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Sammanfattning 
Idag är det inte längre konkurrens på lokal nivå, utan affärsklimatet 

organisationer står inför har blivit tuffare. Konkurrens sker nu i större 

utsträckning på en global nivå. Företag måste hela tiden anpassa sig och 

effektivisera sig för att kunna erbjuda produkter till rätt pris och i rätt tid. I 

många år har företag fokuserat på att effektivisera produktionsflöden, men 

har på senare år har företag insett vikten av att ha effektiva stödfunktioner. 

Ett exempel på effektivisering är centralisering av stödfunktioner i så kallade 

Shared Service Centers (SSC). Ett Shared Service Center kan ses som ett 

transaktionscenter dit stödfunktioner samlas och administreras med central 

styrning. Att implementera ett Shared Service Center i organisationen innebär 

ett gediget arbete som får stora förändringar för många i organisationen. 

 

Vid införandet av ett SSC finns det många fallgropar och syftet med denna 

uppsats är att beskriva hur man kan gå tillväga vid införandet och vilka 

problem som leder till brister som kan uppstå. SSCs förbättringsmöjligheter 

är starkt knutna till IT samt systemlösning och därav läggs uppsatsens fokus 

på införandet. För att uppfylla syftet har en fallstudie utförts på ett fallföretag 

som för en tid sedan infört SSC och tillgängliga anställda har så till vida 

erfarenheter från verksamheten före, under och efter införandet.  

 

De empiriska studier som har genomförts är kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna har skett med anställda inom avdelningen SSC på fallföretaget. 

Samtliga utvalda respondenterna har varit delaktiga före, under och efter 

införandet av SSC. Resultaten från intervjuerna har analyserats mot teori för 

att skapa en djupare förståelse för tillvägagångssättet vid införandet av SSC 

samt hur centret bör styras.  

 

Införandet av SSC i fallföretaget har varit en lång och mödosam resa med ett 

delvis misslyckat resultat. Det finns flera anledningar till resultatet. I början 

av projektet att införa ett SSC så sattes en plan för införandet upp. Planen var 

till synes solid och god men räckte ej hela vägen och var ej heller anpassad 

för organisationens situation. Effekterna av planen har varit flera, med början 

i att en för stram och för kort resursbudget tillsattes för projektet. 

Resursbudgeten innebar snabba ryck inom de berörda verksamheterna med 

negativ påverkan på de anställda. Ej fullgod utbildning gavs vilket skapade 

backlog och sänkt kreditvärdighet. Konstruktionen av en ny systemlösning 

lämnade systemlandskapet komplext med en favorisering av IT framför 

processanvändare samt strömlinjeformade processer.  
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Abstract 
Today’s business climate is a lot more competitive compared to the climate 

just a few years ago. Businesses now compete on a more global level than 

before.  This has forced companies to constantly adapt and streamline itself to 

be able to offer products at the right price and on time. For many years the 

companies have focused on streamlining and making their manufacturing 

processes and workflows more effective.  In recent years companies have 

realized the importance of having efficient support functions. An example of 

this streamlining is the centralization of support functions in a so-called 

Shared Service Center (SSC). A SSC can be seen as a transaction center to 

which support functions are centralized with conjoint management and 

administration. Implementing a SSC in the organization is a sterling job with 

major changes for many in the organization. 

 

There are many pitfalls associated with the introduction and implementation 

of a SSC in an organization and the objectives of this paper are to describe 

how to proceed with the introduction and implementation as well as the 

problems that lead to deficiencies that may arise. SSC improvement 

opportunities are strongly tied to IT and system solution and hence the thesis 

is focused on the introduction and implementation. In order to be able to 

answer the objective of the thesis a case study has been conducted on a case 

company which some time ago introduced SSC. 

 

The empirical study has been carried out in a number of qualitative 

interviews. The interviews have been conducted with employees within the 

SSC department of the case company. All of the selected respondents have 

been involved in the department before, during and after the introduction of 

the SSC.  

 

The introduction of the SSC in the case company has been a long and 

arduous journey with far from satisfactory results. There are several reasons 

for the result. At the beginning of the project a plan was created. The plan 

seemed to be good and solid, but it didn’t last all the way and was also not 

suited to the organization’s situation. The effects of the plan have been 

several. A too tight and too short resource budget was set up for the project. 

The resource budget meant a rapid introduction and implementation with 

negative impact on the employees. No adequate training was given, which 

created backlog and reduced the company’s credit rating. The construction of 

a new IT system solution left a complex system landscape with a favoritism 

of IT as opposed to process users and streamlined processes.  
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1 Introduktion 
Introduktionen har till syfte att introducera läsaren och ge denne en 

grundläggande förståelse för valt ämne. I introduktionen presenteras 

bakgrund, tidigare forskning, problemformulering, syfte och frågeställning 

samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Organisationer lever efter ständiga krav från omvärlden att kunna erbjuda det 

som efterfrågas. Hur en organisation tillhandahåller omvärlden med det den 

söker har förändrats markant de senaste 10-15 åren. Det globala affärsklimat 

som organisationer står inför idag har tvingat dem att tänka till ifall de ska 

överleva och frodas. I samband med de stora skiftningarna från en lokal till 

en global marknad har organisationsförändringar och nya koncept blivit 

nödvändigt och ofta vardagsmat. Organisationer måste därmed effektivisera 

sin verksamhet för att på så vis erhålla en högre vinst. Detta kan uppnås 

genom att särskilja sig från konkurrenterna och vinna deras marknadsandelar 

samt att även förbättra kärnverksamheten (Ejdemark & Nilsson 2006; Janssen 

& Joha 2006).  

 

Det stora målet för alla affärsdrivande verksamheter är att generera vinst, det 

som produceras måste överstiga värdet på det som har investerats. Hur en 

organisation ska uppnå högsta möjliga vinst och framgång är en väl 

omdiskuterad fråga och vägen dit genom förändringsarbete likaså. Debatten 

om förändringsarbete för att kunna uppnå dessa förbättringar har växlat över 

tiden. Vid 1990-talets början fokuserades debatten till största del på Business 

Process Reengineering (BPR) vilket är ett verktyg bestående av 

tillvägagångssätt och tekniker för att uppnå framgång vid övergripande 

organisationsförändringar.  BPR som stöd avsåg att för organisationen 

kostnadseffektivisera sin verksamhet. Denna kostnadseffektivisering gjordes 

ofta genom större organisationsförändringar vars syfte var att minska 

resurskostnader genom effektiviserade affärsprocesser i kärnverksamheten 

och på så vis skapa en ökad vinst. Utöver användandet och debatterna om 

BPR så föll även mycket ljus på närliggande kvalitetssystem som går hand i 

hand med BPR, det vill säga Total Quality Management och Just in Time 

(JIT)(Ejdemark & Nilsson 2006; Janssen & Joha 2006). 

 

Med hjälp av BPR och kvalitetssystem kunde många organisationer erhålla 

goda effektivitetsförbättringar. Exempelvis kunde de bland annat pressa 

kostnader inom tillverkning genom sänkta ledtider och smartare inköp. När 

detta effektiviseringsarbete hade pågått under en längre tid insåg 

organisationerna och debattörerna att några större effektivitetsvinster ej 

längre gick att åtnjuta inom området. I sökandet efter ökad 

kostnadseffektivitet uppmärksammades de administrativa stödfunktionerna. 
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Fokus föll därmed på ett nytt förbättringsinitiativ att förbättra och 

kostnadseffektivisera organisationers administrativa funktioner. Exempel på 

dessa funktioner är IT, HR och ekonomi (Ejdemark & Nilsson, 2006; Janssen 

& Joha 2006; Lester, 2006; Schulman et al, 1999). 

 

Tidigare förbisåg många organisationer de interna serviceorganen, vilket har 

gjort dessa funktioner till en grogrund för frustration. Detta är beroende på att 

många serviceenheter ej uppnår det som förväntas av dem eller ej 

tillfredsställer behoven. I slutändan innebär detta att Backoffice funktionerna 

påverkar andra delar av verksamheten och slutkunden då ett förstående av 

behov saknas och effektivitetsmål ofta är obefintliga (Kearney 2004). 

 

I samband med detta nya förändringsinitiativ uppmärksammades faktumet att 

det vanligtvis i en större organisation föreligger redundans i dess 

ekonomifunktioner. Det vill säga att flera administrativa stödfunktioner av 

samma typ finns utspridda på flera olika ställen i organisationen. Exempel på 

detta fenomen är exempelvis att varje produktionsanläggning har en egen 

avdelning för ekonomi, exempelvis fakturering. Att kunna förbättra och 

effektivisera dessa funktioner blev en populär och i slutet av 1990-talet 

började diskussionerna om att sammanföra de decentraliserade funktionerna 

till en centraliserad funktion (Kearney, 2004; Schulman et al 1999). 

 

I samband med detta behov och de välutvecklade IT-lösningarna så föddes 

Shared Service Centers (SSC). SSC kan för många organisationer och fall ses 

som en Backoffice revolution vars innebörd är att en organisations 

administrativa stödfunktioner centraliseras. Tidigare har många 

stödfunktioner varit decentraliserade på flera olika kostnadsställen runt om i 

organisationen men genom att tillämpa och införa ett SSC kan dessa 

funktioner istället centraliseras till ett större transaktionscenter. De vanligaste 

funktionerna som centraliseras är IT, HR samt ekonomi. Genom att tillämpa 

sig av denna lösning kan kostnadseffektivitet erhållas (Bangemann, 2005; 

Kearney, 2004; Schulman et al, 1999). 

 

Att däremot aktualisera SSC som en lösning för att uppnå 

kostnadseffektivitet är inte fritt från risk. Det finns, precis som med alla andra 

stora organisationsomspännande förbättringsinitiativ, mycket som kan gå fel 

och det finns mycket att beakta. 

1.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som har bedrivits inom Shared Service Center 

området har till största del varit fokuserad på konceptet Shared Services.  

Flera författare har även ett delfokus som skiljer sig från denna fokusering 

men kan även vara till stöd för att kategorisera tre grupper i vilket tidigare 

forskning blivit utförd och presenterats i litteratur.  
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 Bangemann (2006) har fokuserat på Shared Services i relation till de 

ekonomifunktioner de ska stödjas och hur dessa bör planeras och styras. 

 Hays (1996) har lagt sitt fokus på förändringar inom den interna 

verksamheten och genom specifika case föreslås framgångskoncept och 

strategier.  

 Schulman et al (1999) fokuserar på hur värde kan tillföras till Shared 

Services och vad som bör ingå.  

 

Den tidigare forskning som har bedrivits har till största del fokuserats på 

framgångskoncept för en generell publik och ej specifikt för den enskilda 

organisationen. De avhandlingar som berör shared services och shared 

service centers har ofta ett fokus på de ekonomifunktioner som berörs vid 

införandet snarare än organisationen.  

1.3 Problemformulering 

Det blir allt vanligare att företag samlar sina stödfunktioner i så kallade 

Shared Service Centers. Detta för att strömlinjeforma sina processer och på 

så vis kunna dra nytta av storskalefördelar. Införandet av ett SSC i en 

organisation innebär stora organisationsförändringar. Det är en omvälvande 

förändring som förändrar situationen för de berörda markant.  

 

Ett SSC är starkt beroende av IT för att det ska fungera, detta då ett SSC ofta 

skapas på en annan plats än där övrig verksamhet finns. Det måste därmed 

finnas goda kommunikationsmöjligheter. Detta innebär också att en stor del 

av arbetet med implementationen av SSC består av IT projekt. Att 

implementera ett SSC är långt ifrån riskfritt. Enligt O’Leary (2000) är det 

många IT projekt som antingen blir dyrare än beräknat eller går i graven. 

A.T. Kearney (2004) menar att själva implementeringsfasen vid införandet av 

ett SSC i organisationen är en viktig punkt ifall projektet blir lyckat eller inte. 

Ifall implementationen genomförs för snabbt eller sträcker sig över en för 

lång tidsrymd bidrar detta antagligen till ökade kostnader och problem istället 

för de kostnadsbesparingar som införandet avser tillföra.  

 

Bergeron (2003) menar att det initialt innebär höga kostnader att 

implementera ett SSC i organisationen, det är därför enligt denne viktigt att 

implementationen utförs på ett korrekt sätt. Implementationen ska så till vida 

vara riktad mot verksamheten och utformas med rimliga tidskrav och 

tillräcklig resursbudget. I enlighet med Kotter (1996) anser flera författare att 

omvälvande och organisationsomspännande förändringar bör förankras väl i 

verksamheten och hos dess anställda.  
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1.4 Syfte och forskningsfråga 

Problemformuleringens kärna bestod av eventuella fallgropar vid 

implementation av SSC och vad effekten kan bli. Syftet är så till vida att 

beskriva hur man kan gå tillväga vid införandet av ett SSC och vilka problem 

som leder till brister som kan uppstå. Fokuset är på införandet då SSC 

förbättringsmöjligheter till stor del är knuta till IT och systemlösningar.  

 
 Hur kan man gå tillväga vid införandet av SSC och dess systemlösningar? 

 Vilka problem kan uppstå vid införandet? 

1.5 Målgrupp 

Jag har identifierat tre huvudsakliga målgrupper för examensarbetet. Den 

första gruppen är fallföretaget som genom examensarbetet kan få en ökad 

förståelse för drivandet av SSC samt hur eventuella kostnadsbesparingar kan 

göras. Den andra gruppen är företag som har implementerat eller funderar på 

att implementera SSC. Då det kan ge dem ökad förståelse kring hur 

implementeringsprocessen bör drivas för att öka chanserna för en lyckad 

implementation samt fortsatt lyckat drivande av SSC. Den tredje gruppen är 

en akademisk målgrupp, varvid jag hoppas ge en ökad förståelse och inblick i 

vad införandet av ett SSC kan innebära. 

1.6 Disposition 

I uppsatsens teoriavsnitt redogörs kortfattat och förenklat de vanligaste stegen 

vid införandet av en ny systemlösning eller ett IT-initiativ. Avsnittet är för 

översiktens skull uppdelat i två större delkapitel Shared Service Center samt 

Att införa Shared Service Center. I det förstnämnda följer en förklaring och 

inblick i vad ett SSC är och viktiga delar som bör betänkas och i det 

sistnämnda delkapitlet så ges en inblick i införandets olika faser. 

 

I metodavsnittet förklaras hur uppsatsens empiri och teori har insamlats samt 

hur denna data har analyserats och hur dess tillförlitlighet kan styrkas.  

 

I uppsatsen resultatavsnitt presenteras fallföretagets tillvägagångssätt vid dess 

införande av SSC och är för enkelhetens och översiktens skull indelat utefter 

de olika införandefaser som presenterades i teoriavsnittet. 

 

I diskussionsavsnittet diskuteras resultatet gentemot teorin och en diskussion 

förs angående hur införandet av ett SSC har genomförts på fallföretaget samt 

att både respondenternas och författarens egna åsikter vägs in. 

