för att 

försöka klargöra eventuella substantiella samband. 

3.4 Vetenskaplig kvalitet 

En undersökning bör uppfylla två krav: validitet och reliabilitet. För att uppnå 

validitet behöver empirin vara giltig och relevant. Reliabiliteten uppnås bäst 

genom att empirin är tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). Med giltighet 

och relevans menar vi att mäta det vi faktiskt önskar att mäta, medan 
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tillförlitlighet och trovärdighet innebär att undersökningen får ett förtroende. 

Validitet och reliabilitet diskuteras vidare utifrån ett analysperspektiv i 

diskussionsavsnittet. 

3.4.1 Validitet 

För att uppnå en god validitet i undersökningen låg fokus på att uppnå syftet 

och besvara frågeställningen. Genom urvalet av informanter som har god insyn 

i hanteringen av produktinformation och med hjälp av teoretiska källor inom 

området har undersökningens validitet ökat. Relevans och giltighet är kritiska 

faktorer för undersökningen och speglar hela forskningens tillförlitlighet. 

3.4.2 Reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) handlar reliabilitet om hur tillförlitlig en studie är. 

Jacobsen (2002) beskriver att en studies tillförlitlighet redogör för hur 

resultatet har blivit påverkat av själva undersökningsmetoden. Med en 

intervjuareffekt kan forskare påverka intervjuer och denna typ av effekt kan 

enligt Jacobsen (2002) inte undvikas helt. För att reducera dessa effekter 

kommer granskningar av intervjufrågorna genomföras genom att låta en 

oberoende part studera och därmed säkerställa att intervjufrågorna varken 

anses vara ledande eller stötande. Ett annat sätt för att minska en 

intervjuareffekt enligt Jacobsen (2002) är att genomföra alla intervjuer med 

samma intervjuare. Detta ger upphov till att responsen av intervjuaren blir 

densamma i alla intervjuer.  

 

Genom att genomföra intervjuerna i en för informanterna naturlig miljö har 

kontexteffekter minskats. Dessa effekter kan påverka reliabiliteten och 

Jacobsen (2002) påpekar att en onaturlig miljö kan ha distraherande inslag. 

Utöver detta har alla intervjuer spelats in för att sedan transkriberas, detta för 

att kunna säkerställa att allt som yttrats från informanterna uppfattats korrekt. 

3.5 Etiska överväganden 

För att en undersökning ska betraktas som etiskt korrekt beskriver Jacobsen 

(2002) att tre grundkrav bör uppfyllas: informerat samtycke, krav på privatliv 

och krav på att bli korrekt återgiven. Informerat samtycke innebär att den som 

undersöks frivilligt ska delta i undersökningen och är medveten om potentiella 

risker och vinster som undersökningen medför (Jacobsen, 2002). Med tanke på 

undersökningens urval var informerat samtycke inte något problem utifrån ett 

etiskt perspektiv. De utvalda deltagarna var väl medvetna om undersökningens 

mål och risker eftersom de var målinriktat utvalda. De hade även ett uttalat 
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intresse inom området och var därmed frivilliga till att delta och påverka 

utfallet av undersökningen. 

 

Krav på privatliv var något som undersökningen tog hänsyn till. Deltagarna 

som medverkade i undersökningen var anonyma och benämndes inte med 

namn eller andra privata uppgifter som kunde avslöja deras identitet. Jacobsen 

(2002) beskriver att en kvalitativ undersökning med få undersökningsobjekt 

medför större risk för att avslöja individers identitet. Denna studie 

generaliseras inte vilket gjorde det irrelevant att beskriva undersökningens 

deltagare med olika attribut. 

 

Det tredje och sista grundkravet Jacobsen (2002) beskriver, krav på att bli 

korrekt återgiven, är något som undersökningen tog stor hänsyn till. 

Informationen som undersökningen genererade blev tillgänglig för 

informanterna för att garantera att resultaten inte var manipulerade.  
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4 Resultat 
I det här kapitlet kommer insamlad empiriska data att presenteras. All 

insamlad data kommer från de genomförda intervjuerna som bidrar till 

studiens resultat. Detta kapitel är indelat i underrubrikerna ”utmaningar” och 

”möjligheter”. Valet av dessa underrubriker härstammar utifrån den 

kategorisering som utförts i analysfasen av insamlade data.   

