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Sammanfattning 

Fördjupningsarbete i företagsekonomi. Ekonomihögskolan i Växjö, Linnéuniversitetet. 

Civilekonomprogrammet, controllerfördjupning. Vårterminen 2012. 

 

Författare: Emma Jonasson och Pernilla Mattiasson  

Titel: Strategiska affärssystem? – en fallstudie på NVS  

 

Bakgrund och problem: För att förenkla företags arbete mot dess mål kan de ta hjälp av ett 

välfungerande affärssystem. Detta ökar spridningen av information samt ledningens möjlighet att 

sprida strategin tillsammans med företagets uppsatta mål. För att på bästa sätt utforma den 

strategiska ekonomistyrningen krävs det att informationsflödet struktureras, vilket kan 

möjliggöras med hjälp av ett affärssystem. Vilka effekter förväntas NVS affärssystem medföra? 

Hur kan dessa effekter medföra en strategisk fördel eller nackdel för företaget? 

 

Syfte: Vi ska beskriva samt förklara hur ett affärssystem påverkar NVS möjligheter att uppnå sin 

strategi. 

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med ett deduktivt synsätt. Med hjälp 

av befintlig teori och semistrukturerade intervjuer har vi fått en färdig uppsats. 

 

Resultat och slutsatser: NVS har med hjälp av sitt affärssystem förbättrat och effektiviserat 

olika processer i företaget. Dessa förbättringar leder till att de enklare uppnår sin strategi och sina 

mål. Valet av leverantör och utformningen av affärssystemet har visat sig ha en stor strategisk 

inverkan. Fördjupningsarbetet har visat att affärssystemet både kan hjälpa och stjälpa NVS att 

uppnå sina mål. 

 

Förslag till fortsatt forskning: För att kunna generalisera resultatet krävs det att mer empiriskt 

underlag inhämtas. Därför föreslår vi att en liknande undersökning kan genomföras, fast med fler 

involverade företag. 

  



3 

 

Förord 

Detta fördjupningsarbete har gjort att vi fått en djupare inblick i affärssystems påverkan på 

organisationer. Under arbetets gång har vi stött på diverse problem, då det ämne vi först valde 

inte gick att förverkliga då det i princip var omöjligt att finna lämplig empiri. Efter ett antal 

veckor fick vi stanna upp och börja om från början. Även om uppsatsens huvudinriktning inte ser 

ut som vi från början hade förutsett, har vi hittat ett ämne som intresserat oss mer än vad vi från 

början trodde.  

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till Daniel Landin, Elisabeth Mattisson, Bo-Staffan 

Andersson, Johan Spångberg, Kristofer Olofsson samt en anonym person som tagit sig tid och 

engagerat sig i vårt fördjupningsarbete. Vi är tacksamma över att få ha tagit del av era 

erfarenheter och synpunkter, då detta arbete inte hade gått att genomföra utan er hjälp.  

 

Vi vill tacka vår handledare Anders Jerreling som bidragit med både konstruktiv kritik och 

vägledning. Under våra motgångar har han stöttat oss, vilket har bidragit till att vi kommit runt de 

hinder som uppstått under resans gång. Vi har uppskattat alla råd som han gett oss, och hans 

vägledning har varit betydande för vårt slutresultat. 

 

Slutligen vill vi ge ett stort tack till Sara Vilotti Pereira som tagit sig tid och korrekturläst vårt 

fördjupningsarbete. 
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1. Inledning 

En introduktion av ämnet samt bakgrundsbeskrivning kommer inleda detta kapitel. Därefter förs 

en problemdiskussion, vilket sedan mynnar ut i vår problemformulering och vårt syfte. 

________________________________________________________________________ 

1.1 Introduktion 

Det finns många uttalanden om huruvida ett affärssystem bidrar med någon nytta till företagen 

eller om det bara försvårar arbetet för dem (Glader, 1990). Affärssystem kan bland annat ses som 

en viktig del av företaget, då det är ett bra hjälpmedel för att ta bättre beslut. Detta beror på att 

den information som finns i systemet kan användas som beslutsunderlag. Hur systemet fungerar 

och hur företagets medarbetare hanterar den data som finns tillgänglig i systemet har också en 

betydande roll i ekonomistyrningen. Detta grundar sig på att de med hjälp av data i 

affärssystemet kan ta beslut som påverkar hur företagets långsiktiga mål uppfylls (Magnusson & 

Olsson, 2008). Vi har kommit i kontakt med VVS-företaget NVS och med deras hjälp ska vi 

undersöka i vilken utsträckning, om än alls, deras affärssystem har hjälpt dem att lättare uppnå 

sina långsiktiga mål. 

 

1.2 Bakgrund 

Enligt Källström (1990) utvecklades ekonomistyrning redan under tidigt 1800-tal. En av de 

huvudsakliga orsakerna till utvecklingen var att olika branscher började utveckla egna 

leverantörs- och distributionsverksamheter. Företagen ville att detta skulle leda till bättre 

konkurrensfördelar som ett resultat av effektivare produktion och bättre styrning. Denna 

utveckling gjorde att organisationerna blev både större och mer komplexa.  

 

För att se om organisationen förbättras krävs det att ledningen satt upp tydliga och jämförbara 

mål. Det krävs dessutom en strategi som förmedlar hur dessa mål ska uppnås. (Bengtsson & 

Skärvad, 2008) I många företag har målen funnits med länge, medans de är nya i andra. (Anthony 

& Govindarajan, 2007)  

 

Forskare har under åren kommit fram till diverse ramar för strategiska situationer. Begreppet 

strategi är splittrat eftersom författare använder sig av olika betydelser. (Hambrick & 
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Fredrickson, 2001) Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är en strategi den generella riktning 

i vilken en organisation planerar att positionera sig för att uppnå sina mål och det är denna 

definition som vi utgår ifrån i detta arbete. 

 

För att få en effektiv strategiimplementering är det viktigt att företagen anpassar strategin till 

organisationens förutsättningar, belöningssystem, interna policys och den organisatoriska 

kulturen. (Thompson & Strickland, 1992) Det är även viktigt att affärssystemet överensstämmer 

med företagets strategier. Affärssystemet och nya tekniska lösningar kan även påverka företagets 

strategi. Affärssystemet spelar därför en stor roll i att både anpassa och bibehålla nuvarande 

strategi. (Romney & Steinbart, 2012)  

 

Affärssystemets yttersta syfte är att skapa de förutsättningar som krävs för att dess användare ska 

ha möjlighet att hantera informationen i företaget på ett bättre sätt. (Askenäs, 2000 och 

Davenport, 2003) När företag växer och blir mer komplexa ökar informationsbehovet och 

mängden information inom organisationen. Att knyta samman och integrera organisationens 

enheter i samma informationssystem är därför en av de mest centrala delarna i ett affärssystem. 

(Motiwalla & Thompson, 2009) Affärssystemet strukturerar företagets informationsflöde vilket 

är en förutsättning för att utforma strategisk ekonomistyrning. (Hyseni & Petersson, 2011) 

Information är en central del i företagets vardag och genom att säkerhetsställa flödet kan 

företaget styras bättre. Om organisationen är duktig på att hantera den kan det leda till 

konkurrensfördelar. (Vinas, 2003) Ett välfungerande affärssystem ökar även fördelningen av 

information samt ledningens möjlighet att sprida strategin tillsammans med de mål företaget har. 

Detta förenklar för organisationen att som helhet arbeta mot samma mål. (Glader, 1990) Ett 

affärssystem kan likaså bilda en länk mellan den strategiska och den operationella nivån i 

företaget. (Davenport, 1998) 

 

1.3 Problemdiskussion 

Kontinuerligt förekommer uttalanden som grundar sig på diverse utredningar som genomförts 

gällande affärssystem. Åsikterna som berör huruvida ett affärssystem är bra eller dåligt är delade. 

(Glader, 1990) Det finns enligt Magnusson & Olsson (2010) två huvudsyften med att införskaffa 

affärssystem. Dessa är att beslutskvaliteten ska förbättras och processerna effektiviseras. Tanken 

med affärssystemet är att det ska fungera som ett verksamhetsövergripande systemstöd. Om 
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systemet mäter och övervakar allting som sker i organisationen samt utformas med rätt 

funktioner kan detta underlätta för beslutsfattaren. Det kan dock även försvåra för denne då 

många i företaget måste hantera systemet på rätt sätt och därmed finns det en risk att information 

försvinner på vägen. Detta innebär svårigheter för beslutsfattaren då rationella beslut kräver 

fullständig information. Hur ska företag använda den information de får på bästa sätt?  

 

Samtidigt som affärssystemen ska användas som hjälpmedel för att ta fram beslutsunderlag är 

systemen även operationella, då de automatiserar många av företagens viktigaste operativa 

processer. Detta bidrar bland annat till att företagen blir effektivare. Trots denna framgång som 

affärssystemen tycks ha betraktas de ofta som ett nödvändigt ont, då stora resurser konsumeras 

för att åstadkomma en ytterst liten strategisk förbättring. Bakgrunden till att företag väljer att 

nyttja affärssystem är att de ska bidra till uppfyllandet av företagens mål, vilka oftast förknippas 

med ekonomiska resultat snarare än på strategiska mål. Strategiska affärssystem måste och ska 

bidra till uppfyllandet av företagens främsta mål. (Daniels, 1998) Hur ska affärssystemet hjälpa 

företagen att uppnå dessa?   

 

I stora företag är det vanligt att ansvaret förflyttas inom organisationen. Detta medför att ett 

välutvecklat affärssystem är en viktig faktor för företaget, då det bland annat hjälper till med 

informationshanteringen. Ett stort problem som olika forskare har upptäckt är att affärssystemen 

besitter stora brister, då det ofta saknar ett strategiskt perspektiv. Om företaget dessutom består 

av olika nivåer kan de olika delarna i företaget ha splittrade syften med verksamheten. (Leek, 

1997) På vilket sätt besitter NVS affärssystem ett strategiskt perspektiv och hur kan företaget 

försäkra sig om att hela verksamheten strävar mot samma mål? 

 

Att införa ett affärssystem är i många avseenden ett strategiskt val eftersom det får effekter på 

den framtida utformningen och värdeskapandet i företaget. (Magnusson & Olsson, 2009) Ett 

affärssystem leder även till att företag får bättre kontroll på de olika nivåerna i organisationen. 

Systemmiljön förenklas och agerar som stöd för företaget att kontrollera olika aspekter. 

(Magnusson & Olsson, 2009) Vilka konkurrensfördelar kan affärssystemet bidra med och hur bör 

det utformas för att stödja företagets strategi? 
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1.4 Problemformulering 

Vilka effekter förväntas NVS affärssystem medföra? Hur kan dessa effekter medföra en 

strategisk fördel eller nackdel för företaget? 

 

 

1.5 Syfte 

Vi ska beskriva samt förklara hur ett affärssystem påverkar NVS möjligheter att uppnå sin 

strategi. 
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2. Metod 

Inledningsvis beskrivs val av forskningsmetod och angreppssätt samt vilket metodsynsätt som 

appliceras på uppsatsen. Därefter motiverar vi vårt val av undersökningsansats samt hur vi har 

gått till väga med materialinsamling. Avslutningsvis diskuteras diverse metodproblem. 

________________________________________________________________________ 

 

2.1 Forskningsmetod 

Enligt Bryman & Bell (2011) finns det två forskningsmetoder som kan tillämpas när forskning 

görs. Dessa är kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen är inriktad på ord, 

jämfört med den kvantitativa forskningsmetoden som mer fokuserar på siffror. När en kvalitativ 

forskningsmetod används vill forskaren få en djupare förståelse för de orsaker som ligger bakom 

det som studeras. Detta fås oftast genom att endast studera ett enstaka fall. De kvantitativa 

forskningsmetoderna utgår oftast från flera undersökningsobjekt, då de vill att resultatet ska 

kunna generaliseras även till situationer som inte var aktuella under undersökningen.  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att på bästa sätt kunna fördjupa 

oss inom det valda ämnet. En kvantitativ forskningsmetod hade varit möjlig med hjälp av enkäter 

på en mängd olika företag. Eftersom att företags olika affärssystem är uppbyggda på olika sätt 

och att begreppet strategi är så pass komplext som det är, anser vi dock att det hade blivit svårt att 

få relevant information på detta sätt. För att kunna dra rimliga slutsatser måste en djupdykning 

göras och en djupare förståelse för både strategin och affärssystemet är nödvändig. För att 

försöka hitta samband mellan affärssystem och strategi ser vi därför att det är rimligt att endast 

fokusera på ett företag för att på ett bättre sätt kunna fördjupa oss i ämnet.  

 

2.2 Angreppssätt 

Enligt Bryman & Bell (2011) finns det även andra skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Kvantitativa forskare applicerar vanligtvis en deduktiv syn, vilket innebär att de först 

granskar den teori som finns tillgänglig, för att sedan insamla empiri. Kvalitativa forskare 

använder sig oftast av en induktiv syn, vilken går ut på att de utifrån inhämtad empiri sedan ska 

härleda teorin.   
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Vi kommer att applicera ett deduktivt synsätt i vår undersökning, trots att det induktiva synsättet 

är vanligare i vårt val av forskningsmetod. Vi kommer att inleda arbetet med att granska den 

befintliga teorin för att skapa en teoretisk referensram. Vi kommer sedan nyttja våra kunskaper 

vid utformning av både intervju och analys. Detta tillvägagångssätt beskriver ett deduktivt 

synsätt. Den teoretiska referensramen kommer underlätta för oss i vår empiriska undersökning. 

Vi kommer på ett enklare sätt kunna förbereda intervjuguider och enklare föra en diskussion med 

våra respondenter.     

 

2.3 Val av undersökningsobjekt 

För att ha möjlighet att studera affärssystemet och dess inverkan på strategiimplementering var vi 

tvungna att hitta ett företag som var så pass stort att strategin var påtaglig. Dessutom ska det 

aktuella företaget ha ett omfattande affärssystem samt en tydlig och uttalad strategi för att vi på 

bästa sätt ska kunna inhämta empiri och dra slutsatser. NVS var ett företag som vi tidigare stött 

på och som passade in i beskrivningen ovan. 

 

2.4 Val av undersökningsansats 

Enligt Bryman & Bell (2011) kan forskare välja bland fem undersökningsdesigner när de ska 

inhämta empiri; experimentell design, longitudinella undersökningar, fallstudier, surveystudier 

och komparativa undersökningar. En fallstudie är en undersökningsdesign som utgår från en 

detaljerad analys av ett enda fall. Denscombe (2009) menar dock att undersökningar vid enstaka 

tillfällen kan inriktas på mer än en enhet. Enligt Carlström (2007) och Bryman & Bell (2011) är 

syftet med en fallstudie att ge en tydlig helhetsbild av den aktuella situationen där de unika drag 

som existerar belyses.  

 

Det finns diverse fördelar med en fallstudie. Då studien är djupgående är den ett bra verktyg att 

använda för att mäta komplexiteten i problemet utan att vara för svårt. En annan fördel är att 

miljön som granskas redan existerar, vilket ur ett undersökningsperspektiv är bra då studien inte 

blir tillgjord i forskningssyfte. (Bryman & Bell, 2011)  

 

Vi kommer att genomföra en fallstudie på det decentraliserade VVS-företaget NVS. Studien 
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kommer alltså att innefatta ett enda företag där fler än en enhet inkluderas som respondenter. 

Detta är den vanligaste formen av fallstudie. Vi anser att en fallstudie kommer att medföra mer 

djupgående information kring det valda fenomenet.  

 

2.5 Inhämtning av material 

2.5.1 Teori 

För att skaffa oss en teoretisk referensram har vi tagit hjälp av diverse böcker, artiklar och 

avhandlingar. Artiklarna vi har nyttjat har vi hittat i olika databaser på Universitetsbiblioteket, 

bland annat Google Scholar, Business Source Premier och Emerald. De sökord vi främst har 

använt oss av är strategy, strategy implementation, decentralized firms, Enterprise Application 

Integration, information systems, strategisk kontroll och affärssystem. För att hitta lämpliga 

böcker har vi tagit hjälp av Universitetsbibliotekets sökfunktion där vi nyttjade samma sökord. 

 

2.5.2 Data 

Då kvalitativa undersökningar kännetecknas av närhet till forskningsobjektet (Holme & Solvang, 

1997) kommer vi, i vår fallstudie, att genomföra personliga intervjuer. Enligt Bryman & Bell 

(2011) finns det tre olika sorters intervjuer; strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. 

Då våra förberedelser inför intervjuerna kommer bestå av en tematisk ramsättning kommer detta 

resultera i semi-strukturerade intervjuer. (Bryman, 1997), (Holme & Solvang, 1997) I intervjun 

kommer vi att utgå från några förutbestämda teman och frågor, men låta intervjun pågå mer som 

ett samtal då vi vill att respondenterna ska ha en chans att styra samtalet och uppnå så mycket 

flexibilitet i intervjun som möjligt. (Bryman & Bell, 2011) Då vi vill få igång en dialog kommer 

vi att ställa följdfrågor. Genom att använda semi-strukturerade intervjuer hoppas vi få svar på de 

frågor vi genom vår teoretiska ram har utformat samt att respondenterna får möjlighet att berätta 

det som de anser är viktigt. Valet av fallstudie och semi-strukturerade intervjuer grundar vi på att 

vårt forskningsområde är komplext. Då vi vill öka vår insikt i de problem och möjligheter som 

företagets affärssystem bidrar med samt dess påverkan på strategin anser vi att en studie av 

endast ett företag är lämpligt.  