 

I avslutningen läggs konkreta förbättringsförslag fram och förslag på hur 

fallföretaget borde ha gått tillväga läggs fram samt att även förslag på 

framtida forsknings och arbete hos fallföretaget presenteras. 
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2 Teoretisk Bakgrund 
I följande kapitel presenteras fallstudiens teoretiska referensram. Till att börja 

med ges en kort introduktion och förklaring av Shared Service Center för att 

ge läsaren en inblick i ämnet. Sedan beskrivs de olika stegen vid införandet 

av en ny systemlösning. Valet av teori har fallit naturligt då syftet med 

fallstudien är att undersöka införandet av Shared Service Centers.  

2.1 Shared Service Center 

Företag och organisationer har sedan länge försökt pressa kostnaderna inom 

tillverkningen genom att exempelvis sänka ledtider och göra större inköp. I 

dagsläget räcker det inte enbart att fokusera på att effektivisera inom 

produktionsavdelningarna. Även tillhörande stödfunktioner måste vara 

kostnadseffektiva för att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga, i och 

med den informationsteknologiska revolutionen så har möjligheterna för att 

effektivisera stödfunktionerna inom företag och organisationer ökat markant 

(Bergeron, 2002). 

 

Stödfunktionerna har förändrats mycket under de senaste tio åren. 

Framstegen inom informationsteknologi har inte bara förändrat sättet hur 

människor lever, utan även förändrat sättet organisationer gör affärer. 

Organisationernas affärsmodeller har förändrats till att ett större fokus läggs 

på dess interna aspekter av hur de gör affärer, relationen med den yttre 

omvärlden samt nyttjandet av affärstillgångar (Dedrick et. al. 2008; Okin 

2005; Turban et al 2009).  

 

De senaste tio åren så har så kallade Shared Service Centers (SSC) blivit ett 

vedertaget begrepp inom företagsvärlden för att kostnadseffektivisera delar 

av eller hela processer av företagets stödfunktioner. Dagen IT-teknik har gjort 

det möjligt till att centralisera många processer eftersom att personal inte 

behöver vara fysiskt närvarande där verksamheten sker för att kunna utföra 

många arbetsuppgifter (Bergeron, 2002). 

 

Principen med ett Shared Service Center är att företaget samlar 

stödfunktioner på ett och samma ställe för att utnyttja de fördelar 

storskalighet kan medföra. De processer som lämpar sig bäst att samla inom 

ett Shared Service Center är funktioner/processer som har hög volym och är 

relativt likformiga. Vanliga funktioner att förlägga inom ett Shared Service 

Center är exempelvis leverantörsreskontra, löneadministration samt 

kundreskontra (Bergeron, 2002). 

 

Shared Service Centers kan ur många synvinklar ses som en slags back office 

revolution runt om i världen, med störst intresse i Nordamerika. Det är ett 

ämne som varit starkt omdiskuterat och undersökt, dels av forskare och dels 
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av organisationer. Många forskare och däribland Bangemann (2005) anser att 

det här är framtiden för företag och organisationer gällande outsourcing eller 

så kallad insourcing (Bangemann, 2005). 

 

Det blir mer och mer vanligt att organisationer väljer att outsourca diverse 

funktioner till lågkostnadsländer för att på så vis spara kostnader och öka 

effektivitet. Med ett SSC så är det vanligt att man insourcar, dvs. att man för 

över funktioner från organisationen till en helt ny ”huvudfunktion” eller ett så 

kallat SSC. Dessa kan innefatta en vid samling lösningar för en organisations 

funktioner, det kan vara från små centraliserade center till multifunktionella 

stora center. Det har så till vida skett en koncentrering av kärnverksamheten 

horisontellt och ett allt större fokus för ytterligare tillväxt horisontellt 

(Bangemann, 2005). 

 

Det som dels har drivit denna förändring är en alltmer ökande globalisering. 

Det har skett en förändring från lokalt till globalt samt att det blivit allt 

vanligare med förvärv, fusioner och avyttringar av organisationer. I och med 

dessa förändringar har organisationer ett större fokus på sin IT-budget och ett 

ökat perspektiv gällande moderna systemlösningar som stöd i organisationen. 

Organisationen ser på vikten av standardiserade och integrerade system för 

en optimal organisation, varav ett av målen är att göra beslutsfattande lättare. 

Detta görs genom att se på hur man tillhandahåller information, och denna 

ska vara flexibel och tillgänglig (Bangemann, 2005). 

2.1.1 Service Level Agreement 

Ett Service Level Agreement eller SLA är ett avtal som sluts mellan ett SSC 

och den interna kunden för att klargöra ansvarsfördelningen i relationen. 

Bangemann (2005) skriver att ett SLA bör utfärdas utifrån verksamhetens 

mål samt organisationskulturen. Det finns så till vida inget standardavtal att 

tillgå utan ett SLA måste anpassas utefter den enskilda organisationen. 

 

Detaljgraden och utformningen av ett SLA är två omdebatterade frågor och 

det finns inget specifikt rätt eller fel. Bangemann (2005) menar att 

detaljgraden skiljer sig från organisation till organisation och är beroende av 

organisationskultur, vilka mål som finns för verksamheten samt skepticism 

gällande förmåga att leverera. Generellt sett menar författarna att ett SLA bör 

vara överskådligt, enkelt och tydligt. Bergeron (2003) menar att det viktigaste 

är att organisationen och SLA är överens och att vem som helst oavsett 

utbildning och roll ska kunna läsa och förstå avtalet.  

 

Istället för att göra ett SLA till ett juridiskt dokument menar Bergeron (2003) 

att en organisation kan skapa ett omfattande juridiskt kontrakt samt att 

dessutom skapa ett SLA med hög överskådlighet och tydlighet. I 

nedanstående punkter presenteras viktiga delar att avhandla då ett SLA tas 
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fram. Bergeron (2003) menar att dessa delar ökar chanserna för en lyckad 

implementation och drift av ett SSC. 

 

 Fakturering; Hur ofta fakturering sker till organisation, månatlig faktura, 

kvartalsfaktura och så vidare. 

 Konsekvenser/Bonus; Vilka konsekvenser som vidtas då en tjänst ej 

leveras i tid, i tillfredsställande kvalitet och/eller till utlovat pris samt 

även vilka eventuella bonusar som kan förväntas vid väl utfört arbete. 

 Prissättning; Prissättning baserat till ett fast pris, baserat per antal 

transaktioner eller per arbetad timme av anställda inom SSC. 

 Kvalitet; Hur lyhörda de anställda inom SSC bör vara utefter kundernas 

krav, ledtider för att utföra tjänster samt även servicegradens nivå. 

 Ansvarsområden; Tydliga ansvarsförhållanden mellan organisationens 

områden och åtagande samt SSC områden och åtaganden. 

 

Rörande de interna stödrelationerna inom ett SSC för att uppnå ett uppsatt 

SLA kan verksamheten upprätta ett Operational Level Agreement (OLA). 

Det övergripande målet med ett OLA är så till vida att skapa koncisa och 

mätbara beskrivningar av ett SSCs interna stödrelationer. Ett OLA är ett 

kontrakt i vilket stödfunktionsrelationerna klargörs och definieras. 

 

2.1.2 Att lokalisera ett SSC 

Många forskare, bland annat Bangemann (2005) och Schulman et al (1999), 

menar att ett av de viktigaste besluten en organisation måste ta är var SSC 

ska lokaliseras för att göra satsningen så lyckad som möjligt. Lokaliseringen 

handlar inte bara om var transaktionscentrumet lokaliseras, utan även var 

ledningen för centret ska lokaliseras.  

 

Det finns många olika variabler och frågor som är viktiga och värdefulla för 

en organisation att undersöka och utvärdera innan ett beslut tas. Dessa 

variabler och beslut ställs ofta upp i en tabell med olika lokaliseringsförslag, 

som sedan värderas utefter poäng och det förslag som lämpar sig bäst och så 

till vida får den högsta poängen, bör väljas. Några av dessa frågor och 

variabler som kan vara värda att bedöma och undersöka är; 

 

 Tillgång till IT-kompetens 

 Arbetskraftens kvalitet, flexibilitet, kostnad, kompetens samt öppenhet 

för nya idéer 

 Statliga bidrag och skatt 

 Kommunikations- och fastighetskostnader 

 Infrastruktur och resetillgänglighet 

 Juridiska krav 
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 Politisk stabilitet, språk samt företagsinfrastruktur 

2.2 Att införa ett Shared Service Center 

IT definieras av Beynon-Davies (2002) som teknologi som används för att 

stödja insamling, bearbetning, distribution och användning av information. IT 

består av hårdvara, mjukvara, data och kommunikationsteknologi. 

Organisationer är ofta bestående och beroende av en IT-arkitektur eller 

infrastruktur. IT-arkitekturen består av hårdvara, mjukvara, data och 

kommunikationsanläggningar, så väl som IT-kompetens och kunskap som 

finns tillgänglig inom organisationen. För att kunna styra IT-arkitekturen och 

ha en sund IT-miljö så utformar organisationer IT-strategier. Dessa strategier 

kan ses som en ledstjärna för hur IT ska hanteras, utvecklas, ombesörjas och 

underhållas (Bangemann, 2005; Beynon-Davies, 2002). 

 

Att implementera ett SSC är långt ifrån riskfritt, det finns mycket som kan gå 

fel. Den näststörsta risken enligt Bangemann (2005) är IT. Det är inte 

ovanligt att en SSC implementation medför stora förändringar av rutiner och 

arbetsförfarande gällande system. Problemen med dessa förändringar är ofta 

förknippade med brist av resurser, orealistisk tidsrymd samt en brist på 

testperiod innan skarp drift (Bangemann, 2005). 

 

Vid implementation och drift av SSC är det viktigt att organisationen har ett 

processorienterat synsätt. Som nämnt ovan är det vanligt att likformiga 

processer föredras i SSC, då med fokus på enhetlighet och likformighet. Det 

är även av vikt att skilja på processer och IT. Processen är själva handlingen, 

medan IT är handlingsutrymmet. Ett system kan endast stödja processen till 

viss del, IT styr däremot inte processen, då processen kan förändras beroende 

på hur dess aktörer agerar. Processens aktörer får så till vida göra som de vill 

inom handlingsutrymmet (Bangemann, 2005). 

 

I de kommande avsnitten kommer implementerings eller införandeprocessens 

olika steg att presenteras, med betoning på implementation av IT-system samt 

SSC. 

2.2.1 Behovsanalys 

Hays (1996) menar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Shared 

Service Centers är att skapa en solid grund att stå på. Hays (1996) skriver att 

denna grund skapas genom att utveckla och fokusera på engagemanget hos 

anställda, kunder och även ledningen. 

 

För det första måste en analys göras över verksamhetens situation för att se 

behovet av att förändras. Organisationen får då en klar bild över hur och till 

vilken omfattning förändringarna måste ske samt vilka som påverkas mest av 
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de förändrade arbetssätten. Hays (1996) menar att denna analys även kan 

ligga till grund för att lokalisera framtida problemområden där fler resurser 

då kan allokeras samt att även skapa en förändringsplan. Denna 

förändringsplan ska enligt Hays (1996) förklara behovet av förändringen, den 

nuvarande situationen samt magnituden av förändringen. 

 

Schulman et al (1999) och Beynon-Davies (2002) benämner denna 

förändringsplan som ett business case, där författarna även påvisar vikten av 

att planen ska innehålla vilka affärsområden och processer som ska 

inkluderas i förändringen och då till slut även styras och administreras av ett 

SSC. Schulman et al (1999) menar även att det är viktigt att planen även 

belyser resurserna som erfordras för att nå slutmålet. Till skillnad från Hays 

(1996) menar Schulman et al (1999) att det är viktigare att planen visar på 

hur organisationen ska se ut efter förändringarna snarare än hur den såg ut 

tidigare. Till sist anser Schulman et al (1999) att planen även ska innehålla 

fördelarna av förändringar, såsom reducerade kostnader, ökad effektivitet och 

så vidare. 

 

Schulman et al (1999) samt Hays (1996) menar att det är av stor vikt och som 

nämnt ovan en viktig framgångsfaktor att sprida, utveckla och fokusera på 

engagemang. Förändringsarbetet är så till vida viktigt att kommunicera i hela 

organisationen och tillvägagångssättet för detta bör anpassas efter 

organisationskulturen. 

 

Under utarbetandet av planen tillsätts även anställda som ska jobba inom 

olika projektgrupper under och efter implementeringen, dessa grupper kan 

bestå från allt mellan programvaruexperter, projektteam, styrgrupper till 

styrelsekommittéer.  

2.2.2 Systemanalys 

När ett business case har skapats är nästa steg i införandet att genomföra en 

systemanalys, vilket innebär att skapa en inblick över vilka krav som finns på 

systemen som ska implementeras. Beynon-Davies (2002) skriver att ett krav 

är en önskad funktion i ett informationssystem. Vidare skriver Beynon-

Davies (2002) att kraven skiljer sig åt beroende på vilken roll användarna i en 

supply chain har, till exempel kan kraven skilja sig mellan de interna 

kunderna, externa kunderna samt användarna (SSC). 

 

Insamlandet och presentationen av alla krav sker i de två huvudsakliga 

aktiviteterna kravupptagning och kravspecifikation. Kravupptagning eller 

kravinsamling är en process som exempelvis kan bestå av intervjuer, 

observationer, workshops och så vidare och har som namnet föreslår syftet att 

samla in krav. Denna insamling genomförs i olika omgångar och anpassas 

utefter respondenterna (externa kunder, interna kunder, användarna). 
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Kravspecifikation innebär att specificera vilka krav som finns genom att 

representera dessa, detta kan göras genom så kallade utfallsmodeller eller 

handlingsgrafer. I en utfallsmodell representeras detaljerat interaktionen 

mellan en användare och ett informationssystem. Medan en handlingsgraf 

representerar vilka steg som finns i själva arbetsprocessen. 

 

En viktig del att ha i åtanke enligt Beynon-Davies (2002) är att krav inte är 

definitiva utan kan komma att ändras under tiden och det är delvis på grund 

utav detta behov uppstår att förändra organisationen eller systemlösningarna. 

2.2.3 Systemdesign 

Det tredje stora steget i införandet av ett informationssystem är 

systemdesignen. Systemdesignen har till syfte att skapa en 

systemspecifikation. Systemspecifikation har till syfte att fungera som en 

konstruktionsplan för att finna eller skapa en passande systemlösning för 

organisationens behov. Till grund för att skapa designen finns de krav som 

insamlades under kravupptagningen och kravspecifikationen. 

 

De behov som finns i organisationen kan delas in i två större grupper, 

användarnas behov och tekniska behov. För att fastställa de bägge gruppernas 

behov och behovens kompatibilitet med varandra diagnostiseras de. Under 

diagnostiseringen specificeras behoven för respektive grupp var för sig och 

rankas utefter funktionalitet och värde. När diagnostiseringen är utförd 

jämförs de skilda gruppernas behov med varandra och dess fördelar samt 

nackdelar jämförs för att skapa en specifikation av kompatibla behov. Detta 

ligger sedan till grund för de nya processerna och dess stödsystem och ger så 

till vida en detaljerad väg att gå (Bangemann, 2005; Beynon-Davies, 2002). 

