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Sammanfattning 

I en konkurrenskraftig omvärld, finns det ett behov hos företag av väl 

integrerade informationssystem. Systemen har till uppgift att se till att 

aktuell information i verksamheten kommer alla till godo när personalen har 

behov av den. Idag har företag standardiserade affärssystem till sin hjälp för 

att hantera den information de har behov av i sin verksamhet. Studien har 

haft som syfte att beskriva hur anskaffningsprocessen kan se ut på olika 

företag och att besvara följande frågor: 

 På vilka grunder togs beslutet om införskaffande av ett nytt 

affärssystem? 

 Har ledningen varit involverad i anskaffningsprocessen? 

 Ledde implementeringen till ett system företaget blev nöjda med? 

Studien har gjorts med en kvalitativ ansats, där halvstrukturerade intervjuer 

användes för att samla in empiri. Empirin har sedan ställts mot olika teorier 

med utgångspunkt i affärssystem och anskaffningsprocessen. Studien har 

visat att besluten på de företag som intervjuats har tagits på ungefär 

liknande grunder och att ledningens engagemang har varit av stor betydelse 

för de förändringar företagen har ställts inför i anskaffningsprocessen. Den 

implementering anskaffningsprocessen ledde till, har gett företagen 

affärssystem som de i stora drag har blivit nöjda med, trots att ett av 

företagen ansåg sig ha blivit lurade av systemleverantören vid 

upphandlingen. Denna missnöjdhet kan tänkas ha berott på bristande 

kunskap om anskaffningsprocessen.   
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Abstract 

In a competitive environment, businesses have a need of well-integrated 

information systems. The system has to ensure that current information in 

the business will benefit all employees when they need it. Today’s 

businesses have standardized enterprise systems to help them to manage the 

information they need in their businesses. The study has attended to 

describe the acquisition process in different businesses and to answer the 

following questions in the study;  

 On what basis was the decisions made to purchase a new enterprise 

system? 

 Has management been involved in the procurement process? 

 Did the implementation lead to an enterprise system the business 

was contented with? 

The study has been made by using a qualitative approach, where semi 

structured interviews was used to collect empirical data. The empirical 

material has been put to various theories on the basis of business and the 

acquisition process. The study has shown that the decisions of the 

businesses that were interviewed have been taken on somewhat similar 

grounds and that management commitment has been essential for the 

changes the businesses have faced in the acquisition process. The 

acquisition process resulted in an implementation that provided the 

businesses with enterprise systems they largely have been pleased with, 

even though one of the businesses felt that they had not been given the 

system they required form the vendor. This dissatisfaction may have been 

due to lack of knowledge about the acquisition process itself. 

 

 

Keywords: Enterprise systems, ERP systems, acquisition, decision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Innehåll 

Innehåll _____________________________________________________ 4 

1 Introduktion ______________________________________________ 6 
1.1 Inledning ____________________________________________ 6 
1.2 Tidigare forskning ____________________________________ 8 

1.3 Problemformulering ___________________________________ 9 
1.4 Syfte och frågeställning _______________________________ 10 

1.5 Avgränsning ________________________________________ 10 
1.6 Målgrupp ___________________________________________ 10 
1.7 Disposition __________________________________________ 11 

2 Metod __________________________________________________ 12 
2.1  Vetenskaplig ansats __________________________________ 12 

2.2 Små-N-studier _______________________________________ 12 
2.3 Datainsamling _______________________________________ 13 

2.4 Analys _____________________________________________ 16 
2.5 Etiska överväganden vid intervjuerna ___________________ 16 

3 Teori ___________________________________________________ 17 

3.1  Argument för anskaffande av affärssystem _______________ 17 
3.2       Affärssystem och affärsprocesser _______________________ 19 

3.3  Ledningens roll ______________________________________ 21 
3.4 Välja och förvalta standardsystem (VFS) ________________ 23 

3.5 Förväntningarnas betydelse ___________________________ 25 

4  Resultat _________________________________________________ 27 

4.1 Företag A ___________________________________________ 27 
4.2 Företag B ___________________________________________ 31 

4.3  Företag C ___________________________________________ 34 
4.4 Företag D ___________________________________________ 37 

5 Diskussion _______________________________________________ 39 
5.1  Argument för byte av affärssystem _____________________ 39 
5.2  Beslut och förankring _________________________________ 39 

5.3  Installation och utbildning _____________________________ 40 

5.4  Förväntningar och nöjdhet ____________________________ 41 

5.5  Övergripande diskussion ______________________________ 42 
5.6 Metodreflektion _____________________________________ 43 

6 Avslutning _______________________________________________ 44 



   
 

   
 

6.1 Slutsats _____________________________________________ 44 
6.2 Förslag till fortsatt forskning __________________________ 45 

Referenser ___________________________________________________ 46 

Bilagor ________________________________________________________  
 

 



 

  6 (48) 
 

1 Introduktion  
 

Här presenteras en bakgrund till uppsatsen, samt tidigare forskning i ämnet. 

Därefter tas problemformulering, syfte och forskningsfrågor upp. Kapitlet 

avslutas med avgränsning, presentation av målgrupp samt uppsatsens 

fortsatta disposition.  
 

1.1 Inledning 

Under 1960- och 1970-talet hade de flesta företag skapat separata system för 

sina avdelningar, vilket innebar att varje avdelning hanterade de data som 

fanns på företaget på sitt eget sätt och lagrade det på avdelningen. Med tiden 

blev detta ett problem på företag, då avdelningarna och informationsflödena 

växte (Motiwalla & Thompson, 2012). Detta gjorde att företag fick mer och 

mer redundant data i sina olika system. Dessa system kunde inte integreras 

med varandra när det behövdes. För att underlätta detta, utvecklades 

materialplaneringssystem (MRP) i mitten av 1970-talet, systemen skulle 

användas vid produktions- och materialplanering. Med tiden utvecklades 

MRP ytterligare och under 1980-talet infördes MRP II, ett mer samordnat 

system, där bland annat distribution, projektledning och ekonomi lades till 

(ibid.). De standardiserade affärssystemen, det vill säga ERP-systemen 

(Enterprise Resource Planning) utvecklades från dessa system och kom till i 

början av 1990-talet. Deras uppgift var att med en samordnad lösning stödja 

företagens ökade komplexitet och samtidigt se till att företag kunde bevara 

sina konkurrensfördelar i en växande och global verksamhetsmiljö. ERP-

systemen integrerade alla affärsprocesser i företagens värdekedja. Dessa 

affärsprocesser innefattade bland annat processer som tillverkning, 

distribution, ekonomi, projektledning och transporter.  

 

På 1990-talet började också företag med arbetet att försöka överbrygga de 

funktionella hinder i form av separata avdelningar, som har funnits i företag i 

årtionden. Företag och deras ledning hade börjat inse att det krävdes ett 

kundfokuserat samt ett mer kostnadseffektivt synsätt för att kunna konkurrera 

på den alltmer globaliserade marknaden (Motiwalla & Thompson, 2012). För 

att lyckas med detta synsätt fanns det ett växande behov av mer integration 

mellan avdelningar och en mer tvärfunktionell organisation. Ett integrerat 

arbetssätt krävde att informationssystemen också var integrerade och flexibla. 

Företag började ställa krav på system vilka kunde stödja alla de behov som 

finns i dagens företag och deras verksamhet (ibid.). Enligt Motiwalla och 

Thompson (2012) har dagens ERP-system utökats till att även bestå av de 

system som erbjuder support för e-handel och EDI (Elektronisk Data 

Integration). EDI är en funktion med vars hjälp företag kan överföra data 

mellan varandra på ett standardiserat sätt (Motiwalla & Thompson, 2012). 
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Detta betyder att ERP-systemen tekniskt har utvecklats från centraliserade 

stordatorer till flexibla klient-server-arkitekturer som arbetar på en 

webbaserad plattform.  

 

Brandt, Carlsson och Nilsson (1998) förklarar att i ett standardiserat 

affärssystem har det installerats färdiga programvaror vilka företag kan 

använda så att systemet fungerar i deras verksamhet. Det kan hända att 

eventuella anpassningar kan behöva göras i systemet för att det ska fungera 

optimalt. Standardiserade affärssystem kan användas av flera företag då de 

har utvecklats för att passa ett flertal företags behov (ibid.). De leverantörer 

som säljer dessa system har utvecklat systemen och paketerat dem med 

funktioner så att de ska kunna användas av flera företag med liknande 

verksamheter. På så vis behöver inte företagen lägga ner tid och pengar på att 

utveckla egna system när det redan finns system de kan använda efter att ha 

gjort eventuella enklare anpassningar i affärssystemets funktioner (ibid.).    

Davenport (1998) uttrycker arkitekturen i ett affärssystem genom att förklara 

att i hjärtat av ett företags affärssystem finns det en central databas där data 

matas in och ut i en serie applikationer, dessa stödjer olika processer i 

företaget. Med hjälp av en enda databas förenklas dramatiskt flödet av 

information i hela företaget. 

 

Dagens företag har blivit mer komplexa, jämfört med tidigare. Samarbetet 

och integrationen mellan avdelningarna har ökat och ledning samt 

medarbetare har inte samma behov gällande information. Dagens moderna 

affärssystem är skapade för att tjäna alla nivåer i organisationer, vilket gör att 

de är viktiga beståndsdelar i företag (Motiwalla & Thompson, 2012). Syftet 

med ett standardiserat affärssystem är att underlätta informationshanteringen. 

Med detta i åtanke är det även viktigt för företag att vara säkra på att deras 

affärssystem är optimalt. Dagens affärssystem används inte bara till att 

hantera finanser, det krävs mycket mer än så av dem. De ska också kunna 

hantera information från leverantörer, kunder, personal, tillverkning och 

ekonomi. En del företag vill att deras affärssystem ska kunna interagera med 

leverantörernas eller kundernas system eller kanske med dotterbolag i andra 

länder (Davenport, 1998). Om företaget anser att det är dags att införskaffa 

ett nytt affärssystem måste det vara medvetet om vad som krävs av dem för 

att lyckas med projektet.  
 

Ett standardiserat affärssystem vars funktioner är anpassade till verksamheten 

kan ge konkurrensfördelar till företag. Samtidigt bör företag vara medvetna 

om att affärssystem är komplexa och det krävs engagemang, tid samt pengar, 

när beslut att anskaffa ett nytt system tas. Enligt Davenport (1998) får de 

företag som skaffar ett affärssystem utan att noga överväga inköpet allvarliga 

problem vid implementeringen. Företag bör inse att ett affärssystem inte 

påverkar dem enbart strategiskt, utan det kan även påverka 
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organisationsstrukturen och kulturen. För att lyckas med affärssystemet bör 

ledningen vara engagerad och vara med och fatta de beslut som krävs för en 

lyckad anskaffningsprocess och implementering. Att anskaffa och 

implementera ett affärssystem är inte enbart en fråga för IT-avdelningen 

(Davenport 1998).  

1.2 Tidigare forskning 

Min tanke med uppsatsen har varit att visa hur anskaffningsprocessen kan se 

ut för mindre företag. Valet av systemleverantör och affärssystem har inte 

diskuterats, då jag inte har ansett det vara relevant för ämnet. Anledningen till 

att jag har valt att inrikta mig på mindre företag beror på att de flesta företag i 

Sverige tillhör kategorin småföretag. Detta är företag med max 250 anställda. 

Det är endast en marginell procentandel av de svenska företagen som hamnar 

i kategorin stora företag med mer än 250 anställda (Ekonomifakta, 2011). 

Med uppsatsen ville jag utveckla det som tidigare har undersökts inom ämnet 

från ett perspektiv där även beslutsprocessen togs i beaktande. Huvudsyftet i 

de flesta uppsatser som gränsar till det ämne jag har valt, har varit att 

undersöka själva implementeringen av systemet samt skillnader på 

affärssystem.  

 

Lindegren, Norsbo och Persson (2004) har i sin uppsats gjort en 

undersökning om hur införandet av affärssystem görs i småföretag i Sverige. 

De diskuterar även hur besluten tas men huvudsyftet har varit själva 

implementeringen samt anpassningen av affärssystemet och företaget.  

Nilsson och Sundqvist (2005), skriver om de orsaker som ligger bakom 

anskaffandet av affärssystem. I studien diskuteras också hur själva beslutet 

har tagits, men inte av vem och på vilka grunder. Myreteg (2007) har i sin 

avhandling skrivit om anskaffning av affärssystem, hur företaget har gått 

tillväga och bland annat vilka som har varit delaktiga i arbetet. Avhandlingen 

innefattar även implementeringsprocessen och vilka personer som har varit 

delaktiga i införandet. Booson och Erlandsson (2001) diskuterar 

beslutsprocessen vid val av affärssystemet ur ledningens perspektiv. 

Hedenstierna Montén (2003) har i sin studie undersökt tillvägagångssättet vid 

byte av affärssystem med inriktning på den juridiska synvinkeln och avtalens 

betydelse i anskaffningsprocessen. 

 

Anskaffningsprocessen och besluten bakom köpet har angripits på olika sätt i 

dessa studier. Den studie jag avsett att skriva, kommer troligtvis att styrka 

deras resultat, dessutom ska studien tillföra något nytt till forskningen.  
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1.3 Problemformulering 

Att införskaffa ett nytt affärssystem, eller uppgradera det befintliga är en 

kostsam process och kräver en hel del förarbete. Då affärssystem ingår som 

en viktig del i företags vardagliga arbete, bör funktionerna i systemet vara 

anpassade för att fungera med företagets affärsprocesser. Enligt Davenport 

(1998) får de företag som skaffar ett affärssystem utan att noga överväga 

inköpet, allvarliga problem vid implementeringen. Innan företag beslutar sig 

för att anskaffa affärssystem, behöver de veta vad de är planerade att göra. 