 

Vi börjar inhämtningen av data i ledningen eftersom vi antar att strategifrågor först konkretiseras 

och diskuteras där. Det kan dock tänkas att det snarare är ute i organisationen som det 
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aktualiseras. Att den empiriska undersökningen påbörjas i ledningen beror på att vi vill få en 

inblick i strategiformulering och implementering. Därefter kommer vi att gå in på affärssystemet, 

dess utformning och de förändringar som skett. Efter att vi fått en klar bild kring både 

affärssystemet och strategin kommer vi studera hur de olika enheterna i NVS ser på utformningen 

av affärssystemet och hur väl det är stödjer den strategi och mål företaget satt upp. 

 

2.5.3 Urval 

Vi har i vår undersökning valt att använda ett så kallat snöbollsurval. Med det menas att forskaren 

först tar kontakt med ett mindre antal personer som är relevanta för undersökningen. Dessa 

personer får sedan hjälpa till att ta kontakt med ytterligare relevanta personer. Ett snöbollsurval 

används när det är svårt, eller omöjligt att skapa en urvalsram på annat vis. (Bryman & Bell, 

2011) Eftersom vi själva inte har insikt i NVS organisation och då inte vet vilka som sitter på 

relevant information så påbörjade vi ett snöbollsurval med startpunkt i Elisabeth Mattisson som 

ansågs besitta relevant information. Därefter hjälpte hon oss med vem vi kunde fortsätta prata 

med. Det negativa med snöbollsurval är att det inte kommer att vara representativt för 

populationen. Problemet minskar dock eftersom urvalsmetoden främst används vid kvalitativa 

metoder där möjligheten att generalisera inte är lika betydelsefull. (Bryman & Bell, 2011) 

 

2.6 Metodproblem 

Vi är medvetna om problemen som kan uppstå när en studie baseras på en fallstudie. Enligt 

Bryman & Bell (2011) finns det olika åsikter om huruvida en fallstudie uppfyller kriterier för 

reliabilitet, replikation och validitet. Om en studie är kvalitativ, vilket vår studie är, menar 

Bryman & Bell (2011) att andra kvalitetsmått är mer passande. Dessa mått är trovärdighet och 

äkthet.  
 

För att påvisa huruvida en studie innehar trovärdhet ska den bland annat innehålla tillförlitlighet. 

Med detta menas att studiens resultat ska kunna förbindas med befintlig teori. (Bryman & Bell, 

2011) Vi anser att detta kriteriet är uppfyllt då vi i våra slutsatser har vägt vår inhämtade empiri 

mot lämplig teori. För att studien ska ses som tillförlitlig ska den även innehålla överförbarhet, 

vilket betyder huruvida forskarens resultat kan generaliseras. (Bryman & Bell, 2011) Då vi har 

valt att genomföra en fallstudie är vi väl medvetna om att generalisering inte kommer gå att 
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genomföra. Detta poängterar vi många gånger i arbetet, både i detta kapitel samt i våra egna 

reflektioner, och därför bortser vi från detta kriteriet. Enligt Bryman & Bell (2011) måste studien 

även innefatta pålitlighet för att den ska vara trovärdig. Pålitlighet fås genom att forskaren på ett 

tydligt sätt beskriver hur denne har gått tillväga, vilket ska underlätta för replikation. Vi har i 

detta fördjupningsarbete noggrant och utförligt beskrivit hur vi har gått till väga, samt motiverat 

våra val, vilket gör att vår uppsats innehar pålitlighet. För att uppfylla det sista kriteriet äkthet 

krävs det att forskaren ger en rättvisande bild av fenomenet.(Bryman & Bell, 2011) Vi anser att 

även detta kriteriet är uppfyllt då vi kommer att skicka en av det färdiga arbetet till alla 

respondenter som har deltagit. 
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3. Teori 

Arbetets huvuddrag beskrivs grundligt i detta kapitel. Inledningsvis diskuteras strategi och dess 

betydelse för företagen. Vidare i kapitlet beskrivs begreppet decentralisering och hur en sådan 

struktur påverkar verksamhetens styrning. Därefter förklarar vi vad ett affärssystem är, i 

synnerhet EAI, där både för- och nackdelar diskuteras. Avslutningsvis beskrivs samband mellan 

strategi och affärssystem.  

________________________________________________________________________ 

3.1 Strategi 

Det finns många olika definitioner på begreppet strategi. Strategi kan dessutom förekomma i 

kombination av andra ord, vilket även det resulterar i olika innebörder. Strategisk utveckling, 

strategiformering, strategisk process och strategiska val är bara några enstaka kombinationer som 

finns med ordet strategi. (Melander & Nordqvist, 2008) Under åren har forskare analyserat och 

kommit fram till diverse ramar för strategiska situationer. Däremot saknas det en klar vägledning 

om vilka verktyg som ska tillämpas för att implementera strategin. (Hambrick & Fredrickson, 

2001) Detta leder till att begreppet strategi inte har en konkret definition. (Melander & Nordqvist, 

2008) 

 

Några huvuddrag som dock är gemensamma för de flesta definitionerna är att strategier berör en 

organisations långsiktiga inriktning där både medveten och omedveten strävan efter 

konkurrensfördelar inkluderas. En strategi omfattar dessutom hela företagets verksamhetsområde 

i form av diverse handlingar, aktiviteter och beslut. Det sägs ofta att den högsta ledningen och 

styrelsen har huvudansvaret för strategin, även om det strategiska arbetet nödvändigtvis inte har 

sitt ursprung i den nivån i företaget. En annan aspekt som många definitioner behandlar är att 

strategin ska hjälpa företaget att balansera dess tillgängliga resurser och kompetens med de 

omständigheter som kan förändras i den omgivning som de verkar i. Strategin ska även hjälpa 

och ta hänsyn till de olika intressenternas krav och förväntningar och vara ett hjälpmedel för 

företaget att uppnå dessa krav. (Melander & Nordqvist, 2008)  

 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är en strategi den generella riktning i vilken en 

organisation planerar att positionera sig för att uppnå sina mål, vilket är den definition som vi 

kommer att använda oss av i denna uppsats. Strategin är alltså de metoder och medel som 
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företaget använder för att tillfredsställa verksamhetens övergripande mål, alltså visionen. (Brandt 

et al, 1998) Ett företags strategi bör implementeras på ett sådant sätt att hänsyn har tagits till 

företagets situation. Nyckeln till att implementera en strategi väl är att sammanlänka hela 

företaget bakom strategin och se att alla aktiviteter sker i enlighet med strategin. (Thomson & 

Strickland, 1992)  

 

Lönsamhet är enligt den klassiska synen på strategi det övergripande målet för ett företag, men 

strategi ska även användas för att uppnå de uppsatta målen. Denna syn används mest i olika 

sorters litteratur samtidigt som den har störst stöd. Om ett företag har en klassisk syn på strategi 

kan det största problemet vara att skapa en plats åt företaget på de marknader där de kan generera 

störst vinst. (Johnson et al, 2011) 

 

Det finns strategier på två nivåer i en organisation. De strategier som berör hela organisationen 

kallas för konkurrensstrategier och de strategier som finns på enhetsnivå kallas för business unit 

strategy. Eftersom företag kan ha olika strategier på olika nivåer är det mycket viktigt att dessa 

inte går emot varandra. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

 

3.1.2 Konkurrensstrategier 

Det finns fem olika konkurrensstrategier som företag väljer mellan. Tanken är att företag ska hitta 

det bästa sätt som de kan konkurrera på. De olika strategierna är låg-kostnad, differentiering, 

fokus, försvarare och prospector. En lågkostnadsstrategi innebär att företaget försöker öka sina 

marginaler genom att minska sina kostnader jämfört med sina konkurrenter. Om ett företag väljer 

strategin differentiering innebär det att de försöker differentiera, särskilja, sina produkter jämfört 

med konkurrenterna. Detta kan ske genom exempelvis förbättrad kvalitet eller extra funktioner. 

Om företaget har en fokusstrategi betyder det att de fokuserar på ett specifikt marknadssegment. 

Försvararstrategi innebär att företaget konkurrerar genom kostnads- och kvalitetskontroller. Vid 

en prospector-strategi ligger fokus på nya marknader och utveckladet av nya produkter som är det 

centrala. (Managing and accounting web)  
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3.1.3 Business unit strategi 

En business unit-strategi syftar till att formulera hur företag ska skapa värde till kunden och 

differentiera sig gentemot konkurrenterna. Företagets mål är mätbara faktorer som cheferna har 

konstruerat för verksamheten. Organisationens strategi definierar sättet som företaget ska 

maximera värdet av de tillgångar de har på. (Simons, 2000) Att utforma en strategi är dock mer 

komplext än vad som kan tänkas. Företag i sig kan inte ha några mål, utan det är individerna i 

företaget som har det. Dessa individer kan tolka de uppsatta målen på olika sätt vilket kan 

resultera i att även strategin kan få många olika tolkningar. (Lönnqvist & Lind, 1998)  

 

Ett företags olika enheter kan ha en av fyra olika strategiska mål. Dessa mål, eller business units-

strategier, är build, hold, harvest och divest. Om en enhets strategiska mål är build innebär det att 

de vill öka sin marknadsandel. En hold-strategi innebär istället att företaget vill bibehålla en hög 

marknadsandel. Harvest innebär att enheten vill maximera sitt kortsiktiga kassaflöde och sin vinst 

med risk att det sker på bekostnad av nuvarande marknadsandel. Om planen är att lämna 

marknaden innebär det att en divest-strategi eftersträvas. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

 

3.1.4 Förverkligande av strategi 

Strategier är tänkta att förverkligas. Därför är det en nödvändighet att med jämna mellanrum 

genomföra strategiska kontroller. Strategisk kontroll innefattar den process där företaget 

övervakar om de olika strategier som de använder hjälper dem att nå sina mål. Kontrollen hjälper 

chefer att utvärdera företaget utifrån de långsiktiga mål de har. Det är väldigt viktigt att kunna 

göra avvägningar mellan för- och nackdelar gällande den finansiella kontrollen och den 

strategiska kontrollen. För att förbättra den strategiska planeringens effektivitet är det viktigt att 

följa upp och kontrollera den strategiska planen. Denna kontroll kan genomföras på två olika sätt. 

Antingen använder företaget sig av styrning som utgår från de mål och handlingsplaner som finns 

i den strategiska planen, eller så väljer de att följa upp den strategiska planens förutsättningar. 

(Bengtsson & Skärvad, 2008)  

 

Ett sätt att kontrollera på är att utgå från den strategiska planen, som antingen härleds eller bryts 

ner i diverse operativa mål eller handlingsplaner. Med hjälp av företagets informationssystem ska 

dessa sedan följas upp. Om ett nyare affärssystem används i organisationen kan information om 
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bland annat marknad, produktion, personal och ekonomi kombineras vilket underlättar 

uppföljningen av strategin. Den andra kontrollformen, att följa upp den strategiska planens 

förutsättningar, går ut på att företaget genomför en granskning av de antaganden som den 

strategiska planen bygger på. (Bengtsson & Skärvad, 2008). Visar det sig att verkligheten på 

något sätt avviker från dessa antaganden, är det dessa avvikelser som bidrar med den viktiga 

informationen. (Bengtsson & Skärvad, 2008) 

 

3.1.5 Strategisk uppföljning 

Enligt Goold & Quinn (1988) är det få företag som genomför systematiska uppföljningar på den 

strategiska planeringen. Detta anser de kan tolkas på två sätt. Antingen anses inte strategiplaner 

vara något bra styrinstrument, eller upplever företag svårigheter i uppföljning och mätning av den 

strategiska planen. Det finns två specifika problem som ofta uppstår vid strategisk kontroll. Det 

kan upplevas svårt att följa upp handlingsplaner som gjorts, samt att operativa mål är svåra att 

specificera. Dessutom anser många företag att det både är enklare och viktigare att fokusera på 

den finansiella kontrollen. Enligt Goold (1991) är det speciellt viktigt i decentraliserade 

verksamheter att tydliga mål finns som sedan kan följas upp. Utan klara målsättningar, utarbetade 

från strategin och uppföljning av dessa, kommer den decentraliserade organisationen få svårt att 

fortleva. 

Implementeringen av företagets strategi brukar genomgöras med hjälp av budgetering, 

redovisning och prestationsmätning. För att sedan följa upp processen och se vad företaget och de 

olika enheterna har presterat används redovisning och kalkylering. Om uppföljningen har gett 

goda resultat kan företaget se sitt strategiska mål som uppnått. Det är viktigt att företaget noga 

följer upp och understryker de aspekter av verksamheten som är i linje med företagets strategi. 

(Lönnqvist & Lind, 1998)  

 

3.2 Decentraliserad styrning 

I vissa organisationer förflyttas beslutsfattandet ut till enheter eller avdelningar. Detta är framför 

allt vanligt i stora organisationer där den centrala ledningen inte själv kan hantera all information. 

Att kunna hantera den tillgängliga informationen är viktigt då det är den som ligger till grund för 

alla beslut. (Kaplan & Atkinson, 1998) Det är svårt för lokala chefer att kommunicera all relevant 

information till ledningen. Mycket av informationen försvinner i informationsflödet och andra 
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faktorer, så som erfarenheter, går inte att kommunicera. Det är på grund av detta organisationer 

kan få en stor fördel och ta bättre beslut genom att decentralisera sig. Även besluten tas snabbare 

om implementeringen av dessa sköts mer effektivt. (Kaplan & Atkinson, 1998)  

 

För att styra organisationen bör ledningen upprätthålla prestationsmätningar genom operativa och 

genomdrivande regler. De operativa reglerna får utrönas från de mål och strategier som företaget 

har. Utifrån dessa mål och strategier får den lokala ledningen ta de beslut som bäst ska uppnå 

målen. Genomdrivande regler är de som förklarar vad som händer om något inte uppnås, eller när 

något gör det. (Kaplan & Atkinson, 1998)  

 

Större företag tenderar att i allt större utsträckning decentralisera sig för att öka flexibiliteten i 

organisationen. Med hjälp av decentralisering kan företagets olika affärsenheter med hjälp av den 

ingående kunskap de har angående de lokala marknaderna genomföra justeringar i 

företagsstrategin för att anpassa den till den lokala miljön. Den strategiska ekonomistyrningen 

måste även anpassas till den justerade strategin. Ledningen måste därför ta hänsyn till detta för att 

öka möjligheten att styra en strategi i rätt riktning. (Goold, 1991) 

 

För att motivera personalen används belöningssystem. För att det ska fungera effektivt måste 

belöningen vara kopplad till målen. (Kaplan & Atkinson, 1998) För att underlätta 

implementeringen av företagets strategi används Management Control Systems (MCS). MCS är 

det som sker mellan strategiformulering och företagets kontrollfunktion. Det kan sägas vara den 

process som chefer på olika nivåer använder för att påverka de övriga anställda att implementera 

strategin. Det innefattar planering, koordinering, kommunikation, utvärdering, beslutsfattande 

och påverkan. En central del i MCS är att uppnå målkongruens i företaget, vilket innebär att hela 

företaget arbetar mot samma mål. (Anthony & Govindarajan, 2007) Genom implementeringen av 

strategi kan företaget enklare arbeta mot samma mål. Detta kan sägas vara en av 

ekonomistyrningens mest centrala delar. Det är viktigt att den löpande styrningen stämmer 

överens med den långsiktiga, strategiska, styrningen. I och med att det idag finns mycket 

information att tillgå i företag kan strategin fungera som ett filter, för att lättare hitta den 

information som behöver utvecklas och användas. (Lindvall, 2011) MCS innefattar 

organisatorisk struktur, fördelning av ansvar, belöningssystem, internpriser, budget och strategisk 



21 

 

planering. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

 

3.3 Affärssystem 

Begreppet affärssystem är brett och kan syfta till en samling entiteter relaterade till affärer. Med 

det menas egentligen standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd. Tanken är att 

systemet ska hjälpa företaget att få översikt och kontroll över hela verksamhetens data. Företag 

kan ha ett Enterprise Rescource Planning (ERP) system där hela företaget är sammankopplat med 

ett enda system, där alla funktioner som behöver stöd inkluderas. Det är även möjligt att genom 

integrationsmotorer sammankoppla en mängd olika system som tillsammans täcker de funktioner 

som behöver stöd, vilket kallas för Enterprise Application Integration (EAI). Tanken är att 

systemet ska möjliggöra effektivare informationshantering och på så sätt effektivisera de 

processer som företag har. (Magnusson & Olsson, 2009) 

 

 

3.3.1 Vad är EAI? 

Enterprise Application Integration är en decentraliserad lösning som binder samman och 

integrerar verksamhetens existerande system och applikationer. Genom att skapa kopplingsdosor 

där de existerande systemen kopplas in kan data utbytas mellan systemen och information kan 

flöda mellan olika enheter och avdelningar. (Magnusson & Olsson, 2009)  

 

EAI är lösningen på de problem som uppstår när företag använder en mängd olika applikationer. 