 

Bangemann (2005) menar att en organisation som förbiser vikten av en god 

processdesign går ofta miste om förändringsmöjligheten av processer och 

system vid implementeringen av ett SSC, vilket i slutändan innebär att små 

eller inga fördelar vunnits med ett SSC. I implementeringsskedet är en 

organisation beroende av en välformulerad processdesign för att kunna 

förändra sina processer och så till vida kunna vidareutveckla och förändra 

processernas arbetsförfarande och stödsystem.  

 

Det är även viktigt att betänka den centrala styrningen i en organisation 

gällande system och interaktivitet. Brist på central styrning kan orsaka att 

avdelningar införskaffar system som passar just dem, men som däremot inte 

är fördelaktiga för helheten. Detta kan skapa en djungel av system med brist 

på kompatibilitet. Det är därför av vikt att efter processdesignen skapa en 

uppdaterad, välformulerad och budgeterad IT-strategi. Denna strategi ligger 

till grund för organisationens och SSCs välfärd och välgång och bör 
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underhållas genom IT-analyser. Dessa IT-analyser varierar i omfattning, men 

det nödvändiga är att de minst innehåller en helhetsbild över IT-landskapet 

(Bangemann, 2005; Beynon-Davies, 2002). 

 

2.2.4 Systemkonstruktion 

Nästa steg i införandet är konstruktionsfasen, vilket innebär att utifrån de 

behov som fastställdes i systemspecifikation, konstruera själva IT-systemet. 

Skapandet av IT-systemet involverar tre faser, att bygga och testa 

applikationen samt att dokumentera. Att bygga systemet involverar 

exempelvis skapandet av användargränssnittet, hur data hanteras och 

funktioner för uppdatering av systemet. Test av applikationen är för att 

säkerställa att systemet fungerar effektivt och åtgärda eventuella problem. 

För att kunna underhålla IT-systemet är det viktigt att dokumentera, dels för 

stöd för utomstående organisationen samt även internt. Dokumentationen är 

ofta uppdelad i två separata delar, en del för användarna samt en för 

programmerare. Under konstruktionen är det även viktigt att skapa 

användarnas arbetssätt med systemet, det vill säga hur de ska använda 

systemlösningen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (Beynon-Davies, 

2002). 

 

Ett annat val för en organisation i denna fas är att inte utveckla applikationen 

själv utan istället köpa den komplett ifrån en systemleverantör. Detta 

begränsar däremot organisation till standardapplikationer som är mer eller 

mindre möjliga att förändra och anpassa efter organisationen. Det finns 

fördelar och nackdelar med bägge alternativ. Att skräddarsy ett system kan 

vara mödosamt och dyrt. Ett system som implementeras oförändrat kanske 

inte ger den funktionalitet en organisation är i behov av (Bangemann, 2005; 

Beynon-Davies, 2002). 

 

Bangemann (2005) menar att implementeringen av ett SSC är starkt beroende 

på valet av IT-plattfrom. Han skriver att IT-plattformen ska vara stark och det 

gäller att ha en helhetsbild av IT, organisationens nuvarande och framtida 

läge för att kunna lyckas. Den största möjliggöraren för att kunna lyckas med 

implementationen av ett SSC är enligt Bangemann (2005) att välja en 

integrerad ERP systemlösning. Typen och valet av en specifik ERP-lösning 

är inte alltför viktigt, det viktigaste är att systemet innefattar ett integrerat 

paket som täcker hela processer, från början till slut, och på så vis ej 

förhindrar kommunikation eller samarbete mellan avdelningar och 

funktioner. 

 

Valet av IT-plattform kan ses som grunden för att implementera 

systemlösningen. På denna grund kommer sedan en vidareutveckling att ske 
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för ett mer väldefinierat systemstöd. Detta systemstöd bör utvecklas för att 

stödja de nya processerna och arbetsförfarandena som ett SSC ofta medför. 

2.2.5 Implementering 

Den femte införandefasen är implementationen av en systemlösning i 

organisationen. Denna fas kan bland annat innehålla aktiviteter såsom 

inhandling av övrig mjukvara, datorer, installationer, testning och så vidare. 

Implementationen avser både tekniska och sociala system. Implementationen 

av tekniska system involverar kontroll av hårdvara, mjukvara och data, 

medan implementation av sociala system involverar träning, utbildning samt 

identifiering av användarna (Bangemann, 2005; Beynon-Davies, 2002). 

 

Att implementera ett SSC är en kostsam och viktig affär. Det är därför viktigt 

att vara kostnadseffektiv och att finna en väg som passar för organisationen, 

för att uppnå tidssparande design och kort implementeringstid.  När en 

organisation eller koncern ska implementera nya systemlösningar så är det av 

vikt att välja en implementeringsstrategi eller ett förfarande för hur 

implementationen ska gå tillväga. Valet av implementeringsstrategi är 

beroende på verksamheten, aspekter som spelar in kan exempelvis vara 

storlek, komplexitet, systemlandskap m.m. (O’Leary, 2000). 

 

Big Bang 

En av de vanligaste implementeringsstrategierna är big bang och innebär att 

en organisation implementerar en hel svit av ERP i alla delar av 

verksamheten samtidigt. Ett ERP-system är vanligtvis uppbyggt av en mängd 

olika moduler som avser att tillgodose hela organisationens behov av styrning 

och administration. Denna implementeringsstrategi sker vanligtvis i olika 

steg. Till en början så väljs lämpliga processer ut och implementeras i 

mjukvaran. Nästföljande steg innebär testning av moduler individuellt samt 

mot andra moduler. I det slutgiltiga steget stängs det gamla systemet av och 

det nya startas. Implementering har så till vida en längre testperiod följt av en 

väldigt kort implementeringsperiod (O’Leary, 2000). 

 

Fördelar med att tillämpa sig av Big Bang är att organisationen sparar 

kostnader, då det är en snabb implementeringsperiod, det är billigt och 

underhåll av det gamla systemet undviks då det stängs av tidigt (O’Leary, 

2000). 

 
Nackdelar är att det finns risk för ett organisationsomspännande 

misslyckande, det finns dessutom få inlärningsmöjligheter. Det är dessutom 

ovisst om systemlösning kommer att fungera som den ska när den går live 

samt att det finns begränsade resurser för varje modul (O’Leary, 2000). 
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Phased 

Fas (Phased) innebär en sekventiell implementering av moduler, antingen 

enskilt eller i grupp. Arbetet involverar design, utveckling, testing och 

installation av olika moduler. Med just denna implementeringsstrategi är det 

viktigt att vara uppmärksam och beredd på underhåll av tidigare system i 

varje fas (O’Leary, 2000). 

 
Fördelar med att tillämpa sig av Fas är att det ej är förenat med några större 

risker då hela systemet ej påverkas och organisationen kan alltid falla tillbaka 

till det gamla systemet ifall det strular. Det finns många inlärningsmöjligheter 

och systemets funktionalitet kan ses över innan implementering. Dessutom så 

är det kort tid mellan utveckling och implementering (O’Leary, 2000). 

 

Nackdelar med Fas är att strategin kan innebära höga kostnader, främst pga. 

att det gamla systemet måste underhållas under alla steg. Det finns även en 

överhängande risk att falla tillbaka i gamla mönster, då det gamla systemet 

finns tillgängligt. Fas innebär ofta en lång implementeringsperiod (O’Leary, 

2000). 

 

Waved 

Waved är en mindre populär implementeringsstrategi. Tanken med Waved är 

att implementationen går i vågor för att garantera funktionalitet, exempelvis 

en verksamhetsdel eller geografisk plats i taget (O’Leary, 2000). 

 
Fördelar med denna implementeringsstrategi är att implementering oftast 

sköts av samma team av personal, vilket innebär stora inlärningsmöjligheter. 

De involverade erhåller feedback för varje implementerad enhet vilket ger 

möjlighet till förändring och förbättring efter varje enhet.  Flexibiliteten är 

hög då det är möjligt att lätt fasa in ny programvara i exempelvis en ny våg 

(O’Leary, 2000). 

 

Nackdelar är att det kan vara en kostsam affär och implementering kan dra ut 

på tiden. Resultaten kan bli olika för varje enhet, då implementeringsteamet 

erhåller kunskap allteftersom, vilket i slutändan kan innebära ytterligare 

förändring per enhet (O’Leary, 2000). 

 

Parallell 

Parallell innebär en användning av det nya gamla systemet parallellt. Detta 

innebär oftast att det gamla systemet används som referens för fastställande 

och skapande av liknande funktionalitet i det nya systemet. Denna strategi är 

förenad med höga resurskostnader och kan innebära stora risker. Den 

övergripande risken är att det nya systemet blir alldeles för likt det gamla och 

förbättringar i effektivitet missas, då det gamla systemet ej är någon god 
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referens. Det är dessutom svårt för användarna att se nyttan av det nya 

systemet ifall det är snarlikt det gamla (O’Leary, 2000). 

 

Träning och utbildning 

Ett viktigt steg under implementering är att träna och utbilda användare. 

Detta är av vikt då en ny systemlösning ofta innebär ett helt nytt arbetssätt. 

För att kunna dra nytta av de fördelar en ny lösning bringar så är utbildning 

och kunskap också ett faktum. I de flesta fallen så innebär nödvändigtvis inte 

implementationen av en ny systemlösning framgång, utan det är användarna 

som gör skillnaden mellan ett lyckat och misslyckat projekt. O’Leary (2000) 

menar att det är viktigt att ha i åtanke att utbildning och träning bör ske 

kontinuerligt för att säkerställa att användarna är i toppform (O’Leary, 2000). 

2.2.6 Underhåll 

Efter en implementation av en större systemlösning menar Beynon-Davies 

(2002) att det är viktigt att att planera för hur systemen ska underhållas. 

Beynon-Davies (2002) skriver att detta underhåll innebär att göra nödvändiga 

förändringar i systemet för att förändra och att förbättra, men att kunskaperna 

för förändringsbehovet även kan ligga till grund för nya system. 

 

Att underhålla ett system kan vara nödvändigt på grund utav många olika 

anledningar, några av de vanligaste är exempelvis buggar som ej upptäcktes 

under tidigare testning, nya krav från användare, tekniska problem och så 

vidare. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet och metodvalet för insamling av teori 

och empiri. Dessutom presenteras hur insamlad data har analyserats och hur dess 

tillförlitlighet kan styrkas. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Jacobsen (2002) menar det finns två huvudsätt som kan användas av 

forskaren för att denne ska erhålla bättre fattning över verkligheten. Dessa 

huvudsätt är den deduktiva respektive den induktiva ansatsen. 

 

En deduktiv ansats innebär att den berörda forskaren går från ”teori till 

empiri” eller att denne med andra ord skaffar sig förkunskap över det valda 

undersökningsområdet. Förkunskapen kan bland annat inhämtats från 

litteratur, artiklar och intervjuer som tidigare gjorts inom det valda området. 

Utifrån denna förkunskap skapar sedan forskaren sig en uppfattning som 

ligger till grund för det denne vill undersöka och få fram från respondenterna: 

Kritiker till denna ansats menar den leder till att forskaren endast tar upp det 

han finner relevant, vilket de menar i sin tur leder till en väldigt partisk 

inblick i valt område (Jacobsen, 2002).  

 

En induktiv ansats är i princip motsatsen till en deduktiv ansats och innebär 

att berörd forskare först samlar empiri för att sedan jämföra denna med 

teorin. Forskaren börjar så till vida med att samla relevant information från 

det valda området och dess respondenter för att sedan systematisera inhämtad 

empiri. När systematiseringen gjorts så ligger inhämtad empiri sedan till 

grund för formuleringen av teorin (Jacobsen, 2002). 

 

Jag har valt att tillämpa den deduktiva ansatsen, då jag ansåg det nödvändigt 

att erhålla förståelse och kunskap om undersökningsområdet. Vanlig kritik 

mot den deduktiva ansatsen är att viktig information kan bli förbisedd på 

grund utav att forskaren blir insnöad i sin egen forskning och förväntningar. 

Jacobsen (2002) menar att forskaren kan bli oundvikligen ledd till att söka 

information som denne anser vara relevant. Detta kan så till vida leda till att 

information begränsas och att viktig information förbises. 

 

Innan utförandet av fallstudien besatt jag redan vissa kunskaper och inblick i 

det undersökta fallföretaget och deras förändringsarbete. För att fördjupa 

kunskapen och inblickarna valde jag att göra en förstudie. Denna förkunskap 

erhölls genom att läsa relevant litteratur och tidigare forskning samt 

skapandet av en teoretisk referensram. Utifrån denna referensram utformades 

sedan insamling av empiri. Detta förfarande överensstämmer väl med en 

deduktiv ansats, då jag gått från teori till empiri och därför föll valet av ansats 

på den deduktiva (Jacobsen, 2002). 
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3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Jacobsen (2002) menar att det finns två populära metoder som används då ett 

område ska undersökas, dessa är den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden. En forskare måste därför göra ett val för sin undersökning, ska 

denne undersöka ord (kvalitativ) eller siffror (kvantitativ).  

 

Den kvalitativa metoden är den metod som Jacobsen (2002) syftar till som 

ord. Detta då metoden innebär att forskaren försöker skapa en förståelse av 

verkligheten genom tolkning och förståelse av vad respondenterna i ett valt 

undersökningsområde anser och tänker om en specifik situation. Forskaren 

har även som mål att styra resultatet så lite som möjligt, för att på så sätt vara 

så opartisk som möjligt och att rätt och sanningsenligt material samlas in från 

respondenter. Först efter att all data har samlats och inhämtats från 

respondenter så systematiseras och kategoriseras den. Detta innebär att 

forskaren som använder sig av en kvalitativ undersökningsmetod kan erhålla 

en hög intern giltighet, då främst med tanke på att förståelse erhålls över 

situationen (Jacobsen, 2002). 

 

En kvantitativ metod innebär att verkligheten mäts med hjälp av instrument 

som ger svar i form av siffror. Dessa siffror kan sedan analyseras statistiskt 

för att få fram resultat över valt område. Dessa instrument är starkt styrda av 

undersökaren i den bemärkelse att det är oftast dennes tidigare givna 

svarsalternativ som används i mätinstrumenten. Två exempel på 

mätinstrument som används inom en kvantitativ undersökningsmetod är 

enkäter och frågeformulär. En stor nackdel med en kvantitativ undersökning 

kan vara att forskaren endast erhåller smala resultat av valt område, då med 

tanke på att denne enbart erhåller en tunn och begränsad inblick i områdets 

kontext (Jacobsen, 2002). 

 

Enligt Jacobsen (2002) är den större kritiken och problematiken mot en 

kvalitativ undersökningsmetod faktumet att endast ett fåtal respondenter nås. 

Dessutom kan forskaren inte veta ifall de respondenter som denne kommer i 

kontakt med under forskningen är representativa för andra än sig själva. 