Tanken med affärssystem är att de ska hantera delningen av information i 

stora företag (ibid.).  

 

Dessa tankar fick mig att fundera om alla företag verkligen har tänkt över sitt 

beslut, innan anskaffandet av affärssystemet. Under tiden jag undersökte 

tidigare forskning, blev jag mer och mer övertygad om att det jag ville 

studera var aktuellt och kunde ge mig svar på en del av de funderingar jag 

hade. När företag har kommit till det läge, där de anser att de behöver byta ut 

sitt affärssystem, har det funnits en del frågor som de har besvarat för att ta 

beslutet att byta. Det kan vara av intresse att veta om beslutet är impulsivt, 

eller noga genomtänkt. Hur engagerad har ledningen varit i beslutsprocessen, 

eller har det endast varit en fråga för IT-ansvarig personal?  Är det så att 

företagen verkligen har tänkt över sitt beslut och hur har processen för 

anskaffandet gått tillväga? Har man tänkt efter innan anskaffandet av 

affärssystemet? Om företag blir mer medvetna om vad de bör tänka på innan 

affärssystemet införskaffas, kan deras möjligheter till att få rätt system 

förbättras?  

 

Det kan vara så att beslutet inte alltid tas på rätt grunder, att företaget inte har 

undersökt vad det är de egentligen behöver. Om besluten har varit noga 

genomtänkta, har dessa beslut lett till ett affärssystem företaget har blivit 

nöjda med, eller inte. De tankar och funderingar som uppkom i början av 

studien var mer övergripande, vilket först gav studien ett generellt syfte. Men 

under arbetets gång har frågorna och syftet utvecklats till att bli mer tydliga 

och avgränsade. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien har varit att beskriva processen vid anskaffning av 

standardiserade affärssystem på fyra mindre företag. 

Mycket forskning har gjorts om implementeringsprocessen samt 

kravhanteringsprocessen, men det har forskats mindre om förväntningar och 

tillvägagångssättet i anskaffningsprocessen. Genom att intervjua småföretag 

angående deras sätt att bearbeta processen med anskaffning ska studien 

kunna ge svar på följande frågor: 

 

 På vilka grunder togs beslutet om införskaffande av ett nytt 

affärssystem? 

 Har ledningen varit involverad i anskaffningsprocessen? 

 Ledde implementeringen till ett system företaget blev nöjda med? 

Genom att beskriva beslutsprocessen på företag, ska studien kunna bidra med 

en insikt i om företagen har fått det resultat de önskade sig och om de har 

lyckats med anskaffandet.   

1.5 Avgränsning 

Då avsikten har varit att endast undersöka företag vilka har anskaffat 

standardiserade affärssystem, har studien avgränsats från att innefatta alla 

informationssystem som kan finnas på företag. Förutom avgränsning gällande 

affärssystem, har studien avgränsats genom att endast innefatta små, 

privatägda företag med mindre än 200 anställda. Dessutom har avgränsning 

gjorts i tid, då endast företag vars anskaffning av affärssystem inte har skett 

senare än 2006 har intervjuats. Denna avgränsning bidrar med större 

trovärdighet hos intervjuobjekten, då anskaffningen inte ligger längre bort i 

tid, vilket kan påverka hur man minns processen.   

1.6 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp är företag vilka har funderingar på att byta 

affärssystem. Även systemleverantörer kan med hjälp av uppsatsen få ett nytt 

perspektiv på anskaffningsprocessen. Uppsatsen kan förhoppningsvis ge en 

del svar och väcka funderingar om tillvägagångssättet och processens 

betydelse vid anskaffning av affärssystem. De studenter som läser informatik 

med en inriktning på eller ett intresse av informationshantering och 

informationssystem kan också finna ett intresse i uppsatsen. 

  



 

  11 (48) 
 

1.7 Disposition  

Här under beskrivs uppsatsen fortsatta disposition, med en kortfattad 

beskrivning av varje kapitel.  

 

Metod 

Här beskrivs uppsatsens vetenskapliga ansats, de metodval uppsatsen har 

byggts på och hur empiri har analyserats. Utöver detta nämns vilket urval 

som gjorts, etiska aspekter samt forskningsprocessen. 

 

Teori 

Kapitlet presenterar den teori som har ansetts vara av betydelse för uppsatsen 

och dess ämne. Det ska ge läsaren en teoretisk inblick i vad företag bör ha i 

åtanke när de anskaffar ett affärsystem. 

 

Resultat 

I detta kapitel finns den empiri som undersökningen har baserats på. Empirin 

har tagits fram genom att samla in, kategorisera och sammanställa rådata från 

de intervjuer som gjordes till uppsatsen.  

 

Diskussion 

Här har resultatet av studien diskuterats och ställts mot den teori, samt 

tidigare forskning som har använts till uppsatsen. Dessutom har en 

metodreflektion gjorts. 

 

Slutsats 

I kapitlet har de tidigare forskningsfrågorna kortfattat besvarats. Förslag på 

fortsatt forskning har även presenterats. 
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2 Metod 
I metodkapitlet beskrivs vilken vetenskaplig ansats som har använts, val av 

undersökning samt den datainsamlingsteknik som har använts i uppsatsen. 

Utöver detta nämns urvalsmetoden, hur empiriinsamlingen har genomförts 

och materialet har analyserats, samt uppsatsens validitet och reliabilitet. 

Dessutom har etiska överväganden gjorts, dessa nämns i slutet av kapitlet.  

 

2.1  Vetenskaplig ansats 

Uppsatsen har byggts på en kvalitativ metod med en deskriptiv inriktning 

(Jacobsen, 2002), på detta vis har det gjorts ett försök att skapa förståelse för 

beslutstagarnas sätt att fatta beslut. När en kvalitativ metod används, kan 

problemställningen ändras under arbetets gång (ibid.) vilket skedde, då 

empirin ledde till ett mer klart syfte än det först tänkta. Detta skedde på så 

sätt att syftet avgränsades och blev mer tydligt under uppsatsens gång. 

Arbetet har gjorts med en induktiv ansats, där utgångspunkten har varit 

empirin. Då denna samlades in innan någon teori hade skrivits. Detta 

arbetssätt används vid induktivt arbete med kvalitativa undersökningar. Med 

ett induktivt förhållningssätt fås en möjlighet till ett öppnare sinne när 

information samlas in, samtidigt är det av yttersta vikt att vara medveten om 

att ingen kan ha ett helt öppet sinne och inte ha någon kunskap sedan tidigare 

i det som undersökts (ibid).  

 

Hade en deduktiv metod valts istället, där utgångspunkten hade varit teori, för 

att sedan samla in empiri, kunde detta enligt Jacobsen (2002) ha lett till att 

det i studien endast hade använts empiri som av forskare anses vara relevant 

för att stödja de förväntningar som fanns på undersökningens resultat. Ingen 

metod kan anses vara mer objektiv än den andra, det betyder att ingen av 

metoderna kan ge en helt objektiv bild på verkligheten (Jacobsen, 2002). Det 

bör finnas en insikt om risken av att informationen kan färgas av den 

undersökande och denna risk kan inte helt uteslutas. Varje metod har i sig 

självt en selektiv del gällande datainsamlingen, förutom detta kan resultatet 

av undersökningen influeras av den metod som valts. Oberoende av vilken 

metod man väljer att använda sig av i en undersökning, påverkar detta 

trovärdigheten och tillförlitligheten på data som samlats in (ibid.). 

2.2   Små-N-studier 

Undersökningen har gjorts i form av små-N-studier, då tanken har varit att 

skapa ett bredare perspektiv för att få en rik och detaljerad beskrivning av 

undersökningen. Med små-N-studier har fokus varit på själva fenomenet som 

undersöktes, då fler än en enhet har undersökts. Detta har lett till en bättre 

förståelse för det studien var avsedd att undersöka (Jacobsen, 2002). 
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Undersökningens upplägg har varit intensivt då endast fyra enheter har 

undersökts (Jacobsen, 2002). Ett intensivt upplägg används när en speciell 

situation vill klargöras, eller när själva problemställningen kan kännas oklar. 

Med en intensiv utformning ökar möjligheten till att få fram relevant data och 

giltigheten blir större. Informationen blir inte lösryckt från sitt sammanhang, 

undersökningen omfattar många detaljer och går på djupet. Den interna 

giltigheten är ofta stor. Generaliserbarheten minskas med en intensiv 

utformning, då man med en kvalitativ ansats undersöker den interna 

giltigheten. Med en kvalitativ ansats generaliseras data från ett urval till en 

mer teoretisk nivå (ibid.). Denna generalisering kan göras då resultatet som 

gjorts på underlag av det undersökta urvalet, kan vara giltigt för ett större 

urvalsunderlag vilket inte har undersökts (Lantz, 2007).  Detta förklarar 

Lantz (2007) med att om empiri och resultat kan på en mer generell teoretisk 

nivå öka förståelsen av det undersökta, samt skildra syftet med 

undersökningen uppnås validitet. Det är uppsatsens bakomliggande orsak 

samt problemställning som ska ge en förklaring till varför problemet kan vara 

av intresse för en större omgivning.  

2.3   Datainsamling  

Empirin har samlats in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer, detta 

säkerställde att avsikten med intervjun följdes och rätt frågor besvarades 

(Lantz, 2007). Vid en kvalitativ ansats kan empiri samlas in med hjälp av 

strukturerade eller halvstrukturerade intervjuer, även observation och 

gruppintervjuer kan användas (Jacobsen, 2002). Observationer och 

gruppintervjuer som intervjuformer har inte varit relevanta för uppsatsen, då 

avsikten med empiriinsamlingen har varit att få fram intervjupersonernas 

personliga synpunkter om anskaffningsprocessen (ibid.). Lantz (2007) 

förklarar att genom att ställa frågor kan man på ett enkelt sätt skaffa sig en 

uppfattning om hur en person bedömer eller upplever den händelse som ska 

undersökas. En noga utförd intervju utmärks av att den har bidragit med data 

som är tillförlitlig, även resultatet bör bli giltigt och ska kunna vara 

användbart i andra undersökningar (Lantz, 2007). Det måste även gå att 

granska den information intervjun bidragit med kritiskt, för att kunna se om 

intervjuaren har ställt rätt frågor och speglat den uppfattning intervjupersonen 

har haft med sina svar. På detta vis skiljer sig en intervju från ett samtal, då 

tanken är att intervjuaren ska samla information samt ha ett tydligt syfte med 

intervjun (ibid). Att använda sig av intervjuer för att samla in data, är den 

vanligaste metoden när en kvalitativ studie ska göras (Jacobsen, 2002).  

 

Det har funnits en medvetenhet om att intervjuer kan vara kostsamma att 

genomföra, detta har reducerats genom att telefonintervjuer har utförts i de 

fall de intervjuade har befunnit sig på ett avstånd vilket annars skulle ha krävt 

längre resor. Jacobsen (2002) nämner dock att personer kan ha enklare att tala 

om känsliga ämnen om intervjuerna sker ansikte mot ansikte, detta har tagits 
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vid beaktande då intervjuerna har gjorts. Samtidigt kan en telefonintervju få 

personer att känna sig mindre nervösa och bete sig mer som vanligt, då de 

inte är ansikte mot ansikte med intervjuaren.  

2.3.1 Primärdata och Sekundärdata 

Data som samlats in direkt från källan, kallas för primärdata (Jacobsen, 

2002). De primärdata som har samlats in till uppsatsen har kommit direkt från 

personer vilka har haft en relevant anknytning till arbetet. Sekundärdata har 

till motsats från primärdata inte samlats in direkt från källan, detta är istället 

information som andra personer har samlat in och sammanställt (ibid.). I de 

fall sekundärdata har samlats in, har det antingen handlat om dokument i 

form av vetenskapliga artiklar eller böcker.  

2.3.2  Reliabilitet och Validitet 

Med reliabilitet och validitet påvisas det hur tillförlitlig och giltig en 

vetenskaplig undersökning är (Jacobsen, 2002). Det finns forskare vilka anser 

att det inte går att granska reliabilitet och validitet i kvalitativa studier, då 

dessa begrepp kom till för att användas vid granskning av kvantitativa studier 

(Bryman, 1995). Alla undersökningar bör granskas kritiskt när det gäller 

deras reliabilitet och validitet, oberoende av om det handlar om en kvalitativ 

eller kvantitativ studie (Jacobsen, 2002). En undersöknings tillförlitlighet kan 

garanteras då den insamlade empirin kan anses vara av betydelse för själva 

undersökningen (ibid.). Då urvalet av intervjupersoner har gjorts med detta i 

åtanke kan uppsatsen giltighet vara säkrad. Genom att använda respondenter 

vilka har varit oberoende av varandra, har undersökningens reliabilitet och 

validitet ökat (ibid.). Det som var tänkt att mätas har mätts och de 

respondenter som har använts har alla varit delaktiga i den process som har 

undersökts på respektive företag.  

