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Förord 
Denna studie handlar om upphandlingsprocessen för affärssystem och hanteringen av 
de utmaningar som uppstår längs processen. Införskaffande av affärssystem är ett stort 
projekt och investering som många företag gör och betraktar det som ett viktigt ämne 
att belysa. 
 
Vi skulle vilja börja den här uppsatsen med att rikta ett stort tack till våra handledare 
Ann Svensson och Ewa Zimmerman för ert stöd och engagemang genom hela 
uppsatsprocessen. Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som har 
lagt ner tid och energi för att för att hjälpa oss att i denna studie. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka de opponenter som bidragit med nyttig och konstruktiv 
kritik. 
 

Halmstad 2017 
 

Jacob Arvidsson                         Johan Gustafsson 
 

 

____________________                   ____________________ 
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Abstrakt 
Anskaffandet av ett affärssystem innebär en stor investering, som ofta utgör en stor del 
av företagets totala budget. Det är i stort sett omöjligt att uppfylla alla de krav som 
företagen ställer på systemet, vilket gör upphandlingsprocessen för affärssystem till en 
komplex och svårarbetad process. I den tidigare forskning som utförts tas det endast 
hänsyn till hur stora företag hanterar upphandlingsprocessen vilket gör att medelstora 
företag hamnar i skymundan. Det är därför viktigt att undersöka hur 
upphandlingsprocessen för medelstora företag ser ut och hur utmaningar som uppstår 
hanteras. Resultatet av denna studie påvisar både skillnader och likheter mellan 
medelstora och stora företag när det gäller upphandlingsprocess, dess utmaningar och 
hur företagen väljer att hantera dessa. 

Nyckelord: Affärssystem, upphandling, utmaningar. 

 

Abstract 

The acquisition of an Enterprise Resource Planning (ERP) involves a major investment, 
which often accounts for a large part of the company's total budget. It is close to 
impossible to meet all the demands of companies on the system, which makes the 
procurement process of Enterprise Resource Planning a complex and difficult process. 
In the previous research carried out, it is only taken into consideration how large 
companies handle the procurement process, which means that medium-sized companies 
end up not accounted for. It is therefore important to investigate how the procurement 
process for medium-sized companies looks and the challenges that arise are dealt with. 
The result of this study shows both differences and similarities between medium and 
large companies in terms of procurement processes, its challenges and how companies 
choose to handle them. 

Keywords: Enterprise Resource Planning, Acquisition, Challenges 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens ämnesområde och problembakgrund. Utifrån tidigare 
forskning presenteras sedan problemdiskussion som leder läsaren till studiens 
problemformulering och syfte. 

1.1 Problembakgrund 

Ett affärssystem är ett kommersiellt mjukvarupaket som gör det möjligt för företag och 
andra organisationer att integrera företagsprocesser och transaktionsdata. Ett 
affärssystem ses idag som en av förutsättningarna för att uppnå ett framgångsrikt 
företag, oberoende av företagets storlek (Kilic, Zaim & Delen, 2014). Dock utgör 
konsolideringen av företagets processer och data, genom en gemensam databas, större 
fördelar desto större företaget är (Verville, Bernadas & Halingten, 2005). Vikten av att 
välja ett affärssystem som passar verksamheten rör främst fördelar i beslutsprocesser 
som sker på den taktiska och strategiska nivån. Dessa beslutsprocesser ökar i 
komplexitet desto större företaget är, vilket också ökar vikten av att effektivisera dessa 
processer (Kilic et al., 2014; Markus, Axline, Petrie & Tanis, 2000).  
  
Affärssystemets livscykel består av tre faser; upphandling, implementation och 
användning. Upphandlingsprocessen är den samling av inledande aktiviteter som ett 
företag utför inför införskaffandet av ett nytt affärssystem (Forslund & Jonsson, 2010). 
En stor del av de införandeprojekt för affärssystem som genomförs hamnar utanför den 
förväntade ram som sätts för kostnad och tidsåtgång (Stefanou, 2001). En orsak till detta 
tycks vara att de krav och behov som ställs på det nya affärssystemet inte lyckas föras 
vidare från upphandlingsprocessen till implementationen (Kilic et al., 2014; Stefanou, 
2001). Något som gör upphandlingsprocessen ytterligare svårarbetad och komplex är 
att det oftast inte går att uppfylla alla de krav som ställs på systemet, vilket gör att flera 
överväganden måste göras (Kilic et al., 2014). 
  