Som visas i figur 1.1 blir det många kopplingar fram och tillbaka till olika applikationer. Företag 

efterfrågar bland annat EAI på grund av att de har ett behov av att dela data och processer utan att 

egentligen behöva genomföra genomgripande ändringar varken i programvaran eller i strukturen 

på systemet. (Linthicum, 2000) Med hjälp av EAI kan företaget både bli mer funktionellt, men 

även mer kostnadseffektivt än när applikationerna används skilda från varandra. (Linthicum, 

2000) Som visas i figur 1.2 blir kopplingarna mellan de olika systemen mycket enklare med hjälp 

av EAI. 

 



22 

 

 

 

Det är mellanprogramvaran som ser till att en koppling finns mellan de olika försystemen i ett 

affärssystem. Dessvärre kan komplexitet uppstå om ytterligare system ska kopplas till 

mellanprogramvaran. Ibland kan det krävas att betydande ändringar i huvudsystemet måste 

genomföras vilket kan vara kostsamt för företaget. Utvecklingen går dock mot att applikationerna 

är större och mer välplanerade, då de skapar värde i sig självt men även till andra, redan 

befintliga applikationer. Nya applikationer skapas för att fungera tillsammans med det redan 

befintliga systemet och inte för att behandla ett visst område självt. (Linthicum, 2000)  

 

3.3.2 Fördelar med affärssystem  

Om ett system i realtid kan mäta och övervaka organisationens processer skapas förutsättningar 

att ge beslutstagarna den information som är nödvändig. Beslutskvalitén är beroende av den 

information som ligger till grund för beslutet. Det är därför viktigt att systemet är tillförlitligt så 

att kvaliteten säkerhetsställs. (Magnusson & Olsson, 2009) 

 

När ett företag ska förbättra målöverensstämmelsen, effektiviteten och produktiviteten så har 

information en central betydelse. Att utveckla information som avbildar företaget på det sätt som 

det verkligen är, är en viktig faktor för styrningen. Eftersom det idag blir billigare att få mer, 

snabbare och enklare information så förefaller det alltid som något bra med tillgång till mer 

information. Dock är det ännu viktigare att synliggöra den väsentliga informationen. (Lindvall, 

2011) 
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Jämfört med att ha många olika system som behöver olika mycket och olika sorters stöd så är ett 

verksamhetsövergripande system mycket kostsparande. Eftersom företag inventerar systemmiljön 

och ordnar upp processerna med hjälp av systemets struktur blir förutsättningarna för data med 

bättre kvalitet betydligt bättre. Förbättrad datakvalitet leder i det långa loppet till bättre 

beslutskvalitet. Det som är givet, oavsett vilket affärssystem som företag använder, är att ett 

affärssystem leder till en ökad möjlighet att överblicka och styra samtidigt som komplexiteten 

minskar. Detta innebär att möjligheterna till att styra företaget förenklas. (Hedman et al, 2009) 

 

Den främsta fördelen med ett affärssystem är de operativa vinster som företag kan ta del av 

genom att integrera informationen på ett sätt som förkortar ledtider. Detta kan bero på att 

processerna i organisationen ses över och att strukturen förbättras med hjälp av systemets 

uppbyggnad. (Magnusson & Olsson, 2009) Ett affärssystem leder även till att företag får bättre 

kontroll på de olika nivåerna i organisationen. Systemmiljön förenklas och agerar som stöd för 

företaget att kontrollera olika aspekter. (Magnusson & Olsson, 2009)  

 

Med ett standardiserat system menas ett system som ej har anpassats och utformats specifikt för 

kunden till skillnad från ett specialanpassat system där allting utgår från kundens krav och 

skräddarsyr ett system specifik för verksamheten. Det råder dock ingen tvekan om att många 

anser att en affärssystemlösning kan bidra till att skapa värde för en verksamhet i form av bättre 

beslutsfattande, snabbare informationsbehandling och sänkta IT- och administrationskostnader. 

 Om företaget ska få ta del av alla de fördelar som försäljare påstår att det har, bör företaget inte 

ändra någonting i försystemen efter att de levererats. Att göra förändringar till ett system bör 

undvikas och det gör att kunden måste välja att förändra verksamheten eller acceptera att 

systemet inte stödjer vissa funktioner. (Magnusson & Olsson, 2009)  

 

3.3.3 Nackdelar med affärssystem 

Ett nytt affärssystem medför stora utgifter för företaget, då det är en omfattande investering för 

dem. Detta leder i sin tur till finansiella risker för företaget. Ledningen måste vara medveten om 

detta, då vissa åtgärder måste tas. Riskerna är projektrelaterade, vilket gör att företagets vana och 

erfarenhet av att implementera affärssystem är direkt kopplat till hur stor risken kommer att bli. 

Har företaget en god vana att arbeta i projektform minskar de risker som är direkt kopplade till 
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införandet. (Magnusson & Olsson, 2009)  

 

De operativa riskerna är störst och blir de ett stort problem kan införandet av systemet innebära 

att företaget tappar sin förmåga att agera. Informationen som hanteras i systemet är en stor del av 

företagets infrastruktur. Det finns verksamhetskritiska delar i systemet och det uppstår självklart 

en stor risk i att dessa skulle sluta fungera. (Magnusson & Olsson, 2009) Risken härleds från det 

maktförhållande som finns mellan leverantören, systemet och kunden, företaget. Kunden är i 

behov av systemet, att det ska täcka de mest kritiska delarna av verksamheten vilket gör att det 

blir en ren nödvändighet för företaget. Detta är det dock många företag som inte inser. Många ser 

det snarare som ett stöd till informationshantering än en nödvändighet för verksamheten. Ofta vill 

företag förbättra sin IT men istället får de en tjänst som hanterar verksamhetsutveckling vilket 

kan verka aningen absurt. Det kan även uppstå en låsning när företag väljer system som kommer 

kräva specifika tekniska lösningar i framtiden, då det kanske endast är den aktuella leverantören 

som besitter dessa lösningar. Detta innebär att företaget inte endast väljer en tillfällig leverantör 

idag, utan även väljer bort framtida leverantörer. (Magnusson & Olsson, 2009) 

 

Det är viktigt för företag att vara medvetna om att ett affärssystem påverkar företagets strategi, 

organisering och kultur. Det är viktigt att företag först tar reda på hur systemet kommer påverka 

organisationen innan de implementerar. Annars kan ett mardrömsscenario uppstå. Logiken i 

systemet och logiken i organisationen kan annars gå emot varandra och implementeringen 

kommer antingen misslyckas eller så kommer systemet förstöra företagets konkurrensfördelar. 

(Davenport, 1998)  

 

De främsta anledningarna till att företag väljer att byta affärssystem enligt Glader (1990) är att 

det gamla systemet fungerar dåligt eller att det aktuella systemet saknar önskvärda funktioner. 

Affärssystem är “färskvara” som efter ett par år inte längre är kompatibelt med företaget. Företag 

och eller marknaden förändras och systemet fungerar inte längre. Då inser företag att de måste 

byta affärssystem eller försystem trots att det kräver en stor mängd resurser. En annan stor risk 

som kan uppstå under implementeringen av ett nytt system är att många fel kan uppstå. (Works 

Management’s Manufacturing Magazine, februari 2012) 
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3.3.4 Decentraliserat system  

Den största nackdelen med ett decentraliserat system är dels att det är mer kostsamt eftersom 

företaget måste bygga många olika delar. De olika applikationernas funktioner behöver dessutom 

inte matcha varandra fullt ut, vilket försvårar ledningens möjlighet att få en klar överblick på 

företaget och dess affärer. Eftersom matchningen inte är perfekt finns risken att det skapas 

överskottsinformation som inte ger något värde. (Bednarz, A, 2003) Jämfört med ett centraliserat 

system så krävs mer resurser för att anpassa och underhålla modulerna. Den allra största fördelen 

med ett decentraliserat system är att systemets moduler anpassas efter företagets affärer, 

processer, kultur och strategiska mål. (Liaquat, H., et al, 2002)  

 

Med ett centraliserat affärssystem undviks att samma data förekommer mer än en gång vilket 

annars är en risk med ett decentraliserat. En central databas används till exempelvis kunder, 

produkter och priser. I decentraliserade affärssystem kan olika, eller samma, information om 

samma saker, exempelvis en kund, sparas i olika databaser. (Liaquat, H., et al, 2002) Med ett 

decentraliserat system får företagen ökad flexibilitet men risken för ineffektivitet är stor och olika 

enheter kan ha olika mycket information om samma sak. (Evgeniou, T. 2002)  

 

3.4 Koppling mellan affärssystem och strategi  

Strukturen, teknologin, strategin, de individuella rollerna och management-processer som finns i 

företaget är tätt sammankopplade. (Leavitt, 1965 och Rockart & Morton, 1984) Ett företag kan 

inte ändra en av dessa utan att påverka alla eller några av de andra. Förändringar i dataintegration 

leder till stor påverkan på de andra variablerna. Ytterligare så kan exempelvis en förändring i 

strategi kräva förändring även i IT. Förändringar i IT kan leda till förändringar i 

informationsflödet vilket i sin tur leder till att struktur och individuella roller ändras. (Goodhue, 

Wybo & Kirsch, 1992)  

 

Att införa ett affärssystem är i många avseenden ett strategiskt val eftersom det får effekter på 

den framtida utformningen och värdeskapandet i företaget. (Magnusson & Olsson, 2009) När 

företag väljer att införskaffa ett affärssystem är det viktigt att det finns en strategisk klarhet. Det 

betyder att företagets affärsidéer samt värdeskapande måste vara tydliga. Denna klarhet ska 

överföras till affärssystemet för bästa användning. Detta gäller även om företaget har en klar 
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utsatt strategi, där ledningen i förväg har starkt fokus på definierbara och mätbara resultat. Dessa 

mål ska företaget ta hänsyn till då dessa ska överföras till affärssystemet. (Glader, 1990) 

 

Många företag väljer att genomföra omfattande investeringar i tekniska affärssystem. Företagen 

tror att affärssystemet ska hjälpa de att uppnå sina mål. Det fungerar endast om strategin är 

konkurrenskraftig eftersom affärssystemet endast fungerar som ett stöd till strategin. Det är detta 

som är den underliggande relationen mellan affärssystem och strategi.  Det finns dock många 

personer som betraktar den framfart som affärssystemen har tagit som något negativt, då mycket 

resurser går åt på någonting som genererar en ytterst liten strategisk betydelse för verksamheten. 

Men det är ingen hemlighet att automatisering bidrar till att verksamheten blir mer effektiv. 

 Detta betyder att det inte är omöjligt att mer komplexa processer, som till exempel strategisk 

planering, också kan effektiviseras med hjälp av ett affärssystem. (Daniels, 1998) 

 

3.4.1 Konkurrenskraftig strategi och affärssystem  

Företag som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad har oftast konkurrensstrategi som en av 

sina grundläggande strategier för att uppnå sina uppsatta mål. Det finns olika tillvägagångssätt 

som kan väljas för att få så stora konkurrensfördelar som möjligt. Det absolut vanligaste är att 

främja tillväxten till sin egen fördel. Exempel på detta är till exempel att förvärva andra företag 

på samma bransch för att den geografiska ytan ska bli större. Ett annat exempel är att företaget 

ska erbjuda differentierade produkter, där varan antingen ska ha en speciell egenskap, alternativt 

att priset är lägre än hos konkurrenterna. (Daniels 1998) 

 

Enligt Porter (1980) är det de strategier som har störst påverkan på företaget kostnadsåtgärder 

som kan göras. Ett exempel på detta är att ha en bra relation med sina leverantörer. Shirley (1998) 

menar dock att denna fördel kommer fram på ett bättre sätt om den kompletteras med ett 

välutformat affärssystem, då affärssystemet kan hjälpa företaget att definiera strategiska problem. 

Affärssystemet kan även underlätta för företaget då de ska analysera sina informationsbehov, för 

att sedan designa och driftsätta affärssystemet så det möter upp företagets specifika behov.  

 

3.4.2 Strategiska affärssystem 

Företag måste förstå hur deras organisation är uppbyggd samt vilken miljö de verkar i. Detta är 



27 

 

grunden till att förstå hur affärssystemet är uppbyggt och hur det kan stödja företaget. Företaget 

kan sedan designa sitt affärssystem i samspel med organisationens strategiska inriktning. 

Affärssystemet utvecklas parallellt med organisationen och bör vara flexibelt och ha möjlighet att 

förändras när organisationen gör det. (Daniels, 1998) 

 

För att förstå hur kunder beter sig eller hur företagets miljö ser ut krävs det att företaget får 

tillförlitlig information. För att sedan kunna arbeta mot den valda strategin, måste hela 

organisationen konfigureras. Detta måste göras för att både öka tillförlitligheten på 

informationen, men även för att verksamheten ska effektiviseras. Affärssystemet kan används för 

att konfigurera organisationen på ett lämpligt sätt, då kommunikationen mellan företagets olika 

komponenter måste säkerställas. Affärssystemet kan därför användas för att effektivisera 

kommunikationen inom värdekedjan, som förutom själva företaget även kan bestå av leverantörer 

och distributionsnätverk. Om företaget har förståelse för ovanstående faktorer, som till exempel 

hur informationsflödet är uppbyggt, kan en strategisk fördel uppnås med hjälp av affärssystemet. 

Att ta fram strategisk information med hjälp av affärssystemet bör prioriteras då det på lång sikt 

kommer gynna företaget. (Daniels, 1998) 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi det empiriska material som uppsatsen bygger på. Inledningsvis 

genomförs en beskrivning av företaget. Därefter behandlas NVS struktur, följt av deras strategi. 

Därefter beskriver vi hur NVS EAI-system är uppbyggt, implementeringen av detta system samt 

affärssystemets påverkan på verksamheten. Avslutningsvis diskuteras synen på affärssystemet, 

vilka för- respektive nackdelar som finns samt företagets utvärdering av systemet. 

________________________________________________________________________ 

4.1 NVS 

NVS har funnits i ungefär 100 år och har genom tiderna haft diverse olika ägare. Bara under de 

senaste 12 åren har NVS bland annat haft 4 olika ägare, samt 4 olika Vd:ar. Idag ägs NVS av 

holländska Imtech, vilket de har gjort sedan år 2008. (CFO, HK, bilaga 5) Imtech-koncernen har 

ett väldigt stort utbud, då de inte bara arbetar med rörinstallationer, utan även med el och andra 

byggtjänster. NVS däremot är mer inriktade på VS, som står för värme och sanitet. De arbetar 

även med sprinkler, kyla, ventilation och industri. (IT-projektledare, bilaga 1)  

 

NVS är indelat i olika regioner. I Sverige finns fyra regioner, som är geografiskt indelade. Dessa 

regioner är Sydväst, Sydöst, Väst och Öst. Varje region har ett regionkontor, och dessa är 

placerade i Ronneby, Stockholm och Göteborg. (Regioncontroller, bilaga 4) NVS har dessutom 

regioner utanför Sveriges gränser, då det även finns ett regionkontor i Drammen, Norge, samt ett 

kontor i Finland. På varje regionkontor finns bland annat en ekonom, en IT-ansvarig och en 

regionchef. (IT-projektledare, bilaga 1) Varje region består dessutom av 10-12 filialer. 