 

4.1 Utmaningar 

Central källa för produktinformation 

I intervjuerna framkommer det att en majoritet av informanterna anser att ha 

produktinformationen hanterad från en källa är en stor fördel och styrka.  

Informationen utgår ifrån en källa och sedan härleder till andra system, vilket 

gör att informationen går igenom hela flödeskedjan, hela vägen från leverantör 

till kund. 

 

“Den främsta styrkan med vårt system för hantering av produktinformation är 

att just all produktinformation finns samlad på en plats. Oberoende vad du 

letar efter så finns det där, antingen lättåtkomligt eller genom krångligare 

vägar“1 

 

Språk 

En annan styrka som majoriteten av informanterna berättar om är 

språkhanteringen av produktinformationen. Hela översättningsflödet är 

automatiserat till den mån att så fort någon matar in en text tillhörande en 

produkt uppmärksammas översättare för att manuellt översätta texten. 

Informant B talar om att andra lösningar också har översättning, men ofta i 

form av direktöversättning, vilket hämmar den översatta texten från att få den 

“ton” företaget förutsätter att alla produkter beskrivs enligt. Många material 

skulle även kunna översättas på många olika sätt beroende på sin kontext och 

översättningen tas helt ur sitt sammanhang om det skulle direktöversättas. 

Informant C säger att det tidigare utförts undersökningar för att byta ut 

systemet och istället implementera en standardlösning. Här uttrycker informant 

                                                 
1 Informant D. Produktsamordnare för webbplatsen. 2017. Intervju 1 maj. 
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C att det för varje standardlösning ansetts vara en avgörande faktor att inte 

välja dessa när dem inte innehållit en effektiv lösning för språkhantering. Då 

har företaget istället valt att fortsätta med sin egenkomponerade lösning. 

 

“En annan styrka är språkhanteringen, vi har ju automatiserat hela 

översättningsflödet, på det sätt att så fort vi matar in något så översätts det 

manuellt av någon, medan andra lösningar också har en automatiserad 

översättning, men då helt rakt av, så vi får inte in företagets ”tone of voice” i 

den texten vilket vi eftersträvar i alla produkter”2  

 

Förändring 

Alla informanter talar även i detta sammanhang om att det för nyanställda ofta 

är väldigt svårt att sätta sig in i systemet, att det kan upplevas som komplext 

att förstå. Gällande informanternas upplevelse av en övergång till ett nytt 

system talade majoriteten av informanterna om vikten av att motivera och få 

med de anställda på förändringen från första början. Här handlar det till en stor 

utsträckning om en genomgående change management-process. Informant B 

talar mycket om att skapa en kompromiss mellan båda systemen och att det 

behövs en grundlig undersökning om vad man kan kompromissa med och vad 

man inte kan kompromissa med. Informant B spekulerar i att företaget hade 

kunnat leverera en bättre kundupplevelse om företaget var mer benägna att 

kompromissa. Informant A och D talar om erfarenheter med byte av system 

där upplevelsen varit kaosartad, då nya system inte levt upp till förväntningar. 

Här pekar informanterna på vikten av utbildning och utbildningsmaterial, 

vilket innebär att anställda, speciellt anställda utan teknisk kompetens, får stöd 

och handledning i det nya systemet. Dock säger informant D att avdelningen 

informanten arbetar på ofta byter system och med detta haft bra utbildning och 

utbildningsmaterial som folk kan luta sig tillbaka på. 

 

“Egentligen är ju målet att vi inte ska behöva lära ut hur man arbetar i 

systemet. Men det är ofta de komplexa processerna som ställer till det 

tillsammans med systemet. Man måste förstå vad man gör och varför man gör 

det.” 3 

                                                 
2 Informant B. Team Leader. 2017. Intervju 27 april. 
3 Informant A. Kommunikations- och utbildningsledare för 

produktkommunikatörer. 2017. Intervju 27 april. 
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4.2 Möjligheter 

Spårbarhet & navigering 

Vid frågan om informanterna upplever svagheter med dagens hantering av 

produktinformation var svaren väldigt spridda. I en av intervjuerna svarade 

informant C att företaget har svårt att skilja på produktinformation och 

konsumentinformation. En annan svaghet som informant C berättar om är att 

företaget har svårt att snabbt följa upp status på materialåtgången av till 

exempel råvaror. Detta kan härledas till vad informant B berättat om, att 

spårbarheten i produkterna inte optimalt uppfylls. Företaget har inte alltid 

kontroll på var produkter produceras och levereras. 