Anskaffandet av ett affärssystem innebär en stor investering, som ofta utgör en stor del 
av företagets totala budget. Upphandlingsprocessen präglas därför av en risk och 
ovisshet, då ett inköp av ett system som inte passar verksamheten kan ha en negativ 
påverkan på flera av företagets områden och nivåer (Verville et al. 2005). Genom att 
bygga upp en tydlig struktur för hur upphandlingen av affärssystem skall se ut blir det 
enklare att hantera samtliga aktiviteter som upphandlingen kräver. Om det inte ägnas 
uppmärksamhet åt aktiviteterna, såsom planering, informationssökning, utvärdering 
och förhandling finns risken att det uppstår problem vid implementationen av systemet 
(Poon och Yu, 2010; Verville et al., 2005). Exempelvis kan ett system som inte passar 
verksamheten generera fel eller undermålig information för beslutstagare på en 
strategisk nivå, vilket skulle kunna resultera i att verksamheten styrs på felaktiga 
grunder. I värsta fall kan inköp av ett affärssystem som inte passar verksamheten till och 
med äventyra företagets existens, då insatsen är hög (Hill, 1999; Verville and Halingten, 
2001; Zeng et al. 2015). Det faktum att anskaffande av affärssystem utgör en ovisshet 
och risk, samtidigt som det innebär en omfattande ekonomisk investering, gör det ännu 
viktigare att ta rätt beslut från början. Upphandlingsprocessen möjliggör en utvärdering 
av vilket system som passar verksamheten bäst, innan den omfattande investeringen av 
pengar och resurser görs (Verville & Halingten, 2003). 
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Även om anskaffandet av ett affärssystem innebär både utmaningar och risker, så har 
den tekniska utvecklingen samt det ökade behovet av att integrera värdekedjor lett till 
att medelstora företag börjat använda affärssystem i större utsträckning än tidigare 
(Kilic et al. 2014). Tack vare att tekniken blivit billigare och att systemleverantörerna 
har gjort en satsning på att utveckla affärssystem som inte bara är anpassade för stora 
företag, har möjligheterna ökat (Johansson, Laurinavičius & Venčkauskaitė, 2015). Trots 
detta är studierna kring hur upphandlingen av affärssystem ser ut i medelstora företag 
få (Love & Irani, 2004). 
  
Den litteratur som berör upphandlingsprocessen baseras mer eller mindre fortfarande 
på studier utförda i stora företag. Verville och Halingten (2003) presenterar en känd 
sexstegsmodell som beskriver upphandlingsprocessen för stora företag, samtidigt som 
det saknas litteratur som behandlar hur medelstora företag går tillväga och huruvida 
utmaningar skiljer sig. 
  
Zeng et al. (2015), Bernroider och Koch (2001) samt Haddara och Zach, (2010) 
problematiserar denna bild, genom att påvisa att upphandlingsprocessen varierar med 
företagets storlek. Upphandlingsprocessen för stora och medelstora företag skiljer sig 
bland annat i utformning av projektgrupp, vilka metoder som används vid 
informationssökning och utvärdering av system, ledningsengagemang, resurser, 
kostnader samt vilka tekniska krav som företagen ställer på systemet. Zeng, Wang och 
Xu (2015), Bernroider och Koch (2001) samt Haddara och Zach, (2010) påvisar också att 
det finns anledning att tro att de utmaningar som är kopplade till 
upphandlingsprocessen för ett affärssystem varierar med företagets storlek. Därav finns 
det ett behov att undersöka upphandlingsprocessen för medelstora företag och de 
utmaningar som de kan ställas inför under processen. Detta leder fram till den 
problemformulering som studien har använt sig av: 
 
Hur kan medelstora företag hantera de utmaningar de ställs inför, vid upphandlingen av 
ett affärssystem?  
 
Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar som medelstora företag ställs 
inför vid upphandlingsprocessen för ett affärssystem och hur dessa utmaningar kan 
hanteras för att undvika framtida problem. 
  
Det förväntade resultatet kommer att presentera förslag för hur medelstora företag kan 
arbeta vid upphandlingsprocessen, för att hantera de utmaningar som uppkommer. 
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2. Litteraturstudie 

Detta kapitel presenterar och redogör för den litteratur som studien baserats på. 
Inledningsvis förklaras upphandlingsprocessen för affärssystem som är fundamentet i 
studien. Inom varje fas i processen förklaras de utmaningar som identifierats och hur de 
hanteras. Litteraturstudien avslutas med en sammanfattning och tabell över identifierade 
utmaningar. 

2.1 Upphandlingsprocessen för affärssystem 

Upphandlingsprocessen är en samling av de inledande steg som en organisation tar, när 
ett affärssystem ska införas. Upphandlingsprocessen för ett affärssystem, är en komplex 
process då den präglas av krav och behov både från de individer som medverkar i 
processen, men också krav och behov som ställs på systemet (Jadhav & Sonar, 2011; 
Verville et al., 2007). Vikten av processen är stor då den presenterar en möjlighet att 
undersöka eventuella fördelar, risker, utmaningar, kostnader, innan en omfattande 
investering av tid, pengar och resurser görs (Verville & Halingten, 2003). 
  
Upphandlingen av ett affärssystem initieras av att ett företag upplever ett behov att 
anskaffa ett affärssystem (Magnusson & Olsson, 2008). Anledningar till att ett företag 
känner behovet att införa ett nytt affärssystem, är till exempel strävan efter 
standardisering, att undvika kostnader för egenutveckling, hantering av problem med 
affärssystem, tillgång till en djupare kunskaps- och erfarenhetsbas. (Magnusson & 
Olsson, 2008). Efter att företaget har bestämt sig för att köpa in ett nytt affärssystem, 
följer upphandlingsprocessen som består av sex steg (figur 1). Dessa sex steg har till 
uppgift är att se till att ett system som passar företaget köps in (Verville & Halingten, 
2003). 
 

 

Figur 1.Upphandlingsprocessen för affärssystem (Verville och Halingten, 2003) 

2.1.1 Planering 

Den första fasen i upphandlingsprocessen är planeringsfasen, som syftar till att utföra en 
förstudie som mynnar ut i ett beslutsunderlag som är nödvändigt för att verksamheten 
skall kunna gå vidare med processen (Magnusson & Olsson, 2008; Verville & Halingten, 
2003). I planeringsfasen kartläggs verksamhetens processer utifrån krav, behov och 
begränsningar för att sedan sätta upp en önskad målbild (Magnusson & Olsson, 2008; 
Poon & Yu, 2010; Somers & Nelson, 2001; Verville & Halingten, 2003). Affärssystemet 
som köps in bör ligga i linje med den vision och de strategier som företaget satt upp, för 
att krav och behov ska kunna uppnås (Poon & Yu, 2010). Att definiera vilka 
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begränsningar verksamheten har är viktigt för att välja rätt system. Dessa begränsningar 
delas in i fem kategorier; tekniska, organisatoriska, ekonomiska, tidsmässiga och 
personalmässiga (Poon & Yu, 2010). Utifrån kartläggningen av verksamhetens processer 
skapas en kravspecifikation. Kravspecifikationen ligger till grund för de 
utvärderingskriterier som skapas som underlag till val av affärssystem. 
Utvärderingskriterierna består av de funktionella, organisatoriska och tekniska 
förändringarna som det nya affärssystemet ska möjliggöra (Verville & Halingten, 2003). 
Dessa kriterier används för att utvärdera de olika affärssystem som finns på marknaden, 
för att göra ett så bra val som möjligt (Poon & Yu, 2010). 
  