(Regioncontroller, bilaga 4) Dessa filialer har varsin filialchefer som har relativt stor makt över 

sin filial eftersom NVS är ett mycket decentraliserat företag bestående av 70 filialer. (IT-

projektledare, bilaga 1)  

 

Företaget i stort har totalt 2500 anställda runt om i Skandinavien. Omsättningen varierar, men 

brukar uppgå till ungefär 2,5 miljarder kronor. (IT-projektledare, bilaga 1) NVS har dessutom 

under en 12-årsperiod expanderat och blivit dubbelt så stora. (CFO, HK, bilaga 5). Alla filialer är 

inte lika lönsamma, men region Sydväst och region Sydöst omsätter cirka 450 miljoner kronor 

vardera vilket anses vara bra. (Regionscontroller, bilaga 4) 
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NVS är ett företag vars vision är att vara en stark decentraliserad organisation med närvaro på 

den lokala marknaden. De vill vara det ledande installationsföretaget i Norden. För att uppnå 

detta investerar de i marknaden och breddar den med sina kompetenser. NVS strävar dessutom 

efter att vara ett starkt, lönsamt och kostnadseffektivt företag. Detta anser de kan uppnås genom 

att kombinera kunderna med de stordriftsfördelar som NVS har. (NVS 2)  

 

4.1.1 NVS struktur 

4.1.1.1 Decentralisering 

Eftersom NVS är decentraliserat sker styrningen genom olika steg. Huvudkontoret tar de större 

besluten, och styr regionerna. Däremot sker den främsta styrningen på regionnivå då regionerna 

styr sina filialer. Huvudkontoret kan sedan följa upp vad de olika regionerna samt filialerna har 

gjort genom diverse uppföljningssystem, projektuppföljning, samt annan statistik som de får 

tillgång till genom olika försystem till det gemensamma affärssystemet. De kan med dessa 

system bland annat kontrollera hur det har gått ekonomiskt. De väljer även att följa upp faktorer 

som inte är finansiella. (IT-projektledare, bilaga 1)  

 

NVS huvudkontor ligger i Malmö. Där arbetar cirka 25 personer och det är dessa som framförallt 

utgör staben, som bland annat består av en IT-ledning och en ekonomiavdelning. IT-avdelningens 

uppgift är att stötta företaget. Detta gör de genom att vara proaktiva och försöka förstå vad 

organisationen behöver. Det är verksamheten som vet vilka egentliga behov som existerar. Därför 

ska verksamheten komma med förslag till IT-avdelningen, för att i gengäld få stöd. Då IT-

avdelningen besitter stor teknisk kompetens kommer de trots allt med förslag på vad 

organisationen kan göra för att bli bättre, men de försöker även lyssna på organisationen. IT-

avdelningen vill vara en större del av verksamheten än en avdelning som levererar tjänster till 

organisationen. (IT-projektledare, bilaga 1)  

 

4.2 NVS Strategier och mål 

NVS ägs som sagt av Imtech vilka har stort fokus på tillväxt, både organiskt och genom förvärv. 

Det finns långsiktiga mål för hela koncernen vilka mestadels berör tillväxten. I årsredovisningen 

kan det utläsas att de mäter framgång genom olika tillväxtmått. Det är även uppenbart att det är 

det som förväntas av dotterbolagen. Andra mål berör “grön teknologi” vilket på senare år blivit 
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ett allt större fokus. Att imtech blivit mer miljömedvetna har gett en positiv effekt på 

organisationen. (NVS 3) 

 

Även i NVS är det stort fokus på tillväxt och det får gärna ske genom både organisk tillväxt och 

olika strategiska förvärv. Tidigare har det gjorts insatser på koncernnivå att förbättra de system 

NVS använder sig av och de IT-verktyg som finns kan användas. Detta är tänkt hjälpa NVS att 

uppnå sina långsiktiga mål. NVS strävar även efter att fortlöpande förbättra de kritiska 

affärsprocesser som finns. En annan långsiktig åtgärd NVS arbetar med är att höja kompetensen 

hos medarbetarna. Detta är tänkt att effektivisera de interna processerna. (NVS 4) 

 

Ett av NVS mål är att växa sig dubbelt så stora. Det finns dock ingen given tidsram men NVS vill 

att tillväxten ska vara hög. NVS har ingen preferens om de ska växa genom förvärv eller 

organiskt och anser inte att det finns ett sätt som är bättre eller sämre än det andra. NVS förvärvar 

flitigt andra företag, både små företag och lite större. Problemet med att växa snabbt genom att 

förvärva andra företag är att det inte finns så många stora företag inom VVS-branschen. NVS vet 

dock att det även är viktigt att växa organiskt och vara duktiga på det de gör. De ska alltså inte 

enbart växa genom förvärv, utan även internt då de vill ha möjlighet att hantera tillväxten och inte 

överväldigas av att försöka förvärven. (IT-projektledare, bilaga 1) NVS har även ett finansiellt 

tillväxtmål. År 2015 ska de ha uppnått en stabil tillväxt med 8 % marginal. Denna marginal berör 

rörelseresultatet, EBIT. I dagsläget har NVS inte riktigt nått denna nivå, då de endast har haft en 

tillväxt på den nivån en gång. Målet ska uppnås med hjälp av de studier och analyser som 

huvudkontoret har påbörjat med hjälp av moderbolaget Imtech. Dessa studier ska bland annat 

visa hur en filial ska vara uppbyggd för att uppnå så hög lönsamhet som möjligt. Detta 

strategiarbete går ut på att granska och komma fram till hur en bra filial ska vara organiserad för 

att uppnå den önskade lönsamheten. De tittar inte på hur de olika filialerna fungerar idag, utan 

mer på vilken roll filialerna och dess anställda bör ha. De diskuterar även vilken bakgrund och 

vilka egenskaper filialcheferna ska ha för att uppnå bra resultat. Projektet påbörjades under våren 

2012 och om allting går enligt planerat kommer arbetet att fortlöpa med tiden. (CFO, bilaga 5) 

 

Tanken är att alla NVS medarbetare ska känna till vilken strategi som företaget har. Det är dock 

omöjligt att samla alla de 2400 personer som ingår i företaget samtidigt. För att på bästa sätt 

försöka få ut strategin till alla anställda har NVS bland annat anordnat diverse möten under 
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vårens gång där filialcheferna har varit delaktiga. På dessa möten har strategin bland annat varit 

ett av de ämnen som tagits upp. Huvudkontoret har upplevt bra respons på dessa möten, och de 

tror att medverkarna har fått mer motivation av detta. Det handlar dock mycket om 

envägsinformation, och huvudkontoret får lita på att filialcheferna för informationen vidare till 

sina anställda så hela företaget får den aktuella informationen om strategin. (CFO, HK, bilaga 5) 

Det tycks dock vara så att NVS strategi inte är allmänt känd i organisationen. En VVS-montör 

som vi intervjuat medger att han inte vet vad NVS har för mål eller hur de ska nå dit. Strategin 

har därmed inte tydliggjorts på det sätt som huvudkontoret önskat. VVS-montören gissar dock att 

NVS största mål är att växa. (VVS-montör 2, bilaga 6) 

 

4.2.1 Position på marknaden 

NVS vision är att vara etta eller tvåa på den lokala marknaden. De har rikstäckande kunder, som 

till exempel Skanska och NCC. Dock anses det viktigt att de även på den lokala marknaden 

ligger i toppen. Att ha en stark position på marknaden sägs vara viktigt då företaget befinner sig i 

VVS-branschen där det finns många företag som konkurrerar, speciellt på en lokal nivå. NVS 

arbetar kontinuerligt med att vara ledande och detta görs i alla orter. (CFO, bilaga 5)  

 

På VVS-marknaden idag finns det tre stora dominerande spelare, även om branschen i stort består 

av väldigt många mellanstora och små aktörer. Detta resulterar i att de dominerande företagen 

ändå inte uppnår till en stor marknadsandel. I NVS fall har de en marknadsandel i Sverige på 

cirka 10 %. De andra stora dominerande företagen, YIT och Bravida har ungefär lika stora 

marknadsandelar. (Regioncontroller, bilaga 4) Detta gör att en hård konkurrenssituation uppstår. 

De mindre företagen ses dock inte som konkurrenter i samma utsträckning som de större då de 

inte kan vara med och konkurrera om de stora projekten, då deras resurser inte räcker till. (CFO, 

bilaga 5)  

 

Företaget har, som tidigare nämnts, många mindre konkurrenter. Detta beror till stor del på att 

tröskeln för att inträda på marknaden i VS-branschen är väldigt låg. Det finns därför många 

enmansföretag, tvåmansföretag, halvstora företag samt större företag som NVS måste konkurrera 

med. NVS försöker som många andra stora företag vara bra på allt. Denna attityd är inte alltid 

den bästa, då det i stort sätt är omöjligt att vara bra på allt. (Regionscontroller, bilaga 4)  
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När det gäller de mindre jobben mot privatpersoner har NVS däremot en sämre kostnadsbild 

jämfört med dess entreprenadjobb. Det är dock något som företagets controller anser vara en myt. 

En betydande faktor i detta fall är hur företaget kalkylerar. Idag kalkyleras alla utförda jobb så de 

täcker sina egna kostnader. Detta scenario resulterar i att filialerna ibland tackar nej till mindre 

jobb, då deras omkostnader blir för höga. Denna strategi anser controllern är felaktig, då en ökad 

omkostnadsandel är ett resultat av att tacka ja till fler arbeten. (Regionscontroller, bilaga 4)  

 

NVS anser att de differentierar sig gentemot sina konkurrenter genom att erbjuda bättre kvalitet. 

Priset är också en faktor som styr, särskilt när de har kommun eller landsting som kunder. Det är 

dock svårt att konkurrera med pris. I dagsläget tar de i princip bara betalt för material. Det beror 

på att NVS tidsprissättning inte är uppbyggd så täcker de löpande timmarna. NVS får ta igen det 

på materialsidan, vilket inte är ett ovanligt fenomen i VS-branschen. Om allt material inte 

faktureras gör det att hela arbetsmarginalen försvinner. (IT-projektledare, bilaga 1) 

 

4.3 NVS EAI-system Prof-IT 

NVS egenutvecklade affärssystem heter som sagt Prof-IT vilket står för pris, order, fakturering 

och inköp. Affärssystemet i sig togs i drift för cirka åtta år sedan, mellan år 2003 och år 2004. För 

att utveckla systemet anlitade NVS konsultfirman Online som är belägen i Stockholm. De båda 

företagen har haft ett samarbete berörande affärssystemet sedan slutet av 1990-talet. Online 

skötte stordatadriften, alltså ekonomisystemet, åt NVS tidigare. Detta samarbete har resulterat i 

cirka 10-12 egenutvecklade försystem. Systemet består av många olika databaser som är 

sammankopplade med varandra genom kopplingsdosor. Det första försystemet i affärssystemet 

berörde prislisteorderfakturering. Det innebär en blandning mellan pris och orderfakturering. 

Därefter byggdes Prof-IT ut, och till exempel tillkom ett nytt inköpssystem år 2006. År 2008 

utvecklades systemet ytterligare med det mobila systemet, Prof-IT Mobile. (IT-projektledare, 

bilaga 1) 

 

I allmänhet anser NVS att de har ett heltäckande affärssystem. Något de anser är en betydande 

fördel är att samma företag har byggt alla försystem, vilket gör att användarna känner igen sig i 

miljön, oavsett vilket försystem de nyttjar. Försystemens menyer är uppbyggda på samma sätt. 

NVS anser att det är viktigt att systemet är lättmanövrerat för användarna. När implementeringen 

påbörjades lade huvudkontoret ner mycket tid på att utbilda montörerna för att underlätta för 
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dem. (IT-projektledare, bilaga 1)  

 

En annan anledning till att företaget valde att utveckla sitt eget affärssystem var att det skulle 

vara mer flexibelt och de ville integrera systemet på ett visst sätt som inte fungerat med ett 

standardsystem. Det finns till exempel väldigt många kopplingar inom systemet gällande 

orderhantering. Dessa kopplingar är bland annat kontoregister och prislistor, vilket tyder på att 

systemet i sig är ganska komplext. Att endast ha en part att gå till om problem uppstår med 

systemet, eller om modifieringar ska göras har under årens gång setts som bra. (IT-projektledare, 

bilaga 1) 

 

Varje natt görs en körning så att all dokumenterad information hamnar på rätt ställe. De inmatade 

uppgifterna förflyttas under natten till andra system så att den information som behövs i varje 

system överförs. Detta är en viktig del av systemarkitekturen, hur de olika systemen pratar med 

varandra samt hur de förser varandra med information. Dessutom finns det alltid en 

masterdatabas där den stora mängden information samlas som säkerhetsställer att informationen 

sparas. (IT-projektledare, bilaga 1) 

 

4.4 Effektivitet i organisationen 

4.4.1 Fakturering 

En av anledningarna till att faktureringen är lite sämre på serviceavdelningen än på entreprenad 

beror bland annat på att NVS oftast använder sig av en eller flera underleverantörer. Denna 

leverantör kan till exempel vara en snickare eller en elektriker som representerar ett mindre 

företag som definitivt är ännu sämre på att fakturera än vad NVS är. NVS tror sig inte veta hur 

mycket denna underleverantör kommer att fakturera, vilket gör att de inte vill skicka en faktura 

till sina kunder innan de vet vilka kostnader de själva har. Företaget har dålig uppfattning på vad 

som egentligen ingår i den tjänst de har köpt av underleverantören, och väljer därför att vänta 

med fakturering istället för att senare skicka ytterligare en faktura till sin kund med korrigeringar. 

Vissa jobb tar längre tid än andra när det gäller fakturering. I de flesta fall färdigställs jobbet till 

90 % rätt snabbt, men av diverse olika anledningar finns det smådetaljer kvar som andra parter 

behöver genomföra. Detta kan resultera i att det kan ta x antal veckor innan arbetet är slutfört. 

Mentaliteten på NVS, att hela arbetet måste vara slutfört innan faktureringen sker, är 
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huvudorsaken till att företaget fakturerar långsamt. (Regioncontroller, bilaga 4)  

 

Ett affärssystem ska möjliggöra för faktureringen att blir mer effektiv. Men NVS problem 

gällande faktureringen är att de jobb som faktureras är unika, vilket medför att det är svårt att på 

förhand veta vilken materialåtgång som kommer att behövas. Om faktureringen sker löpande ska 

allt material inkluderas och hur detta hanteras skiljer sig åt mellan olika filialer. Vissa filialer är 

duktiga på att addera allt material som använts medan det finns andra som är sämre på det. 

(Regioncontroller, bilaga 4) 

 

4.5 Tillförlitligheten i informationen   

Som controller kan affärssystemet ha en betydande roll då det ska kunna underlätta att ta 

fram beslutsmaterial. NVS regioncontroller anser sig vara på den nivån i företaget att han har 

någorlunda bra inblick på den data som matas in i systemet, då han befinner sig i samma 

omgivning som de personer som registrerar informationen. Detta gör att han vet vilken data han 

kan lita på, samt vilken data som inte innehar samma kvalitet. Som controller är ett av uppdragen 

att säkerställa kvaliteten i den information som sammanställs, innan den lämnas över till 

huvudkontoret. Detta är viktigt då informationen inte ifrågasätts lika mycket ju högre upp i 

företaget den kommer. All information i systemet är inte pålitlig. Det finns data som har dålig 

kvalitet och ibland även data med väldigt dålig kvalitet. Detta har uppmärksammats av 

controllern. Han är dessutom medveten om att nivån över honom litar på de siffror han redovisar, 

vilket gör att han måste ta hänsyn till dessa två aspekter och styra efter det. (Regioncontroller, 

bilaga 4) 

 

De filialer som går bra är oftast intresserade av att spara lite pengar, och väljer därför ofta att 

rapportera in lägre marginaler jämfört med de filialer som det går lite sämre för, som måste hålla 

marginalen uppe. Om detta problem sedan granskas, är orderstocken på de sämre filialerna alltid 

bättre än hos de bättre filialerna. Egentligen borde det vara tvärtom. En av företagets controllers 

är medveten om att detta problem existerar. Han har bedömt att marginalernas kvalitet är så pass 

dålig att de inte går att använda, att företaget egentligen inte vet hur stort värdet är. Istället väljer 

han att se på orderstockens storlek. Han poängterar dock att ett nytt affärssystem inte skulle råda 

bot på problemet, utan att det egentliga problemet är de anställdas attityd. (Regioncontroller, 

bilaga 4) 
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Det faktum att NVS är decentraliserat har en inverkan på systemet. Många aktiviteter genomförs 

på olika orter av olika personer. Företagets redovisning görs till exempel på decentraliserade 

stadier. Detta innebär att kraven är höga på att alla vet vad de gör. Det är inte alltid så att de 

anställda är säkra på vad som ska göras och då kan egna kreativa lösningar uppstå dessa antas ha 

en inverkan på företaget. (Regionscontroller, bilaga 4) 

 

4.6 Leverantörslojalitet 

Det finns både för- och nackdelar med att ha ett egenutvecklat affärssystem. Då NVS har haft 

samarbete med företaget Online sedan innan har samarbetet fortlöpt utan större tanke på att 

ifrågasätta varför. De båda företagen har ett långt samarbete och eftersom några försystem redan 

hade byggts, var det enklare att fortsätta på samma spår än att byta till något helt annat. Dessutom 

ser företaget det som en fördel att endast ha en ansvarig part för affärssystemet. En annan fördel 

är att egenutvecklade system kan utformas helt efter företagets behov, samt att NVS kan påverka 

hur utformningen ska se ut. Detta går inte att göra med ett färdigarbetat system. Med ett 

egenutvecklat system kan företaget säga vilka behov de har. (IT-projektledare, bilaga 1)  

I dagsläget finns det 5 försystem som håller på att utvecklas och leverantören har svårt att lägga 

de resurser som krävs. Företaget anser därför att de har vuxit och blivit så pass stora att de inte 

kan lita på att ett företag med endast 15 anställda kan hålla det tempo som önskas. Detta problem 

gör att NVS måste välja vilka utvecklingspunkter som är viktigast. Vem som helst kan inte göra 

dessa modifieringar, vilket gör att företaget inte kan tillsätta vilken programmerare som helst. För 

att utföra jobbet på ett korrekt sätt krävs det erfarenhet. En förståelse för systemets uppbyggnad 

är kritiskt för utvecklingsarbete. Detta är ett krav då NVS ska slippa lägga resurser på att förklara 

och diskutera vad som ska göras. (IT-projektledare, bilaga 1) 

 

Leverantörslojaliteten har visat sig vara den största nackdelen med ett egen utformat affärssystem 

hos NVS. De är bundna till den specifika leverantören, och det går inte att förutspå vad som 

kommer att hända med någon av parterna i framtiden. I dagsläget har Online få anställda, och 

många av de utvecklare som tidigare funnits tillgängliga har försvunnit under de senaste åren. 