 

Två informanter, A och D, antyder dock samma sak, att även om 

produktinformationen anses vara samlad på en plats innebär det inte att den 

finns på exakt samma plats utan informationen kan behöva hämtas från 

härledda system. All produktinformation om en produkt finns inte samlad på 

samma plats. För att sammanställa all produktinformation om en produkt 

behöver personer alltså söka på flera platser i systemet. Informanterna påpekar 

också att för att kunna göra en sammanställning av produktinformationen för 

en produkt måste personen veta var informationen kan finnas. 

 

När det gällde navigeringen i systemet tyckte hälften av informanterna, A och 

D, att det kunde upplevas som svårt att navigera sig i systemet. För att ta fram 

en samlad information om en produkt ansåg dessa informanter att de behövde 

söka efter produktinformation på flera olika platser i systemet. 

 

“Det man kan se är att vi inte har den fulla spårbarheten på våra produkter 

idag, vi har inte riktigt full koll på vart artiklar produceras och levereras”4 

4.2.1 Innehåll 

Begreppet innehåll lyfts av informant A som att hela 

kommunikationsavdelningen är ansvariga för innehållet, vad det är och var det 

ska matas in i systemet. Att personer ansvariga för innehållet också är 

ansvariga för processen hur tillvägagångssättet går till för att skapa detta 

innehåll. Tillsammans med systemet ska detta innehåll sedan publiceras i olika 

digitala kanaler, till exempel säljkanaler.  

                                                 
4 Informant B. Team Leader. 2017. Intervju 27 april 
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Något som alla informanter kunde enas vid var att det ofta förekommer 

dubbletter i dagens system för hantering av produktinformation. Det 

framkommer att det finns mekanismer som motverkar att samma data matas in 

flera gånger, men det löser personal genom att lägga till ett annat tecken, till 

exempel en punkt. Enligt informant B förekommer det ibland 

städningsaktiviteter bland produktinformationen. Hur effektiv denna är 

framgår inte. Säkerhetsmekanismer som sätter restriktioner på inmatade data 

önskas samtidigt av denna informant. Informant D märker inte av att onödig 

information städas undan och tycker att det ofta blir mycket onödigt arbete med 

att hitta rätt produktinformation om den förekommer i flera snarlika eller 

identiska beskrivningar. Dock påstår informant A att det finns mekanismer för 

städning men att de inte fungerar som de ska och att detta då medför 

tidskrävande manuellt arbete. 

 

“Det finns alltid en skillnad mellan produkter, skillnaden kan antingen vara 

stor eller liten. Man kan ha 25st olika köksskåp som i systemet ser exakt 

likadana ut, men att det i verkligheten är något som skiljer de åt, vilket inte 

framgår i systemet. Idag verkar det inte finnas något som städar undan onödig 

information i systemet och om det finns, fungerar det inte bra. Det blir ofta 

onödigt mycket arbete”5 

 

4.3 Resultatanalys 

Nedan följer ett avsnitt där empirin analyseras utifrån de olika teman som 

skapats och presenterats i resultatet. 

 

Under intervjuerna var ämnet “Central källa för information” ett 

återkommande uttryck som majoriteten av informanterna använde sig av. 

Behovet av att ett system för hantering av produktinformation ska fungera som 

en central källa för information var något som de flesta ansåg vara mycket 

viktigt att bibehålla vid ett eventuellt införande av ett PIM-system.  

Alla informanter nämnde språkhanteringen av produktinformation som en av 

de främsta styrkorna i det nuvarande systemet för produkthantering på 

företaget. Företagets egenkomponerade språkhantering verkar vara uppskattad 

                                                 
5 Informant D. Produktsamordnare för webben. 2017. Intervju 1 maj. 
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av olika anställda då den ser ut att uppfylla företagets kravställning på 

översättningen av produktinformation. Språkhanteringen upplevs av 

informanterna som oersättlig då det framkommer i empirin att företaget 

undersökt flertalet olika standardlösningar för att hantera produktinformation, 

men att alla dessa fallit då de inte kunna erbjuda en flexibel språkhantering 

som följer företagets krav för översättningar. 