 

Då jag i fallstudien eftersökte hur respondenterna upplevde förändringarna 

som ett SSC har inneburit så har valet fallit på kvalitativa ansatsen. Detta då 

jag ville undersöka verksamhetens situation på djupet och hur förändringarna 

påverkat förutsättningarna och arbetssätten. En kvantitativ ansats anser jag ej 

vara tillfredsställande i fråga om djupgående förståelse eller kunskap över 

situationen. 
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3.2 Datainsamling 

En fallstudie har som mål att ge djupgående kunskaper om det som 

undersöks. Jacobsen (2002) skriver att problematik som upplevs med 

fallstudier är att det inte finns en gemensam och klar uppfattning om vad som 

är ett fall. Jacobsen (2002) beskriver en fallstudie som att forskaren fokuserar 

sig på undersökningsenheter. En fallstudie kan innehålla flera olika 

undersökningsenheter, exempelvis att utföra en fallstudie på flera olika 

organisationer, och på så vis ha flertalet fallstudier. Jacobsen (2002) skriver 

även att gemensamt för alla fallstudier är att de är avgränsade i tid och rum. 

 

Jacobsen (2002) menar att en fallstudie lämpar sig väl då forskaren söker 

djupgående kunskap och förståelse, antingen för att generalisera fall, beskriva 

specifika fall eller för teoriutveckling. Forskaren står därmed inför valet ifall 

flera fallstudier ska göras eller ifall bara en ska göras, beroende på vilket djup 

som eftersöks. Fördelar med en fallstudie är att en koncentrering inom 

området kan ske, teorier kan konstrueras utifrån fallstudien, olika metoder 

och datakällor kan användas. Nackdelar är att man som undersökare påverkar 

situationen, avgränsningsproblem samt tillträdesproblem.  

 

Jag har valt att utföra en fallstudie på ett företag då jag är intresserad av att 

visa på skillnader före och efter införandet av SSC. Detta då jag avsåg att 

finna djupgående kunskap och erhålla förståelse för hur införandet av ett SSC 

har påverkat verksamheten och därmed kunna påvisa brister och ge 

förbättringsförslag. För insamling av empiri till fallstudien valde jag att utföra 

intervjuer med ett urval av respondenter, då jag anser detta mest lämpat för 

inblick och förståelse.  

 

Jag har även tagit del av sekundärdata från en deltagande observation från en 

anställd inom fallföretaget. En deltagande observation innebär enligt 

Jacobsen (2002) att en anställd varit verksam inom området på samma villkor 

som övriga anställda och under sin vistelse erhållit insikt och kunskap. 

Jacobsen (2002) menar även att en deltagande observation blir aktuell då en 

undersökning sker under en viss tidsram, vilket förpassar sig väl till valet av 

fallstudie som datainsamlingsmetod.  

 

Den deltagande observationen har genomförts av en anställd inom det 

undersökta företaget. Observatören har tidigare varit medlem och gruppledare 

inom ett av de team som blivit berörda av införandet av SSC. Den deltagande 

observationen har skett under cirka tre år och de data som har insamlats har 

dokumenterats genom digitala anteckningar och i minnet. 
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Jag valde att bortse ifrån en enkätinsamling, då jag sökte djupgående insikt i 

verksamheten och en kvantitativ undersökningsmetod endast ger en smal och 

tämligen begränsad inblick i verksamheten. 

3.2.1 Urval 

Valet av fallföretag är gjort utifrån två stora kriterier. För det första så var ett 

kriterium att organisationen måste ha implementerat ett Shared Service 

Center och tillämpat de nya systemlösningarna och arbetssätten under en 

tidsperiod. Det andra stora kriteriet var att verksamheten var tillgänglig för 

undersökning. Företaget har således både implementerat och arbetat en tid på 

ett nytt sätt, vilket i sin tur innebär att de anställda har gott om åsikter och 

förståelse gällande ämnet. 

 

Ett av kraven från fallföretaget för att få utföra denna fallstudie var att de 

skulle få vara anonyma och önskar därför ej omnämnas vid namn och att ej 

heller vilken bransch de agerar inom berörs.  

 

Det valda fallföretaget har cirka 2000 anställda i Sverige. Deras SSC är 

lokaliserat i Småland och sysselsätter ungefär 40 medarbetare. Fallföretaget 

har dessutom ett SSC i Finland som sysselsätter cirka 100 medarbetare och 

servar koncernens diverse olika SSC.  

 

Syftet när fallföretaget implementerade SSC var att uppnå en högre 

kostnadseffektivitet, vilket är en relativt vanlig målsättning generellt då ett 

SSC implementeras. Fakturahantering är en väldigt vanlig del inom en 

organisation, då interna och externa avdelningar måste faktureras. En 

avgränsning har skett mot fallföretagets fakturaprocess, det vill säga flödet av 

leverantörsfakturor internt inom fallföretaget. Då jag valt att studera 

fakturahanteringen på valt fallföretag, anser jag att detta kan vara 

representativt för framtida satsningar och implementeringar av SSC.  

 

Valet av respondenter har grundats utifrån att de måste varit verksamma inom 

organisationen innan, under och efter implementering av SSC. Varje 

avdelning inom SSC är underlydande till både central styrning samt en lokal 

styrning. Arbetsrollen för personen med övergripande ansvar lokalt är site 

manager. På avdelningen för fakturahantering finns runt 20 anställda, vilka är 

uppdelade i sex olika team. Varje team har en gruppchef. 

 

Empirin grundar sig på tre längre och uttömmande kvalitativa intervjuer samt 

sekundär data från en deltagande observation. Respondenterna har valts med 

avseende på deras arbetsroller med kriterie att en skulle ingått i styrgruppen, 

en skulle vara medlem i ett team och en tredje i chefsroll inom ett team. 
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 Respondent 1 är gruppchef på fakturaavdelningen och har arbetat inom 

verksamheten i sju år. Under implementationen var respondenten mycket 

involverad, då avdelningen berördes och erhöll omfattande förändringar. 

 

 Respondent 2 var tidigare ekonomichef inom organisationen men efter 

implementationen har arbetsrollen övergått till ansvar för hela svenska 

SSC. Arbetsrollen har skiftat från operativ till taktisk. Respondenten var 

delaktig både inom projektet och också i styrgruppen för 

implementeringen, alltså från första början till slutet. 

 

 Respondent 3 ingår i ett team på fakturaavdelningen. Respondenten har 

varit med under hela implementeringsförloppet och arbetsuppgifterna 

samt arbetssättet har förändrats markant. 

 

Utöver de kvalitativa intervjuerna har jag även tagit del av sekundärdata från 

en deltagande observation. Den deltagande observationen har blivit utförd 

inom de berörda avdelningarna av en anställd inom organisationen som varit 

delaktig före, under och efter införandet av SSC. Dessa sekundärdata har 

blivit tillgängliggjord i skriftlig samt verbal form, det vill säga genom 

dokument samt intervjuer och diskussioner.  

 

3.2.2 Genomförande 

Datainsamlingen har genomförts genom intervjuer på fallföretaget. I 

intervjuerna ställdes öppna frågor med syfte att inbjuda respondenterna till 

diskussion och på så vis erhålla så uttömmande svar som möjligt. Då jag tagit 

del av sekundärdata från en deltagande observation innan intervjuerna med 

uppfattningen att problem förelåg så skapades intervjuguiden utefter detta. 

Vid skapandet av intervjuguiden hade jag utifrån tidigare kunskaper och teori 

skapat frågar som jag ansåg vara relevanta för fallstudien. Se bilaga 1 för 

intervjuguide. 

 

Intervjuerna som har genomförts varade i genomsnitt två timmar och utfördes 

på fallföretaget för att respondenterna skulle känna sig hemmastadda och 

underlätta för dem då de tog sig tid.  För att dokumentera intervjuerna fördes 

anteckningar, intervjuerna spelades in och relevanta dokument såsom 

processkartor efterfrågades. Vid intervjutillfällena medverkade även den 

anställde som utfört en deltagande observation, vars arbetsroll inom 

verksamheten har varit som gruppchef för och tidigare gruppmedlem inom 

SSC. 

 

I samband med intervjuerna fördes en intern diskussion mellan mig och 

observatören angående det som diskuterats på intervjuerna, tolkningar 
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jämfördes och sammanställdes för att skildra samt tolka respondenternas 

svar. 

3.3 Analys 

Vid analys av det insamlade empiriska materialet har jag ej valt att följa 

någon vedertagen analysteknik. Jag har valt att analysera och kategorisera det 

empiriska materialet utefter den sedan tidigare skapade referensramen. Jag 

har vid analysen utgått ifrån teorin, mina åsikter och erfarenheter samt även 

respondenternas erfarenheter och åsikter. Det har även förts diskussioner med 

den deltagande observatören gällande dennes åsikter och erfarenheter.  

 

Ovanstående analysering och kategorisering har skett i tre övergripande steg 

och till viss del i enlighet med Jacobsens (2002) översikt av analysprocessen.. 

Först och främst sammanställdes den insamlade empiri för att försöka få en 

så grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt från intervjuer och 

sekundärdata. Sedan utfördes en systematisering och kategorisering, där 

insamlad data sållades och placerades i kategorier utefter den teoretiska 

referensramen. I det sista analyssteget av insamlad empiri så skedde det som 

Jacobsen (2002) benämner som kombination, det vill säga att finna mening 

och orsaker samt att försöka generalisera och skapa ordning i insamlad data. 

 

 
Figur 3.1 – Analysflödet. 

3.4 Tillförlitlighet 

Jacobsen (2002) menar att empiri kan samlas på ett flertal olika vis men ska 

även uppfylla två krav. Dessa två krav är att empirin ska vara reliabel 

(tillförlitlig och trovärdig) samt att empirin ska vara valid (relevant och 

giltig). Ifall det resultat en forskare presenterar i en undersökning är varken 

reliabel eller valid så har den inget vetenskapligt värde och som Jacobsen 

(2002) så väl uttrycker det; ”Gör det rätt, eller låt bli att göra det alls” 

(Jacobsen 2002, s. 22). 

 

Med reliabilitet menas att undersökningen måste gå att lita på, eller att den 

med andra ord måste vara tillförlitlig och trovärdig. Jacobsen (2002) menar 

att ett resultat med hög reliabilitet kan återupprepas, det vill säga att ifall 

undersökningen görs igen ska forskaren i största mån komma fram till lika 

resultat som de föregående undersökningarna. Jacobsen (2002) menar även 

att undersökningen måste vara utförd på ett vis som väcker tillit och får så till 

vida inte innefatta uppenbara mätfel. 
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Innan skapandet av fallstudien har jag besuttit tidigare kunskaper och 

erfarenheter inom ämnet SSC. Detta innebär att jag under de intervjuer som 

har genomförts sedan tidigare varit insatt i det undersökta området och 

därmed har även risken funnits att jag besuttit förutfattade meningar om det 

som analyserats. Likaså under efterarbetet kan dessa förutfattade meningar 

påverkat resultatet. För att motverka denna effekt och säkerställa reliabilitet 

har interna diskussioner förts med den närvarande observatören samt att vissa 

svar och uppgifter i efterhand har kompletterats genom ytterligare kontakt 

med respondenterna. För att även öka trovärdigheten återfinns den 

intervjuguide som använts vid intervjuerna i bilagorna, men då en kvalitativ 

undersökningsmetod ofta bygger på diskussion och uttömmande svar kan 

vikten av denna vara liten. För att motverka effekten av att jag personligen 

påverkar respondenterna har en trygghet eftersträvats som utmynnat i valet 

att intervjuerna genomfördes på fallföretaget och de tillfrågade 

respondenterna lovades full anonymitet.  

 

Jacobsen (2002) skriver att validitet i första hand handlar om att forskaren 

mäter det som är avsett att mäta. För att den berörda forskaren ska kunna 

fånga verkligheten på ett validerat vis måste denne använda sig av rätt 

mätmetoder och mått så att slumpen kan utelämnas. Ifall rätt metoder 

används utebliver problemen och undersökningens validitet kan så till vida 

sättas lika med giltighet. 

 

De metoder som har använts för att säkerställa validitet är först och främst 

kritisk källgranskning. Då jag vid den teoretiska referensramen valt att utgå 

ifrån generella problem och förfaranden vid förändringsprojekt har valet av 

litteratur och tidigare forskning främst fallit på verk som är allmänt 

vedertagna och ”populära” inom valt område. Vid insamlandet av empiri har 

ett aktiv val gjorts gällande respondenternas erfarenhet och tillförlitlighet. 

Endast respondenter med erfarenhet från fallföretaget innan, under och efter 

införandet av SSC på berörd avdelning har intervjuats. Då en generell bild 

speglas över införandet av SSC och andra IT-orienterade projekt presenteras 

kan även andra företag använda sig av de erfarenheter som presenteras i 

fallstudien och därmed även på så vis få vägledning på hur de själva bör gå 

tillväga vid införandet av ett SSC. 
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras den insamlade empirin från det studerade 

företaget.  

4.1 Shared Service Center 

Implementationen av ett SSC i Ljungby har av respondenterna på det 

studerade företaget upplevts som en tuff resa, men de upplever det slutgiltiga 

resultatet och uppsättningen som bra. Däremot finns de många områden där 

de anser att förbättringar kan göras, hur det kan skötas bättre samt vilka 

negativa effekter det valda tillvägagångssätten orsakat. 

 

Idén och konceptet om att omorganisera organisationen utefter SSC uppkom 

för den undersöka koncernen 2007. 2009 implementerades ett SSC i en av 

koncernens andra organisationer i ett annat land och 2010 var det Sveriges 

tur. I Sverige fanns det vid tillfället elva olika kostnadsställen med elva olika 

och egna ERP-system. 

 

Innan implementationen av SSC var bristen på central IT-styrning mycket 

påtaglig. Detta utmynnade i många olika systemlösningar och arbetsprocesser 

på de diverse olika kostnadsställena. Koncernens stora mål var att globalt 

implementera SSC systemlösningar och därmed uppnå en större 

kostnadsbesparingar och effektivitet. Istället för elva olika övergripande 

system var ett stort mål att förändra och omorganisera dessa systemlösningar 

till en. Av de elva olika kostnadsställena valdes Ljungby ut för lokalisering 

av SSC. Implementationen avsåg att i Ljungby implementera administrativa 

funktioner såsom bland annat bokföring och kundreskontra. 

 

Till skillnad från före implementationen så innebar implementationen av den 

nya systemlösningen kraftig central IT-styrning. Koncernen finns i flera 

länder och målet är att det i varje land ska finnas ett eget SSC. Det 

huvudsakliga målet med den centrala IT-styrningen är att alla SSC i 

koncernen ska ha samma arbetssätt, oavsett land och kultur. Arbetssättet 

avser själva arbetsprocesserna samt de systemlösningar som används för att 

utföra processerna. Den centrala styrningen eller samordningen sker genom 

ett såkallat master data team. Detta team är lokaliserat i Finland. 