2.3.3 Urval 

När enheter att undersöka väljs ut, bör urvalet göras med syftet av 

undersökningen i åtanke (Jacobsen, 2002). Med detta menas att när enheter 

ska väljas ut till en kvalitativ undersökning, bör personerna i urvalet kunna ge 

den information som krävs för undersökningen (ibid.). Urvalet till denna 

undersökning gjordes med hjälp av kontakter och via internet. Genom att ett 

par olika systemleverantörer kontaktades och de gav förslag om företag att 

intervjua, hittades två företag vilka var villiga att intervjuas. De andra två 

företagen hittades med hjälp av olika systemleverantörers hemsidor, där 

företagen var med som kundreferenser. Eftersom företagen har hittats med 

hjälp av systemleverantörer, säkerställdes validiteten i studien då rätt 

urvalsgrupp har intervjuats (Jacobsen, 2002). Det är urvalet som bestämmer 

vilken sorts information man får, det är därför viktigt att se till att det är rätt 

urval som gjorts (ibid.). 
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2.3.4 Genomförande 

Arbetet påbörjades med val av syfte, där det jag ville undersöka togs fram 

med ett brett perspektiv till att börja med. Efter detta kontaktades olika 

systemleverantörer för att hitta företag till uppsatsen. När företagen hade 

svarat positivt till att medverka i undersökningen, skrevs en intervjuplan med 

intervjufrågor (se bilaga 1) och tider för intervjuer bokades. Frågorna till 

intervjuerna skrevs i förväg och sammanställdes i en intervjuplan, för att få 

en viss struktur i intervjun (Lantz, 2007). Dessa frågor kunde sedan byggas 

på med följdfrågor under intervjun, om det behövdes.  Med intervjuerna 

säkrades det att data var primärdata (Jacobsen, 2002) då det kom direkt från 

källan. Efter att all empiri hade renskrivits och godkänts av företagen, 

konstaterades att syftet hade förtydligats och blivit klarare. Detta ledde till ett 

mer avgränsat syfte, vilket gjorde att teoriletandet påbörjades. Teorin har 

sedan ställts mot empirin i en analys, detta har på så sätt lett till ett ännu 

tydligare syfte vilket ledde till ett resultat och svar på de frågor som fanns i 

problemformuleringen och ett klart syfte. Nedan illustreras 

forskningsprocessen i figur 2.1, för att på så vis förtydliga processen 

ytterligare.  

 

 

 

 
 
Figur 2.1 Forskningsprocessen 
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2.4   Analys 

All insamlad rådata har bearbetats i enlighet med de steg Jacobsen (2002) och 

Lantz (2007) anser, bör användas i en analysprocess.  Detta innebär att först 

ska rådata redogöras, för att sedan bedömas och klassificeras. Hela processen 

ska avslutas med att fördela och sammanställa data under rätt kategorier 

(Jacobsen, 2002). Processen beskrivs av Jacobsen (2002) som en fortlöpande 

spiral, där stegen inte nödvändigtvis behöver följa varandra. Arbetet 

påbörjades med att renskriva rådata, för att sedan granska och ta fram data av 

betydelse för undersökningen. Genom att systematiskt välja relevant 

information från rådata har data reducerats för att överensstämma med syftet i 

uppsatsen (Jacobsen, 2002; Lantz, 2007). Efter reducering, kategoriseras data 

under valda alternativ för att enklare se om data är relevant för kategorin 

(Jacobsen, 2002). Slutligen har data och kategorier kopplats samman och 

kombinerats, vilket har lett till den beskrivna empirin. Empirin har sedan 

analyserats och kopplats samman med teorier, för att få fram ett resultat. 

2.5   Etiska överväganden vid intervjuerna 

Jacobsen (2002), samt Lantz 2007) betonar båda vikten av att förklara 

avsikten med intervjun och få samtycke av de intervjuade. De anser även att 

det är fördelaktigt att ha en tidsram, vilken ska följas och inte överskridas 

(Jacobsen, 2002; Lantz, 2007). Avsikten med intervjuerna har varit öppna för 

alla deltagare och de har även fått en möjlighet att läsa det renskrivna 

materialet och ge sitt samtycke till det som sades under intervjun. Då det har 

framkommit önskemål om anonymitet har detta önskemål följts. Alla 

intervjuer har spelats in efter samtycke av intervjupersonen och ingen av 

intervjuerna har överskridit den tidsgräns på en timma som sattes i förväg. 

Intervjutiderna bokades via telefon och e-post. När de intervjuade 

kontaktades och blev tillfrågade om intervju fick de även avsikten av 

intervjun förklarad. Detta ska göras så att inga missuppfattningar sker och för 

att uppnå en god relation till den intervjuade (Lantz, 2007). Varje 

intervjuperson har varit relevant till studiens syfte då alla har varit 

engagerade på något vis i arbetet med anskaffandet av affärssystemet på sina 

respektive företag. Genom att spela in intervjuerna säkerställdes det att allt 

som sades blev dokumenterat och därmed ökade även reliabiliteten samt 

validiteten i empirin som samlades in.  
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs den teori som har använts när empirin har 

analyserats. Kapitlet tar upp affärssystem och relationen till affärsprocesser, 

ledningens engagemang samt en modell för att välja och förvalta 

standardsystem. Även förväntningarnas betydelse nämns. 

 

3.1  Argument för anskaffande av affärssystem 

Affärssystem handlar om betydande program vilka stödjer affärsprocesserna i 

ett företag, detta kan även innefatta ett samarbete med leverantörer och 

kunder. Målet med affärssystem är att öka nyttan av informationen samt dess 

värde, genom att göra flödet av information dynamisk. Davenport (1998) 

menar att med ett affärssystem minskas risken med redundant data, då all 

data lagras på ett och samma ställe. En del av orsakerna till att företag väljer 

att anskaffa ett affärssystem är deras behov att ge kunderna bättre tillgång till 

produkter och tjänster. De vill få en effektivare försörjningskedja och vara 

snabbare på gensvar när marknaden förändras samt få ut information om 

affärerna från de data som systemet har (Motiwalla & Thompson, 2012).   

 

Ett annat mål med standardiserade affärssystem är att samordna avdelningar 

och affärsprocesser i företag, så att det är ett system som stödjer och används 

i hela verksamheten. Att uppnå detta är inte enkelt då personal på olika 

avdelningar och nivåer har olika behov som behöver tillgodoses (Motiwalla 

& Thompson, 2012). Med ett standardiserat affärssystem sammanställs allt i 

en miljö där programvaran är integrerad och fungerar på en databas. Detta 

gör det möjligt för alla i verksamheten att dela informationen och 

kommunicera med varandra över avdelningsgränser. Företag måste vara 

medvetna om att detta kan innebära att för att lyckas med en så total 

integration över avdelningar, måste kanske vissa avdelningar göra avsteg från 

en del funktioner de tidigare har använt sig av. Ett affärssystem är ett 

strategiskt verktyg vilket kan hjälpa företag att förbättra sin verksamhet och 

styrning av företaget genom att samordna affärsprocesserna i företaget och 

medverka till att optimera fördelningen av befintliga resurser (ibid.). 

 

Att anskaffa ett affärssystem innebär inte per automatik att systemet kan leva 

upp till ett företags förväntningar och många projekt misslyckas eller 

avvecklas efter en tid trots att affärssystemet aldrig implementerades. 

Davenport (2000) hävdar att misslyckanden kan bero på de stora tekniska 

utmaningar som krävs av företag när ett affärssystem ska anskaffas. 

Affärssystem är komplexa och en installation kräver enorma investeringar av 

företaget när det gäller pengar, tid och skicklighet. Men det är ändå inte de 

tekniska utmaningarna som är de största orsakerna till misslyckade 
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anskaffningar av affärssystem. Enligt Davenport (1998) beror 

misslyckandena oftast på att företag inte lyckas med att koppla samman de 

tekniska kraven på affärssystemet med de behov företag har på själva 

systemet.  Om företag har bråttom med att installera ett affärssystem och inte 

har förstått hur det kan påverka organisationen, kan deras dröm om en 

integration raskt förändras till en hemsk upplevelse. Det finns en risk att 

systemets funktioner står i strid mot verksamhetens, vilket kan göra att 

implementationen går fel. Företaget har lagt ut en enorm summa pengar på ett 

system vars funktioner kan ha inneburit störningar i verksamheten, ibland 

med katastrofala följder. En annan risk kan vara att systemet påverkar 

företagets konkurrensfördelar genom att göra dem svagare. Affärssystem kan 

leverera stora belöningar, men de risker de medför är lika stora (ibid.). 

 

Enligt Davenport (1998) påverkas inte företag endast strategiskt av ett 

affärssystem. Systemet kan även påverka företagets organisation och kultur. 

Detta då ett affärssystem kan generera plattare organisationer med större 

flexibilitet och mer demokrati. Men det kan också leda till mer 

standardiserade processer och mer central informationskontroll. Det värsta ett 

företag kan göra är att fatta beslut om att anskaffa ett affärssystem baserat 

endast på tekniska kriterier. Innan företag fattar beslut om anskaffning av 

affärssystem bör de fundera på de strategiska och organisatoriska verkningar 

ett affärssystem kan ha på verksamheten. Efter att ha studerat hur mer än 50 

företag påverkats av sina affärssystem, anser Davenport (1998) att de företag 

vilka inte bara tog besluten baserade på endast teknik, var de företag som fick 

ut mest av anskaffandet av ett affärssystem. De betonade företaget, inte 

systemet och såg affärssystemet som en möjlighet att få ett nytt perspektiv på 

företagets strategi och hela organisationen (ibid.).  

 

Anskaffandet av affärssystem innebär förändringar i hela verksamheten vilket 

många företag inte varit medvetna om när de har anskaffat ett affärssystem. 

Det finns frågor före, under och efter anskaffandet, dessa bör tas hänsyn till 

och besvaras (Motiwalla & Thompson, 2012). På grund av komplexiteten i 

affärssystem krävs det ofta stora investeringar i både tid och pengar av 

företag när ett system ska anskaffas. Att implementera ett affärssystem har en 

påverkan på ett stort antal människor både internt på företaget och externt, då 

även kunder och leverantörer kan påverkas av implementeringen. Dessutom 

krävs det att företag arbetar strategiskt med sina affärsprocesser och de 

förändringar ett affärssystem kan innebära för företaget (ibid.).  
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3.2   Affärssystem och affärsprocesser 

Utöver affärssystemets roll att integrera information och processer i företag, 

har det rollen att positionera företag genom att ändra sina affärsprocesser. En 

affärsprocess kan förklaras som en rad aktiviteter vilka är ordnade för att 

åstadkomma ett företags roll eller mål. De flesta företag har en samling 

grundprinciper och rutiner för att bistå sina affärsprocesser. Motiwalla och 

Thompson (2012) påpekar att affärssystem kan ha flera hundra 

affärsprocesser inbyggda i systemet. Alla dessa affärsprocesser passar inte 

alltid ihop med företagets egna affärsprocesser. Detta ger företag två 

alternativ att välja på när de ska anskaffa ett affärssystem. De kan antingen 

ändra sina affärsprocesser med hjälp av en verksamhetsutveckling eller ändra 

själva affärssystemet. Processbaserad verksamhetsutveckling handlar om att 

förstå, ha insyn över och kontroll av affärsprocesser.  Det är en ofrånkomlig 

metod som företag bör följa för att dokumentera och förstå sina 

affärsprocesser samt få en inblick i var processerna används i verksamheten 

(Ljungberg & Larsson, 2001).  

 

I det första skedet av verksamhetsutvecklingen skapar företag en processkarta 

över sina affärsprocesser för att se hur de ser ut i dagsläget. Processkartan 

används sedan till att analysera vad som kan göras bättre i affärsprocesserna 

på företaget i fråga (Motiwalla & Thompson, 2012). Ett företag som har 

funderingar på att anskaffa ett affärssystem bör starta arbetet med en 

förstudie (Brandt et al, 1998). Det är essentiellt för företag att först kunna 

hitta de problem företaget har i nuläget, för att på så vis kunna komma med 

olika lösningar eller åtgärder de kan behöva göra i verksamheten. Genom att 

utföra en verksamhetsutveckling kan företaget analysera de styrkor och 

svagheter som kan finnas i verksamheten och då få fram förändringsåtgärder 

de behöver göra, om de behöver utföra några åtgärder överhuvudtaget. 

Företag bör vara medvetna om att en verksamhetsutveckling alltid leder till 

någon sorts förändring i verksamheten, det kan innebära utveckling av 

organisationen, dess affärsprocesser eller systemen på företaget (ibid.). 

 

Allt eftersom företag växer och blir mer komplexa har de en benägenhet att 

dela upp sina funktioner i mindre avdelningar och tilldela personalen 

uppgifter inom respektive avdelning. Detta gör det enklare för företag att 

hantera komplexiteten, då en del av personalen specialiserar sig på vissa delar 

av verksamheten vilket kan öka både produktiviteten och effektiviteten på 

företaget (Ljungberg & Larsson, 2001). Den roll alla informationssystem har 

haft och fortsättningsvis kommer att ha, är att stödja alla aktiviteter på 

företaget, samt förbättra personalens effektivitet. När verksamheten förändras 

eller företaget expanderar, måste informationssystemen också förändras så att 

de även i fortsättningen kan stödja företagets verksamhet. Detta kan ibland 

resultera i att företag har flera olika informationssystem för att stödja olika 

delar av verksamheten. Genom att få en inblick i och kontroll över sina 
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affärsprocesser, kan företag få ut det verkliga värdet av en 

verksamhetsutveckling. Med en verksamhetsutveckling får ledningen en 

detaljerad insyn i hur processerna fungerar och var eventuella flaskhalsar kan 

förekomma (Motiwalla & Thompson, 2012). Med förbättrade affärsprocesser 

visar sig resultaten i form av nöjdare kunder, lägre kostnader och ökad 

effektivitet då resurserna i processerna fördelas till att bli mer värdeskapande 

(Ljungberg & Larsson, 2001). Ett av sätten för företag att få dessa 

förbättringar är att anskaffa ett standardiserat affärssystem med inbyggda 

affärsprocesser som kan förbättra effektiviteten hos medarbetarna och 

företagets verksamhet, enligt Motiwalla och Thompson (2012). 