Detta har påverkat NVS på det sätt att Onlines möjligheter att vidareutveckla systemen har 

minskat. På grund av detta problem har NVS bestämt sig för att anställa en av killarna som jobbar 
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på Online, då de inte har råd att förlora hans kompetens. Om ett färdigsystem hade köpts istället 

hade det hela tiden funnits folk i bakgrunden som kunnat hjälpa till samt utveckla systemet. (IT-

projektledare, bilaga 1) 

 

4.7 Prof-IT mobile 

Prof- IT mobile är som tidigare nämnt ett av NVS försystem. Idén om att införa Prof-IT mobile 

kom ute i verksamheten, men det är IT-avdelningen som sedan har drivit det vidare. Det är 

osäkert hur idén egentligen framkom, men huvudkontoret tror att det var en av regioncheferna 

som snappade upp att en förbättring hade varit lönsam för företaget. Det är regionerna som har 

större vetskap om vad konkurrenterna använder för system och där kan inspiration hämtas till det 

egna systemet. NVS granskade diverse färdigsystem, men valde att istället egenutveckla ett till 

försystem. (IT-projektledare, bilaga 1) 

 

Prof-IT Mobile är ett av NVS försystem som var tänkt skulle förenkla hanteringen av 

arbetsorderar i företaget genom att inkorporera mobila enheter. Processen som systemet hanterar 

är när en arbetsorder inkommer och hur den därefter följs upp med nerlagd arbetstid och material. 

En kund, som kan vara både privatperson eller ett företag, hör av sig till företaget och vill ha en 

tjänst. Den som är serviceansvarig på den aktuella orten registrerar kundens uppgifter, samt 

bestämmer vilket avtal som ska följas om sådana finns. Den ansvariga fyller i vad som ska göras, 

vilket huvudkonto som arbetet går under, samt bestämmer vilken montör som ska åka till kunden 

och utföra arbetet. Sedan kommer denna information direkt till montörens telefon (Se bilaga 7). 

(IT-projektledare, bilaga 1)  

 

Processen har blivit mer effektiv nu än tidigare. Det som skiljer sig från föregående system är hur 

företaget får ut information angående jobb som ska utföras och hur företaget får tillbaka 

information från montörerna angående det jobb som utförts, vilket ska underlätta för 

faktureringen. Dessutom sker tidsrapporteringen för montörerna på ett mer effektivt sätt nu. (IT-

projektledare, bilaga 1)  

 

Syftet med modulen var att förbättra kassaflödet. Genom att mer material och fler timmar skulle 

faktureras skulle kassaflödet förbättras. (CFO, bilaga 5) För vissa filialer har försystemet gett 

positiva resultat, men på majoriteten av filialerna har förändringarna inte blivit så stora. 
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(Regioncontroller, bilaga 4) Dessa effekter är dock svåra att följa upp och NVS har inga siffror på 

hur implementeringen påverkat kassaflödet. Den budgeterade kostnaden anses vara korrekt och 

enligt budgeten skulle NVS tjäna in hela investeringen på ett år. (IT-projektledare, bilaga 1) 

Däremot menar företagets CFO att payoff-tiden för investeringen är 3 år. (CFO, bilaga 5)  

 

4.7.1 Implementering av Prof-IT Mobile  

Övergången från det gamla systemet med utskrifter, papper, registrering osv. till det nya Prof-IT 

Mobile var inte helt smärtfri och efter cirka 100 utbildningar för 450 användare finns det 

fortfarande ett visst motstånd till systemet. Dock hjälpte utbildningarna mycket och att åka till 

deras hemmaplan och ha utbildningen där uppskattas alltid. Huvudkontoret ser inte så hårt på 

motståndet utan det blir alltid så vid förändringar. Kanske framförallt vid en målgrupp, i det här 

fallet montörerna, som inte har samma datavana. (IT-projektledare, bilaga 1) Implementeringen 

av Prof-IT mobile anses ha gått smidigt till på filialerna. I exempelvis regionen Syd märktes det 

inte av att systemet ändrades. Övergången gick smärtfritt till och redovisningen skakades inte 

om. Varför NVS valde att investera i systemet kan sägas bero på att effektivisera företaget genom 

att minska pappersarbetet. En annan positiv aspekt är att Prof-IT mobile är en fördel då montören 

direkt kan mata in den information som är nödvändig. Att vänta till dagen är slut ökar risken för 

att något missas. (Regioncontroller, bilaga 4) 

 

4.7.2 Hur Prof-IT Mobile påverkar verksamheten 

4.7.2.1 Materialhantering 

Skillnaden med Prof-IT Mobile är att istället för att arbetsordern skrivs ut och läggs i montörens 

fack så skickas den digitalt och finns sedan i smartphonen eller handdatorn. Montören behöver då 

alltså egentligen inte åka in till kontoret först, även om många fortfarande gör det. Arbetsordern 

kan dessutom enkelt skickas till en eller flera montörer. Allt sker numera elektroniskt och NVS 

får inte heller någon pappersfaktura från leverantören. Hela det arbetet har effektiviserats och 

flera onödiga moment har tagits bort, så som sprätta kuvert, registrering, och bokförning. 

Montören som utför jobbet fyller i material, hur mycket och vad direkt i mobilen vilket ska göra 

att det inte missas material som använts jämfört med att vänta tills rapporten skulle fyllas i för 

hand. Allt material som köpts in för ett visst uppdrag ska faktureras till kunden. Detta material 

kommer automatiskt att hamna på rätt order vilket underlättar arbetet. Montören fyller sedan i 
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antalet timmar på uppdraget i arbetsordern. Han kan dessutom fylla i sin kollegas timmar om han 

behövt hjälp under dagen. Denna information används sedan i faktureringen. (IT-projektledare, 

bilaga 1) De som arbetar med Prof-IT Mobile måste dock ta mer tid till att fylla i olika saker nu 

än innan. (VVS-montör, bilaga 2) 

 

4.7.2.2 Prof-IT Mobile med Windows 

De problem som uppstod beror på två saker, dels att arbetssättet var nytt vilket kan vara en svår 

övergång för vissa men det finns även en begränsning i hårdvaran. Systemet byggdes på 

Windows phone, vilket just då ansågs vara rätt beslut. Utvecklingen har dock skenat iväg och 

android och iOS har sprungit förbi Windows. Det innebar att Windows helt gjort om sitt system, 

vilket inte är kompatibelt med NVS.  

 

Att telefonerna som används, vilka är HTC-telefoner, är dåliga har varit det största 

klagomålet. NVS sitter fast i sitt operativsystem och det är svårt och dyrt att ändra. Den tekniska 

utvecklingen går snabbt och det går inte att förutspå vad vi är om fyra år. I och med att NVS ska 

utveckla en webbaserad lösning blir hela systemet mer flexibelt eftersom de inte bygger in det i 

telefonen utan tillgång finns överallt. Montörer kan tycka det är jobbigt att tvingas på en viss 

telefon och en del motsättningar kan därmed härledas till hårdvaran. Huvudkontoret har inte fått 

någon information om att systemet skulle uppfattas som dåligt. Dock kommer montörer ofta med 

önskemål om vissa funktioner. (IT-projektledare, bilaga 1) 

 

4.7.3 Montörernas syn på Prof-IT mobile 

Syftet med Prof-IT Mobile har delvis varit att effektivisera arbetet genom att montörerna ska ha 

möjlighet att köra hemifrån, ha med sig det som behövs under dagen och inte behöva åka in till 

kontoret. Det är dock många som fortfarande kör ner till kontoret och börjar sin morgon där 

genom att prata lite och plocka lite material. Egentligen kan hela dagar planeras i och med att 

informationen finns i telefonen men mycket tid går till spillo idag. Montören vet vart han ska 

spendera sin arbetsdag, från början till slut. (Inköpare syd) Det sägs dock bero på arbetsledning 

mer än montörerna själva eftersom det är de som styr arbetsfördelningen och hur det ska göras. 

(VVS-montör, bilaga 2)  

 

Huvudkontoret har starka åsikter kring det faktum att systemet hjälper till att säkerhetsställa att 
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allt material som används även faktureras till kunden. Den åsikten delas inte av alla, det anses 

fungera på samma sätt nu som förut med enda skillnaden att montören skriver in det direkt i 

telefonen istället för på papper och att arbetsledarna sedan slipper registrera det. (Inköpare, bilaga 

3) Syftet var att det skulle skötas smidigt i telefonen och att ett snabbregister för materialet kunde 

användas. Detta fungerar inte i realiteten, då montörerna måste veta det exakta RSK-numret 

(artikelnumret) på allt material de använder. Det är omöjligt för montörerna att sålla bland alla 

artiklarna i mobilen, vilket gör att de måste bege sig till lagret för att hitta RSK-numret eller kolla 

upp det i en samlingsbok där alla artiklar finns. (VVS-montör, bilaga 2)  

 

Huvudkontoret anser även att Prof-IT Mobile bidrar till att attrahera rätt personal, rörmontörer 

eller montörer överhuvudtaget. Det är mycket konkurrens om arbetskraften på marknaden och att 

ha möjlighet att erbjuda mer än endast bra lön förbättrar konkurrenskraften. Det ska vara roligt att 

arbeta på NVS och att företaget rör sig framåt och är modernt ses som en fördel. Att erbjuda 

telefoner ger en aspekt som är svår att mäta men som borde leda till att montörer drar sig till 

NVS. (IT-projektledare, bilaga 1)  

 

Detta uttalande är dock inget som montören tror påverkar val av arbetsplats. Den här tekniken 

spelar ingen större roll sett ur den aspekten. Hade NVS legat i framkant idag hade det kanske 

påverkat valet men får personalen teknik som känns förlegad leder det inte till en attraktivare 

arbetsplats. På marknaden idag finns många appar som är anpassade för VVS-arbete. Dessa kan 

montörerna på NVS inte ta del av eftersom de inte erbjuds den tekniken. (VVS-montör, bilaga 2)  

 

Den uppfattning som VVS-montören fått angående andra montörers inställning stämmer överens 

med sin egen. Många är vana vid sina rutiner och sätter sig då emot förändringen. Till en början 

var det därför ett visst motstånd men människor anpassar sig och numera är motståndet litet. De 

tekniska problemen med uppkopplingen och det tar för mycket tid från jobbet är det som 

fortfarande anses vara ett problem. Det anses finnas många fördelar men många montörer tycker 

momenten inte har med deras arbetsuppgifter att göra. (VVS-montören, bilaga 2) 

 

4.7.4 Motstånd mot Prof-IT mobile 

Det fanns ett visst motstånd till systemet innan det infördes. Det vanligaste argumentet var att 

montörerna var anställda för att “kröka rör” som de själva uttrycker det och att de inte borde 
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behöva hålla på med “IT”. Dock märktes det att under de endagarsutbildningarna som hölls att 

motståndet minskade under dagens gång. I början av utbildningen var motståndet starkt men efter 

en teoretisk genomgång och några testexempel så vände cirka 80 % till att tycka att systemet var 

bra. Det fanns de som redan från början var entusiastiska och väntat på något sådant länge. (IT-

projektledare, bilaga 1)  

 

4.8 Utvärdering av affärssystemet 

Ett företag kommer aldrig vara helt nöjd med sitt affärssystem. Det finns alltid saker som kan 

förbättras och driftskostnader förväntas alltid bli lägre. En viktigare aspekt att granska är vad 

systemet innehåller. Att det fungerar som det ska är centralare än att det blir så billigt som 

möjligt. I dagsläget använder företaget en stordatadrift som är relativt dyr. Systemet innebär 

kostnader för utformning av systemet samt underhållsavgifter de har även köpt in diverse 

licenser. Att ett centraliserat system skulle vara billigare är dock något som förkastas. (IT-

projektledare, bilaga 1 ) 

 

Med dagens affärssystem är det mycket svårt att beräkna hur mycket företaget tjänar på sina olika 

kundsegment. Regioncontrollern försöker följa upp de arbeten som utförs i service, men det är 

väldigt svårt i dagens läge. De projekt som går under entreprenad är företaget ganska duktiga på 

att följa upp och utvärdera. Men inom servicesegemtet är det dock dåligt uppföljda. Mycket beror 

på att affärssystemet inte stödjer de uträkningar som behövs. Om djupdykningar ska genomföras 

krävs det mycket handarbete. För att beräkna ett segments marginaler krävs en dags djupdykning, 

vilket bara berör en filial. Detta gör att uppföljningar inte görs så ofta då tiden inte finns. 

(Regioncontroller, bilaga 4) 

 

I chefernas bonussystem ingår det vissa element som kan kopplas till affärssystemet. Det kan till 

exempel behandla antalet mobila orders som hanteras. Om filialen exempelvis uppnår en specifik 

siffra, kan det motsvara en del av det som de kommer att tjäna. Detta ökar både filialchefen och 

arbetsledarens incitament angående huruvida Prof-IT är bra, och att systemet skall användas. (IT-

projektledare, bilaga 1) 

 

Att mäta och följa upp projektet Prof-IT mobile är svårt. Det konstaterades dock på 

huvudkontoret att NVS blivit mycket bättre på att fakturera. Innan den nya modulen fanns det 
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många delar i faktureringen som tappades och kunderna blev inte fakturerade för allt de fick.  Det 

råder dock olika åsikter kring detta. Prof-IT Mobile anses på huvudkontoret ha effektiviserat 

verksamheten och bidragit till bättre lönsamhet genom snabbare fakturering med färre fel. (CFO, 

bilaga 5) Det finns dock en regional ekonom som har svårt att se att det skulle ha gett något 

nämnvärt resultat. Det är framförallt svårt att mäta. Tyvärr kan han inte se några direkta effekter 

på faktureringen ses och även om vissa filialer har blivit bättre så beror nog det snarare på andra 

förutsättningar. En generell förbättring anses inte kunna spåras. (Regioncontroller, bilaga 4) 

 

Det har från huvudkontorets sida inte gjorts någon ordentlig uppföljning utan förbättringen är ett 

antagande. NVS IT-projektledare har gjort månadsstatistik över hur lång tid det tar från det att 

montören angett sig vara klar med arbetsordern till det att fakturadatumet sätts. Det har här 

funnits en viss förbättring men inte en markant. Denna information har delgetts alla berörda så de 

kan se om de blir bättre. Det finns fortfarande mycket att jobba med och det gäller att se det som 

en process. Att fakturera snabbt ska vara en av administratörerna på filialernas främsta uppgift. 

Att ha ett bra kassaflöde anses alltså som en oerhört viktig del av NVS mål. Den statistik som 

finns angående hur väl Prof-IT mobile förbättrat verksamheten är till viss del tillfredsställande. 

Det är dock faktureringstakten som minskar uppfattningen kring systemet. Där anses det finnas 

möjligheter för förbättring. (IT-projektledare, bilaga 1) NVS kommer att fortsätta med 

förbättringsarbetet och har inrättat en tjänst, kundprocessansvarig, som kommer att ha ansvaret 

för att driva dessa frågor framåt. Arbetet försvåras dock av den decentraliserade strukturen där 

faktureringen dels sker på många olika platser och på olika sätt. Huvudkontoret är medvetna om 

att de “inte sitter i verkligheten” men från deras synvinkel anses förväntningarna av Prof-IT 

Mobile vara uppfyllda. Det är även den respons Huvudkontoret får från sina medarbetare och det 

finns ingen som skulle vilja gå tillbaka till det gamla systemet. (IT-projektledare, bilaga 1) 

 

4.9 Koppling mellan Prof-IT och strategi 

Om affärssystemet har rätt egenskaper, med rätt innehåll, anser NVS att systemet har en 

betydande roll då det absolut ger en konkurrensfördel. I Prof-IT ingår bland annat ett 

inköpssystem som inkluderar ett antal kopplingar till några av NVS leverantörer via EDI 

(Electronic Data Interchange). Det innebär att inköpsprocessen effektiviseras genom elektronisk 

handel. Innan de elektroniska utropen berodde inköpen mycket på personliga kontakter samt 

vilken av leverantörerna inköparen hade bäst relation till. Detta resulterade i att företaget ibland 
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fick betala för höga priser utan egentlig grund. Med dagens system kan personen fylla i till vilket 

projekt inköpet tillhör samt hur mycket material som behövs. Därefter prisberäknas inköpet och 

systemet tar fram de leverantörer som kan leverera materialet, samt vilka priser de tar för 

materialet. På detta sätt kan företaget med en enkel knapptryckning se vilken av sina leverantörer 

som erbjuder lägst priser på den aktuella produkten. Som resultat av detta har företaget lyckats 

göra ganska stora besparingar på materialinköp. (IT-projektledare, bilaga 1) 

 

NVS anser även att detta system ökar möjligheten att styra verksamheten. Då alla leverantörerna 

är samlade på samma ställe kan vissa krav ställas. Om leverantören inte går med på det, kan de 

välja en annan. Vissa avtal sluts även med en specifik leverantör på specifika byggen. På detta 

sätt kan NVS även reglera sina kostnader, men det poängteras att det är långt ifrån alla projekt 

som har ett liknande projektavtal, där extra rabatter ingår. (IT-projektledare, bilaga 1) NVS 

arbetar aktivt med att öka sin marknadsandel och anser att till exempel inköpssystemet med de 

elektroniska utropen har varit en del i detta. De är väldigt tidiga med denna funktion och den 

medför även att de får rabatt av grossisterna eftersom de sparar på administrationskostnader. 