Det är viktigt att det finns ett starkt och hängivet engagemang från både projektledning 
och företagets ledningen från början av projektet. Om inte ledningen visar sitt fulla stöd 
för IT-satsningen är det svårt att lyckas med de stora förändringar som verksamheten 
står inför (Aloini et al., 2007). Även om stödet från ledningen bör uppstå så tidigt som 
möjligt i satsningen, så är det viktigt att det finns med under hela projektet. Vanligtvis 
finns ett starkt engagemang och driv i projektets inledande faser. När det sedan uppstår 
problem i projektet blir konsekvenserna av beslut som tagits uppenbara och stödet från 
ledningen blir otillräckligt (Lundberg, 2009). 
  
Att tidigt uppskatta vilka resurser som krävs vid ett upphandlingsprojekt, är särskilt 
viktigt eftersom det är en stor anledning till att många affärssystemsprojekt misslyckas 
är att företaget inte tilldelar tillräckliga finansiella och mänskliga resurser för projektet. 
En uppskattning av vilka resurser som behövs, bör kartläggas tidigt i 
upphandlingsprocessen för att projektet ska kunna uppnå de fördelar som det nya 
affärssystemet potentiellt innebär (Somers & Nelson, 2001). 
  
En av de kritiska aktiviteterna i planeringsfasen är sammansättningen av det 
projektteam som ska ansvarar för upphandlingsprocessen (Somers & Nelson, 2001; 
Verville & Halingten, 2003; Verville et al., 2007). Projektteamet bör bestå av personal 
som förstår verksamhetens vision och strategier, samt innehar den nödvändiga IT-
kompetensen som krävs (Poon & Yu, 2010). Det är viktigt att sammansättningen av 
projektteamet inte endast består av teknologisk kompetens, utan även av personer som 
har stor förståelse för företagets processer och behov. Finns behovet av extern 
erfarenhet och kunskap används externa konsulter som kan erbjuda expertis inom de 
områden som projektteamet saknar (Aloini, Dulmin & Mininno, 2007; Somers & Nelson, 
2001). En av de vanligaste anledningarna till att IT-projekt misslyckas är att det ur ett 
ledningsperspektiv inte tas hänsyn till planering och uppskattning av de risker som kan 
uppstå under projektets gång (Aloini et al., 2007). Att använda sig av konsulter kan 
resultera i reducering av risker med projektet, som annars kanske inte identifieras av 
företaget (Aloini et al., 2007, 2007; Somers & Nelson, 2001). 

 2.1.2 Information kring affärssystem 

Kommande fas i upphandlingsprocessen bygger på att söka information kring 
affärssystem och leverantörer, för att ge en tydlig bild av de möjligheter och problem 
som företaget står inför (Verville & Halingten, 2003). Då det hela tiden tillkommer ny 
information kring upphandlingsprocessen så ses informationssökning, precis som 
planeringsfasen, som en iterativ process. Utifrån planeringsfasens utfall söks externa 
och interna informationskällor som på något vis bidrar till upphandlingsprocessen. 
Dessa källor måste undersökas noggrant för att få en uppfattning om informationen är 
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pålitlig eller inte (Poon & Yu, 2010; Verville & Halingten, 2003). Genom att tidigt 
undersöka företagets organisatoriska och systemmässiga behov, blir det enklare att 
eftersöka rätt information för att sedan undersöka de alternativ till lösningar och 
leverantörer som erbjuds. (Magnusson & Olsson, 2008; Verville & Halingten, 2003). 
Denna fas är den mest intensiva under upphandlingsprocessen, då ny information hela 
tiden kan påverka samtliga andra faser, vilket illustreras i figur 1. 