Verksamhetsprocessen är viktig för företag, då den riktar in sig på det flöde 

av processer som verksamheten byggs upp på (Brandt et al, 1998). Att 

analysera flödet inuti, mellan och genom dessa processer gör att företag kan 

få ett annat tankesätt. Det kan även visa på vilket sätt affärssystemets 

funktioner bäst kan anpassas till och samspela med verksamheten, men även 

det motsatta kan fås fram. Analysen kan visa hur affärsprocesserna på 

företaget ska anpassas till och samspela med affärssystemets funktioner. 

 

Affärssystem medför betydande investeringar för företag i form av kostnad, 

tid och människor. Investeringarna kan kosta företaget mycket pengar under 

en längre tidsperiod och kräva engagemang från många människor på 

företaget. Det finns inga företag som är villiga att investera den mängden 

resurser om inte fördelarna kommer att överväga kostnaderna. De fördelar 

företag kan få av att investera i ett affärssystem är inte bara systemmässiga 

utan även affärsmässiga. Fördelarna systemmässigt är bland annat att när data 

och applikationer integreras behöver data bara matas in en gång och 

redundansen minskas (Motiwalla & Thompson, 2012). Med ett centraliserat 

system blir underhåll och support av systemet bättre. Med bättre kontroller 

och centralisering ökar säkerheten på data och applikationer. De nackdelar 

man kan hitta systemmässigt är bland annat att systemet är komplext att 

installera och det krävs utbildad IT-personal som kan sköta 

systemunderhållet. Att konvertera data från ett gammalt system till ett nytt 

kan vara besvärligt och komplicerat. Dessutom kan användarna vara 

motvilliga till att utbilda sig i ett nytt affärssystem, vilket kan minska 

produktiviteten på företaget under en tid (ibid.). 

 

De fördelar företag kan få affärsmässigt är bland annat att med ett 

standardiserat affärssystem blir utbytet av information samt samarbetet 

mellan avdelningarna enklare. Med hjälp av ett informationsflöde som går 

både uppåt och neråt i företaget kan både kvaliteten på kundservice och 

leverantörskedjan förbättras (Motiwalla & Thompson, 2012). Med hjälp av 

en verksamhetsutveckling kan effektiviteten i alla affärsprocesser förändras 

till det bättre (Ljungberg & Larsson, 2001). Ledtiderna från leverantör till 

slutkunder kan kortas ner. De affärsmässiga nackdelarna kan vara att 
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utbildningen av användarna kan ta tid och bli dyrt för företaget.  

Affärssystem förändras och utvecklas ständigt och ger på det viset företag ett 

nytt synsätt när det gäller affärsprocesserna och sättet att fatta beslut på. Även 

företag förändras ständigt för att stämma överens med omvärldens krav. På 

grund av detta har både affärssystem och företag behov av att vara flexibla, 

så att de kan anpassas till och med varandra (Motiwalla & Thompson, 2012).  

Dagens verksamhetsanalyser är enligt Brandt et al (1998) oftast inriktade på 

projekt, men fler och fler har börjat tänka i flöden och att 

verksamhetsanalyser är något som bör ske fortlöpande för att kunna få en 

bättre fungerande verksamhet. En verksamhetsanalys kan svara på vad, hur 

och varför företaget gör det de gör. När en verksamhetsanalys görs ska man 

inte fokusera på själva organisationen eller de system företaget har i nuläget, 

utan på vad det är företaget vill ha och hur det ska fungera i framtiden. Detta 

görs genom att beskriva hur en process ser ut i dagsläget för att sedan 

beskriva processen på det sätt man vill att den ska fungera i verksamheten 

(ibid.). 

3.3  Ledningens roll 

Dagens affärssystem är uppbyggda med standarder där man har tagit det 

bästa ur en bransch, för att få ett standardiserat system vilket de flesta företag 

inom branschen sedan kan använda sig av. Med ett standardiserat 

affärssystem kan företag bli tvungna att anpassa eller förändra sin verksamhet 

om de inte väljer att anpassa själva systemet, för att passa deras företag 

(Brandt et al, 1998). Oberoende av vilket av alternativen företaget väljer 

kommer det att leda till effekter på hela verksamheten, de anställda och andra 

parter, till exempel kunder. Om företaget väljer att anpassa själva 

affärssystemet innebär detta att varje gång de i framtiden måste förnya 

affärssystemet med en ny version, måste varje del för sig uppdateras, vilket 

blir kostsamt och tar tid (Motiwalla & Thompson, 2012). Men att anskaffa ett 

standardiserat affärssystem och anpassa sina affärsprocesser till systemet 

innebär också det mycket arbete. Alla användare och eventuellt kunder samt 

leverantörer, måste utbildas i det nya sättet att arbeta. Ledningen måste vara 

medveten om att förändringar kan skapa motstånd hos personalen, att 

utbildningen inte är gratis och kan ta tid. Allt detta kräver ett stort 

engagemang från ledningen och de måste noggrant överväga vilket alternativ 

som är lämpligast för deras företag (ibid.).  

 

När affärsprocesserna och avdelningsgränserna förändras kan detta leda till 

motstånd hos de anställda mot det nya systemet. Företag med planer på att 

investera i ett affärssystem bör utbildas i de komponenter ett affärssystem har 

samt dess arkitektur. Men de behöver även göras medvetna om de effekter ett 

affärssystem kan ha på företagets affärsprocesser, både långsiktigt och 

kortsiktigt (ibid.). Ledningen bör vara villig att ta tag i alla frågor ett 

affärssystem för med sig. Detta innefattar inte bara tekniska frågor, utan även 
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affärsprocesserna på företaget samt de förväntningar användarna kan ha på 

systemet, då hela företaget påverkas av ett nytt affärssystem (Davenport, 

1998). Anskaffandet av affärssystem innebär alltid någon form av förändring 

i verksamheten vilket många företag inte har varit medvetna om när det blev 

allt vanligare att anskaffa affärssystem. Det finns frågor före, under och efter 

anskaffandet vilka bör tas hänsyn till och besvaras (Motiwalla & Thompson, 

2012). 

 

Motiwalla och Thompson (2012) menar att projektgruppen som ska 

implementera affärssystemet måste omsorgsfullt analysera varje beståndsdel i 

förhållande till varandra och samtidigt utveckla en plan för 

implementeringen. Hårdvara, mjukvara och data spelar en betydelsefull roll i 

implementeringen av affärssystem. De fel som uppstår beror ofta på att man 

har brustit i uppmärksamhet gällande affärsprocesserna och människorna. Det 

är viktigt att engagera personalen tidigt, de bör spela en viktig roll i projektet 

från början. Men det är också viktigt att engagera sig i integrationen av 

processerna från start (ibid.). Enligt Davenport (1998) får alla företag som 

anskaffar ett affärssystem kämpa med kostnader och komplexiteten i 

företaget. Men det är de företag vilka inte har tänkt igenom vilka 

konsekvenser en implementering av affärssystem kan innebära för 

verksamheten som kommer att få de största problemen. Företag bör svara på 

ett antal frågor innan de fattar beslut om anskaffande av affärssystem. De bör 

se efter hur ett affärssystem kan påverka deras konkurrensfördelar, om de 

förbättras eller inte (Davenport, 1998). Företag måste även se över hur 

organisationen och kulturen på företaget påverkas och ifall de behöver ett 

affärssystem för hela verksamheten eller bara till vissa delar av den. För att 

lyckas med affärssystem bör ledningen vara engagerad i 

anskaffningsprocessen, det är inte endast en teknisk fråga där IT ska ha hela 

ansvaret. Annars riskerar ledningen att tappa kontrollen över affärssystemet 

och anskaffningsprocessen (ibid.). 

 

Med dagens moderna informationssystem finns det inget behov för 

informationen att flöda vertikalt och hierarkiskt mellan olika avdelningar, 

informationen kan flöda horisontellt (Kurtén, 2009). Kurtén (2009) påpekar 

att ju mer ett företag är bundet av informationsteknologi i sin dagliga 

verksamhet, desto viktigare är det att det finns bra IT-kompetens högre upp i 

beslutshierarkin. Det är inte alltid företag vet vilket affärssystem de har 

behov av, vilket gör att systemleverantörerna måste vara noga med att hitta 

de verkliga behoven företaget har. Om inte systemleverantören engagerar sig 

i detta finns det en risk att det anskaffade systemet inte motsvarar de 

förväntningar företaget hade. Detta kan leda till att företaget lägger skulden 

på leverantören, när det i själva verket var de själva som inte kunde förklara 

vad de behövde och ville ha (Kurtén, 2009).  Ett företag bör ha medlemmar i 

ledningen vilka har kompetens att förstå och ta ansvar för de IT-frågor som 
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kan förekomma i ett företag. Denna kompetens behövs oberoende av om 

företaget i fråga är beroende av informationsteknologin för sin verksamhet 

eller inte (ibid.).  

 

Alla företag fördelar ansvaret organisationsmässigt på sitt eget specifika sätt, 

likadant är det med fördelningen av beslutsfattandet. Somliga företag är 

centraliserade där chefen tar de viktiga besluten, andra företag har en mer 

decentraliserad beslutshierarki och besluten tas av den person som påverkas 

mest av beslutet (Kurtén, 2009). När ett företag ska ta beslut i IT-frågor 

händer det ofta att det är IT-chefen med specialister som fattar besluten och 

verksamhetsledningen drar sig tillbaka, då de inte har samma erfarenhet om 

besluten och vad en implementering av systemen innebär. Men oftast är inte 

IT-chefen medveten om verksamhetens behov och detta kan leda till 

missförstånd mellan ledningen och IT-personal. När ledningen drar sig 

tillbaka i dessa beslut, blir resultatet ofta att de implementerade systemen inte 

stämmer med verksamheten behov och förväntningar. Ledningen har oftast 

inte heller varit beredd på de förändringar som behöver göras i organisationen 

och i processerna då ett nytt system implementeras (ibid.). 

3.4 Välja och förvalta standardsystem (VFS) 

Brandt et al (1998) beskriver att det finns markanta skillnader mellan 

upphandling av standardiserade affärssystem och egenutvecklade 

affärssystem. Vid anskaffning av standardiserade system krävs det särskilda 

metoder när systemen ska jämföras mot de behov och krav som 

verksamheten ställer på systemet. Företaget bör även försöka få en starkare 

hållning gentemot leverantören, då det oftast är leverantören som anses vara 

den part med mest att säga till om. För att underlätta för företag vid 

anskaffande av standardiserat affärssystem har Brandt et al (1998) tagit fram 

en utvecklingsmodell de kan använda sig av. Modellen beskrivs i VFS-

metoden (Välja och Förvalta Standardsystem).  

 

Det finns tre faktorer företag bör tänka på när de har börjat fundera på att 

anskaffa ett affärssystem. De bör vara medvetna om att företaget kommer att 

vara bundet till leverantören av affärssystemet. När ett standardiserat system 

upphandlas, erbjuds företaget vissa tjänster samt support av leverantören, 

vilken har specifik kunskap i systemet (Brandt et al, 1998). Detta gör att 

företag kan hamna i en beroendeställning gentemot leverantören. De bör noga 

gå igenom den service och support som leverantören erbjuder, så att inga 

missuppfattningar sker dem emellan (ibid.). Efter att ha valt mellan olika 

standardiserade system måste företaget anpassa sin verksamhet så att ett 

samspel med systemet kan finnas. Om det finns specifika krav på 

verksamheten bör dessa krav ställas mot vilka möjligheter olika 

standardiserade system kan erbjuda. När företaget jämför sin verksamhet mot 

olika standardiserade system underlättas arbetet om företaget har tillgång till 
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en beskrivning av verksamheten med väldefinierade krav och behov 

användarna har (ibid.). Det bör även finnas en beskrivning på 

standardsystemet där alla funktioner och möjligheter med systemet tydligt 

fastställts. Dessutom behövs det en beskrivning där de krav företag har av sin 

verksamhet ställs mot de möjligheter som finns i de undersökta 

standardiserade systemen.  

 

I VFS-metoden har Brandt et al (1998) gjort en lista på vad företag ska tänka 

på innan de anskaffar ett standardiserat affärssystem. Det första företag ska 

göra är ett val mellan alla system som finns inom det område företaget är 

verksamt på. Bland dem ska företaget välja det system som stödjer deras 

verksamhet på bästa sätt. Efter att valet av system har gjorts ska systemet 

anpassa till verksamheten, men även verksamheten behöver anpassas i 

förhållande till systemet. När systemet har anpassats ska det lanseras i 

verksamheten och hos användarna. I detta skede installeras systemet och 

förankras hos användarna med hjälp av utbildning. Nu har företaget kommit 

till det stadie där systemet ska börja användas fortlöpande i verksamheten. 

När företaget har använt systemet kontinuerligt under en tid görs en 

efterstudie, där man analyserar om kraven på systemet har uppfyllts, att 

systemet stödjer hela verksamheten effektivt. Efter en tid kanske systemet 

inte längre uppfyller de krav verksamheten har, detta leder till att företaget 

börjar fundera på avveckling av systemet och innebär att en ny förstudie 

behöver göras. 

 

Brandt et al (1998) förklarar att standardiserade system har tre faser; de ska 

anskaffas, användas och besiktas under sin livscykel. Det är under stadiet 

anskaffning arbetet med utveckling sker. Anskaffningsfasen består vanligtvis 

av perioderna val, anpassning och införande av systemet. Författarna (Brandt 

et al, 1998) menar att anskaffning innebär att ett företag antingen införskaffar 

ett nytt eller återanvänder ett tidigare system. För att göra någotdera av dessa 

behöver företag ställa de krav verksamheten har mot kraven i affärssystemen 

i fråga, dessutom bör företag vara medvetna om att ett samarbetsberoende 

med den leverantör som säljer de standardiserade systemen kan uppkomma. 