Inköpssystemet anses på grund av dessa faktorer vara en stor konkurrensfördel. (CFO, bilaga 5)  

 

Affärssystemet vill NVS gärna utnyttja på bästa sätt. I dagsläget är företaget rätt eftersatta, hur de 

till exempel kan genomföra ekonomiska analyser. Där anser företaget att de har en stor potential. 

(Regioncontroller, bilaga 4) Affärssystemets koppling till företagets strategi borde kunna bli 

starkare. I dagsläget kan NVS inte på ett enkelt sätt mäta upp hur mycket pengar de tjänar på sina 

kunder. De kan inte heller mäta hur mycket de tjänar på varje segment vilket resulterar i att en 

stor förbättringspotential inom området existerar. (Regioncontroller, bilaga 4) 
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5. Analys 

I följande avsnitt kommer vi jämföra den teori vi läst med det föregående empirikapitlet. Vi 

inleder med att analysera NVS strategi ur olika synvinklar för att därefter gå in på de olika delar 

som påverkar denna. Fokus kommer främst ligga på kopplingen mellan affärssystemet och 

strategin.  

________________________________________________________________________ 

5.1 NVS strategiska utgångspunkt 

Ett företag har fem olika konkurrensstrategier att välja mellan. De ska försöka hitta det sätt som 

företaget bäst kan konkurrera på. Ett företag som väljer differentiering som strategi försöker 

särskilja sina produkter gentemot konkurrenternas. (Managing and Accounting Web) En business 

unit-strategi syftar istället på att formulera hur företag ska skapa värde till kunden och därigenom 

differentiera sig. (Simons, 2000) Business unit-strategin ”Build” innebär det att företaget arbetar 

för att öka sin marknadsandel. (Anthony & Govindarajan, 2007) NVS främsta strategi är att växa, 

vilket de gärna gör fort och mycket. De har ett tillväxtmål på 8 % per år. Vidare har NVS även 

målet att totalt sett bli dubbelt så stort jämfört med hur de är idag. De har alltså en build-strategi 

som slår igenom hårt på deras sätt att arbeta. NVS försöker uppnå dessa mål genom både förvärv 

och organiskt tillväxt. Den organiska tillväxten försöker de nå genom konkurrensstrategin 

differentiering. Det beror främst på att det finns svårigheter i branschen att konkurrera med 

priser, eftersom marginalerna redan är små. NVS får därför hitta andra konkurrensfördelar. 

 

Enligt befintlig teori är det centralt att alla medarbetare ska stå bakom strategin för att företaget 

ska lyckas. (Thomson & Strickland, 1992) NVS försöker få hela företaget att arbeta tillsammans 

mot samma mål genom att inkludera filialchefer och andra nyckelpersoner på möten där bland 

annat strategi diskuteras. Detta underlättar arbetet som går ut på att sprida information kring 

strategier och mål. Filialcheferna får därefter uppgiften att förmedla vad som sägs på mötena till 

resterande medarbetare. Denna information tycks inte nått fram ordentligt. Enligt en medarbetare 

har det uppfattats att NVS vill växa, men det har inte framkommit på vilket sätt de ska växa, eller 

vilka de huvudsakliga målen är. Vi kan därmed se att NVS delvis lyckats med att ena företaget 

bakom strategin men de kan bli mer tydliga angående hur medarbetarna förväntas arbeta för att 

uppnå strategin.  
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En annan teoretisk synvinkel som anses vara viktig är att ha strategisk kontroll. Detta för att 

säkerhetsställa att företaget arbetar åt rätt håll. (Bengtsson & Skärvad, 2008) Denna sortens 

kontroll är inget NVS lägger resurser på vilket kan förklaras med att de inte anser det vara något 

bra styrinstrument, eller att de upplever svårigheter i uppföljning och mätning av den strategiska 

planen. (Goold & Quinn, 1988) Det är svårt att veta vilka effekter som kan tänkas uppstå om 

NVS börjar följa en strategisk plan, men vi antar att de borde vara positiva. Enligt Goold (1991) 

är det speciellt viktigt med strategisk kontroll i en decentraliserad organisation. De måste dock 

kontrollera att den positiva effekten överstiger de resurser som de tar i anspråk. Eftersom NVS är 

ett stort företag som dessutom är kraftigt decentraliserat kan det vara mycket kostsamt att följa 

upp strategin allt för noggrant. Vi tror att NVS kan utveckla sitt MCS och till exempel införa ett 

belöningssystem som är kopplat till strategin. Detta skulle leda till bättre målkongruens och bättre 

förståelse hos medarbetarna angående vad huvudkontoret egentligen vill att de ska arbeta mot. 

Förhoppningsvis skulle det även leda till ett bättre resultat.  

 

Eftersom NVS är decentraliserade måste de arbeta extra mycket med att föra samman hela 

organisationen bakom strategin. För att uppnå detta kan företag använda sitt affärssystem; i 

vilken utsträckning och vilka aspekter som berörs kommer vi att diskutera nedan. 

 

5.1.1 Struktur  

Det är viktigt att ta hänsyn till företagets situation när strategin väljs. (Thomson & Strickland, 

1992) Både företagets struktur och konkurrenssituation måste alltså beaktas när strategi väljes 

och det blir mycket svårt för ett företag att nå sina mål om något av detta motarbetar strategin. 

NVS är en decentraliserad organisation som har få stora konkurrenter. De flesta konkurrenter är 

mindre bolag i form av lokala rörföretag. Det är därför logiskt att NVS riktat in på att vara på 

första eller andra plats på lokal nivå. En decentraliserad organisation som NVS kan med fördel 

konkurrera både på lokal nivå och nationell såväl som internationell. Det är även så att eftersom 

det finns många små och mellanstora företag är det enklare för NVS är att växa genom förvärv. 

Vilket är en annan del av deras strategi. Det verkar alltså som att NVS tagit hänsyn till både sin 

egen struktur och den struktur som gäller på marknaden vid utformning av strategi och mål.  
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5.2 Valet av affärssystem 

NVS har ett egenutvecklat affärssystem med många försystem som är sammankopplade genom 

olika kopplingsdosor. Tanken är att ett affärssystem ska möjliggöra effektivare 

informationshantering och på så sätt effektivisera de processer som företag har. (Magnusson & 

Olsson, 2009) Utifrån den empiri vi samlat in ser vi en överensstämmelse mellan NVS och 

teorin, då NVS inte har upplevt några problem med att koppla ihop sina olika system. Det kan 

annars tänkas vara en av de större nackdelarna med ett EAI. (Linthicum, 2000) Skulle det vara 

problematiskt att föra över information mellan system, avdelningar eller enheter skulle 

affärssystemet mista mycket av sin funktion och informationshanteringen blir snarare sämre med 

systemet än utan. Det är dock inget NVS upplever. 

 

5.2.1 Centraliserat system vs. decentraliserat system  

Liaquat et al. menar att den största nackdelen med decentraliserade system, vilket EAI är, är att 

de är mer kostsamma än ett centraliserat eftersom företaget måste bygga många olika delar. Det 

finns även en risk för missmatchning men den borde dock vara lägre om varje försystem och 

modul utvecklas med försiktighet och anpassning till de system som redan finns. NVS har använt 

sig av samma leverantör som har insikt i de befintliga systemen vilket borde ha hjälpt dem vid de 

nya försystemens implementering. NVS verkar inte uppleva några av dessa problem idag men de 

bör om tanken vore att fortsätta utveckla dessa system ta i beaktning att problem kan uppstå. 

NVS IT-projektledare hävdar även att de kostnadsmässiga nackdelar som ett decentraliserat 

system kan föra med sig inte har visat sig. Han menar att det för NVS inte är någon större 

skillnad mellan kostnaden för ett centraliserat och decentraliserat system.  

 

Den största fördelen med ett decentraliserat system är att det kan anpassas utifrån företagets 

affärer, processer, kulturer samt strategiska mål. (Liaquat, H., et al, 2002) Detta gäller dock 

endast under antagandet att applikationerna fungerar väl tillsammans. Anpassningen är en stor del 

till att NVS affärssystem hjälper dem att uppnå sin strategi. Eftersom de utvecklat alla system 

själva och att de är anpassade efter dess struktur, processer och troligen även strategiska mål kan 

de enklare uppnå dessa. Om de skulle ha ett helt standardiserat system så försvinner mycket av 

den flexibilitet de nu har och möjligheten att själva påverka systemet. Detta tror vi skulle ha en 

negativ inverkan på NVS. De har en decentraliserad struktur i vilken det krävs flexibilitet. 
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Affärssystemet, och framförallt valet av det, har därför en central roll i den strategiska 

måluppfyllelsen.  

 

Det finns dock negativa aspekter med ett decentraliserat system. Samma information kan till 

exempel förekomma på olika ställen där det inte ska vara. Ännu värre är det om olika information 

om samma sak lagras på olika platser i systemet. Det innebär att informationens kvalitet minskar 

och effektiviteten i systemet blir lägre. (Liaquat, H. et al, 2002) NVS gör en körning varje natt 

som innebär att all dokumenterad information hamnar på rätt ställe. De inmatade uppgifterna 

förflyttas under natten till andra system så att den information som behövs finns där den ska 

finnas. Detta är en viktig del av systemarkitekturen. Det är oerhört viktigt att denna funktion 

fungerar då NVS är beroende av att dessa kopplingar är korrekta så att rätt information hamnar på 

rätt ställe. Det är speciellt viktigt i decentraliserade system att se över informationsspridningen 

inom systemet. Vi antar att risken för att information ska förloras, förvaras ineffektivt och att 

informationen inte stämmer överens inom de olika systemen är högre i ett decentraliserat system. 

Risken borde dock minska om systemen är tillräckligt genomtänkta och välutvecklade.  

 

5.3 Risker med ett affärssystem 

Att införa ett nytt affärssystem leder till att företaget tar en stor finansiell risk då det är en 

omfattande investering. (Magnusson & Olsson, 2009) Detta gäller även om ett nytt försystem ska 

implementeras, exempelvis Prof-IT mobile som vi tagit upp i empirin. Det handlar om mycket 

pengar och NVS tar en risk när de väljer att införa nya system. Det hävdas att företaget som har 

en god vana att arbeta i projektform tar en lägre risk (Magnusson & Olsson, 2009) NVS har 

implementerat många försystem innan Prof-IT mobile och alltid använt sig av samma leverantör, 

vilket vi tror har bidragit till att implementeringen gick smidigt. Verksamheten skakades inte om 

när systemet togs i bruk, det var välplanerat och skedde enligt både budget och tidplan. Att de är 

vana att arbeta med denna slags implementering borde ge dem en fördel inte endast när ett 

försystem införs utan även om de väljer att byta system helt. 

 

Förutom de finansiella riskerna så är det de operativa riskerna som anses vara störst eftersom 

informationen i systemet utgör en stor del av företagets infrastruktur. (Magnusson & Olsson, 

2009) Det skulle skapa stora problem om denna stördes. När det gällde Prof-IT Mobile försökte 

NVS utforma systemet på ett användarvänligt sätt och aktiviteterna i processen behölls så 



47 

 

systemet såg ut som det gjorde innan. Detta betyder att ingen större påverkan på det dagliga 

arbetet blev nödvändig. Det är dock viktigt att NVS fortsätter anpassa systemen efter 

verksamheten så att systemet stödjer NVS affärer. Implementeringen av nya system bör inte 

förändra för mycket, då det kan leda till att strategin motarbetas. Det är dock viktigt att utvärdera 

processerna så de verkligen är effektiva, är de inte det bör de ändras. Information och dess 

hantering, och därmed även affärssystemet, har en viktig funktion i dagens företag och en viktig 

del i att bli mer effektiva och mer lönsamma. 

 

Att göra förändringar till ett system bör undvikas om alla fördelar som leverantören menar att 

systemet har ska behållas. Det gör att kunden måste välja att förändra verksamheten eller 

acceptera att systemet inte stödjer vissa funktioner. (Magnusson & Olsson, 2009) Detta är 

ingenting NVS håller hårt på då de gärna med tiden gör förändringar på det befintliga systemet. 

Det tycks hittills fungerat för dem och inga katastrofer har inträffat än. Dock bör det poängteras 

att det inte är några stora förändringar som skett och därmed var risken liten för att de specifika 

funktioner som lagts till skulle förstöra systemen i stort. NVS bör i framtiden se upp vid 

utveckling och tillägg av systemet. Eftersom det inte är de som utvecklat systemen men de som 

vidareutvecklar dem så bör inga större förändringar ske utan samspråk med leverantören. En 

förändring i ett komplext system bör alltid göras med försiktighet då det kan få oanade 

konsekvenser. 

 

5.3.1 Val av leverantör 

En av fördelarna med NVS system är att samma leverantör har utformat alla försystemen. Detta 

ses av NVS som en strategisk fördel detta resulterar bland annat i att systemet blir lättmanövrerat 

och risken för att olika delar inte ska fungera ihop minskar. NVS strategiska val att utforma sitt 

affärssystem på detta sätt för med sig effekter som påverkar företagets långsiktiga mål. Det 

kommer på sikt att öka lönsamheten i företaget. Detta grundar vi på att risken för NVS att införa 

en ny applikation är mindre när leverantören är insatt i det nuvarande systemet och dess struktur. 

Dessutom behöver de inte utbilda sina anställda i hur ett nytt system fungerar eftersom 

systemmiljön blir densamma eller väldigt lik. Dessa båda faktorer hjälper företaget att sparar in 

kostnader på i form av tid och även i och med att den operativa risken minskar.  

 

Valet av leverantör innebär även en risk som härleds till de maktförhållanden som finns mellan 
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leverantören, systemet och kunden. Kunden, i detta fall NVS, är i behov av systemet. Det ska 

täcka de mest kritiska delarna av verksamheten vilket gör att systemet blir en nödvändighet för 

företaget. (Magnusson & Olsson, 2009) NVS beroendeförhållande till sin leverantör blir 

uppenbar i det fall vi studerat. NVS är till stor del i beroendeställning av sin leverantör. Tidigare 

varit det varit ett framgångsrikt samarbete men nu börjar det brista. NVS är i behov av att växa, 

vilket är en stor del av deras strategi. Leverantören hinner dock inte med i utvecklingen och har 

inte följt NVS tillväxt. NVS har därför svårt att utveckla systemen i den takt de vill. Den låsning 

som uppstår när företag väljer system innebär att de inte endast väljer en tillfällig leverantör idag, 

utan även väljer bort framtida leverantörer. Det beror på de specifika tekniska lösningar som 

systemet innebär. (Magnusson & Olsson, 2009) Denna låsning innebär ett stort problem för NVS. 

Eftersom systemen är komplexa och kräver insikt utvecklas de på ett sådant sätt att långsiktigt 

samarbete är nödvändigt. Det är därför viktigt att se till att leverantören även i framtiden kan 

leverera det kunden behöver då. För att lösa denna beroendeställning har NVS anställt en av dem 

som tidigare jobbat med systemet hos leverantören.  

 

Valet av leverantör kan alltså påverka företaget mycket och länge. Därför anser vi att valet av 

leverantör är extremt viktigt och kan ses som ett strategiskt val då det påverkar företagets 

långsiktiga möjlighet att konkurrera på marknaden och uppnå de mål som de satt upp. Det är 

viktigt att leverantören på lång sikt kan erbjuda det som företaget behöver. 

 

5.4 Fördelar med ett affärssystem 

5.4.1 Bättre beslut 

Beslutskvalitén är beroende av den information som ligger till grund för beslutet. Det är därför 

viktigt att systemet är tillförlitligt så att kvaliteten säkerhetsställs. (Magnusson & Olsson, 2009) 

Ett av syftena med affärssystemet är att få tillgång till bättre information och det är en stor del i 

att förenkla företagets arbete mot strategiuppfyllelse. Bättre beslutsunderlag leder till bättre 

strategiska beslut såväl som operativa. NVS affärssystem ska underlätta informationshanteringen 

samt hjälpa till att överföra informationen från en person till en annan, vilket det till stor del gör. 