 

En annan sak som uppmärksammats i studien är informanternas upplevelser 

vid en övergång till ett nytt system som hanterar produktinformation. Flertalet 

av informanterna nämnde att det krävs ett stabilt och tydligt Change 

Management för att kunna driva igenom och få alla anställda att acceptera en 

så pass omfattande förändring. De utmärkande aspekterna som enligt 

informanterna var viktigt att ägna tid åt i en sådan här process var utbildning 

och en tydlig motivering till varför förändringen sker. Via egna erfarenheter 

hade några av informanterna varit med om tidigare kaosartade projekt som 

hade misslyckats på grund av just bristfällig motivation och utbildning. 

 

Sett till de spridda svaren gällande spårbarhet och navigering 

uppmärksammades ändå att företaget inte alltid har kontroll på var produkter 

produceras och levereras. Spårbarheten i produkterna uppnås uppenbarligen 

inte på ett optimalt sätt. En annan del som uppmärksammades var att 

produktinformationen inte fullt ut hanteras centralt utan istället behöver hämtas 

manuellt från härledda system för att skapa en sammanställning av 

produktinformation om en produkt. Detta leder även till svårigheter i 

navigeringen i systemet där informationen precis som nämnt behöver hämtas 

från flera platser och att för att detta ska kunna genomföras av en anställd 

behöver denna veta var informationen finns tillgänglig. 

 

En intressant del i undersökningen är kommunikationsavdelningens ansvar för 

innehållet som matas in i systemet. Alla informanter kunder enas om att det 

ofta förekommer dubbletter eller flera entiteter av samma typ bland 

produktinformationen. Detta verkar leda till en inkonsistens i 

produktinformationen. Kommunikationsavdelningen har även ansvar för 

processen, alltså tillvägagångssättet vid skapandet av innehållet. Detta 

tillsammans med att uteblivna städningsaktiviteter och städningsmekanismer 

leder enligt informanterna till onödigt manuellt arbete och i vissa fall 

förvirring.  
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5 Diskussion  
I detta avsnitt följer en diskussion av resultatet, med kopplingar till den 

tidigare forskning och teori som tidigare presenterats. Diskussionen följer 

samma disposition som teorikapitlet.  

5.1 Resultatdiskussion 

Varje teoriområde utgör grunden för diskussionen och inom varje teoriområde 

behandlas de kategorier som framkom i resultatanalysen och är relevanta för 

teorin. Dessa kategorier var innehåll, central källa för information, språk, 

spårbarhet & navigering samt förändring. 

5.1.1 Modell för effektiv design av informationsarkitektur 

 

Innehåll 

Abraham (2014) beskriver att idealet för ett PIM-system är att skapa en källa 

för varje produkt och att en förutsättning för detta är att en produkt endast ska 

existera en gång i systemet. I resultatet framkom det att det ofta förekommer 

dubbletter av produkter i systemet för hantering av produktinformation. Det 

talas en hel del om städningsaktiviteter och diverse säkerhetsmekanismer för 

att motverka detta. Men då detta fenomen verkar kvarstå kan vi lätt se att dessa 

inte fungerar optimalt.  

 

Teixeria och Valentim (2012) beskriver att informationsarkitektur främjar 

högre kvalitet av information. I teorikapitlet beskriver Abraham (2014) tre 

verktyg för att för att förstärka kvaliteten; automatiserad datavalidering, 

verifikation för fullständighet och versionshantering. Alla dessa skulle 

tillsammans kunna möjliggöra en högre kvalitet av produktinformationen och 

definieras som säkerhetsmekanismer. Det står klart att i och med den 

inkonsekventa produktinformationen i företagets system för hantering av 

produktinformation behövs det fungerande säkerhets- och 

städningsmekanismer för att säkerställa att produktinformationen alltid är 

konsekvent. Detta lyfts även i problemställningen där Abraham (2014) 

beskriver att ett PIM-system krävs för att kommunicera korrekt och konsistent 

information. I resultatet framkom det att det ofta medför tidskrävande manuellt 

arbete att identifiera den rätta produktinformationen, vilket potentiellt hade 

kunnat undvikas med fungerade säkerhets- och städningsmekanismer. 