De företag som upphandlar ett standardiserat affärssystem hamnar många 

gånger i ett underläge, då de inte kan alla funktioner i det system leverantören 

har. Detta kan ha effekt på företagets möjligheter att ställa de rätta kraven på 

systemet. I det läget bör företag inte komma överens om detaljer, utan istället 

noga diskutera funktionerna i systemet enligt Brandt et al (1998). Med 

funktioner menas det företaget vill att affärssystemet ska klara av att uträtta 

för att passa verksamheten. 

 

När ett företag anskaffar ett standardiserat affärssystem måste utbildningen 

av användarna planeras och genomföras grundligt. Det händer emellanåt att 

utbildningen försummas, då implementeringen av systemet ska ske så snabbt 
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som möjligt. Brandt et al (1998) anser att utbildningen bör vara det viktigaste 

och påbörjas i ett tidigt skede för att användarna ska få en helhetssyn på 

systemets funktionalitet. På många företag kan problemen vara att 

användarna endast har kunskap i det befintliga affärssystemet. En del 

användare kan ha en förlegad arbetsätt och kan inte tillgodogöra sig nya sätt 

att arbeta på. De företag som inte upptäcker detta kan få problem med att det 

nya affärssystemet inte används på ett optimalt sätt, vilket i sin tur kan göra 

att verksamheten inte förändras utan stagnerar mer (Brandt et al, 1998).  

 

Efter att planer på att införa ett nytt affärssystem i verksamheten har tagits, är 

det viktigt att detta har förankrats hos användarna. För att få en lyckad 

driftstart måste användarna i god tid ha blivit informerade och utbildade i 

systemets funktioner. Till detta arbete anser Brandt et al (1998) att 

användarna bör ha fått möjlighet att utnyttja tydliga handböcker. Manualerna 

till användarna kan göras med systemleverantörens dokumentation som bas. 

Genom i förväg planerade informationsmöten, med demonstrationer och 

möjligheter till praktisk träning i det nya standardiserade affärssystemet får 

de anställda en bra grundinsyn i både verksamheten och systemets funktioner.  

Utöver en god förankring hos användarna, måste det finnas en tydlig 

fördelning av ansvaret på de olika avdelningarna på företaget i fråga (ibid.). 

Enligt Davenport (1998) kan så kallade superanvändare bidra till att beslut 

om konfiguration av affärssystemet görs med största möjliga förståelse för 

verksamheten. De spelar också en avgörande roll för att förklara det nya 

systemet till sina respektive avdelningar och kan ge människor utbildning i 

dess användning. Dessa superanvändare har en större kunskap i det nya 

affärssystemets funktioner genom att de har varit med i hela processen och då 

fått en bättre insikt i systemet (ibid.). 

3.5 Förväntningarnas betydelse 

När företag står i det skede att man funderar på att införskaffa ett 

affärssystem måste de se till att beslutet är väl förankrat i hela verksamheten 

och att alla är engagerade, från ledning till användare (Brandt, Carlsson & 

Nilsson, 1998). Beslutet påverkar inte bara den strategiska nivån på företag, 

utan även den taktiska och operativa nivån påverkas märkbart. Beslutet bör 

tas på bra grunder och vara noga övervägt, för att inte riskera ett 

misslyckande. Det förekommer att företag på grund av dåliga förberedelser 

misslyckas med implementeringen eller till och med får avbryta hela 

projektet (Motiwalla & Thompson, 2012). Flera misslyckanden i samband 

med anskaffande av affärssystem och dess implementering beror oftast på 

orealistiska förväntningar, ett omfattande tekniskt arbete och väldiga 

kostnader gällande konsultarbete (Davenport, 1998). Dessutom saknas ibland 

förståelsen över att en implementering tar tid och kräver mycket 

engagemang. Företag bör vara på det klara med vad de vill att affärssystem 

ska klara av och om det är nödvändigt för deras planer för framtiden (ibid). 
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Att implementera nya system vilka kan vara kritiska för verksamheten kan 

inte ses enbart som en fråga om att installera ett affärssystem. De anställda 

bör informeras om de konsekvenser ett nytt system innebär. Detta eftersom 

medvetenheten av de förändringar som sker när ett nytt system införskaffas, 

alltid har utgjort en stor del av framgångarna med dessa projekt. Då företag 

till stor del består av människor måste deras sätt att tänka förändras. Det är 

inte enbart datorer och programvara som förändras vid byte av affärssystem 

(Davenport, 2000). Att implementera ett affärssystem är inte enbart en 

teknisk fråga, den är i lika stor utsträckning om inte mer, en 

verksamhetsfråga där människor ska involveras och engageras (ibid.).  
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4  Resultat 
I detta kapitel beskrivs den empiri som samlades in i form av intervjuer på de 

fyra företagen som deltog. Empirin har sammanställts och kategoriserats 

från de rådata intervjuerna resulterade i. Alla företag har avidentifierats, då 

önskemål fanns från ett av företagen om att vara helt anonymt. 

 

4.1 Företag A 

All empiri har kommit från personlig kommunikation med intervjupersonen 

genom en intervju via telefon som ägde rum den 27 mars 2012. 

Intervjupersonen är anställd som marknads- och försäljningschef och har 

arbetat 4 år på företaget i fråga. 

 

Företag A startades 1949 med att tillverka oljebrännare. Men med tiden gick 

de över mer och mer till att arbeta med vattenrening och har haft detta som 

sin huvudsakliga verksamhet sedan 1969. Företaget arbetar huvudsakligen 

med vattenrening åt hushållssidan, det vill säga privatpersoner. De räknar sig 

som marknadsledande inom detta segment. Företag A har 18 anställda och 

2011 hade de en omsättning på ungefär 24 miljoner kronor. Försäljningen 

sker med hjälp av ungefär 500 återförsäljare över hela Sverige. Dessa säljer 

företagets produkter till privatpersoner, vilka är företagets slutkunder. 

Företaget har även ett dotterbolag i Finland, med huvudsaklig inriktning på 

värmeprodukter.  

4.1.1 Argument för byte av system 

Innan Företag A bytte affärssystem hade de två olika system de använde sig 

av på företaget i Sverige. Dessa två system var inte integrerade med varandra, 

dessutom var det ena väldigt gammalt och höll på att krascha till och från, det 

gick helt enkelt inte att utveckla systemet mer. Detta gjorde att de kände sig 

tvungna att börja titta på nya system. Samma problem fanns i Finland, 

systemet där gick inte heller att utveckla mer och det började bli dags att byta 

till ett nytt affärssystem.  

4.1.2  Beslut och förankring 

När företaget hade bestämt sig för att byta ut de befintliga systemen mot ett 

nytt affärssystem anlitade Vd:n  en fristående konsult med erfarenhet från 

affärssystem. Vd:n  hade kopplingar till konsulten sedan tidigare. Konsulten 

anlitades för att hjälpa till med att ta fram en kravspecifikation. Till sin hjälp 

hade konsulten en arbetsgrupp och tillsammans tittade de på ett antal olika 

affärssystem. Marknads- och försäljningschefen var en av de som deltog i 

arbetsgruppen. Då företaget inte är så stort, finns det en del personer med 

specialuppgifter och vissa personer har hela ansvaret för specifika delar av 
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verksamheten. Detta gjorde att den ekonomiansvariga också var med i 

arbetsgruppen. Arbetet med införskaffandet av affärssystem var enligt 

marknads- och försäljningschefen brett förankrat på hela företaget och 

medarbetarna var alla införstådda med att ett nytt system skulle upphandlas. 

Vid den tidpunkt då de skulle välja ett nytt system utgick arbetsgruppen från 

de två system som redan fanns på företaget. Dessa var bra rent 

funktionsmässigt, men höll inte måttet rent tekniskt. Det ena systemet var helt 

skräddarsytt för dem, vilket gjorde att de hade en tuff kravspecifikation från 

början. Företaget ville utveckla de system de redan hade och utgick från de 

systemen för att kunna få något med liknande funktioner. Företaget var 

medvetet om att deras krav var tuffa. ”Det är svårt att matcha något som är 

specialsytt”, som marknads- och försäljningschefen påpekar. De ville ha med 

sig allt de redan hade i de tidigare systemen samt integrera de delar som inte 

var ihopkopplade och bygga på med service, inköp och lager, vilket de inte 

hade tidigare.  

 

Företag A skickade ut sin kravspecifikation till flera systemleverantörer och 

fick ett antal system att välja mellan. En del av systemleverantörerna kom till 

företaget och visade upp sina respektive system. Företaget beslutade sig 

ganska snabbt att välja mellan två olika system, eftersom dessa leverantörer 

var de enda som kunde uppfylla alla deras krav. När det nya affärssystemet 

skulle anskaffas fanns det ett önskemål om att bolaget i Sverige och deras 

dotterbolag skulle ha ett gemensamt system. Detta då ett gemensamt system 

skulle göra det enklare att samordna den information som finns på de två 

företagen.  

 

Det slutgiltiga beslutet om vilket affärssystem man skulle välja togs av 

arbetsgruppen. Beslutet gjordes genom uteslutningsmetoden, vilket innebar 

att de beslutade sig för den systemleverantör som uppfyllde alla krav de hade. 

Leverantören svarade ja på alla deras frågor, vilket gjorde att Företag A valde 

dem till att leverera deras nya affärssystem. Rent formellt var det Vd:n och 

konsulten som tog beslut om systemet. 

4.1.3  Erfarenhet av affärssystem 

Den erfarenhet arbetsgruppen hade om affärssystem baserades på de system 

de använde sig av på företaget. Marknads- och försäljningschefen definierar 

själv ett affärssystem som en ”kund- och penningprocess”, vilket innefattar 

bland annat fakturering, redovisning och bokföring. Företaget har ingen IT-

ansvarig på företaget, det var därför en konsult anlitades. När det gäller 

erfarenhet och kunskap om det nya affärssystemet som skulle införskaffas, 

var konsulten den enda med erfarenhet om systemet. Konsulten hade tidigare 

varit Vd på det företag som fick ta emot beställningen av det nya 

affärssystemet. Konsulten skulle vara oberoende vid upphandlingen av 

system och inte påverkas av sitt tidigare arbete. 
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4.1.4  Installation och utbildning 

Det var fyra stycken från Företag A som var på utbildning hos leverantören i 

april och maj 2011. Utbildningen handlade mer om att lära känna systemet. 

Marknads- och försäljningschefen såg det som en genomgång av systemet. 

Utbildningarna var upplagda i hel och halvdagar där de fick lära känna 

systemet och jämföra och fortsätta med kravspecifikationen. Under 

utbildningsdagarna upptäckte de att det var stora skillnader på det nya 

systemet jämfört med deras sätt att arbeta på företaget. Det fanns ett flertal 

saker i systemet som inte stämde med deras sätt att arbeta. Utöver 

utbildningen hos leverantören har de internt utbildat personalen på företaget. 

Systemet var fortfarande inte färdigt i mars när intervjun gjordes. Enligt 

marknads- och försäljningschefen återstår det mycket arbete. Företag A 

känner sig lurade, det leverantören lovade har inte blivit uppfyllt och de 

måste betala för det de redan hade räknat med att de skulle få. Ett ja i 

upphandlingen var svårt att få och i dagsläget måste de betala för att få in en 

del funktioner i systemet. Dessa funktioner var sådana de trodde att de hade 

köpt i systemet, eftersom de hade gjort en tydlig kravspecifikation. De trodde 

att mycket skulle ha hänt när det gäller teknik och funktioner i affärssystem 

under den tid de har haft det gamla systemet. Men det fanns vissa delar i det 

gamla systemet som inte finns i det nya, utan leverantören har varit tvungen 

att bygga in dessa delar, vilket Företag A inte hade räknat med. Det fanns en 

hel del grunddetaljer som de räknade med som leverantören inte kunde 

erbjuda, även om de lovade detta i upphandlingen. 

4.1.5  Förväntningar och nöjdhet 

Alla på företaget hade enorma förväntningar på det nya affärssystemet. Det 

grundades i att de visste vad de ville ha, att det systemet de hade på företaget 

var bra och att ville ha ett som var bättre. De visste även vilka problem de 

ville ha lösta och alla positiva besked de fick av systemleverantören på alla 

frågor de hade, ökade också på deras förväntningar. Dessutom ville de rent 

ekonomiskt kunna räkna hem systemet i form av effektivitet. Det handlade 

inte bara om att skaffa ett nytt, fräscht system, det skulle även bidra med ett 

effektivare arbetssätt. Marknads- och försäljningschefen ansåg att det 

fortfarande vid tiden för intervjun var lite för tidigt att säga om 

förväntningarna var uppfyllda, vägen fram till dagsläget har varit jobbig. De 

är inte nöjda ännu och framförallt inte med hur processen har sett ut fram till 

idag. I backspegeln har det inte varit så enkelt, allt det som de ville skulle 

fungera, gjorde inte det. De arbetar fortfarande mycket med anpassningar och 

utvecklingar av systemet. Systemet driftsattes 2 januari 2012, Finland 

driftsätts senare under våren. 