4.1.1 Service Level Agreement 

Vid implementationen av SSC inom fallföretaget så upprättades ett så kallat 

Operational Level Agreement (OLA) och i fallföretagets fall i avseende att en 

grundlig förklaring av ansvarsområden samt vilka mål som finns för leverans 

av stödtjänster.  
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Ett OLA är icke att förväxla med ett SLA. Ett SLA avser ansvarsfördelning 

och definiering gällande relationen mellan intern och extern kund inom eller 

utanför SSC. Ett OLA däremot avser den interna relationen inom ett SSC och 

har till syfte att vara ett stöd till att uppnå det som klargörs i ett SLA. I 

dagsläget finns det i koncernen ett OLA men inget SLA. 

4.1.2 Lokalisering 

Vid valet var koncernen skulle lokalisera Sveriges SSC var det många 

kriterier som beaktades. Dessa kriterier ställdes upp i en lista och dess 

viktighet listades. Sedan fick varje tänkbar lokaliseringsplats ett betyg 

beroende på dessa kriterier. De viktigaste av dessa kriterier ansågs vara 

närhet till högskola och arbetskraft. När valet skulle fattas gällande 

lokalisering stod valet mellan Ljungby och en större svensk stad. I en större 

stad är personalomsättningen högre men det finns även ett större utbud, inte 

minst inom arbetskraft. I en mindre stad är det tvärtom. Det som till sist 

avgjorde valet av lokalisering var faktumet att Ljungbys verksamhet redan 

hade ett mindre SSC sedan tidigare. Det stora valet att lokalisera SSC i 

Ljungby har inneburit både fördelar och nackdelar. 

 

Faktumet att SSC efter implementationen ligger i anslutning till annan 

verksamhet har inneburit nackdelar såsom att det i övriga delar inom den 

svenska organisationen skapat förvirring. Förvirringen avser vad SSCs syfte 

är, vilka tjänster som tillhandahålls och vem som blir tillhandahållen dessa 

tjänster samt även att ifall andra kostnadsställen prioriteras mindre än den för 

SSC lokala verksamheten. 

4.2 Införandet av Shared Service Center 

I följande delkapitel presenteras verksamhetens resa vid införandet av SSC, 

före, under och efter.  

4.2.1 Behovsanalys 

Den största och mest övergripande anledningen till koncernens mål att införa 

SSC på globala nivåer är att uppnå ökad kostnadseffektivitet och 

kostnadsbesparingar. Det har i koncernens olika verksamhetsområden 

tidigare också fokuseras på kostnadsbesparingar och skapandet av 

kostnadseffektivitet, dock ej av lika stor karaktär. De verksamhetsområden 

som tidigare har förändrats har i mångt och mycket bestått av operativt 

arbete, då främst inom produktion samt personal. 

 

De kostnadsbesparingar och den kostnadseffektivitet som eftersträvades av 

koncernen skulle genom SSC uppnås genom att dels sätta upp fasta rutiner 

samt att istället ha elva olika sajter sammanföra dessa till en sajt. 

Sammanförningen av dessa elva olika sajter ansågs vara kostnadsbesparande 
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då det tidigare funnits elva ekonomifunktioner som gick hand i hand med de 

operativa avdelningarna lokaliserade i Sverige. 

 

Målet med SSC för koncernen konkret bestod i att reducera kostnader kring 

personal, lokalhyra, licenser samt att uppnå en ökad effektivitet kring 

backoffice funktioner. 

 

Den svenska organisationen ingår i en större global koncern och det är från 

denna koncern tanken att införa ett SSC härstammar ifrån. Införandet av ett 

SSC i Sverige är därmed en mindre del i en global plan, i vilken målet är att 

varje land ska ha ett eget SSC. I dessa SSC är tanken att arbetssättet ska vara 

detsamma oavsett land och kultur samt att dessa ska vara underlydande det så 

kallade master data teamet som är lokaliserade i Finland. 

 

Före införandet av SSC så valde den svenska organisationens projektteam att 

besöka de elva olika sajterna med syfte att skapa en acceptans och förståelse 

för förändringen som komma skulle. De besök som utfördes koncentrerades 

mot de direkt berörda stödfunktionerna, som antingen skulle stängas ner eller 

flyttas till det övergripande transaktionscentret SSC. Inom de berörda 

stödfunktionerna skapades en förståelse för vad förändringen skulle innebära, 

däremot förbisågs den övriga verksamheten på respektive sajt som även 

indirekt eller direkt påverkades av förändring. Exempelvis genom att deras 

arbetsutförande förändrades eller helt enkelt ovetskapen till varför 

avdelningar stängts och anställda avskedats.   

 

Efter införandet har denna förbiseelse blivit påtaglig i form av 

samarbetssvårigheter och osämja. Samarbetssvårigheterna utspelar sig bland 

annat kommunikationssvårigheter mellan SSC och den verksamhet som fanns 

kvar efter själva införandet.  Exempelvis så besvaras ibland ej mail eller 

kontaktförsök.  

 

Osämjan består i negativa attityder och ovilja att samarbeta med SSC. Denna 

osämja är förmodligen beroende på en oförståelse till varför förändringarna 

har skett och förändringen kan även ha uppfattats negativt av berörd 

verksamhet.  Det negativa kan bero på att stödfunktionen ej längre finns inom 

gångavstånd, det vill säga inom den berörda verksamhetens byggnad, med 

följd att eskaleringsvägarna, vid exempelvis problem, kan uppfattas som 

längre. 

 

4.2.2 Systemanalys 

Insamlingen av krav för införandet av de nya systemlösningarna skedde till 

största del genom observationer av IT, processer samt arbetssätt. Alla 

organisationer är unika och ingen är den andra lik är ord som ofta benämns i 
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verksamhetsförändringsområden och för de svenska kostnadsställena 

stämmer detta väl överens. Koncernens elva olika sajter i Sverige hade vid 

tiden innan införandet av SSC elva olika övergripande ERP system och 

därmed även elva olika arbetsförfarande utan centralstyrning. 

 

För att kunna sammanföra de elva olika systemlösningarna och 

arbetsförfarandena så skedde en gedigen kravinsamling med fokus på dels de 

teknologiska områden men samt även större fokus på de processorienterade 

områdena. Den gedigna kravinsamlingens nödvändighet bestod till stor del på 

att få med alla funktioner som tidigare funnits så att backoffice arbetet skulle 

kunna fortsätta med samma ”funktionalitet” som tidigare. 

 

En stor del av kravinsamlingen inom de berörda verksamheterna skedde 

genom observation snarare än genom endast intervjuer med de berörda 

anställda. En stor anledning till att omfattande observationer var tvungna att 

uföras var att en fullgod förståelse och acceptans till varför förändringen 

skulle ske ej hade uppnåtts vid de tidigare besöken. Denna ovilja att 

samarbeta med projektteamet var beroende på att de tidigare anställda inom 

stödfunktionerna kände sig hotade av det organisationsomspännade 

förändringsarbetet och dess effekt på deras dåvarande arbets- och 

anställningssituation.  

4.2.3 Systemdesign 

Systemdesignen är som nämnt i teoriavsnittet den del i införandefasen där 

organisationen skapar en design för hur de vill att den nya systemlösningen 

ska se ut med utgångspunkt från de krav som insamlades under tidigare fas. 

Som nämnt ovan skedde ett gediget kravinsamlingsarbete och 

organisationens involverade projektgrupper fick i respondenternas egna ord 

”mycket kött på benen”. De insamlade kraven ställdes upp i två övergripande 

listor dels krav gällande process och användare samt även 

infrastrukturmässiga och informationsteknologiska behov. De två listornas 

krav rangordnades utefter vikt, relationen med andra krav samt 

resursanvändning. 

 

Under framställandet av hur den kommande verksamheten skulle se ut så 

valde de involverade projektgrupperna att lägga ett betydligt större fokus på 

de informationsteknologiska behoven.  Organisationen ansåg att denna 

favorisering var av betydlighet då krav på förändrad IT ansågs mer 

resurskrävande än att forma processer. Projektgrupperna spenderade därmed i 

första hand arbetet med att planera hur själva systemlandskapet och dess 

stödsystem skulle se ut snarare än planeringen av användarnas arbetssätt och 

processer. 
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Införandet av ett SSC var som nämnt tidigare i empiri avsnittet inte ett 

införande begränsat till Sverige utan skedde i koncernen på en global nivå. 

Detta innebar att det redan under systemdesignen fanns krav på central 

styrning och gemensam planering av såväl uppbyggnaden av SSC som dess 

systemlösningar. Den centrala styrningen skedde från det så kallade master 

data teamet lokaliserat i Finland. Koncernens huvudsakliga mål med 

införandet av SSC var att skapa likadana arbetssätt och processer oberoende 

av land och kulturell tillhörighet. Effekten av den centrala styrningen blev för 

projektgrupperna att de blev begränsade till ett specifikt ERP-paket. Med 

detta systempaket skulle systemlösningarna och SSC utformas. 

 

Systemlandskap 

Likt de andra kostnadsställena i Sverige så hade Ljungby tidigare likaså egna 

systemlösningar fristående från den övriga organisationen beträffande 

fakturahantering. I Ljungby fanns det sedan innan implementation sex ERP-

system vars syfte var hanteringen av fakturor oavsett dess typ och form. 

Dessa sex ERP-system var till största del fristående från varandra och det 

skedde liten eller ingen interaktion mellan dem utan vart och ett system hade 

ett eget behandlings- och betalningsflöde av fakturor. 

 

De befintliga sex systemen och det centralt styrda övergripande ERP-

systemet innebar så till vida att projektgrupperna stod inför ett gediget 

designarbete. Detta arbete bestod främst till en början att kunna kombinera de 

sex systemen med det övergripande och skapa en systemlösning med samma 

funktioner som det tidigare men att samtidigt kunna behandla betydligt fler 

fakturor och från olika verksamheter inom organisationen. Det gedigna 

designarbetet utmynnade så småningom i beslutet att behålla de befintliga sex 

ERP systemen och sedan låta de befintliga systemen överföra data till det nya 

övergripande. I figur 4.1 nedan illustreras relationerna mellan ERP-systemen 

efter valt designval. 
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Figur 4.1 – Fallföretagets systemlandskap. 

 

Figuren ovan illustrerar ett tämligen renodlat systemlandskap vilket det 

dessvärre inte är. Detta designval har inneburit att systemlandskapet i 

verksamheten har blivit betydligt mer komplicerat jämfört med innan 

införandet av SSC. Den nya systemlösningen har för fakturahanteringen 

bidragit till att fakturorna skickas i fler steg inna de blir behandlade och 

betalade. Detta har fått som följd att att många fler nätverks- och 

systemtransaktioner har skapats.  

 

Då projektteamet valde att behålla alla sex ERP-system så har detta vid 

systemdesignen utmynnat i ett långt mer komplicerat systemlandskap jämfört 

med tidigare. Detta är till största del beroende på att de sex ERP-systemen ej 

är kompatibla med varandra och att information som överförs mellan dem 

därmed måste översättas för att det ens ska vara möjligt för dem att 

kommunicera och interagera med varandra. Valet att behålla alla sex ERP-

system har därmed skapat behovet av så kallade middleware system. Dessa 

system kan ses som stödsystem för de större systemen och beroende på valet 

har de olika uppgifter och innebörd. Den mest väsentliga uppgiften i 

sammanhanget är att översätta skickad och mottagen data till rätt datorspråk 

och därmed möjliggöra kommunikation och interaktion mellan ERP-

systemen och det övergripande ERP-systemet.  
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De väsentliga fördelarna med detta val av systemdesign är bland annat att 

lösningen är tämligen enkel och resurssnål att utföra och uppnå. Då samtliga 

sex ERP-system och det övergripande ERP-systemet sedan tidigare fanns 

inom organisation så innebar detta att nya ERP-paket ej behövde införskaffas 

eller utvecklas utan endast en införskaffning och integrering av middleware 

blev nödvändig.  

 

De väsentliga nackdelarna är flera och allvarliga. Det systemlandskap som 

har skapats är komplext och svårt att överblicka, vilket får som följd att det 

även är svårt att förändra eller att utveckla då det väl är satt i drift. För att 

kunna betala en faktura med den nya systemlösningen så kräver detta att flera 

system samarbetar genom hela betalningsflödet. Respektive ERP-system 

måste använda sig av middleware system för att kommunicera och interagera 

med andra ERP-system eller det övergripande ERP-systemet, vilket innebär 

att antalet av nätverks- och systemtransaktioner är många. Vid varje 

transaktion ökar bortfallsrisken, vilket innebär att data korrupteras eller blir 

fel eller att transaktioner helt enkelt faller bort under transaktioner mellan de 

diverse systemen.  

 

Processdesign 

Vid systemdesignen så lades det huvudsakliga fokuset vid de teknologiska 

behoven och dessvärre inte med fokus på användarna. Det tydligaste tecknet 

på detta faktum var att varken processkartor eller ansvarsområden sattes upp 

under införandearbetet, utan är ett arbete som har pågått även efter 

införandet. 

 

Det tekniskt komplicerade systemlandskapet har försvårat arbetet för 

användarna och även gjort vissa delar av processerna svåra att fullfölja. Detta 

har lett till att ett antal så kallade work-arounds har skapats för att få bukt på 

problemen. Ett exempel på en work-around är att när fakturor registreras i ett 

specifikt ERP-system så försvinner grunddata när transaktionen sker till det 

övergripande ERP-systemet. Vilket får som följd att användarna måste mata 

in informationen på nytt som gått förlorad. 

 

Fakturakontrollprocessen i verksamheten består av cirka 20 medarbetare 

vilka arbetar i olika team. Varje team har ansvar för ett av de sex ERP-

systemen. Den huvudsakliga anledningen till att arbetet har delats upp efter 

system är för att effektivisera hantering, då processerna skiljer mellan de 

olika ERP-systemen. Grundtanken är att alla användare inom processen ska 

kunna arbeta inom samtliga ERP-system, men då processerna skiljer sig så 

pass mycket så är detta ej praktiskt möjligt. Däremot så har alla användare 

tillgång till samtliga system och det finns en viss överlappning vad gäller 

kunskaper så att team medlemmar från ett team ska kunna hjälpa andra team 

vid behov. 
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I nedanstående två avsnitt förklaras fakturaprocessen som skapades i 

samband med systemdesign och införande samt även fakturaprocessen före 

SSC. Processerna finns även illustrerade i handlingsgrafer, se bilaga 2-7, för 

större överskådlighet. 

 

Fakturaprocessen, efter implementation 

Aktivitet startas av att leverantör skickar faktura till organisationens 

scanningscentral. Scanningscentralen är en tredje part och deras tjänster köps 

in. När fakturan har anlänt till scanningscentralen så scannas fakturan in och 

digitaliseras och skickas sedan elektroniskt till organisationens 

scanningssystem. All referering till skickas, hädanefter avser därmed att 

fakturan skickas elektroniskt i scanningssystemet till berörd person eller 

avdelning. Grunddata matas in i systemet från fakturan, detta görs också av 

tredje part lokaliserad i Indien. När grunddata är inmatad så ändras status på 

fakturan och anställda på fakturaavdelningen inom organisationen behandlar 

fakturan. De stämmer av att grunddata stämmer och att korrekta uppgifter 

finns på fakturan. Avseende korrekta uppgifter så innebär det bland annat att 

organisationsnummer, korrekt moms samt en kontaktperson inom 

organisationen. Skulle grunddata ej uppfylla kriterierna som angavs ovan så 

sänds fakturan via post tillbaka till leverantören med information om vilka 

uppgifter som saknas. Leverantören får då skapa en ny faktura med korrekta 

uppgifter och den faktura får återgå till början av processen. 