 

En utmaning som kan identifieras vid en övergång till ett PIM-system från ett 

befintligt system som hanterar produktinformation är eventuella förändringar i 



   
 

34(44) 
 

verksamhetens informationsarkitektur. Modellen som presenteras i Figur 2.1 

presenterar tre olika dimensioner av en effektiv informationsarkitektur vilka 

består av innehåll, kontext och användare (Morville & Rosenfeld, 2015). Ett 

PIM-system är enligt Abraham (2014) fokuserat på innehåll och lägger ingen 

vidare vikt vid de två andra dimensionerna. Ur resultatet framkom det att 

system som hanterar produktinformation ofta hanterar fler dimensioner än bara 

innehåll, det vill säga att de har en närmare skärningspunkt till kontext och 

användare än vad ett PIM-system har. Det kan därför uppstå problem och 

utmaningar vid en övergång till ett PIM-system eftersom information i det 

befintliga systemet som ett PIM-system inte tillhandahåller måste hanteras 

någon annanstans. Detta kan medföra att informationsarkitekturen måste 

modifieras vilken kan antas vara en utmaning och troligtvis ett väldigt 

omfattande arbete. 

 

5.1.2 Hantering av produktinformation 

 

Central källa för information 

I studiens resultat framfördes det att ha en central källa för produktinformation 

var något som ansågs vara viktigt att ha i ett system för hantering av 

produktinformation. Enligt Abraham (2014) är målet med ett PIM-system att 

ha en central och samlad källa av produktinformation. I resultatet av studien 

framgick det även att produktinformationen anses vara samlad på en plats, men 

att den manuellt behöver hämtas från härledda system. Detta för att till exempel 

kunna få en sammanställd vy av all produktinformation för en produkt. 

Abraham (2014) beskriver att de flesta PIM-system har verktyg för att 

importera data från multipla källor i multipla format. För att potentiellt kunna 

ha en central källa för all produktinformation bör därför ett PIM-system med 

denna typ av verktyg ses som en möjlighet.  

 

Enligt Teixeira och Valentim (2012) möjliggör en informationsarkitektur en 

enklare lokalisering och åtkomst till data och information. Samtidigt som 

(Gilchrist & Mahon, 2003) säger att en informationsmodell utgör ett skikt av 

samhörighet för att minska skillnader mellan system och förenklar hanteringen 

samt användningen av information på ett konsistent sätt. Med detta beskriver 

också Abraham (2014) att för att kommunicera korrekt och konsistent 

information i ett digitaliserat landskap krävs det ett PIM-system för att 

bemästra komplexiteten som ofta uppstår med digitala online-kanaler. En 

lämplig informationsarkitektur och informationsmodell tillsammans med ett 
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PIM-system bör alltså främja kvaliteten och effektivisera förvaltningen av 

produktinformation till en högre grad. 

 

Språk 

Resultatet visade att informanterna ansåg att språkhanteringen var vital för att 

effektivt kunna kommunicera produktinformation. För att företaget ska kunna 

erbjuda översättningar utefter de krav som ställs på texten har inte 

direktöversättningar kunnat utföras. Därför tilldelas istället externa översättare 

material för att manuellt översätta detta. Abraham (2014) beskriver att ett PIM-

system erbjuder olika tillvägagångssätt vid översättning av text kopplad till 

produktinformation. En av dessa är arbetsprocesser för att tilldela externa 

översättare material att översätta, vilket företaget redan ser ut att anamma. 

Detta innebär att en processinnovation inte lär behöva bli omfattande vid ett 

eventuellt införande av ett PIM-system.  

 

I resultatet framkom det även att det har utförts undersökningar för att ersätta 

det befintliga systemet för hantering av produktinformation med en 

standardlösning. Detta har fallerat eftersom standardlösningar som undersökts 

inte kunnat erbjuda företaget en värdig språkhantering. Då företaget verkar ha 

tagit fram en välfungerande språkhantering och att Abraham (2014) säger att 

PIM-system ofta kan erbjuda samma klass av språkhantering borde detta vara 

något att ta med sig vid en eventuell övergång till ett PIM-system.  