 

Marknads- och försäljningschefen berättar att de hittar saker när systemet 

fungerar bra. Det är lättare att integrera nya rutiner och alla flöden hänger 

ihop, vilket de inte gjorde tidigare. Det är svårare att svara på om de har hittat 
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några direkta fördelar med systemet, eftersom det inte har varit i drift under 

en längre tid. En stor fördel de har fått med det nya systemet är att det ska 

läggas till en applikation till det nya systemet där de kan samarbeta med en 

av sina leverantörer, detta hade de inte kunnat göra med det gamla systemet 

de hade tidigare. Vissa delar är de väldigt nöjda med, vissa delar vet de inte 

ännu om de fungerar. Det har vägt över på att de har varit väldigt missnöjda 

med mycket i det nya systemet. Med tiden blir de också mer och mer nöjda 

med vissa delar, men de har en bit kvar till att allt ska fungera ordentligt. 

 

Marknads- och försäljningschefen säger sig vara förvånad över att en 

leverantör kan vara så sugen på en order, att man säger ja till allt och kanske 

ändå inte har tänkt att man ska hjälpa kunden att nå det som kunden vill ha, 

utan bara installerar och inte säkrar upp att man får en nöjd kund i slutändan. 

Leverantören borde vara noga med att säkra upp vad det är de kan leverera 

och hur lång tid det kommer att ta innan allt är klart. Så fort det var levererat, 

försvann alla konsulter och de stod med ett driftsatt system utan hjälp från 

leverantören, de fick vänta på svar på sina frågor. Företaget har fått betala för 

interna överlämningar hos leverantören, där konsulterna de påbörjade 

samarbetet med har gått över till andra jobb och nya konsulter har tagit över. 

Detta har gjort att förtroendet har minskat för leverantören. De anser inte att 

leverantören har varit tillräckligt tydlig med vad de har erbjudit. För varje 

nytt område i affärssystemet har personalen fått själva ta hand om och 

försöka lösa problem på egen hand eller med konsulthjälp. Den kontakt de 

har haft med konsulten efter driftstarten har mestadels handlat om 

brandkårsutryckningar från hans sida de gånger Företag A har känt att de 

själva inte har klarat av att lösa problem i affärssystemet.  
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4.2 Företag B 

All empiri kommer från personlig kommunikation genom en intervju med 

intervjupersonen på företaget den 28 mars 2012. Från Företag B intervjuades 

logistikchefen, han har arbetat på företaget sedan 1995 och var delaktig i 

anskaffandet av affärssystemet. 

Företag B är ett familjeföretag och grundades år 1900. Huvudkontoret ligger i 

södra Sverige, dessutom har de ett dotterbolag i Norge, samt filialer i 

Danmark och Finland. Ursprungligen var företaget en träindustri, men under 

1970-talet gick de över till butiksinredning, vilket är deras affärskoncept. 

Omsättningen år 2011 var ungefär 250 miljoner kronor och företaget har 

omkring 140 anställda. Deras kunder är stora butikskedjor och butiker i 

Sverige och Norden.  

4.2.1  Argument för byte av system 

Företag B upphandlade sitt affärssystem under perioden 2006 och 2007. 

Orsaken till beslutet var att ett flertal personer på företaget ansåg att det var 

dags att byta system. Deras tidigare system började bli förlegat och företaget 

ansåg att de behövde ett nytt system, vilket skulle vara baserat på Windows.  

4.2.2  Beslut och förankring 

Beslutet att byta system var väl förankrat i företaget och det var inga 

avdelningar som var emot anskaffandet. Hela arbetet började med en 

verksamhetsutveckling och processkartläggning. Med hjälp av noggranna 

analyser och utvärderingar av de presentationer som systemleverantörerna 

gjorde, kom företaget fram till vilket av affärssystemen de skulle välja. De 

viktigaste argumenten som användes vid resonemangen kring systemen var 

att det de ville ha skulle ha ett skäligt pris, vara funktionellt samt 

anpassningsbart och de ville ha en trygg leverantör.   

 

När de tog fram de krav som systemet skulle klara av använde de sig mest av 

sunt förnuft och analyser samt gick noggrant igenom alla system. Det var 

självklart för företaget att användarna också skulle få komma med krav på 

systemet.  När alla system hade analyserats grundligt, hade de tre stycken 

system att välja på innan de bestämde sig för det systemet de har idag. Det 

slutgiltiga beslutet togs av ledning samt ägare, men själva valet av system 

togs av en processägargrupp som valde vilket av systemen de skulle satsa på i 

företaget. Alla processägare föreslog samma system, så beslutet var enhälligt 

i hela gruppen. 

4.2.3 Erfarenhet av affärssystem 

Den erfarenhet Företag B hade av affärssystem grundades i att de visste vilka 

brister och möjligheter som fanns i tidigare system, dessutom visste de vad de 
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ville ha av det nya systemet. Logistikchefen definierar själv affärssystem på 

följande sätt: ”Det är hjärtat i företaget, stannar det, så stannar hela 

verksamheten”. 

4.2.4 Installation och utbildning 

Företag B har varit tidiga med affärssystem och med processägande av 

systemet, berättar logistikchefen. När det blev dags för implementering av det 

nya affärssystemet ändrade de på några rutiner för att underlätta en del arbete. 

Bland annat registrerade de in mer information i systemet för att slippa en 

massa information som de hade vid sidan av sitt tidigare system. Utöver detta 

har de inte känt att det har behövt tänka om när det gäller deras sätt att arbeta 

på företaget. Själva bytet av affärssystem ledde till en verksamhetsutveckling 

på företaget. För att inte tappa bort sig under arbetets gång fanns det en 

projektgrupp som skulle se till att arbetet fungerade korrekt.  Till detta 

använde de sig av en ledningsgrupp vilken bestod av två personer från 

företaget, samt två från leverantören som var installationsansvariga. 

Gruppens uppgift var att se till att man inte tappade den röda tråden under 

arbetets gång. 

 

Vid implementerings- och utbildningsperioden använde sig företaget av 

egengjorda manualer. Alla manualer gjordes av processägarna. De ansvarade 

även för utbildningen på sin egen del av verksamheten och såg till att alla var 

med från början. Företaget arbetade med en testversion av systemet i ett år 

innan de satte systemet i drift. Alla processägare fick avsätta sig tid till att 

lära sig systemet grundligt och under tiden fanns det tillförordnad personal 

som skötte processägarnas ordinarie arbetsuppgifter. Processägarna blev 

superanvändare och lärde sig systemet först, sedan utbildade de personal på 

sina respektive avdelningar innan driftstart. Detta gjorde att företaget inte 

hade något behov av externa konsulter till att utbilda personal, då 

processägarna fungerade som interna utbildare. 

4.2.5  Förväntningar och nöjdhet 

När det gällde deras förväntningar angående systemet, säger logistikchefen 

att det alltid är höga förväntningar när det gäller affärssystem, deras 

förväntningar blev till stor del uppfyllda. Investeringen blev som förväntat, 

det enda negativa var att det tog något längre tid än de hade räknat med att 

driftsätta systemet. De stängde det gamla systemet på en fredag, installerade 

systemet och startade det nya på måndagen därpå. Den första utleveransen 

med all dokumentation som krävdes i systemet var klart kl. 14.00 samma dag.  

Logistikchefen anser att det är viktigt att alla är med, ingen får komma efter. 

”En felande länk kan göra att allting brister”. De har haft ett bra samarbete 

med systemleverantören och tycker att de har fått ett smidigt system som 

fungerar bra, det är lätt att anpassa efter verksamheten. Att arbeta med 

affärssystem är en iterativ process, de måste hela tiden uppdateras för att 
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passa ihop med verksamheten, påpekar logistikchefen. Enligt logistikchefen 

har de flesta företag ett fåtal nyckelpersoner som tar besluten och deras egna 

åsikter påverkar mycket. På företaget var det inte avdelningschefen som 

automatiskt blev processägare, utan de som kontinuerligt arbetade med 

systemet. Det viktigaste var att de hade organisationens och ledningens 

förtroende. Sedan höll en tillsatt ledningsgrupp i den röda tråden. ”Det är 

viktigt med en bra förstudie, där man inte ska tänka affärssystem, utan vad 

man vill ha”, förklarar logistikchefen avslutningsvis. Ledningen på företaget 

har varit engagerat i inskaffandet av affärssystemet ända från början och 

deras engagemang har funnits kvar även efter implementeringen och 

driftstarten.  
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4.3  Företag C 

All empiri kommer från personlig kommunikation med intervjupersonen 

genom en intervju på företaget den 4 april 2012. Den intervjuade har arbetat 

på företaget i 10 år och är IT- och logistikansvarig.  

 

Företag C är ett privatägt företag med verksamhet i södra Sverige samt 

filialer i Europa. De tillverkar produkter till företag inom den tunga 

fordonsindustrin och är specialiserade på komponenter till bland annat 

avgassystem. Företaget har ungefär 100 anställda och omsatte 14 miljoner 

kronor år 2011.  

4.3.1  Argument för byte av system 

När diskussionen om att införskaffa ett nytt affärssystem började, skapades 

det en arbetsgrupp med fyra personer där IT- och logistikansvarig ingick. Det 

nya systemet köptes 2007, men själva processen började tidigare. Orsaken till 

att arbetsgruppen ville ha ett nytt affärssystem var att det gamla systemet inte 

längre var tillräckligt bra för företaget. Systemet hade använts i 7-8 år, men 

företaget hade inte tillgång till information om lagersaldon bland annat, det 

innebar att affärssystemet de hade användes mer som en skrivmaskin. Man 

skrev ut tillverkningsordrar och liknande, men hade ingen återrapportering 

tillbaka till systemet. Användarna var vana vid att sköta allt manuellt med 

hjälp av papper och Exceldokument. Detta gjorde att en del information fanns 

endast hos ett fåtal av användarna samt att en del information var redundant, 

då flera användare kunde ha ungefär samma information på egna dokument.  

4.3.2  Beslut och förankring 

Det var den IT- och logistikansvariga själv som var den drivande faktorn till 

att skaffa ett nytt affärssystem, men styrelsen tog det slutgiltiga beslutet. När 

arbetsgruppen började titta på vilket affärssystem de ville ha på företaget kom 

de fram till en del krav de ville få uppfyllda. Deras krav låg inte på detaljnivå, 

utan tanken var att affärssystemet skulle klara av de grundkrav som fanns för 

branschen. När det gäller krav från användarna, är detta något som kommer 

kontinuerligt och var inte det essentiella vid införskaffandet av ett nytt 

affärssystem. Grundförutsättningen var att systemet skulle vara 

anpassningsbart, det tidigare systemet var inte det.  

 

När de hade undersökt ett antal affärssystem, fanns det till slut två system att 

välja mellan vilka uppfyllde deras krav. Det affärssystem arbetsgruppen 

ansåg vara mest intressant var ett system den leverantör som de köpt tidigare 

system av kunde erbjuda. Systemleverantören kunde erbjuda Företag C rabatt 

i form av de licenspengar de hade lagt ut på det tidigare systemet. Detta 

gjorde att det kändes naturligt att välja det systemet de valde. Dessutom anser 

IT- och logistikansvarig att det är en stor fördel för företaget att de har ett IT- 
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tjänsteföretag i närheten med väldigt goda kunskaper om affärssystemet i 

fråga. Det andra affärssystemet de tittade på var dyrare och kändes inte lika 

relevant för Företag C. Alla förutom styrelsen tyckte att det behövdes ett nytt 

system vilket gjorde att det tuffaste jobbet för arbetsgruppen blev att övertala 

styrelsen. Detta eftersom det var styrelsen som skulle ta det slutgiltiga 

beslutet om införskaffandet av ett nytt affärssystem.  

4.3.3 Erfarenhet av affärssystem 

De erfarenheter arbetsgruppen och företaget hade av affärssystem kom från 

det system de hade innan bytet. Dessutom hade de varit runt på en del mässor 

och tittat på olika system, samt hört med företag i samma bransch vilka 

system de använde sig av och hur nöjda de var med sina affärssystem. Den 

IT- och logistikansvariga definierar ett affärssystem på följande sätt: ”Det är 

ett system som ska hantera majoriteten av alla affärsprocesser i ett bolag, det 

ska vara ett system och inte flera olika, för då är det inget riktigt 

affärssystem”. 

4.3.4  Installation och utbildning 

Företag C hade en delad driftstart på affärssystemet.  Orsaken till att företaget 

delade upp driftstarten var att när affärssystemet köptes, köpte företaget 

ungefär samtidigt upp ett litet företag med 5 anställda.  Detta företag blev ett 

pilotprojekt. Företag C började med att utbilda alla anställda på det nyinköpta 

företaget först, för att sedan gå vidare och starta systemet på resten av 

företaget. Då det tog tid att övertala styrelsen att köpa systemet, innebar detta 

att de endast hade en månad på sig att få systemet i drift från att beslutet att 

köpa hade tagits. Det nyinköpta företaget var tvunget att vara inne i Företag 

C:s system en månad efter köp, då de skulle vara ute från det andra företagets 

system efter ett visst slutdatum.  

 

Företag C klarade av tidspressen, men det kostade en del pengar. För att 

hinna med allt hade de fem konsulter på företaget under en månads tid. 

Konsulterna bodde på hotell och arbetade med driftstart av systemet. Med en 

långsammare takt hade nog kostnaderna blivit lägre. Köpet av affärssystemet 

ledde till en verksamhetsutveckling på företaget och det var en stor 

omställning för alla att gå från det tidigare arbetssättet till att arbeta i 

affärssystemet. 

4.3.5  Förväntningar och nöjdhet 

Förväntningarna på det nya systemet var stora, då standarden var låg på det 

tidigare systemet. De hade inga riktiga lagersaldon, de kunde inte sköta 

legobeställningar och kunde inte sköta sin planering på det sätt de ville. 

Förväntningarna var att få en automatiserad planering och bra 

leveransplanhantering, vilket de har fått.  
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En del av förväntningarna Företag C hade blev inte uppfyllda i den takt som 

de själva hade tänkt sig. En av dessa förväntningar var utgående 

leveransplaner till leverantör detta driftsattes i år, vilket de ville ha tidigare. 