 

Är grunddata korrekt så kan fakturan ta två vägar beroende på om fakturan är 

orderbunden eller är en omkostnadsfaktura. Orderbunden faktura innebär att 

en inköpare lagt en order, oftast gällande material till produktion. En 

omkostnadsfaktura är fakturor som ej har någon bunden order och kan 

exempelvis vara hyra, telefonkostnader, leasingbilar och så vidare. 

 

Är det en omkostnadsfaktura så registreras uppgifter i scanningssystemet 

avseende kontering av fakturakontrollen. Därefter skickas faktura för 

godkännande. Är priser och faktura korrekt så godkänns fakturan, skulle det 

vara några felaktigheter sänds den via post tillbaka till leverantören med 

information om vilka uppgifter som behöver kompletteras. Leverantör får då 

skapa en ny faktura och får börja om från början i processen. När fakturans 

innehåll godkänns skickas den för attest och ifall priserna och fakturan är 

korrekta så attesteras fakturan. Ifall attestering ej godkänns skickas fakturan 

tillbaka till leverantören. 

 

Är det en orderbunden faktura så tas den i korrekt ERP-system. Vilket ERP-

system som fakturan tas in i beror på vilket system som ordern ligger i och 

det beror på vilken enhet som har hand om ordern. Stämmer inleverans och 
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pris på faktura mot order så matchas fakturan mot den lagda ordern. Sedan 

inväntas fakturans förfallodatum och betalas på förfallodagen. 

 

Skulle inleverans och/eller pris ej stämma på fakturan mot orderna så sänds 

fakturan via post till inköparen som lagt ordern. Är fakturan korrekt så ändras 

pris och/eller inleverans på order och faktura matchas sedan mot ordern. 

Skulle däremot fakturan vara felaktig så skickas den tillbaka till leverantören 

från inköparen med information om vilka uppgifter som ska kompletteras. 

Leverantören skapar en ny faktura med korrekta uppgifter och går tillbaka till 

processens början. 

 

Fakturaprocessen, före implementation 

Aktivitet startas av att leverantör skickar faktura till organisationens 

fakturakontroll. Fakturakontrollen stämmer av att grunddata stämmer och att 

korrekta uppgifter finns på fakturan. Avseende korrekta uppgifter så innebär 

det bland annat att korrekt organisationsnummer, korrekt moms samt en 

kontaktperson inom organisationen. Skulle grunddata ej uppfylla de kriterier 

som angavs ovan så sänds fakturan via post tillbaka till leverantören med 

vilka uppgifter som behöver kompletteras. En nyskapad faktura får gå om 

från början i processen. Stämmer grunddata så registreras fakturan i 

organisationens ERP-system och kan sedan ta två vägar beroende på om det 

är en orderbunden eller en omkostnadsfaktura. 

 

Är det en omkostnadsfaktura så matas kontering in av fakturakontrollen. 

Konteringen skrivs ut och fästes på fakturan via en ”konteringslapp”. 

Därefter skickas fakturan via post för godkännande. Är priser och faktura 

korrekt så godkänns fakturan genom att personen signerar konteringslappen. 

Skulle det vara några felaktigheter så sänds fakturan via post tillbaka till 

leverantör med vilka uppgifter som behövs kompletteras. En ny faktura 

skapas och får börja om från början. 

 

När fakturan är godkänd så skickas den för attest till chefen för den som 

godkände faktura. Är priser och faktura korrekt så attesteras faktura genom 

att konteringslappen signeras, skulle det finnas några felaktigheter returneras 

fakturan till leverantören. När fakturan väl är attesterad så skickas den 

tillbaka till fakturakontrollen som anger att den är attesterad i berört system 

och sedan betalas faktura när förfallodatum infaller. 

 

Är det en orderbunden faktura och inleverans samt pris på faktura stämmer 

mot order så matchas fakturan mot lagd order. Sedan inväntar fakturan 

förfallodatum och betalas på förfallodagen. Skulle inleverans och/eller pris ej 

stämma på faktura mot order så sänds fakturan via post till inköparen som 

lagt ordern. Är fakturan korrekt så kompletteras uppgifterna och faktura 

matchas sedan mot ordern och förfallodatum inväntas. 
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Skulle fakturan vara felaktig så skickas den tillbaka till leverantörer för 

komplettering och en faktura skapas därmed och får gå om från början i 

processen. 

4.2.4 Systemkonstruktion 

Före implementeringen av SSC så fanns det i verksamheten i Ljungby sex 

olika ERP-system. Dessa sex ERP-system var nödvändiga för 

fakturahanteringen för att kunna utföra sina arbetsprocesser och användes för 

att registrera och bearbeta fakturor i. I systemdesignfasen fattades beslutet att 

använda de befintliga systemen som fanns i organisationen sedan tidigare. 

Organisationen valde därmed att samordna de befintliga affärssystemen med 

ett övergripande dit tidigare lokala system överför data till. 

 

Valet att investera i ett övergripande ERP-system uteslöt utrymmet för 

organisationen att skräddarsy eller utveckla en ny systemlösning och 

förlorade därmed möjligheterna till flexibilitet i systemlandskapet. 

Systemlösningen är i sig komplett med moduler som kan förändras till viss 

del och nya moduler kan läggas till, däremot är organisationen begränsad till 

det handlingsutrymme som gavs av tillverkaren av systemlösningen. De enda 

alternativen till fortsatt utveckling och förändring av det övergripande ERP-

systemet är så till vida möjligheten att välja vilka moduler som ska användas 

samt att även till viss del förändra dessa. 

 

Den huvudsakliga anledningen till investeringen av detta system var en 

resursfråga. Genom att behålla den befintliga verksamhetens system som de 

var så sparades stora kostnader och tid. Detta då nya systemlösningar ej blev 

nödvändiga att investera i. Investeringen av det övergripande ERP-systemet 

gjordes i standard utförande vilket innebar att organisationen köpte en 

komplett IT-plattform relativt resurssnålt jämfört med att skräddarsy eller 

utveckla en ny. 

4.2.5 Implementering 

Valet av implementeringsstrategi vid införandet av ett SSC i organisationen 

föll på Big Bang. Det som huvudsakligen avgjorde detta val av 

implementeringsstrategi var en brist på resurser. Big Bang implementeringen 

innebar för organisationen att alla elva olika ekonomiverksamheter och 

systemlösningar gjordes om till en övergripande ERP-lösning samtidigt. I 

denna systemlösning så integrerades samtliga system för att kommunicera 

mot ett övergripande ERP-system i vilket betalning och hantering av fakturor 

sker. Funktionerna i ekonomiverksamheterna som infördes i SSC var bland 

annat fakturahantering, bokföring samt kundreskontra.  

 



   
 

38 
 

Effekten av Big Bang implementationen var att alla öppna fakturor i 

organisationen flyttades över till det övergripande systemet samtidigt och en 

stor del av arbetet för det uppstartande SSC innebar att validera de uppgifter 

som migrerades. Då uppgifterna som överfördes var tvungna att valideras så 

hindrade detta de vanliga arbetsuppgifterna och detta fick i sin tur som 

konsekvens att det under hela implementationen skapades en stor backlog på 

fakturor. Magnituden av denna backlog innebar att organisation till och med 

ej ansågs kreditvärdiga under en längre period. 

 

Bristen på resurser och det snabba implementeringsflödet innebar även att 

användarna av de nya processerna ej fick tillgång till fullgod utbildning i det 

nya arbetssättet. Detta fick som följd att arbetet till en början ej kunde utföras 

tillfredsställande och en upplärningskurva innan fullgott arbete kunde utföras 

blev nödvändig. 

4.2.6 Underhåll 

Att underhålla och förbättra SSC och dess systemlösningar har efter 

implementationen visat sig vara ett svårt uppdrag. Då systemlösningarna och 

arbetssätten generellt sett ska se likadana ut i hela koncernen så sätter detta 

enligt intervjuade respondenter ”käppar i hjulet”. Alla förändrings- och 

förbättringsbehov måste gå till processägarna vilka är lokaliserade i ett annat 

land. Eventuella initiativ till att förändra kan därför bli stoppade på grund 

utav byråkrati, kulturella skillnader och andra verksamheters behov eller helt 

enkelt dra ut på tiden. 

 

Bristen på förändringsmöjligheter har därmed utmynnat i så kallade “work 

arounds” eller förändrade arbetssätt. Innebörden av detta är att användarna 

har anpassat processerna för att stödja systemen istället för att systemen 

stödjer processen. 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras den insamlade empirin gentemot den teoretiska 

referensramen och såväl författarens som respondenternas åsikter presenteras. 

5.1 Service Level Agreement 

Bergeron (2003) har satt upp ett ramverk med punkter som denne anser ökar 

chanserna för en lyckad implementering och drift av ett SSC. Enligt Bergeron 

(2003) så är det av yttersta vikt att det finns ett väldefinierat och fastställt 

SLA. Vid införandet av SSC i organisationen så skapades inget SLA. Att ett  

SLA ej har skapats innebär att ingen av Bergerons (2003) punkter har 

uppnåtts och därigenom har verksamheten minskat sina möjligheter till att 

SSC ska kunna tillfredställande och nå framgång samt kostnadsbesparingar.  

 

Faktumet att det ej finns ett uppsatt SLA innebär flera kostsamma nackdelar 

för verksamheten. Rörande fakturering så finns ingen fast ledtid för 

fakturahanteringen, vilket innebär att ledtiden kan variera och därmed kan 

skapa merkostnad inte bara internt utan även externt. Ifall en faktura skulle 

dröja ut på tiden finns det ej heller något system för konsekvenser, det vill 

säga att SSC ej lider eller blir ”bestraffad” av eventuell negativ påverkan som 

avdelningen orsakar andra verksamheter eller avdelningar.  

 

Bergeron (2003) menar att prissättning av transaktioner är en viktig del. Vid 

insamling av empiri uppmärksammades att prissättningen på SSCs tjänster 

sker till ett fast pris. Detta innebär att de tjänster som utförs av SSC sker till 

en fast prissättning och SSC får betalt lika mycket utan beaktande till 

resurskostnader och utförande. Detta innebär att förbättrings- och 

effektiviseringsarbeten för SSC ej är nödvändiga, då centrets ersättning 

förblir densamma. 

 

Gällande ansvarsområden så finns inga officiellt uppsatta reglement, vilket 

innebär att personalen inte vet exakt vad som förväntantas av dem, hur deras 

arbetsuppgifter ska utföras och vilka ledtider som finns.  

 

Ifall det i verksamheten hade funnits ett uppsatt och väldefinierat SLA så 

hade det varit möjligt att åtnjuta flera fördelar. För det första hade det 

stimulerat förbättrings- och effektiviseringsarbete i en högre grad, då 

konsekvenser hade varit ett faktum vid fakturahanteringen. För det andra 

hade verksamheten åtnjutit stora fördelar ifall en transaktionsbaserad 

prissättning hade satts upp.  
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5.2 Lokalisering 

Bangemann (2005) och Schulman et al (1999) menar att ett av de viktigaste 

besluten en organisation kan ta vid införandet av SSC är var det ska 

lokaliseras. Fallföretaget valde vid införandet av SSC i Sverige att lägga 

centret i anslutning till den befintliga verksamheten. Detta val 

överensstämmer väl med vissa av Bangemanns (2005) och Schulman et als 

(1999) förespråkade variabler.  

 

Verksamheten uppnår bland annat kostnadsbesparingar, det vill säga att vissa 

fasta kostnader går att dela på med den tidigare verksamheten. Några 

exempel på dessa fasta kostnader är hyra och uppvärmning och en 

existerande informationsinfrastruktur.  

 

En stor och viktig fördel som verksamheten även ansåg spelade in var att det 

sedan tidigare fanns ett etablerat mindre SSC vid den valda platsen. Detta 

innebar att den tillgängliga personalen redan besatt kunskaper och 

erfarenheter kring SSCs arbetssätt och förstod syftet med ett SSC.  

 

Bangemann (2005) och Schulman et al (1999) menar dock att det finns 

nackdelar med att förlägga ett SSC i en mindre stad, bland annat så menar de 

att det kan innebära vissa svårigheter med att knyta an lämplig kompetens till 

centret, då närhet till större högskolor saknas samt att infrastruktur och 

resetillgänglighet tenderar vara sämre. Det är däremot fördelaktigt i fråga om 

lojal och plikttrogen personal, då det i mindre orter tenderar vara lägre 

personalomsättning samt att de fasta kostnaderna är lägre. Den centrala 

styrningen av SSC inom koncernen är förlagd i Finland. Detta talar för att 

SSC egentligen borde ligga med en bättre förbindelse gentemot Finland, 

exempelvis i en större hamnstad såsom Stockholm. Detta då det med 

väletablerad infrastruktur gör det lättare att kommunicera och stämma av med 

personliga möten.  

 

Utifrån de genomförda intervjuerna så ser jag stora fördelar med att lägga 

centret på befintlig ort, då det sedan tidigare funnits ett etablerat SSC och 

tidigare personal besatt kunskap kring arbetssättet och syftet med ett SSC. 

Hade det dock varit tal om ett helt nystartat SSC hade jag rekommenderat att 

skilja SSC från den övriga verksamheten. Detta eftersom att det vid 

insamling av empiri framkommit att personer runt om i organisationen blivit 

förvirrade över SSC åtagande och tillhörighet, vilket orsakat osämja och 

samarbetssvårigheter.  
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5.3 Införande 

I följande delkapitel presenteras diskussion rörande införandet, det vill säga 

före, under och efter implementeringen.  

5.3.1 Behovsanalys 

Hays (1996), Schulman et al (1999) och Beynon-Davies (2002) menar att det 

är mycket viktigt för en koncern att skapa en solid grund att stå på vid 

förändringsarbeten och dessa menar de uppnås genom att skapa ett business 

case eller en plan att följa. Detta är ett arbete som fallföretaget arbetar bra och 

mycket med.  

 

Koncernens business case, eller övergripande plan, samt analys som 

föreligger förändringsinitiativet utformades cirka två år innan själva 

utförandet av införandet. Denna planering har under dessa två år utstått flera 

förändringar och förbättringar av det tillsatta projektteamet, för att på ett så 

korrekt och riktigt vis redogöra för effekten ett SSC innebär på verksamheten 

och organisationen samt koncernen som helhet.  

 

Målet med införandet av SSC för koncernen är snarlikt många andra 

koncerners, det vill säga att driva ner kostnader och erhålla högre lönsamhet 

samt effektivitet. Den planering som har skapats avsåg att först och främst 

driva ner fasta kostnader, såsom exempelvis kostnader för licenser, hyra, 

värme och så vidare. Dessa kostnadsbesparingar skulle uppnås genom att gå 

från elva olika kostnadsställen till ett, och därmed minska antalet lokaler, 

utrustningshyra, licenser samt anställda. Effektiviseringsarbetet som SSC 

inom fakturahanteringen avsågs medföra bestod i att förändra arbetet från 

analogt till digitalt, det vill säga att istället för att dokument scannas in eller 

åtgärdas för hand så skulle de istället komma till verksamheten i digital form 

och sedan åtgärdas i en IT-miljö.  