 

I problemformuleringen lyfts Abraham (2014) med sin beskrivning om att en 

korrekt och konsistent information ska kunna kommuniceras i ett digitalt 

landskap. Här förmedlar författaren att ett PIM-system krävs för att bemästra 

den komplexitet som uppstår i och med digitala online-kanaler. För att 

informationen ska vara korrekt och konsistent behöver produktinformationen 

förmedla samma betydelse oavsett språk, vilket den i dagsläget ser ut att göra. 

 

Spårbarhet & navigering 

I resultatet av studien framkom det från en informant att det nuvarande 

systemet för hantering av produktinformation inte tillhandahåller en bra 

spårbarhet i produkter. Caldeira Pedroso och Zwicker (2008) beskriver att den 

interna förvaltningen av information i stora organisationer som verkar globalt 

kan ha mycket komplex struktur och relationer. Författarna beskriver att den 

här komplexiteten ofta associeras med information om de produkter som 

säljs.  Informanten pekar här på att problemen i spårbarheten främst ligger i att 

det i vissa fall saknas information om var en produkt produceras och vart den 
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senare levereras. Caldeira Pedroso och Zwicker (2008) beskriver att ett sådant 

problem kan uppstå eftersom felaktig information kan utbreda sig i processer 

mellan kund och leverantör, vilket medför en ineffektivitet i hela 

leveranskedjan.  

 

Ett PIM-system kan enligt Abraham (2014) automatisera en synkronisering i 

kommunikationsflödet mellan verksamhet och leverantör. Författaren 

beskriver att en synkronisering av data på daglig basis krävs för att hålla 

information uppdaterad och korrekt och därför bör ett PIM-system användas. 

Genom denna automatiserade synkronisering av data kan många problem lösas 

i den problematik som en informant påpekade existerar i spårbarheten. Här 

identifieras en möjlighet att övergå till ett PIM-system för att skapa en 

förbättrad och mindre komplex struktur i informationsflödet mellan kund och 

leverantör, främst då när det kommer till var produkter produceras och vart de 

levereras. 

 

5.1.3 Change Management 

Förändring 

Utifrån resultatet av studien är det tydligt att en övergång till ett nytt system 

som hanterar produktinformation medför en viss problematik. Resultatet visar 

på att erfarenheter kring liknande förändringar upplevts som kaosartade. Det 

framgick att den tydligaste och viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid 

övergång till ett nytt system var motivation, något som Hayes (2014) också 

beskriver som en väldigt viktig del vid förändring. Hayes (2014) beskriver att 

en väl överlagd kommunikationsstrategi bör användas vid en förändring vilket 

kan komma att öka motivationen för anställda till att bli mer öppna för 

förändring. Som tidigare nämnt visade resultatet på upplevelser om tidigare 

förändringar som inte blivit särskilt lyckade. Ur resultatet framgår det att en 

tydlig motivering saknades och att det var många på företaget som därför 

ifrågasatte förändringen, vilket också ligger lite i företagets kultur. Hayes 

(2014) beskriver att motstånd till förändring är vanligt förekommande i alla 

organisationer och att tidigare erfarenheter av liknande händelser kan komma 

att spela in på hur öppna de är mot en förändring. Enligt Hayes (2014) kan 

motstånd till förändring också medföra ett funktionellt värde till verksamheten 

i form av värdefull feedback, vilket visar på att motstånd till förändring inte 

alltid behöver vara något negativt.  
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Modellen Technology Acceptance Model är något som visat sig vara ett bra 

verktyg att använda vid en förändring. Boddy et al. (2009) beskriver att 

modellen kan fungera som ett hjälpmedel vid att förstå sig på användarnas 

inställning till hur ny teknologi kan påverka deras arbete och hur pass 

mottagliga de är till en förändring. Vidare beskriver Boddy et al. (2009) att 

användare hellre ser att ett system är användbart snarare än användarvänligt 

eftersom det tillför ett större värde för verksamheten och dess anställda. 