När affärssystemet köptes, köpte de även in moduler för hantering med 

handdatorer och även en handdator, men de märkte ganska snabbt att det inte 

fungerade tillsammans med deras verksamhet. De hade förväntat sig att 

komma igång med handdatorerna mycket tidigare, dessa moduler har de 

nyligen börjat använda. Men IT-och logistikansvarig förklarar själv att de 

kanske var lite för snabba med att köpa in dessa moduler och med facit i hand 

kanske de borde ha väntat. ”En sådan grej ska man ta senare, när man har 

fått igång och satt allting i systemet”. 

 

Den systemleverantör företaget köpte sitt affärssystem av erbjöd dem ett nytt 

koncept som skulle passa deras verksamhet inom fordonsindustrin. Tanken 

var att systemleverantören och företaget på detta vis skulle dela erfarenheter 

med varandra och tillsammans få ihop ett affärssystem som skulle passa för 

företag inom fordonsindustrin. Systemleverantören hade dock uttryckt det 

som att systemet krävde mest en del mindre anpassningar, men Företag C 

tyckte att systemet var halvfärdigt. De fick lära upp systemleverantören och 

tala om vad företag inom fordonsindustrin vill ha ut av ett affärssystem, detta 

arbete var både positivt och negativt för Företag C. Det positiva var att de 

fick vara med och konstruera samt komma med förslag på hur ett system för 

företag inom fordonsindustrin bör se ut. Däremot var det en negativ 

överraskning att systemleverantören inte hade kommit så långt med sitt 

system som de hade sagt till Företag C från början. Företaget trodde själva att 

affärssystemet skulle vara bättre förberett än det var även om de visste att 

systemet var nytt för leverantören. Detta har ändå mynnat ut i att Företag C 

har fått en god kunskap i sitt affärssystem och kunnat påverka systemets 

sammansättning en hel del, vilket gett dem det system de ville ha. Företag C 

är nöjda med sitt system, det fungerar som det var tänkt och samtliga mål de 

hade satt upp innan de köpte systemet har blivit uppfyllda. Resultatet av 

anskaffningen blev som de hade förväntat sig. Arbetet har underlättats för 

alla användare vilket var tanken med systemet. 

 

När det gäller styrelsen vet inte IT- och logistikansvarig om deras inställning 

till affärssystemet har ändrats efter anskaffandet, men troligtvis är de inte lika 

negativa som innan. Ledningsgruppen är emellertid mycket positiva och 

engagerade i arbetet med det affärssystem de har idag. 
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4.4 Företag D 

All empiri kommer från personlig kommunikation med intervjupersonen 

genom en intervju på företaget den 11 april 2012. Intervjupersonen har 

arbetat på Företag D sedan år 2000 som koncerncontroller vilket innebär 

bland annat att han ansvarar för IT, ekonomi och ingår i ledningsgruppen på 

företaget.  

 

Företag D är en liten privatägd koncern vilken grundades 1939. 

Huvudkontoret ligger i södra Sverige och de har dotterbolag i Norge, Finland, 

Polen och Irland. I Sverige har de 175 anställda och totalt är det ungefär 250 

anställda i koncernen. Företaget tillverkar olika elinstallationer, vilket innebär 

allt från elstolpar till campingplatser och elbilar till stora centralsystem. 

4.4.1 Argument för byte av system 

Företag D köpte sitt affärssystem i augusti 2011 efter att de hade startat ett 

projekt där en verksamhetsanalys gjordes. Med hjälp av analyser kom de 

fram till att det tidigare affärssystemet saknade vissa funktioner de ville ha 

för att de skulle kunna arbeta mer kundanpassat. I arbetet med 

verksamhetsanalysen var alla processägare involverade. När de diskuterade 

affärssystem, gick alla processägare igenom hur de arbetade i sina respektive 

processer och därifrån gick de vidare till att visa på vilket sätt de villa arbeta 

egentligen. När detta hade utretts togs det beslut om vilket arbetssätt som var 

bäst för varje process.  

4.4.2  Beslut och förankring 

Affärssystemet köptes augusti 2011 och driftsattes i april 2012. De började 

med att titta på ett flertal system och sållade snabbt ner dessa till några få. 

När uteslutningsprocessen var i slutskedet, hade arbetsgruppen två system att 

välja mellan. Det ekonomiska beslutet att systemet skulle anskaffas, togs av 

styrelsen, men valet av system gjordes av en liten arbetsgrupp på tre 

personer, där koncerncontrollern själv ingick.  

4.4.3  Erfarenhet av affärssystem 

De hade inga tidigare erfarenheter av det affärssystem de skaffade, där 

förlitade de sig på systemleverantören och deras kunskap om affärssystemet. 

Från tidigare affärssystem visste de vad de saknade och ville ha på företaget. 

Koncerncontrollern definierar ett affärssystem på följande sätt: ”Det är ett 

system som ska stödja alla processer i företaget, så att de fungerar effektivt”.  

4.4.4 Installation och utbildning 

Perioden mellan implementeringen av affärssystemet och driftsättningen 

användes till att köra en testversion av systemet, där användare fick en 

möjlighet att bekanta sig med det nya affärssystemet. Utbildningen har gjorts 
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med hjälp av processägarna. De har alla varit ansvariga för sin process och att 

användarna i respektive process har blivit utbildade i det nya systemet. Det 

fanns en del personer/användare som inte var helt positiva till bytet av 

affärssystem, dessa ville inte ta till sig orsakerna till varför det skulle bytas. 

Men detta ser inte koncerncontrollern som något allvarligt utan det är något 

som han anser händer på företag när det sker förändringar i verksamheten.  

4.4.5  Förväntningar och nöjdhet 

När det gäller förväntningar så har de varit stora, men det är fortfarande lite 

tidigt att säga om de har blivit helt uppfyllda då systemet driftsattes den 2 

april 2012. Koncerncontrollern anser att i det stora hela har de blivit 

uppfyllda men vissa delar har inte kommit så långt i implementeringen än. De 

delar av systemet där förväntningarna inte är helt uppfyllda, är de delar där 

processägarna inte har varit snabba med att förankra beslut och förändringar i 

arbetsprocesserna hos användarna. Processägarna har väntat för länge med att 

påbörja förändringsarbetet. Dessutom har det varit svårare i vissa processer 

att besluta om vilket arbetssätt som är det bästa, vilket har bidragit till att 

senarelägga förankringen av projektet hos användarna.  

 

Efter implementering och driftsättning känner de sig nöjda med det nya 

affärssystemet, men samtidigt påpekar koncerncontrollern att det är lite tidigt 

att diskutera nöjdhet, då de precis har driftsatt systemet. De fördelar de 

kommer att få med systemet är att de kommer att kunna arbeta mer 

kundanpassat och mer effektivt i sina processer.  

 

Ledningen har varit engagerad under arbetet med verksamhetsprojektet och 

tanken är att de ska fortsätta att vara det nu när affärssystemet är driftsatt på 

företaget. Det innebär att de inte kan luta sig tillbaka och anse att arbetet är 

klart, ”det är nu det egentliga arbetet börjar och deras engagemang behövs 

även fortsättningsvis”, anser koncerncontrollern.  
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5 Diskussion  
I kapitlet diskuteras det resultat undersökningen har gett. Resultatet har analyserats 

genom att ställa empiri mot teori samt tidigare forskning, för att på så vis kunna 

svara på om de har likheter med varandra.  

 

5.1  Argument för byte av affärssystem 

Alla fyra företag har angett att orsakerna till byte av affärssystem har berott 

på att deras tidigare system inte varit integrerade, eller att de har haft 

föråldrade system vilka inte har fungerat till fullo med att stödja arbetet i 

verksamheten. Motiwalla & Thompson (2012) förklarar att en globaliserad, 

konkurrenskraftig omvärld kräver att dagens företag har ett effektivt 

affärssystem för att hantera informationen. Genom att öka sin flexibilitet och 

hantera informationen på ett enhetligt sätt, så att hela företaget har tillgång till 

samma information effektiviseras hela verksamheten (Motiwalla & 

Thompson, 2012). Även Davenport (1998) poängterar vikten med ett väl 

fungerande affärssystem då det är med hjälp av det företag samlar in, 

producerar och lagrar stora mängder data. Om företag har flera system som 

inte kan kommunicera med varandra påverkas också företaget och dess 

processer, då data kan bli redundant eller om inte alla har tillgång till samma 

information (Davenport, 1998). Om företag inte har ett affärssystem med 

optimal funktion kan det få problem med att hänga med i utvecklingen och 

till och med förlora kunder på grund av fel information och 

informationshantering (ibid.). Företagen i undersökningen har alla varit 

medvetna om att de har haft problem med sina affärssystem, vilket har lett till 

beslutet att anskaffa ett nytt system för att få en mer effektiv verksamhet och 

konkurrensfördelar gentemot andra i samma verksamhet.  

5.2  Beslut och förankring 

Beslutsprocessen vid anskaffande av affärssystem skiljer sig inte åt märkbart 

mellan de fyra företagen. Den skillnad man märker är att företag A har 

använt sig av konsulthjälp från start, då de inte själva har haft den kunskap de 

ansåg krävdes för anskaffandet. Två av företagen nämner att processen ledde 

till att en verksamhetsutveckling gjordes på företagen, för att anpassa 

processerna till affärssystemets funktioner. Företag D påbörjade arbetet med 

en verksamhetsanalys, vilket resulterade i att de hittade brister i det 

affärssystem de använde. Det slutgiltiga beslutet har tagits av ledningen på 

alla företagen, men en arbetsgrupp har varit med och tagit fram de system de 

hade att välja på. Ljungberg och Larsson (2001) förklarar att med en 

verksamhetsutveckling kan effektiviteten i alla affärsprocesser förändras till 

det bättre, då ledtider mellan leverantör och slutkund kan kortas ner. Även 

Brandt et al (1998) anser att det är viktigt för företag att analysera sin 

verksamhet och sina processer och att det är ett arbete som bör ske löpande, 
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då företag, processerna och dess omvärld förändras kontinuerligt. 

Logistikchefen på Företag B, förklarar att en noggrann förstudie där man inte 

tänker affärssystem, utan kommer fram till det man vill ha är viktigt. Detta är 

något Brandt et al (1998) tar upp i sin VFS-modell. De menar att när en 

analys på verksamheten görs, ska företaget inte fokusera på hur det ser ut i 

nuläget på företaget eller i systemen, utan fokus bör ligga på framtiden. 

 

När det gäller ledningens involvering i beslutsprocessen finns det vissa 

skillnader mellan företagen. I alla företag har en arbetsgrupp eller 

projektgrupp varit involverad från början till slut. Både Företag B och 

Företag D arbetar processorienterat och involverade sina processägare i 

anskaffningsprocessen. På Företag C var styrelsen inte övertygade om att det 

behövdes ett nytt affärssystem, vilket resten av företaget ansåg. Davenport 

(1998) anser att ett företag som ska lyckas med implementeringen av ett nytt 

affärssystem måste ha en ledning som är engagerad i hela 

anskaffningsprocessen, det är inte bara en fråga för IT-ansvariga. När det 

gäller Företag C, fick de övertala styrelsen till köp men arbetsgruppen hade 

en engagerad ledningsgrupp bakom sina argument, vilket troligtvis påverkade 

styrelsen till att ta beslut om köp. Koncerncontrollern på Företag D är noga 

med att poängtera att ledningens arbete endast har påbörjats, när 

implementeringen av affärssystemet har gjorts. Det är nu ledningen måste 

engagera de anställda och se till att de förändringar som gjorts fullföljs. 

Enligt Brandt et al (1998) är det viktigt att beslutet om anskaffning är väl 

förankrat i hela verksamheten och att alla är engagerade i arbetet då det inte 

enbart påverkar företag strategiskt, utan på alla nivåer. Kurtén (2009) 

förklarar att alla företag fördelar ansvaret på olika sätt, även när det gäller 

ansvaret vid beslutsfattandet. Men företag måste vara medvetna om att 

beslutet kan inte enbart tas av verksamhetsledning eller IT-personal, dessa 

måste samarbeta och besluten bör vara gemensamma. 

5.3  Installation och utbildning 

Under perioden för implementering och utbildning fanns det märkbara 

skillnader mellan företagen. När företag har tagit beslutet och anskaffat ett 

affärssystem är det enligt Brandt et al (1998) ytterst viktigt att företaget 

planerar och genomför utbildningen av användarna mycket grundligt. Men 

implementeringen måste först vara väl förankrad hos användarna innan 

driftstart. Företag A hade en grupp på fyra personer som fick utbildning av 

systemleverantören. De anser att det de trodde var utbildning egentligen var 

en uppföljning och förtydligande av deras kravspecifikation. När det var dags 

för uppstart fick de stora problem då affärssystemet inte hade de funktioner 

de hade räknat med. Deras åsikt är att de inte fick det system de hade beställt. 