Situationen försvåras dock eftersom att företagsstrukturen är decentraliserad. I dagsläget 

genomförs samma arbetsuppgifter på olika platser runt om i Skandinavium, och dessa personer 

matar in data på olika sätt. Det krävs att medarbetarna vet hur de ska göra, men i alla fall vet de 
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inte det. När de är osäkra väljer de egna kreativa lösningar. Dessa lösningar kan försvåra arbetet 

för de personer som arbetar med datan. Det är inte heller ovanligt att den information som finns i 

systemet är felaktig, eller av dålig kvalitet. Då NVS är ett stort företag kan huvudkontoret inte 

göra mycket mer än att lita på den information som de får tillgång till. Det är därför viktigt att de 

personer som tar fram beslutsunderlaget säkerhetsställer kvaliteten. Det går åt för mycket resurser 

om de alltid var tvungna att kontrollera den information som de får. Att minimera dessa 

felinmatningar som finns idag är viktigt för att systemet ska anses vara pålitligt och leder även till 

ett effektivare företag. Det är svårt att få gemensamma vanor och tankesätt i en decentraliserad 

organisation. Det är därför viktigt att exempelvis regioncontrollers och ledning har stor insikt i 

affärssystemet och de olika sätten det kan användas på för att då kunna utvärdera kvaliteten på 

datan. Hade NVS inte varit decentraliserade antar vi att informationen skulle matats in på samma 

sätt samt att alla aktiviteter skulle fungera likadant. Idag måste personer som tar fram 

beslutsunderlaget och de som tar beslut vara tillräckligt insatta för att hitta skillnader hos 

filialerna. Om dessa personer inte är tillräckligt insatta innebär detta en mycket stor risk för 

företaget. Om NVS tar dåliga beslut på grund av att datans kvalitet är bristfällig kan företaget 

förlora mycket kapital. Dessutom tappar affärssystemet sitt syfte om den information som finns i 

systemet är opålitlig. Personal som tar fram beslutsunderlag till huvudkontoret måste därför vara 

väl insatta i hur systemet är uppbyggt och veta vilka skillnader som kan uppstå mellan filialerna. 

Om företag inventerar systemmiljön och ordnar upp processerna med hjälp av systemets struktur 

blir förutsättningarna för data med bättre kvalitet betydligt bättre. Förbättrad datakvalitet leder i 

det långa loppet till bättre beslutskvalitet.  

 

Ett exempel på när NVS lyckats med ett beslut är processen kring inköpsbeslutet. Processen går 

till på ett mer strukturerat sätt efter att inköpssystemet införts och NVS kan ta mycket bättre 

beslut angående vilken leverantör som de ska anlita. Detta är ett konkret exempel på hur 

affärssystemet hjälpt NVS att öka lönsamheten. Detta är även till stor hjälp för NVS när de ska 

uppnå sina andra mål så som 8 % tillväxttakt. Detta exempel visar hur affärssystemetet och dess 

olika applikationer kan ses som en del av NVS strategi. Ett affärssystem leder till en ökad 

möjlighet att överblicka och styra samtidigt som komplexiteten minskar. Styrningen är en central 

del i att uppnå strategin och därmed kan det argumenteras att affärssystemet även spelar en 

betydande roll i att uppnå strategin. 
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5.4.2 Kontroll 

Ett affärssystem leder till att företag får bättre kontroll på de olika nivåerna i organisationen. 

Dessutom förenklas systemmiljön och kommer agera som stöd till företaget när de ska 

kontrollera olika aspekter. (Magnusson & Olsson, 2009) NVS affärssystem består av diverse 

olika försystem som innehar olika egenskaper. Ett försystem behandlar till exempel 

kontoregistrering, där alla nya jobb som uppkommer anmäls. Detta system innehåller bland annat 

information om hur mycket jobben är värda, hur lång tid det tar att utföra dem samt vem som är 

projektledare. Med hjälp av denna information kan huvudkontoret ta fram statistik om de olika 

regionerna och filialerna. Då företaget är decentraliserat är det ytterst viktigt att kunna kontrollera 

vad som görs i de olika enheterna. Därför är, bland andra, detta försystemets utformning väldigt 

passande. Kontrollen kan även användas för att se hur väl de olika filialerna samt regionerna 

arbetar mot det gemensamma målet och implementerar strategin. På ett enkelt sätt ska 

huvudkontoret kunna se hur lönsamma varje filial är, vilket är en bidragande aktivitet till 

uppfyllelsen av strategin.  

 

Informationen som skapas i affärssystemet bidrar alltså med att huvudkontoret på ett enklare sätt 

har möjlighet att kontrollera sina underenheter. Återigen får vi dock poängtera att dessa siffror 

inte alltid är exakt, då det har visat sig att viss data innehåller dålig kvalitet. Detta resulterar i att 

den kontroll som från början anses vara bra, kanske inte är så bra. Det finns dock utrymme för 

förbättring vilket är en nödvändighet för företaget. Den data som är varierande mellan regioner 

eller missvisande på grund av olika vanor ligger till grund för olika då felaktiga beslut. Tyvärr 

verkar inte huvudkontoret och ledningen fullt medvetna om detta beteende hos sina medarbetare.  

 

Affärssystemet bidrar trots detta till att ledningen får tillgång till den information som efterfrågas, 

även om den på i vissa fall är något felvisande. Utan affärssystemet hade insamlingen av 

informationen bidragit till högre kostnader än idag. Om inmatningen av data hade skett på ett mer 

korrekt sätt hade effektiviseringen dock blivit bättre, men vi ser tydlig koppling mellan den 

kontroll som företaget kan utföra genom affärssystemet och dess långsiktiga mål och därmed 

strategin. 
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5.5 Decentralisering 

Större organisationer väljer allt mer att decentralisera sig och därmed förflytta beslutsfattandet ut 

till olika avdelningar. (Kaplan & Atkinsson, 1998) Då NVS är ett stort företag verksamt på 

många orter är företaget väldigt nöjda med den decentralisering som existerar idag. De anser att 

det vore svårt för NVS att ha en annan struktur då en central ledning omöjligt kan hantera den 

information som krävs för att ta bra och säkra beslut.  

 

Kaplan & Atkinsson (1998) menar att en av huvudorsakerna till decentralisering är att ledningen 

inte kan hantera all den information som behövs för att ta bra beslut, då det finns för mycket 

information. Relevant information tappas bort på vägen och de erfarenheter och upplevelser som 

finns ute i verksamheten är svår att kommunicera. Då NVS består av 70 filialer är det i princip 

omöjligt för huvudkontoret att hålla reda på all information som är tillgänglig. De får lita på att 

de siffror som rapporteras till dem är rätt. Dock behöver NVS som tidigare nämnt förbättra 

kvaliteten på beslutsunderlager. I en decentraliserad organisation är det viktigt att huvudkontoret 

kan ta bra beslut för hela organisationen. 

 

En annan vanlig orsak till att företag väljer att decentralisera sig är på grund av att det brukar 

resultera i ökad flexibilitet. De olika avdelningarna i företaget ska dessutom med hjälp av sin 

ingående kunskap kunna förse företaget med lokala beslut, vilket kan resultera till genomförbara 

justeringar i företagets strategi. Då de olika enheterna har bättre kontroll över hur det ser ut på de 

lokala marknaderna är det viktigt för ledningen att ta hänsyn till denna information, samt anpassa 

ekonomistyrningen efter den. Genom att ta hänsyn till detta ökar företagets möjlighet att styra 

strategin i rätt riktning. (Goold, 1991) Då NVS är decentraliserat sker styrningen genom olika 

steg. Huvudkontoret tar de större besluten, och styr regionerna. Den främsta styrningen sker på 

regionsnivå då det är därifrån filialerna styrs. Huvudkontoret kan sedan följa upp vad de olika 

regionerna samt filialerna har gjort genom diverse uppföljningssystem, projektuppföljning, samt 

andra typer av försystem till det gemensamma affärssystemet där de får tillgång till statistik. De 

kan med dessa system bland annat kontrollera hur det har gått ekonomiskt. De väljer även att 

följa upp faktorer som inte är finansiella. (IT-projektledare, bilaga 1) En decentraliserad 

organisation har större behov av lättillgänglig information och uppföljning.  
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För att på ett enkelt sätt styra en decentraliserad organisation bör ledningen upprätthålla diverse 

prestationsmätningar och genomdrivande regler. De regler som existerar på operativ nivå måste 

utrönas från de mål och strategier som företaget som helhet har. (Kaplan & Atkinson, 1998) NVS 

menar att de skulle kunna lägga till vissa element i bonussystemet kopplat till 

informationshanteringen och affärssystemet. Det kan till exempel behandla antalet mobila ordnar 

som hanteras. Detta ökar både filialchefen och arbetsledarens incitament angående att systemet 

skall användas. Under antagandet att systemet hjälper NVS att uppnå strategin är det en god idé. 

 

5.6 Strategiska affärssystem? 

Ett exempel i ett försök att utnyttja affärssystemet som konkurrensfördel är Prof-IT Mobile. NVS 

har försökt förverkliga sin strategi med hjälp av Prof-IT mobile, då denna modul ska förbättra 

företagets fakturering och därmed kassaflödet. Huvudkontoret anser att detta är extremt viktigt 

och en del i att uppnå högre lönsamhet för hela koncernen. Åsikterna kring huruvida Prof-IT 

Mobile har medfört de förväntade effekterna är olika. Huvudkontoret tror att det har hjälpt, om än 

i olika uträckning. NVS IT-projektledare är inte helt nöjd med den statistik som finns och säger 

att det fortfarande finns mycket förbättringsmöjligheter, även om systemet fungerar bättre idag än 

vad det gjorde förut. Prof-IT mobile ska som sagt ha bidragit till snabbare fakturering, men 

företagets CFO anser att förbättringen har blivit markant. Väl ute i organisationen uppfattas dock 

ingen förbättring. Att de har olika åsikter är förmodligen en bifaktor av att utvärderingen är dåligt 

och borde förbättras. 

 

I en organisation är strukturen, teknologin, strategin, de individuella rollerna och de 

managementprocesser som finns tätt sammankopplade. (Leavitt, 1965 & Rockart & Morton, 

1984) Ett företag kan inte ändra en av dessa utan att påverka alla eller några av de andra. 

Förändringar i dataintegration leder till stor påverkan på de andra variablerna. För att förändra 

exempelvis strategin så kan förändring i IT vara nödvändig. Förändringar i IT kan leda till 

förändringar i informationsflödet vilket i sin tur leder till att struktur och individuella roller 

ändras. (Goodhue, Wybo & Kirsch, 1992) I NVS fall finns det inte en tydlig koppling mellan 

strategin och alla de övriga faktorerna. Då deras mål är att växa och bli dubbelt så stora, samt att 

ha en stadig tillväxt på 8 %, kan vi ändå se en koppling till förändring av teknologi. För att hela 

tiden bli bättre krävs det, precis som NVS har försökt med, att effektivisera sina processer. 

Genom att implementera Prof-IT mobile, det nya inköpssystemet och andra system stödjas 
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strategin samtidigt som det krävdes att teknologin uppdaterades. 

 

Vi ser även en koppling mellan företagets strategi och dess struktur samt. För att kunna sätta upp 

mål om att öka lönsamheten samt att växa, krävs det att hänsyn tas till hur organisationen är 

uppbyggd. Då varje filial ska ansvara för sin egen lönsamhet krävs det att strategin inkluderar 

deras arbete. NVS har i skrivande stund ett projekt som går ut på att granska hur en filial ska vara 

uppbyggd för att generera störst lönsamhet. Detta betyder att NVS struktur har påverkat 

utformningen av företagets strategi. I detta projekt granskas även hur en filialchef ska agera för 

att på bästa sätt styra sin enhet. Här ser vi därför en koppling även mellan strategin och 

individuella roller. Då företaget vill uppnå högre lönsamhet krävs det att filialcheferna agerar på 

ett specifikt sätt, vilket kanske helt skiljer sig från hur de agerar idag. Alla filialer kommer inte 

påverkas av detta på samma sätt, då vissa idag har bra lönsamhet. För de som idag inte har så bra 

lönsamhet kommer nya idéer kommer säkerligen föreslås till filialerna. En viktig aspekt är 

medarbetarnas attityd. För att effektiviseringen ska få sin fulla effekt krävs det att alla anställda 

gör rätt när de ska använda Prof-IT, så att all data stämmer.  

 

Det är viktigt för företag att vara medvetna om att ett affärssystem påverkar dess strategi, 

organisering och kultur. Annars kan ett mardrömsscenario uppstå. (Davenport, 1998) NVS 

använder sig av ett decentraliserat system vilket stämmer väl överens med den decentraliserade 

verksamheten. Affärssystemet har varit och är under ständig utveckling där organisationens 

behov i verksamheten styr. Under antagandet att det är strategin som styr företaget kan det även 

antas att affärssystemet anpassas utifrån denna. Ibland kan affärssystemet dock styra 

verksamheten i för stor mån och detta bör undvikas. Eftersom NVS strategiimplementering och 

målkongruens är bristfällig kan det tänkas att det ibland snarare blir teknisk utveckling som 

driver verksamheten än de behov som uppstår vid strategiimplementeringen. 

 

Att införa ett affärssystem är i många avseenden ett strategiskt val eftersom det får effekter på 

den framtida utformning och värdeskapande i företaget (Magnusson & Olsson, 2009) När företag 

väljer att införskaffa ett affärssystem är det viktigt att det finns en strategisk klarhet. Det betyder 

att företagets affärsidéer samt värdeskapande måste vara tydliga. Om dessa aspekter har en 

klarhet ska denna överföras till affärssystemet för bästa användning. (Glader, 1990) NVS har en 

tydlig affärsidé som alla medarbetare borde vara införstådda med då den bland annat finns 
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utskriven på företagets hemsida. Där står det tydligt att NVS vill erbjuda sina kunder diverse 

installationer samt service och underhåll inom olika VS-områden. På hemsidan står det även att 

NVS vill vara både kostnadseffektivt och lönsamt. Som tidigare nämnt har systemen i olika 

utsträckning hjälp NVS med detta. Det är dock så att trots att företaget har anordnat möten där 

filialchefer har deltagit för att bland annat diskutera företagets strategi, har rätt information inte 

nått ut till alla. Detta leder till att den strategiska klarheten är ganska svag, vilket betyder att det 

blir svårt för oss att säga i vilken utsträckning affärssystemet är utformat efter strategin. Däremot 

har affärssystemets utformning bidragit till att effektivisera diverse arbetsprocesser i NVS. 

 

Affärssystemet fungerar endast som ett stöd till strategin vilket innebär att stratrategin i sig måste 

vara tillräckligt konkurrenskraftig. Det finns de som hävdar att affärssystem har liten strategisk 

betydelse. Dock är det ingen hemlighet att affärssystem bidrar till att effektivisera processerna i 

ett företag. Detta kan innebära fördelar för även så komplexa processer som strategisk planering. 

(Daniels, 1998) Ett grundantagande är alltså att företagets strategi är tillräckligt bra, annars går de 

strategiska fördelarna med ett affärssystemet knappast att uppnå. NVS har en stark build-strategi 

som de försöker uppnå genom att bland annat differentiera sig på marknaden. Det är en vanlig 

strategi som de sköter väl och vi ser inga hinder för ett affärsystem att hjälpa dem genomföra sin 

strategi och uppnå sina mål. 

 

Enligt Porter (1980) är det de strategier som har störst påverkan på företaget kostnadsåtgärder 

som kan genomföras. Shirley (1998) menar att fördelarna med detta visar sig bättre om strategin 

kompletteras med ett välutformat affärssystem. Affärssystemet kan underlätta för att designa 

bland annat informationsflöden så det möter företagets behov. Detta ser vi hos NVS, där 

affärssystemet både stödjer och förbättrar verksamheten. Processer blir mer effektiva och 

informationsflöden bättre. Om ett affärssystem används rätt finns det absolut möjlighet att 

minska kostnader och bli mer lönsamma, vilket vi uppfattat hos NVS, bland annat i deras sätt att 

hantera inköp mer effektivt med affärssystemet. Dock är det viktigt, som Daniels (1998) menar 

på, att företag förstår hur verksamheten är uppbyggd. Utifrån det kan de sedan designa sitt 

affärssystem så den interageras med organisationens strategiska inriktning.  

 

Strategin kan fungera som ett filter för att hitta relevant information i all information som finns 

och som behövs utvecklas. Att information avbildar företaget på det sätt som det verkligen är, är 
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en viktig faktor för styrningen. (Lindvall, 2011) Idag är det lätt att det finns för mycket 

informationen. Strategin kan då vara en bra utgångspunkt när den ska sorteras. Information är 

även en viktig del i uppföljningen av strategin. Affärssystemet bör därför utformas på ett sådant 

sätt att det möjliggör företaget att mäta och följa upp strategin. Dessutom kan strategin hjälpa till 

att sortera informationen i systemet. Det sker alltså ett samspel där både affärssystemet och 

strategin drar nytta av varandra. 

 

Hela organisationen måste konfigureras för att effektivisera och säkerhetsställa kommunikationen 

inom verksamheten. Detta kan göras med hjälp av affärssystemet vilket ger en strategisk fördel 

till företaget. Att ta fram strategisk information med hjälp av affärssystemet bör prioriteras då det 

på lång sikt kommer gynna företaget. (Daniels, 1998) NVS effektiviserar sin verksamhet genom 

att förbättra de processer som finns med hjälp av affärssystemet. Att informationen tas fram på ett 

enklare sätt, om än inte helt pålitligt i NVS fall, ger dem en fördel att även ta strategiska beslut. 