Resultatet visar på att det nuvarande systemet för hantering av 

produktinformation kan vara svårt att förstå och till vissa delar väldigt 

komplext, speciellt för nya användare som ska använda systemet. Det är därför 

viktigt att påvisa den förmodade ökade användbarheten som ett nytt system 

ofta syftar till att medföra. Det handlar också här mycket om hur förändringen 

kommuniceras och motiveras. En motivering kring att det nya systemet är mer 

användbart kan ha positiv inverkan på människors inställning till att acceptera 

förändringen.  

 

Motstånd till förändring är något som förmodligen alltid kommer att vara bland 

de största utmaningarna vid ett införande av ett PIM- system. Det är viktigt att 

de som styr och leder förändringen är medvetna om att det krävs ett stort arbete 

och tydliga direktiv vid förändring. En förändring har alltid stor påverkan på 

en verksamhet och dess resultat, samtidigt som det är viktigt att anställda inte 

tappar sitt förtroende och engagemang i verksamheten. 

 

 

5.2 Metodreflektion 

Valet av metod för studien besitter både för- och nackdelar. Studien var avsedd 

till att ta reda på vilka utmaningar och möjligheter företag står inför vid en 

övergång till ett PIM-system. Den kvalitativa ansatsen som tillämpats för 

denna studie ämnar till att förklara ett visst fenomen och inte omfattningen av 

fenomenet. En kvantitativ ansats hade därför kunnat bidra till ett annat resultat 

för studien genom en större mängd empiri som beskriver omfattningen på 

fenomenet. Fler faktorer och annan relevant information för studien hade då 

kunnat uppstå och därmed påverkat studiens resultat. 

Den tidigare forskning som finns tillgänglig för ämnesområdet är relativt 

outforskad och aningen begränsad. Valet av att använda en kvalitativ 

undersökningsmetod stärks därför eftersom information som härleds utifrån en 
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kvalitativ datainsamling är mer djupgående och försöker därmed framhäva 

information som teori tidigare inte klargjort för. 

 

Valet av den kvalitativa ansatsen har medfört att studien blivit aningen 

begränsad. Den kvalitativa ansatsen behandlar bara relativt få 

undersökningsenheter vilket medför att studiens resultat inte går att 

generalisera för en större population. Studiens resultat riktar sig främst mot 

organisationer och företag som har ambitionen att övergå till ett PIM-system i 

sin verksamhet, vilket är en relativt begränsad målgrupp. På fallföretaget där 

intervjuerna genomfördes är resultatet således mest relevant och användbart 

eftersom undersökningen till stora delar handlar om deras nuvarande system 

och vilka utmaningar och möjligheter som identifieras i deras sätt att hantera 

produktinformation i dagsläget. En kvantitativ ansats hade möjligtvis medfört 

bättre möjlighet till en större omfattning av generalisering och gett ett utökat 

kunskapsbidrag om ämnet. 

 

5.2.1 Studiens tillförlitlighet 

Området studien syftade till att behandla visade sig vara relativt outforskat. 

Detta medförde att teorier som behandlar ämnet var svåra att hitta och krävde 

gedigen sökning efter relevanta kunskapskällor. 

 

En annan utmaning var att göra ett korrekt urval av informanter som skulle ge 

oss en informativ empiri. Med tanke på att relativt få undersökningsenheter 

intervjuades kan validiteten diskuteras. En större mängd undersökningsenheter 

hade med säkerhet stärkt studiens validitet och empirin hade blivit rikare på 

information. En risk genom hela studien var att empirin inte skulle leva upp till 

den relevans och giltighet som vi eftersträvade, med tanke på de få 

undersökningsenheter som intervjuades. Vi anser dock att empirin som samlats 

in är tillräcklig för att kunna besvara frågeställningen och leva upp till studiens 

syfte. 