Företag B hade en lyckad implementering, då de arbetar processbaserat och 

utbildningen sköttes av processägarna, vilka blev superanvändare. Davenport 

(1998) förklarar att superanvändare kan ha en avgörande roll i hur personalen 
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på deras avdelning tar emot det nya systemet, då de kan hjälpa användarna att 

få insikt i systemets funktioner. För att vara helt säkra på att användarna 

skulle lära sig systemet skrev Företag B egna manualer och arbetade i en 

testversion av systemet i ett års tid. De gav processägarna tid att lära sig 

systemet, så att de sedan kunde lära ut det till användarna. Användare måste 

få bra möjligheter att ta till sig det nya systemet och dess funktioner. Att 

använda sig av manualer, testversioner och informationsmöten till detta är 

något Brandt et al (1998) förespråkar, då de ger användarna större chanser att 

lära sig systemet. Förutom ett bra stöd hos användarna, måste 

ansvarsfördelningen mellan avdelningarna vara tydlig. Företag C anser att 

även deras implementering var lyckad. De delade upp driftstarten och kunde 

på så vis göra anpassningar i processer och funktioner vid behov, innan 

systemet driftsattes i hela verksamheten. Då de hade ont om tid hade de 

konsulter på plats för att hjälpa till med utbildning och driftstarten, vilket 

ökade deras kostnader. Utbildning ska vara den viktigaste punkten i 

processen och starta så tidigt som möjligt annars finns det en risk att 

personalen inte kan använda affärssystemet på bästa möjliga sätt (Brandt et 

al, 1998.). Företag D driftsatte sitt system i april 2012, tiden innan driftstart 

hade även de en testversion av systemet, så att användarna fick göra sig 

förtrogna med systemet i lugn och ro. Det problem de har haft med sin 

implementerings- och utbildningsperiod har varit att en del processägare och 

användare inte har velat ta till sig orsakerna till byte av affärssystem. 

Motiwalla & Thompson (2012) menar att implementering av ett affärssystem 

påverkar ett stort antal personer och att det krävs av företag att de arbetar 

strategiskt med sina affärsprocesser samt de förändringar ett byte av 

affärssystem kan innebära för företaget. Davenport (2000) förklarar att 

företag måste vara medvetna om att anskaffningen inte bara är en teknisk 

fråga. Även företagets organisation och kultur påverkas av anskaffningen. 

5.4  Förväntningar och nöjdhet 

När de intervjuade talar om förväntningarna de hade på sina affärssystem, är 

det tydligt att alla företag hade stora förväntningar. Både Företag B och C har 

använt sig av sina affärssystem i ett antal år och konstaterar att systemen har i 

det stora hela uppfyllt deras förväntningar. Det företag som kan anses vara 

mest nöjd med sin anskaffningsprocess är Företag B. De visste klart och 

tydligt vad de villa ha och hur de skulle gå tillväga för att få det. Företag C är 

också nöjda med sitt affärssystem trots att förväntningarna inte uppfylldes så 

fort som de själva trodde att de skulle göra. Företag D kan inte svara på om 

alla deras förväntningar har uppfyllts, då systemet inte har varit i drift så 

länge. När intervjun gjordes var det några delar av implementeringen som 

inte var färdiga. Detta berodde enligt koncerncontrollern på att en del 

processägare inte förstått hur viktigt det är att förankra besluten hos 

användarna och att börja utbilda personalen i ett tidigt skede av processen. 

Det företag som är minst nöjd med anskaffandet av affärssystemet, är Företag 
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A. De anser sig ha blivit lurade av systemleverantören, vilket har resulterat i 

ett affärssystem med bristande funktionalitet. Det kan vara bra att ta i 

beaktande att Företag A inte har någon IT-ansvarig på företaget, vilket 

förmodligen beror på att de inte är så många anställda. De tog in en konsult 

för att säkerställa att de fick det de ville ha, men känner ändå att så inte blev 

fallet. Enligt Davenport (1998) beror de flesta misslyckanden på orealistiska 

förväntningar och att företag inte alltid förstår att en implementering tar lång 

tid och kräver engagemang. Om inte företaget förstår detta, misslyckas ofta 

implementeringen då förväntningarna inte kan uppfyllas, ett ansenligt 

tekniskt arbete krävs och stora kostnader för konsultarbete har tagits. När ett 

affärssystem anskaffas, måste företag veta vad de vill att systemet ska kunna 

göra och om de har behov av systemet i framtiden. Företag måste ge 

användarna information om vilka konsekvenser ett nytt affärssystem medför, 

då förändringarna är av betydelse för hur väl man ska lyckas med projektet. 

Att införskaffa ett nytt affärssystem handlar mindre om teknik och mer om att 

involvera människorna i en verksamhetsförändring (Davenport, 2000).  

Kurtén (2009) poängterar att det är viktigt med IT- kompetens i företag. 

Kompetensen blir viktigare om företaget är mycket beroende av sina 

informationssystem. Om ett företag har liten kunskap om affärssystem blir 

systemleverantörens arbete desto viktigare. Leverantören måste kunna 

förklara och visa för företaget vilka behov företag har av systemet i fråga 

(Kurtén, 2009).  En oengagerad systemleverantör kan leda till ett missnöjt 

företag, som då kommer att lägga all skuld på misslyckandet på 

systemleverantören (ibid.). 

5.5  Övergripande diskussion 

Nilsson och Sundqvist (2005) samt Lindegren et al (2004) har också de 

kunnat konstatera i sina uppsatser att de argument företag har för att byta 

system är de samma som företagen i denna uppsats har. Lindegren et al 

(2004) diskuterar även vikten av ledningens engagemang, däremot anser de i 

sitt resultat att mindre företag inte lägger ner den tid som krävs på att välja 

mellan olika system. De är enligt Lindegren et al (2004) inte heller lika 

benägna på att lägga ner tid på utbildning. Myreteg (2007) diskuterar 

betydelsen av att ha IT-kompetens på företag, vilket är viktigt när nya system 

anskaffas. Hedenstierna Montén (2003) poängterar hur viktigt det är att ha 

tydliga avtal med systemleverantörer, detta innebär mer än bara en 

kravspecifikation, här kommer även utbildning och support efter 

implementering in i bilden. Det man kan konstatera är att samtliga företag i 

undersöknigen har noga övervägt anskaffandet av affärssystem, det är inget 

impulsivt beslut som har tagits. När det gäller den tid företagen som har 

medverkat i den här uppsatsen har lagt ner på att välja system, har deras 

tidsspann för val av system inte diskuterats. Det man märker är att de har till 

stora delar noga undersökt vad leverantörerna har haft att erbjuda. Tre av 

företagen har även lagt ner mycket tid till att utbilda användarna i hur 
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systemet fungerar. Ledningen på företagen har varit mer eller mindre 

engagerade i processen och de flesta förväntningar har uppnåtts. Att ett av 

företagen är mindre nöjd med sitt affärssystem, kan bero på brist av IT-

kompetens, samt att de inte har förstått att en anskaffningsprocess kräver tid. 

Det kan vara så att de anser processen vara klar när systemet har tagits i drift 

och att de inte har insett att de inte är klara när detta har skett. Dessutom kan 

de ha förlitat sig för mycket på systemleverantören och konsultens arbete och 

inte insett att en anskaffningsprocess kräver mycket arbete av hela 

verksamheten. När personerna på de olika företagen har blivit tillfrågade om 

deras erfarenhet av och definition av affärssystem, är det tydligt att alla har 

en klar bild av affärssystemens betydelse för företag och deras verksamhet. 

Davenport (1998) definierar affärssystem som affärsmässiga mjukvarupaket 

vilka ska användas till att integrera all information som strömmar genom 

företaget och ska användas till att stödja alla processer i verksamheten. De 

intervjuades definitioner kan utan tvekan likställas till Davenports (1998) 

definition.  

5.6 Metodreflektion 

Uppsatsen gjordes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer på fyra mindre 

företag, vilket gav en god insyn i ämnet och en bra förklaring till företagens 

sätt att hantera anskaffningsprocessen. En av intervjuerna gjordes via telefon, 

men det är svårt att säga om detta påverkade svaren på ett positivt eller ett 

negativt sätt. Alla övriga intervjuer gjordes på de olika företagen, men det går 

inte att säga att telefonintervjun skilde sig märkbart från de andra. Detta då 

det kändes som om den intervjuade var väldigt öppen med de svar som gavs.  

De metodval som gjordes, har känts relevanta för undersökningens validitet 

och reliabilitet, även om det i en kvalitativ ansats kan vara problematiskt att 

generalisera mot populationen för urvalsgruppen. Intervjupersonerna har alla 

varit delaktiga i anskaffningsprocessen på sina respektive företag och har haft 

den tillförlitliga information som har krävts för att säkra undersökningens 

reliabilitet (Lantz, 2007). I metodkapitlet påpekades det att det enligt Lantz 

(2007) är orsaken till uppsatsen, samt problemformuleringen som ska 

motivera varför uppsatsen kan vara intressant för en mer generell omgivning.   
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6 Avslutning 
Under avslutning redovisas en slutsats vilken har ställts mot 

forskningsfrågorna och syftet. Även förslag till fortsatt forskning ges under 

detta kapitel. 

6.1 Slutsats 

Tanken med uppsatsen har varit att på ett tydligt sätt beskriva 

anskaffningsprocessen av standardiserade affärssystem på fyra mindre 

företag. Uppsatsen skulle också ge svar på de forskningsfrågor som ställdes i 

början av studien. Alla företag tog beslut om att införskaffa ett nytt företag då 

deras tidigare system inte kunde uppfylla de krav verksamheten hade på 

systemets funktionalitet. Beslutet togs med hjälp av förstudier och 

verksamhetsanalyser, vilka bör göras när så omfattande beslut ska tas. 

Ledningens involvering och engagemang har i de flesta företag varit tydlig 

och omfattande. I två av företagen har inte ledningens engagemang varit så 

tydlig som kan krävas när förändringar i verksamheten görs. Slutresultatet för 

företagen har blivit att de i stora drag är nöjda med det system de har 

anskaffat. Ett av företagen var mindre nöjd med sitt system och orsakerna till 

detta kan bero på bristande kunskap om vad som krävs av företag vid 

anskaffningsprocessen av affärssystem. Företag A hade inte någon IT-

ansvarig, vilket kan ha påverkat deras förväntningar och hur nöjda de har 

blivit med systemet. Detta då det kanske har saknats IT-kompetens på 

företaget, vilket ledde till att de tog hjälp av en konsult för att välja system. 

En annan aspekt som bör påpekas är att de kanske inte har förstått skillnaden 

mellan ett standardiserat affärssystem och ett egenutvecklat system. De hade 

tidigare ett egenutvecklat system och när de tog beslut om att anskaffa ett 

standardiserat affärssystem kanske de inte insåg att detta kräver en noggrann 

genomgång av sin verksamhet och dess processer. Ett standardiserat 

affärssystem har utvecklats för att passa flera företag inom samma 

verksamhet, detta kanske företaget ifråga inte har förstått. Det kan även 

påpekas att då både anskaffningsprocessen och implementeringen av 

systemet på företaget nyligen har avslutats, kan det vara så att det är för tidigt 

för dem att se vad de kan få för nytta av systemet i slutändan. Deras 

förväntningar kan ha grundat sig i att de har ansett att när väl systemet har 

driftsatts, så kan också arbetet med systemet avslutas. Det är egentligen inte 

förrän nu det riktiga arbetet med att förankra och lära sig systemets 

funktioner börjar. Detta innebär att det krävs fortsatt engagemang från 

ledning och alla involverade i systemet, vilket de flesta av de intervjuade 

företagen har insett. För att lyckas med processen att anskaffa ett 

affärssystem måste företag vara medvetna om hur viktigt det är med en 

noggrant utförd förstudie, där alla aspekter granskas. Detta då processen 

påverkar hela organisationsstrukturen och kulturen från den strategiska till 

den operativa nivån. Detta kan innebära att företag måste göra en 
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verksamhetsutveckling och se över sina processer, så att dessa är anpassade 

till det standardiserade affärssystemets funktionalitet.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det har varit en intressant upplevelse att ha fått en möjlighet att undersöka 

anskaffningsprocessen och dess betydelse. En del av funderingarna har blivit 

besvarade, men nya har också tillkommit. Det skulle vara intressant att se om 

anskaffningsprocessen och dess tillvägagångssätt skiljer sig mycket mellan 

små företag och stora koncerner. Det kanske finns mer klara regler och 

standarder hos större företag när de börjar diskutera nya affärssystem. Det 

hade även varit spännande att jämföra skillnader mellan den privata och den 

offentliga sektorns sätt att hantera anskaffningsprocessen, för att se vilka 

olikheterna är och om dessa skillnader påverkar slutresultatet på något vis.   
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Bilaga 1: Intervjuplan 

 

Bakgrundsfrågor: 

 Berätta lite om företaget: 

o Affärsidé, antal anställda, omsättning 

o Kunder 

o Din egen roll i organisationen, anställningstid 

Införskaffandet: 

 Vem eller vilka var med i beslutet kring det nya systemet?  

o Varifrån kom idén om ett nytt affärssystem? 

o Föddes idén på företaget och var i så fall? 

o När köptes systemet? 

 

 Varför införskaffade ni ett nytt affärssystem? 

o Vilket var det främsta orsaken eller orsakerna till 

anskaffandet? 

o Fanns det någon vars argument var viktigare? 

 

 Hur resonerade ni när ni skulle bestämma er för ett affärssystem? 

o När ni valde system, valde ni mellan flera olika system? 

 

 Vad hade ni för erfarenhet från affärssystem innan ni bestämde er för 

att skaffa det system ni använder idag? 

o Hur definierar du själv ett affärssystem? 

 

 Vem fattade det slutgiltiga beslutet? 

o Hur fattades beslutet? 

 

 Var beslutet förankrat inom företaget när det togs? 

o Var någon emot beslutet? 

 

 Vad hade ni för förväntningar på affärssystemet? 

o Blev förväntningarna uppfyllda? 

o Vad blev inte uppfyllt om något inte blev det? 

o Blev resultatet av investeringen vad ni hade förväntat er? 

o Fanns det positiva eller negativa överraskningar? 

 

 Är ni nöjda? Varför? 

 

 

 