Detta är absolut en strategisk fördel och kan på lång sikt hjälpa NVS att nå sina mål. 
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer vi med hjälp av en sammanfattande diskussion redovisa 

fördjupningsarbetets slutsatser. 

_____________________________________________________________________  

NVS har, precis som många andra företag, inte en välarbetad strategisk plan eller kontrollsystem. 

Strategin finns uttalad men har inte kommunicerats tillräckligt väl till hela organisationen och 

därmed finns många oklarheter. Det kan dock vara svårt att få ut information ordentligt i en 

organisation med denna struktur. Det är många nivåer och många olika enheter. Det är dock 

viktigt att både förmedla och samla in information i en decentraliserad organisation, då den 

behövs för att styra. Informationen måste dock vara tillförlitlig, vilket NVS verkar ha problem 

med. Ett affärssystem kan inte stödja strategin om tillförlitligheten i den information det 

innefattar inte kan säkerställas. Detta är ett av de större problemen hos NVS då det påverkar 

beslutskvaliteten i företaget. De beslut som tas kan ha strategisk innebörd. 

 

Vi kan se att det i NVS fall är svårare att uppnå hög tillförlitlighet i informationen, jämfört med 

en centraliserad organisation. Det beror till stor del på olika arbetssätt och olika vanor att hantera 

och mata in information i systemet. Affärssystemet förenklar även kommunikationen mellan alla 

filialer, regioner och huvudkontoret. Detta i sin tur förenklar beslutstagandet, den strategiska 

utformningen och kontrollen. Det är dock viktigt att NVS fortsätter att arbeta med att 

säkerhetsställa tillförlitligheten i systemen så att det hjälper dem att genomföra sin strategi.  

 

I NVS behövs ytterligare strategisk kontroll. Det vi ser är att den information som krävs för att 

förbättra kontrollen i organisationen kan utvinnas ur affärssystemet. Den strategiska 

uppföljningen kan dessutom kopplas till exempelvis belöningssystem. Belöningssystemet kan 

dessutom, i de fall där affärssystemet anses hjälpa till att effektivisera aktiviteter och därmed öka 

lönsamheten, kopplas till affärssystemets funktioner. Det är speciellt viktigt då de är en 

decentraliserad organisation. 

 

En faktor som överraskade oss men som vi anser är mycket viktig är att valet av leverantör är ett 

strategiskt beslut. Med det menar vi att företag ofta hamnar i beroendeställning av sin leverantör. 

Därför är det viktigt att valet görs med fokus på de långsiktiga effekter som valet kan medföra. 
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Det är viktigt att leverantören på lång sikt kan leverera det företaget behöver. Detta har en stark 

koppling till NVS, då de i dagsläget är låsta hos en leverantör som inte kan leverera försystem i 

den takt som önskas. Det går dock inte att dra någon generell slutsats kring detta då det krävs mer 

empiriskt underlag. Det bör även kommas ihåg att affärssystem inte är tänkt att hålla hur länge 

som helst och att det i mellan åt kan vara bra att se över struktur och processer. 

 

Det långa samarbetet med leverantören har dock gett dem många fördelar under åren och både 

teorin och empirin tyder på att det är viktigt att utveckling av systemet sker med tanke på 

systemets och struktur och företagets processer och strategi i åtanke. NVS har under åren haft tur 

och samarbetet har fungerat. Dock tycks det inte hålla hela vägen. Det är alltså viktigt att dels 

samarbeta med leverantören men även att se till att de långsiktiga mål företaget har kan uppnås. 

Detta var något NVS missade. 

 

NVS använder sig av ett decentraliserat system och detta system för med sig både för- och 

nackdelar. Dock hade de förmodligen lyckats väl även om de valt ett centraliserat system. 

Däremot tror vi, med tanke på att de gärna gör egna utvecklingar av befintliga system, att det 

decentraliserade passar bättre. I ett centraliserat system är det svårare att implementera nya 

system utan att påverka systemet som helhet negativt. Nu kan de med fördel arbeta kontinuerligt 

med förbättring av systemet. Det är dock viktigt att implementeringen av nya system sker 

effektivt med liten påverkan på både system och verksamhet. NVS är duktiga på detta vilket har 

hjälp dem mycket. De utvecklar funktioner som hjälper dem att bli effektivare. Detta bidrar till att 

lönsamheten ökar, vilket är en av NVS strategier för att uppnå de uppsatta målen. Att de 

implementerar systemen väl beror delvis på deras egen kunskap men även på det långa 

samarbetet med leverantören som har stor insikt i de befintliga systemen.  

 

Enligt både teori och vår empiriska data leder affärssystemet, förutom att förbättra 

informationshanteringen och därmed beslutskvaliteten, även till kortare ledtider och effektivare 

processer. Eftersom ökad lönsamhet är ett av de vanligaste strategiska målen innebär det att 

affärssystemet blir en del av strategiuppfyllelsen. Företag bör dock vara medvetna om att det 

finns många risker kring val av leverantör, system och implementering. Dessa kombinerat med 

att det är en kostsam investering gör att beslut kring affärssystem bör tänkas igenom länge och 

väl. Åsikterna om huruvida implementeringen av Prof-IT mobile exempelvis har lett till 
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effektivare processer har inom NVS varit skilda. NVS bör i dagsläget inte förvänta sig samma 

och lika bra resultat överallt, då alla filialer inte har samma arbetssätt. Då organisationen är 

decentraliserad bör dock filialernas resultat ligga på samma nivå, vilket NVS kan förbättra. NVS 

strategiimplementering och målkongruens är till stor del bristfällig. 

 

Om NVS på ett bättre sätt kan säkerhetsställa informationen i systemet skulle fördelarna vara 

många. Dels skulle företaget fungera mer effektivt, dels skulle beslutskvaliteten öka. Det leder till 

ett mer lönsamt företag som tar bättre operativa beslut såväl som strategiska. Denna fördel leder 

även till att NVS lättare kan styra företaget och bättre kontroll genom att enklare kunna följa upp 

verksamheten. Bättre styrning är en central del i att uppnå strategin. Affärssystemet bidrar alltså 

ur denna aspekt till att lättare uppnå strategin. 

 

I vilken utsträckning NVS affärssystem är utformat efter strategin är svårt att uttala sig om. Det är 

däremot så att affärssystemets utformning bidragit till att effektivisera diverse arbetsprocesser i 

NVS. Det bör tilläggas att åsikter om i vilken utsträckning detta sker är skilda. Om dessa 

förändringar i systemet och den effektivisering vi ser verkligen tar avstamp i strategin kan vi inte 

dock uttala oss kring. Det kan vara en vilja att effektivisera företaget utan att ta hänsyn till 

strategin. Dock är effekten densamma, strategin har lättare uppfyllts genom att använda 

affärssystemets olika delar. 

 

Vår slutsats är därför att NVS affärssystem bidragit till att strategin uppfylls och att målen 

därmed enklare kommer nås. Valet och utformandet av affärssystemet borde därmed ha strategisk 

signifikans i NVS. 
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7. Självkritik/egna reflektioner 

Det hade varit intressant att undersöka ett företag som hade mer specifika strategier. Det kan 

dock vara svårt att hitta. Likväl hade arbetet blivit tydligare om företaget vi valt att granska hade 

haft en strategi som var mer tydligt uttalad och där strategiskt arbete sköttes löpande. Vi har 

försökt vara objektiva, men då våra slutsatser har skapats med hjälp av våra åsikter och 

erfarenheter är vi medvetna om att det kan förekomma vissa vinklingar. Vi anser dock att denna 

risk dämpas ner då vi är två personer som skrivit detta fördjupningsarbete. Vi har diskuterat den 

empiri vi samlat in och dragit jämförelser med existerande teori, och då vi har olika preferenser 

tror vi att arbetet ändå är relativt objektivt. Det hade varit intressant att gå djupare in i vissa delar, 

dock har varken tid eller plats funnits. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom resultaten från studien inte är generaliserbara då endast en fallstudie har genomförts 

vore det intressant att se om resultaten stämmer överens med liknade studier på andra företag. 

Detta krävs för att resultaten ska kunna generaliserats. Därför föreslår vi att en liknande 

undersökning kan genomföras, fast med fler involverade företag. 

 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka valet av leverantör djupare för att se i 

vilken utsträckning det påverkar företag på lång sikt. 
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Respondentens bakgrund, Daniel Landin, IT-projektledare  

Daniel har studerat till civilekonom, där han inriktade sig på IT. År 1999 tog han examen från 

högskolan i Halmstad. Där fick han en kandidatexamen i informatik samt en kandidatexamen i 

finansiell styrning. Detta gör att han bland annat har kunskaper inom databaser och systemering. 

År 2001 fick han en tjänst på NVS, där han först arbetade som IT-ekonom. Han arbetade på 

ekonomiavdelningen där arbetsuppgifterna även inkluderade allmänna IT-uppgifter. Sedan år 

2004 har Daniel arbetat som projektledare, där han bland annat har kommit med förslag på nya 

försystem. Han har även genomfört förbättringar av företagets befintliga system. 

 

Intervjuguide till Daniel Landin 

Malmö, 12-05-07. Kl 08.30  

Frågorna har kretsat kring dessa ämnen, men följdfrågor och utveckling från respondentens sida 

var en stor del av intervjun.  

- Bakgrund om företaget. Struktur, vilken position de har på marknaden. NVS mål och vision. 

Kontroll och uppföljning av strategi.  

- Daniels bakgrund, utbildning, karriär och tjänst på NVS inkl. ansvarsområden. Daniels roll i 

NVS och för affärssystemet.  

- NVS affärssystem. IT och informationshantering. Hur hanterar NVS systemet och 

informationen.  

- Det mobila arbetsordersystemet och dess effekter på företagets arbetssätt. Hur har ni 

kontrollerat att det är en lyckad investering?  

- Koppling mellan dels affärssystemet och strategi men även det mobila arbetsordersystemet och 

strategi.  

- Åsikter Daniel har kring systemet i stort och det mobila arbetsordersystemet, men även hur det 

har uppfattats av andra inom NVS.  

- Konkurrenters system. Är ett affärssystem ett sätt att få en konkurrensfördel på?  

- Hur implementeringen av Prof-IT Mobile gick till, bra och dåliga saker. Hur mycket förutsågs 

och hur mycket av det som inträffade var överraskande? Vad var målen med implementeringen?  

-Vad är tanken att den nya modulen ska fånga upp för information, och hur säkerhetsställer ni att 

den gör det?  

- Har NVS affärer behövt anpassas till systemet? 

- Varför valde ni att göra den investeringen? 

 

  



65 

 

Bilaga 2 

 

Respondentens bakgrund, Johan Spångberg, Rörmontör 

Han påbörjade sin tid på NVS år 2006, då han fick en lärlingsplats på företaget. Till en början 

arbetade han som en så kallad entreprenadare, vilket betyder att montören är ute på större byggen. 

Där fullföljde han sin lärlingstid, för att sedan inrikta sig mer på installation på värmesidan med 

undercentraler. Därefter började han arbeta på NVS serviceavdelning. På denna avdelning är det 

mindre uppdrag, som att till exempel byta WC-stolar. 

 

Intervjuguide till Johan Spångberg  

Ronneby, 12-05-07. Kl 18.40. 

- Johans bakgrund, utbildning och i NVS organisation.  

- Hur Johan har använt och uppfattat Prof-IT Mobile. Jämförelse mellan det gamla och nya.  

- Hur fungerar Prof-it Mobile i praktiken? 

- Hur anser du implementeringen gick till? Vad kunde förbättrats?  

- Vad tror Johan anledningen var att NVS investerade i Prof-IT Mobile?  

- Stämmer uppfattningen med huvudkontoret? 

- Har processen behövt anpassas för systemet?  

- Har ni upplevt några negativa aspekter på PROFIT mobile?  

- Anses prof-it Mobile göra NVS till en mer attraktiv arbetsplats? 
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Bilaga 3 
 

Respondentens bakgrund, Kristoffer Olofsson, Inköpare  

På gymnasiet gick han energiprogrammet, med inriktning mot VS. Efter examen år 2006 

blev han erbjuden en lärlingsplats på NVS. Först och främst var hans huvuduppgift att arbeta 

på entreprenad, men han har även testat på att arbeta inom service. Efter några år som 

rörmontör började han arbeta på kontoret, där han först arbetade med kalkyler. Därefter 

påbörjade han sin tjänst som inköpare på region syd på NVS och den tjänsten har han 

fortfarande idag.  

 

Intervjuguide till Kristofer Olofsson 

Ronneby, 12-05-07. Kl 18.00. 
- Bakgrund, såväl utbildning som i NVS organisation.  

- Hur Kristofer har använt och uppfattat Prof-IT, men även Prof-IT mobile. - Jämförelse 

mellan det gamla och nya.  

- Hur fungerar Prof-it Mobile i praktiken? 

- Hur anser du implementeringen gick till? Vad kunde förbättrats?  

- Vad tror Kristofer anledningen var att NVS investerade i Prof-it Mobile?  

- Stämmer uppfattningen med huvudkontoret?  

- Har processen behövts anpassas för systemet?  

- Har ni upplevt några negativa aspekter på PROFIT mobile?  

- Anses prof-it Mobile göra NVS till en mer attraktiv arbetsplats?  
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Bilaga 4 

 

Respondentens bakgrund, Bo-Staffan Andersson, Regionscontroller 

Han har utbildat sig inom ekonomi, och fick en civilekonomexamen från högskolan i 

Ronneby. Efter hans studietid arbetade han på en revisionsbyrå. Därefter blev han förs t 

redovisningschef, för att sedan bli ekonomichef på ett företag i Ronneby som hette Cetetern. 

Efter omstruktureringar hamnade Bo-Staffan istället på NVS. Där arbetar han som 

controller, där hans arbetsuppgifter bland annat är att följa affärer. Han ska även bistå de 

regionchefer samt filialchefer som ingår i regionerna Sydväst och Sydöst med 

affärsstrategiska råd. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att övervaka ekonomin inom 

dessa regioner, samt att ge råd inom affärsstrategi.  

 

Intervjuguide till Bo-Staffan Andersson  

Ronneby, 2012-05-08. Kl 11.00.  
- Bakgrund om företaget. Struktur, vilken position de har på marknaden. NVS mål och 

vision. Kontroll och uppföljning av strategi. Mer specifik information kring Ronnebys filial. 

Finns det några långsiktiga mål på regional nivå?  

- Bo-Staffans bakgrund, utbildning såväl som karriär och inom NVS.  

- Synen på och uppfattningen av affärssystemet i stort och Prof-it Mobile. 

- Effekter som märkts av på operativ nivå efter införandet av Prof-it Mobile.  

- Hur anses informationen hanteras i NVS och vad kan förbättras?  

- Hur är möjligheterna för filialerna att påverka utvecklingen av systemet?  

- Hur säkerhetsställs informationen i systemet?  

- Använder olika filialier systemen olika?  
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Bilaga 5 

 

Respondentens bakgrund, Elisabeth Mattisson, Chief Financial Officer  
Hon har en civilekonomexamen och på NVS har hon sedan år 2000 arbetat som Chief 

Financial Officer (CFO). Det betyder att hon bland annat ansvarar för företagets finanser. 

Under dessa 12 år på företaget har hon i princip haft samma roll hela tiden. Hennes 

arbetsplats är på huvudkontoret. 

 

Intervjuguide till Elisabeth Mattisson 

Telefonintervju, 2012-05-09. Kl 16.00. 
- Bakgrund om företaget. Struktur, vilken position de har på marknaden.  

- Elisabeths bakgrund, utbildning såväl som karriär och inom NVS.  

- NVS mål och strategi. Hur väl är dessa förmedlade i organisationen?  

- Hur anses affärssystemet och strategin höra ihop? Finns det ett samband och i så fall vad?  

- Hur har uppföljning av systemet skett?  

- Vad uppgår kostnader för systemet till? Pay-back tid?  

- Hur hanteras implementeringen av affärssystemet i den decentraliserade organisationen? 

Hur hanteras implementeringen av strategin i den decentraliserade organisationen?  
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Bilaga 6 

Respondentens bakgrund 

Anonym anställd på NVS.  

 

Intervjuguide, Anonym. 

Telefonintervju, 2012-05-15. Kl 14.00 
- Hur fungerar Prof-it Mobile i praktiken? 

- Hur anser du implementeringen gick till? Vad kunde förbättrats?  

- Vad tror du anledningen var att NVS investerade i Prof-it Mobile?  

- Stämmer uppfattningen med huvudkontoret?  

- Har processen behövts anpassas för systemet?  

- Har ni upplevt några negativa aspekter på PROFIT mobile?  

- Anses prof-it Mobile göra NVS till en mer attraktiv arbetsplats? 

- Hur uppfattar du NVS strategi?  
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Bilaga 7 

Internt dokument. Informationsmaterial. 

 