 

I mångt och mycket skapade fallföretaget en god och solid grund att stå på 

inför förändringsinitiativet, däremot verkar den långa planeringsprocessen 

fått projektteamet att förbise en framgångsfaktor, det vill säga de anställdas 

engagemang, tilltro och acceptans, före, under och efter införandet av SSC.  

Ett visst arbete har utförts med syfte att skapa engagemang och acceptans, 

men har enbart fokuserats mot de direkt berörda stödfunktionerna och övrig 

berörd verksamhet har därmed förbisetts. Schulman et al (1999) och Hays 

(1996) menar att det är av stor vikt att sprida, utveckla och fokusera på 

engagemang, någonting som verksamheten till största del har förbisett och 

misslyckats med. Detta har inneburit flera negativa effekter, bland annat 

osämja, kommunikationssvårigheter samt samarbetssvårigheter. Den stora 

anledningen för att detta har uppstått är beroende på att övriga delar av 

organisationen har svårt att se syftet med införandet, vilket är en direkt 
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påföljd på verksamhetens arbete med att sprida tänket med SSC. En orsak till 

detta är valet av implementeringsstrategi, varvid organisationen valde Big 

Bang. Big Bang innebar för organisationen en stor och snabb förändring och 

då implementationen hade en kort tidsram och en stram budget så 

fokuserades ej resurser på att sprida förändringstänk i organisationen.  

 

Lösningen för att förebygga detta är självklar, det vill säga att under 

införandet tillsätta fler resurser och informera hela den berörda 

verksamheten. Att däremot lösa detta i efterhand är desto svårare, men borde 

kunna uppnås genom att sprida tänket i organisationen och informera vad 

förändringen har inneburit för nytta.  

5.3.2 Systemanalys 

Verksamheten har utfört en tudelad systemanalys. Beynon-Davies (2002) 

skriver att kraven skiljer sig beroende på vilken roll som användarna i en 

supply chain har och verksamheten har genom en tudelad systemanalys 

delvis uppnått detta. Den systemanalys som har skett inom verksamheten har 

till största del gjorts genom observationer och mätningar på det 

informationsteknologiska arbetssättet, det vill säga hur systemet fungerar för 

att säkerställa funktionalitet. Organisationen har så till vida till stor del 

fokuserat arbetet på hur systemet och systemlandskapet ska fungera för att de 

berörda stödsystemen ska fungera likadant som tidigare och utföra samma 

funktioner. Då alla elva kostnadsställen har haft olika systemlösningar och 

rutiner för att utföra liknande stödfunktioner så har kravinsamlingen inneburit 

ett gediget arbete med gott om insamlad data.  

 

Utöver kravinsamling gällande det informationsteknologiska arbetssättet så 

har även kravinsamling skett för processerna, det vill säga hur arbetarna utför 

sina arbetsuppgifter, däremot har ett mindre fokus lagts på detta på grund 

utav en stram tidsram, med följd att användarvänligheten och gränssnittet 

blivit lidande. Att användarvänligheten och att gränssnitten blivit lidande har 

inneburit svårigheter för arbetarna, för det första har arbetsuppgifterna blivit 

mer tidsödande än nödvändigt samt att så kallade work-arounds har blivit 

införda för att kunna utföra arbetsuppgifterna. 

5.3.3 Systemdesign 

Fallföretaget har utfört ett stort arbete under systemdesign att fastställa och 

rangordna de informationsteknologiska och de processorienterade kraven 

som fanns.  

 

Under införandet och systemdesignen har fallföretaget favoriserat IT-behov 

och därmed lagt ett större fokus på dessa än på processerna. Detta val var 

medvetet och gjordes då projektgruppen ansåg att krav på förändrad IT var 

mer resurskrävande än att forma processer.  
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Processdesign 

I dagsläget har de anställda inom fakturakontrollen full förståelse för sitt 

arbetssätt och ansvarsområde. Så här var det dock ej från början och i 

anslutning till införandet. Vid införandet av SSC i organisationen så var 

mycket oklart för de anställda, däribland vem som får och ska göra vad samt 

hur detta skulle utföras. Detta anser jag till största del var beroende på 

faktumet att det ej fanns någon tydlig eller färdigställd processkarta, ett 

arbete som än idag pågår. 

 

En stor risk som Bangemann (2005) nämner är förändringar av rutiner och 

processer vid implementationen av SSC. Denna risk har förverkligats vid 

implementationen på fallföretaget. Jag anser att utifrån genomförd teori och 

empiri så borde processkarta vara bland något av det första som utförs vid en 

systemdesign. Både Bangemann (2005) och Beynon-Davies (2002) 

förespråkar ett gediget arbete med processdesign, vilket fallföretaget ej 

verkar ha fullföljt. Hade implementeringsarbetet fokuserats mer på 

processkartor och ansvarsområden i början tror jag att utfallet av 

implementeringen blivit mer lyckad. Det hade varit lättare att anpassa system 

och arbetsuppgifterna hade varit tydligare samt att träning varit lättplanerad 

utefter kartlagda processer. Givetvis fanns det vid införandet en övergripande 

plan för processerna, dock ej tillnärmelsevis lika tydlig och detaljerad som 

förespråkas inom teorin. Faktumet att en fullgod processkarta har uteblivit 

har inneburit negativa och svårlösta effekter för fallföretaget.  

 

En stor effekt för användarna är att arbetsprocesserna ej har utvecklats med 

fokus på dessa, utan har istället utvecklas inom de ramar som ges av 

stödsystemen. Förenklat uttryckt har processerna utvecklats för att 

systemlösningarna ska kunna användas och systemlösningarna har skapats 

utan beaktande för användarna och deras arbetsprocesser. Detta innebär en 

merkostnad för verksamheten och användarvänligheten i vissa aspekter är 

liten och innebär till och med att vissa arbetsuppgifter måste utföras flera 

gånger då data kan gå förlorad.  

 

En annan påtaglig effekt är att det blivit svårare för organisationen att 

förhandla med leverantörer gällande betalningsvillkor, då det vid 

implementeringen uppstod en stor backlog vilket inneburit problem med 

kreditvärdighet.  

 

Systemlandskap 

Under införandet av SSC var fallföretaget under både en stram tidsram och 

resursbudget, detta har lett till att systemlandskapet har blivit mer komplext 

än vad det borde vara. Som exempel på detta kan det nämnas att det finns sex 

olika ERP-system att registrera fakturor i. Detta eftersom att organisationen 
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valde att köra med de befintliga system som fanns i den tidigare 

verksamheten och sedan lägga ett övergripande ERP-system dit alla 

underliggande system överför sina data till.  

 

Eftersom att organisationen har valt denna lösning så innebär det att många 

transaktioner skickas i flera steg för att slutligen hamna i det övergripande 

ERP-systemet. För varje gång en transaktion skickas finns det en risk att det 

blir, drar ut på tiden eller att data går förlorad. Det komplexa 

systemlandskapet har inneburit att det varit svårt att lösa vissa 

användargränssnitt rent tekniskt, vilket lett till att ett antal work-arounds 

används för att få bukt på problemen. Ett exempel på en work-around är att 

när fakturor registreras i ett av de underliggande ERP-systemen så försvinner 

viss grunddata när transaktionen sker till det övergripande ERP-systemet. 

Detta får som följd att användaren manuellt måste mata in den förlorade 

informationen på nytt efter att transaktionen skett. 

 

Då fakturahanteringen är uppdelad i sex olika team, där varje team har hand 

om ett system, så faller det mig självklart att varje användare ska ha tillgång 

till det system som denne använder och eventuella system där denne individ 

agerar som backup personal. Varje användare inom fakturahantering har 

däremot tillgång till alla system, även dem som de ej brukar eller kan 

använda. Jag finner att detta är en onödig kostnad att alla användarna har 

tillgång till samtliga sex ERP-system, då de flesta ej kan övriga fem rent 

kompetensmässigt. Som jag ser det hade det räckt att användarna endast haft 

tillgång till två eller max tre system för att på så vis säkerställa backup och 

komma ifrån onödiga licenskostnader.  

 

Systemlandskapets komplexa uppsättning har gjort att det inte alltid är 

möjligt att anpassa systemen efter processerna. Detta är en stor orsak till alla 

de work-arounds som finns. Varje work-around som har skapats innebär mer 

manuellt arbete och därmed en arbetsbörda och en merkostnad. SSC och dess 

systemlösning är i tanken skapade för att stödja processen, inte för att 

begränsa eller bli en börda för arbetssättet. Jag finner det märkligt och 

negativt att processen ska bli lidande av ett systemlandskap. Som det är i 

nuläget blir processen styrd av systemen och inte tvärtom, vilket strider mot 

den fundamentala grunden i SSC.  

5.3.4 Systemkonstruktion 

Vid skapandet av en ny systemlösning så valde organisationen att behålla 

Ljungbys tidigare sex ERP system och införskaffa en ny affärssystemlösning, 

dit de tidigare systemens data överförs till. Denna affärssystemlösning är en 

komplett ERP-plattform som införskaffades i standardutförande.  
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Bangemann (2005) och Beynon-Davies (2002) menar att detta val kan 

innebära såväl fördelar som nackdelar. En av de största fördelarna och som 

organisationen eftersökte vid införandet är att valet är ett resurssnålt 

alternativt, inte bara kostnadsmässigt men även tidsmässigt. Jämfört med att 

utveckla en egen systemlösning eller att införskaffa en skräddarsydd 

systemlösning så var det här valet helt klart det mest resurssnåla vid 

införandet. En annan fördel, men som enligt Beynon-Davies (2002) kan 

förhindra möjligheterna för utveckling och förbättring, är valet att behålla 

några av de tidigare systemen. Anledningen till att jag ser detta som en fördel 

är att användarna och de anställda sedan tidigare har viss erfarenhet och 

systemvana, om de det vill säga har arbetat i systemet tidigare, och på så vis 

har möjlighet att vara effektiva från början. Nackdelen enligt Beynon-Davies 

(2002) är dock att det är lätt att falla tillbaka i ”gamla spår” och därmed 

uppnås ej den effektivitet som eftersöktes.  

 

Enligt Bangemann (2005) och Beynon-Davies (2002) är valet att införskaffa 

ett ERP-system i standardutförande förknippat med flera nackdelar. Vissa av 

dessa har uppdagats vid införandet av SSC i organisationen. Bland annat har 

valet inneburit en försvårning av framtida utveckling av systemlandskapet 

samt även att en lägre förändringsflexibilitet har ådragits. Förhindrandet av 

framtida utveckling i systemlandskapet är på grund utav faktumet att 

organisationen är beroende på vilka moduler som finns tillgängliga av 

tillverkaren för det specifika ERP-systemet. Ifall verksamheten eftersöker en 

funktion till vars det ej finns en modul och verksamheten ej får eller kan 

förändra systemet så blir den lidande.  

5.3.5 Implementering 

Utifrån genomförd insamling av empiri och teori har jag flera 

förbättringsförslag och synpunkter på hur implementationen av SSC utfördes. 

Efter implementationen av de nya systemlösningarna så innebar, som nämnt 

även tidigare, det att en stor backlog skapades på fakturor och 

fakturakontrollen. Den mest påtagliga påföljden av detta var att avdelningen 

blev handlingsförlamad och har inneburit konsekvenser i kreditvärdighet och 

omdömen från interna och externa samarbetspartners, leverantörer och 

kunder med flera.  

 

En av de största anledningar till att denna backlog staplades på hög och växte 

efter implementeringen var att de anställda inom fakturakontrollen ej kunde 

de nya processerna. Det skedde under och efter implementationen en på tok 

för kort utbildning i de nya systemlösningarna och de nya arbetsprocesserna. 

Följden av detta blev så till vida att användarna ej visste vem som får och ska 

göra vad samt hur detta skulle utföras. Ifall det däremot hade skett träning 

och utbildning under och efter implementationen så anser jag att användarna 

lättare hade kunnat sätta sig in i sitt nya arbetssätt och på så vis undvika en 
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backlog av samma magnitud. O’Leary (2000) anser att skillnaden mellan ett 

lyckat och ett misslyckat projekt är användarna, oavsett hur bra 

systemlösningen är så är det användarna som sätter gränserna 

 

En ytterliggare orsak till ovissheten om hur arbetet skulle utföras kan sättas i 

direkt samband med bristen av fokus på processdesign och användarna. 

Fokus under införandet har legat på IT och därmed har processerna 

prioriterats lägre. Bangemann (2005) anser att processdesignen är en 

framgångsfaktor och avgör hur pass framgångsrik satsningen är långsiktigt 

och korsiktigt. Genom att fokus har lagts på IT så har processerna blivit 

komplicerade och svårlärda. 

 

En orsak till bristen på utbildning var valet av implementeringsstrategi, 

verksamheten valde att tillämpa sig av Big Bang, vilket innebar en snabb och 

stor implementation. En implementeringsstrategi jag istället för Big Bang 

skulle vilja förespråka är waved. Ifall fallföretaget istället tillämpat denna 

strategi hade verksamheten inte blivit lika handlingsförlamad och backlogen 

hade blivit betydligt mindre eller till och med obefintlig. Detta då 

organisationens elva olika sajter hade delats upp och en sajt och ett ERP-

system hade implementerats åt gången. På så vis hade arbetsbördan blivit 

mindre för SSC och kompetens om process och ansvarsområden erhållits i 

intervall. Implementeringsteamet hade dessutom erhållit kompetens för varje 

implementation vilket hade gjort övriga implementeringar lättare.  

 

Effekten av att välja waved som implementeringsstrategi istället är att 

kostnaderna och projekttiden för implementationen hade blivit högre och 

längre. Däremot så hade organisationen behållit sitt rykte och sin 

kreditvärdighet, då externa parter ej hade blivit drabbade i samma 

omfattning. Jag anser även att det hade blivit lättare och mer naturligt för 

användarna att förpassa sig till sitt nya arbetssätt. Med en uppdelad 

implementation anser jag även i enlighet med respondenterna att det hade 

blivit lättare att sprida nytta och förståelse för förändringarna och på så vis 

kunna minimera de kommunikations och samarbetssvårigheter som uppstått.  

 

Under tiden som implementationen utfördes så var det ej enbart 

fakturahanteringen som fördes över till det nystartade centret utan även 

bokföring och kundreskontra. Även det här anser jag har bidragit till att det 

blivit strul och tror även att genom en uppdelning av dessa tre verksamheter 

kunna göra implementationen lättare och mer överblickbar samt tydlig. 

Dessutom hade arbetsbördan för samtliga involverade minskat. 