 

Även studiens reliabilitet hänger ihop med de få undersökningsenheter studien 

har behandlat. Med ett större antal undersökningsenheter hade empirin blivit 

klart trovärdigare. Vi var medvetna om att antalet undersökningsenheter 

eventuellt skulle bli få och därför valde vi medvetet endast ut personer som vi 

ansåg ha väldigt initierad kunskap inom området för att tillföra en starkare 

reliabilitet till studien. Under intervjuerna var ambitionen att inte vara ledande 
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i några frågor utan låta informanterna forma sina egna svar. Detta för att 

minska intervjuareffekten i undersökningen och inte styra informanterna till 

något önskat svar. Granskningen av intervjufrågorna av en oberoende part var 

också ett hjälpmedel för att minska intervjuareffekten och på så sätt stärka 

reliabiliteten. 
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6 Avslutning 
I det avslutande kapitlet kommer den frågeställning som studien grundar sig 

på att besvaras. Studien hade som syfte att beskriva vilka utmaningar och 

möjligheter ett företag står inför vid en övergång till ett PIM-system. De 

slutsatser som identifierats kommer presenteras och avslutningsvis kommer ett 

avsnitt gällande förslag till fortsatt forskning att framföras. 

6.1 Slutsats 

Utifrån studiens syfte och forskningsfråga har vi kommit fram till att det 

återfinns två utmaningar och tre möjligheter vid övergång till ett PIM-system 

i en verksamhet. Utmaningarna och möjligheterna presenteras nedan. 

 

Utmaningar 

Resultatet visar på att det är två faktorer som kan identifieras som utmaningar, 

språk och Change Management. Språkhanteringen i det befintliga systemet för 

hantering av produktinformation är redan nu en av de stora styrkorna och något 

som bör återfinnas i ett framtida PIM-system. Change Management är en 

återkommande utmaning hos företag. Både resultatet av undersökningen och 

teori pekar på att en implementering av ett PIM-system kräver ett väl 

samordnat Change Management för att en förändring ska uppnå bästa möjliga 

utfall.  

 

Möjligheter 

Resultatet visar att möjligheterna vid införande av ett PIM-system i en 

verksamhet utgörs av tre faktorer, innehåll, central källa till information samt 

spårbarhet & navigering. Dessa tre faktorer har en gemensam nämnare i att de 

alla är viktiga grundfunktioner i ett PIM-system. Utifrån resultatet och teorin 

framkom det att dessa funktioner är viktiga för ett system som hanterar 

produktinformation och faktorerna speglar därför möjligheter som skapas vid 

en övergång till ett PIM-system. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens genomförande uppmärksammades andra dimensioner att 

forska vidare i gällande system för hantering av produktinformation. Då denna 

studie endast fokuserat på utmaningar och möjligheter ur ett 

funktionsperspektiv skulle det vara av intresse att fördjupa kunskapen gällande 

mer tekniska aspekter av hantering av produktinformation. Detta hade 

möjligtvis resulterat i en mer omfattande studie. Tillsammans med en 
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kvantitativ studie skulle även forskningen kunnat bli mer tillförlitlig och 

identifierat ännu fler betydande aspekter vid en undersökning rörande system 

för hantering av produktinformation. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

 

Utmaningar: 

1. Känner du att det finns några specifika eller konkreta styrkor med 

dagens sätt att hantera produktinformation? Vilka är styrkorna? Hur 

fungerar de och vad ger dem för mervärde? 

2. Känner du att det är enkelt att navigera och hitta den information du 

söker efter i dagens system? Vad gör det lätt?/Varför inte? 

3. Sett till hantering av produktinformation, vad bör följa med från 

nuvarande system till ett nytt PIM-system? (t.ex. funktioner, 

procedurer, processer) Varför? Motivera varför de är viktiga och bör 

följa med. 

4. Hur upplever du att en övergång kommer att fungera rent praktiskt 

med tanke på eventuellt motstånd från anställda? Har du varit med om 

något liknande och hur gick övergången då? 

5. Kan du rangordna tre styrkor som du känner att dagens hantering av 

produktinformation besitter?  

Möjligheter 

6. Vilka svagheter ser du i det nuvarande systemet för hantering av 

produktinformation? Vad är det som utmärker de som svagheter? 

7. Finns det funktioner/tillvägagångssätt som du anser vara direkt 

onödiga i det befintliga systemet för hantering av 

produktinformation? 

8. Vad finns det för förbättringsområden i nuvarande system för 

hantering av produktinformation? 

9. Saknar du någon typ av information eller ett informationsobjekt i 

dagens system? 

10. Förekommer det ofta dubbletter av produkter i dagens system? Det 

kan vara att t.ex. olika användare matat in samma data. 

 

 

 

 

 