5.3.6 Underhåll 

Att underhålla de nya systemlösningarna har visat sig vara ett svårt och 

komplicerat uppdrag, detta är på grund utav två huvudsakliga faktorer, den 
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centrala styrningen och valet av systemlösning. SSCs arbetssätt är starkt styrt 

av master data teamet som är lokaliserat i Finland, alla förändrings och 

förbättringsinitiativ av såväl processer som systemlösningar måste gå igenom 

dessa då de är processägare. Men då det finns kommunikations- och 

samarbetssvårigheter mellan dessa och Sverige så har beslutsvägarna och 

förmågan att förändra gjort underhållsarbetet svårt. 

 

Valet av systemlösning sätter även denna käppar i hjulet, då det införskaffade 

ERP-systemet är i standardutförande och endast tillförandet av utvalda 

moduler kan tillföras och förändring av dessa moduler är starkt kontrollerade 

av tillverkaren samt att möjligheten till förändring är liten. Detta har fått som 

följd att underhållsarbetet istället har utmynnat i skapandet av så kallade 

work-arounds. Där användarna har blivit tvungna att tillämpa nya arbetssätt 

som skiljer sig från processerna och processbeskrivningen för att utföra och 

kunna uppnå sina arbetsuppgifter.  

 

Beynon-Davies (2002) menar att det är viktigt att planera för hur systemen 

ska underhållas för att kunna förbättra och förändra. Något som i dagsläget är 

mycket svårt på grund utav valet av systemlösning samt den överliggande 

centrala styrningen från tillverkaren.  

5.4 Metodreflektion 

Då jag redan innan fallstudien på fallföretaget var medveten om deras interna 

kamp med införandet av ett SSC så föll valet på en deduktiv ansats, där jag 

innan insamling av empiri valde att skapa en teoretisk referensram samt 

utformande intervjuguider som var unika för varje respondent och författade 

beroende på arbetsroll. 

 

Konsekvenserna en deduktiv ansats kan ha fått är att jag har styrt 

undersökningen, både respondenternas svar och sedan resultatet, då jag 

genom tidigare besutten kunskap exempelvis kunnat ställa fokuserade och 

ledande frågor för att få just de svar som eftersöktes av mig personligen. Ifall 

jag valt en induktiv ansats hade undersökningen möjligtvis ej inneburit 

samma resultat då respondenternas svar hade varit annorlunda och 

intervjuguidens utformning skett på ett annat sätt.  

 

Valet att använda en deduktiv ansats anser jag är det rätta, då jag ville ha en 

större förkunskap inom ämnet än den jag besatt. Skapandet av denna 

förkunskap har gett mig en högre insikt i vad den akademiska sidan anser 

vara rätt och fel vid införandet och utifrån dessa ståndpunkter har jag bedrivit 

insamling av empiri så att ett samband ska kunna urskiljas mellan teori och 

empiri.  
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Insamling av empiri skedde kvalitativt, där ett fåtal intervjuer bokades in med 

respondenter beroende på arbetsroll före, under och efter införandet av SSC 

samt att sekundärdata från en deltagande observation har undersökts.  

 

Konsekvenser att använda en kvalitativ undersökningsmetod jämfört med en 

kvantitativ kan ha varit att jag kan ha styrt resultatet genom att vid 

intervjuerna påverkat respondenterna, dels genom beteende och dels genom 

ledande frågor, vilket då kan ha lett till ett annat resultat än det 

sanningsenliga och därmed även påverkat fallstudiens tillförlitlighet.  

 

Valet att välja en kvalitativ undersökningsmetod gjordes då resultatet som 

eftersöktes skulle bringa en djupare insikt än vad som kan åstadkommas med 

en kvantitativ undersökningsmetod. Genom att tillämpa mig av en kvalitativ 

undersökningsmetod har jag kunnat ställa frågor och följdfrågor till 

respondenterna vid intervjutillfällen samt även kompletterat den insamlade 

empirin genom telefon- och e-postkontakt, och därmed kunnat erhålla 

uttömmande svar samt kunnat diskutera de svar som erhållits. Ifall jag 

däremot hade valt en kvantitativ undersökningsmetod hade jag kunnat nå en 

större skara respondenter och mer statistiskt sett kunnat skapa en förståelse 

för åsikter och förhållanden, men därmed även gått miste om möjligheten till 

uttömmande svar. 
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6 Avslutning 
I detta kapitel presenteras först en kortfattad sammanfattning av fallstudien, 

sedan presenteras slutsatsen och till sist förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Sammanfattning 

En fallstudie har genomförts på ett företag som har infört ett Shared Service 

Center (SSC). Ett SSC är ett transaktionscenter dit decentraliserade 

stödfunktioner kan centraliseras och en organisation kan därmed effektivisera 

och erhålla kostnadsbesparingar.  

 

Fallstudiens fokus har legat på införandets tre huvudsakliga faser, det vill 

säga före, under och efter införandet. Utifrån en teoretisk referensram med 

fokus på införande har empiri insamlats för att kunnat skapa en bild av 

fallföretagets förändringsprocess och genom en diskussion mellan teori och 

empiri har slutsatser kunnat fattas gällande införandet av ett SSC. 

6.2 Slutsats 

De frågeställningar som slutsatsen besvarar är nedanstående;  
 Hur kan man gå tillväga vid införandet av SSC och dess systemlösningar? 

 Vilka problem kan uppstå vid införandet? 

 

Införandet av ett SSC i fallföretaget har varit en lång och mödosam resa med 

ett långt ifrån fullgott resultat. Fallföretaget skapade innan införandet av sitt 

transaktionscenter en till synes god och solid plan som ej räckte hela vägen 

samt ej var anpassad för deras situation. Fallföretaget agerade under en för 

stram och för kort resursbudget. Valet av implementeringsstrategin föll då 

naturligt på Big Bang, vilket orsakade missnöje, brist på engagemang, tilltro 

och acceptans från de berörda inom verksamheten.  De snabba rycken vid 

införandet lämnade berörd personal utan fullgod utbildning i de nya 

systemlösningar och inga regelverk sattes upp rörande vem som ska eller vem 

som får göra vad och hur det ska göras. Detta orsakade en stor backlog och 

som effekt blev detta sänkt kreditvärdighet och sämre förhandlingsmakt vid 

affärsuppgörelser. Vid skapandet av systemlösningen så favoriserades IT 

framför processanvändarna samt strömlinjeformade processer. Utförande av 

processen måste därför ske på systemens villkor, vilket lämnat 

användarvänlighet, gränssnitt samt funktionalitet lidande och som följd har 

detta inneburit skapandet av work-arounds av berörd personal. En fullgod 

processkarta existerar ej, vilket innebär negativa och svårlösta effekter. Den 

införda systemlösningens systemlandskap är en komplex uppsättning av ett 

standardiserat ERP-system med underliggande faktureringssystem, vars 

kompatabilitet görs möjlig genom middleware. Detta innebär många 
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transaktioner och brist på fullgod kompatabilitet innebär orsakad data som 

måste korrigeras manuellt. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Jag har sett stora problem gällande systemlandskapet under denna fallstudie 

med då främst betoning på faktumet att systemlösningarna styr arbetet i stor 

utsträckning så att processen måste anpassas efter systemet och inte tvärtom. 

Ett specifikt exempel på detta är att när en faktura registreras i ett system och 

sedan transfereras till det övergripande ERP-systemet så försvinner 

betalningsalternativ. Detta måste då användarna föra in i systemet ytterligare 

en gång.  

 

Som jag har förstått det så valde man de nuvarande systemlösningarna 

eftersom att dessa ansågs vara de smidigaste för att snabbt implementera eller 

få till stånd ett SSC. Jag hade gärna sett att eventuell framtida forskning sker 

för att undersöka möjligheten till att renodla systemlandskapet, nu när ett 

SSC har etablerats och är i drift. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Förklara kortfattat din nuvarande arbetsroll. 

2. Hur/var ni involverad i implementationen av SSC? 

3. Hur har din arbetsroll förändrats? 

4. Hur upplever du ditt nya arbetssätt? 

5. Hur många system använder du på en daglig basis? 

 Finns det något system som du upplever begränsar dig som användare. 

 Förbättringsförslag? 

 Bättre innan implementationen av SSC eller sämre? 

 Fler eller färre system? Hur upplever du komplexiteten? 

6. Känner du att dina ansvarsområden är tydliga? 

 Om inte; Kring vad känner du störst osäkerhet? 

 Hur kan detta förbättras? 

 (Specifik respondent 1; Site Manager) 

1. Finns det både ett Service Level Agreement samt ett kontrakt? 

2. Varför just i Ljungby? 

 Fördelar och nackdelar med att ha SSC i anslutning med annan 

verksamhet. 

3. Vem/vilka var med i beslutet av nuvarande IT-miljö? 

 Hur upplever du att IT-miljön förändrats? Till det bättre? 

4. Är det mer kostnadseffektivt nu jämfört med tidigare? Mättal, ledtider, KPI? 

Benchmarking? 

5. Hur organisationen accepterat förändringarna? 

6. Hur ser systemlandskapet ut nu? Hur såg det ut tidigare? 

 (Specifik respondent 2; Manager Accounts Payable) 

1. Förklara processen leverantörsfaktura / Finns det någon process karta? 

2. Hur arbetet fördelas inom gruppen? Hur fungerar teamet? 



   
 

  
 

3. Hur organisationen accepterat förändringarna? 

4. Bättre eller sämre jämfört med innan implementation? Ledtider, KPI-tal? 

5. Hur ser systemlandskapet ut? 

 (Specifik respondent 3; Anställd inom fakturahanteringen) 

1. Förklara ditt arbetssätt 

2. Hur fungerar systemlösningarna? 

3. Hur har det förändrats sedan implementationen? 



   
 

  
 

Bilaga 2: Faktura ny process 1 

 

 
 HANDLINGSGRAF

 Serie
 Faktura

 Dokument-Id
 Faktura

 Utfärdare
 Daniel  Simon

 Datum
 2011-08-17

 Version
 1

 Sida
 1 (1)

 Dokumentnamn:  Faktura

 ELLER

 Faktura3

 Ny faktura skapas  * Leverantör

 START

 Faktura2

 Ny faktura skapas  * Leverantör

 Faktura2

 Ny faktura skapas  * Leverantör

 Faktura anländer till leverantör

 Faktura skickas tillbaka till 

 leverantör för komplettering  * Fakturakontrollen

 Grunddata fullständig

 Grunddata ej fullständig

 Fakturakontrollen stämmer av att grunddata stämmer och att korrekta 

 uppgifter finns på fakturan.  

 Status ändras och faktura behandlas

 Grunddata matas in i system   * Tredje part

 Faktura anländer till 

 fallföretags scanningsystem

 Faktura scannas in och digitaliseras.   * Tredje part

 Faktura anländer till scanningscentral



   
 

  
 

 

Bilaga 3: Faktura ny process 2 

 

 HANDLINGSGRAF
 Serie
 Faktura

 Dokument-Id
 Faktura2

 Utfärdare
 Daniel  Simon

 Datum
 2011-08-17

 Version
 1

 Sida
 1 (1)

 Dokumentnamn:  Faktura2

 ELLER

 ELLER

 ELLER

 Faktura3

 SLUT

 Faktura betalas 

 Invänta förfalldatum på faktura

 Faktura attesteras 

 Faktura ej ok

 Faktura ok

 Faktura godkänns och 

 skickas för attest 

 Faktura

 Ny faktura skapas  * Leverantör

 Faktura anländer till leverantör

 Faktura skickas tillbaka 

 till leverantör 

 Faktura ej ok

 Faktura ok

 Konteringsinformation fylls i 

 och skickas för godkännande  * Fakturakontrollen

 Omkostnadsfaktura

 Orderbunden faktura

 Faktura

 Grunddata fullständig



   
 

  
 

 

Bilaga 4: Faktura ny process 3 

 

 HANDLINGSGRAF
 Serie
 Faktura

 Dokument-Id
 Faktura3

 Utfärdare
 Daniel  Simon

 Datum
 2011-08-17

 Version
 1

 Sida
 1 (1)

 Dokumentnamn:  Faktura3

 ELLER

 ELLER

 Faktura

 Ny faktura skapas  * Leverantör

 Faktura anländer till leverantör

 Faktura skickas till 

 leverantör för korrigering 

 Inleverans och/ eller pris 

 korrigeras på order 

 SLUT

 Faktura betalas 

 Faktura inväntar förfallodatum

 Faktura matchas mot order 

 Inleverans och/ eller pris stämmer ej

 på faktura med order

 Inleverans och pris stämmer 

 på faktura med order

 Faktura tas in i korrekt ERP-system 

 Faktura2

 Orderbunden faktura



   
 

  
 

 

Bilaga 5: Faktura gammal process 1 

 HANDLINGSGRAF
 Serie
 Faktura gammal

 Dokument-Id
 fakturg1

 Utfärdare
 Daniel  Simon

 Datum
 2011-08-17

 Version
 1

 Sida
 1 (1)

 Dokumentnamn:  faktura g1

 ELLER

 ELLER

 fakturg3

 Ny faktura skapas 

 fakturg2

 Ny faktura skapas 

 fakturg3 fakturg2

 Omkostnadsfaktura Orderbunden faktura

 Registreras i ERP system 

 START

 Faktura anländer till fakturakontrollen

 Ny faktura skapas 

 Faktura anländer till leverantör

 Faktura skickas tillbaka till leverantör 

 Grunddata ej ok Grunddata ok

 Kontroll av grunddata 



   
 

  
 

 

Bilaga 6: Faktura gammal process 2 

 HANDLINGSGRAF
 Serie
 Faktura gammal

 Dokument-Id
 fakturg2

 Utfärdare
 Daniel  Simon

 Datum
 2011-08-17

 Version
 1

 Sida
 1 (1)

 Dokumentnamn:  faktura g2

 ELLER

 ELLER

 SLUT

 Faktura betalas 

 Faktura inväntar förfallodatum

 Faktura finaliseras 

 fakturg1

 Ny faktura skapas 

 Faktura anländer till leverantör

 Faktura skickas tillbaka 

 till leverantör 

 Inleverans och/ eller pris

 korrigeras på order 

 Inleverans och pris stämmer ej

 på faktura med order

 Inleverans och pris stämmer 

 på faktura med order

 Matchas mot order 

 fakturg1

 Orderbunden faktura



   
 

  
 

 

Bilaga 7: Faktura gammal process 3 

 
  HANDLINGSGRAF

 Serie
 Faktura gammal

 Dokument-Id
 fakturg3

 Utfärdare
 Daniel  Simon

 Datum
 2011-08-17

 Version
 1

 Sida
 1 (1)

 Dokumentnamn:  faktura g3

 ELLER

 ELLER

 fakturg1

 Faktura anländer till leverantör

 Ny faktura skapas 

 Faktura skickas tillbaka till leverantör 

 SLUT

 Invänta förfallodatum på faktura

 Faktura betalas 

 Faktura attesteras 

 Faktura ej ok
 Faktura ok

 Faktura godkänns och 

 skickas för attest 

 Faktura ej ok Faktura ok

 Faktura konteras och

 skickas för godkännande 

 fakturg1

 Omkostnadsfaktura
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