2.1.3 Presentation av affärssystemsalternativ 

Nästa fas i upphandlingsprocessen syftar till att välja ut passande 
affärssystemsleverantörer, som kan uppfylla företagets mål och behov som tagits fram i 
tidigare faser. Denna fas baseras på den information som tagits fram i 
informationssökningsfasen (Stefanou, 2001). Detta steg kan ses som förmedlaren mellan 
planeringsfasen och utvärderingsfasen (Verville & Halingten, 2003). Majoriteten av 
affärssystemleverantörer erbjuder ofta en bred funktionalitet i sina 
affärssystemslösningar. Det är viktigt att uppmärksamma vilka styrkor och svagheter 
som finns och som ligger i linje med företagets krav (Stefanou, 2001). Vissa lösningar 
som leverantörerna levererar kan ha hög funktionalitet i vissa moduler, medan andra 
inte passar företagets riktlinjer och krav. Vissa affärssystem är bättre anpassade för 
specifika branscher, vilket måste övervägas när passande affärssystemsleverantörer 
skall väljas ut (Stefanou, 2001). Enligt Magnusson och Olsson (2008) är det viktigt att 
tidigt sortera bort de leverantörer som inte visar tillräckligt intresse av att göra kunden 
nöjd, eftersom relationen mellan parterna kommer vara viktigt för att projektet ska 
lyckas. Somers och Nelson (2001) skriver att de alternativa affärssystemslösningar som 
tas fram måste utgå från viktiga beslut som kommer att forma projektet, så som budget, 
tid och mål. Umble, Haft och Umble (2003) förklarar att den största anledningen till att 
en affärssystemsimplementation misslyckas beror på att de nya tekniska möjligheterna 
som systemen erbjuder inte går hand i hand med företagets processer och procedurer, 
vilket resulterar i att systemarkitektur och moduler inte matchar företagets riktlinjer 
och krav (Somers & Nelson, 2001). 

2.1.4 Utvärdering av affärssystem 

I utvärderingsfasen utvärderas tre aspekter av ett affärssystem: företaget som levererar 
systemet, dess funktionalitet och dess tekniska egenskaper (Verville & Halingten, 2003). 
De utvärderingskriterier som arbetas fram i planeringsfasen ligger till grund för 
utvärderingen. Affärssystem som når upp till alla utvärderingskriterier är vanligtvis 
omöjligt att uppnå. Projektgruppen måste väga och prioritera kriterierna mot varandra, 
för att välja det affärssystem som är mest lämpligt för verksamheten (Poon & Yu, 2010). 
Verville och Halingten (2003) poängterar att utvärdering av leverantören sker genom 
hela upphandlingsprocessen och inte bara i utvärderingsfasen. Utvärderingen av de 
funktionella och tekniska aspekterna startar även den tidigare, men intensifieras i 
utvärderingsfasen. Utvärderingen kan baseras på rent ekonomiska aspekter, där 
systemet och dess fördelar översätts till ekonomiska mått (Poon & Yu, 2010). 
  
Utvärderingen bör syfta till att både identifiera det bästa systemet och den bästa 
leverantören. Det är av största vikt att leverantören är tillräckligt intresserad av att 
erbjuda en så bra service som möjligt, annars bör det väljas bort. Relationen mellan 
företag, leverantör och konsulter bör vara god för att upphandlingen ska kunna lyckas 
och bör ses som ett partnerskap snarare än en köpare-säljare relation (Somers & Nelson, 
2001; Poon & Yu, 2010). 
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Under fasen för utvärdering och affärssystem anses användarinvolvering vara en 
essentiell del, framförallt vid leverantörernas demonstration av systemen. 
Användarinvolvering är starkt kopplat till att skapa en bättre förståelse för problem och 
teknologi. Detta leder i sin tur till att användarna ser det nya affärssystemet som viktigt 
för organisationen, vilket ökar deras vilja att delta i processen (Verville et al., 2005). 

2.1.5 Val av affärssystem 

Valet av affärssystem är utfallet av den tidigare utvärderingsfasen och grundas från 
informationssökningsfasen (Verville & Halingten, 2003). Valet av affärssystem 
innefattar viktiga beslut gällande budget, tidsåtgärd, målsättning och andra variabler 
som kommer att forma projektet. Att välja en affärssystemslösning som matchar 
organisationens kravbild är en kritisk aktivitet för att skapa det bästa förutsättningarna 
för implementationen (Somers & Nelson, 2001). Företag som är i fas med att 
implementera ett affärssystem måste vara beredda att lyssna på 
affärssystemsleverantören och ändra befintliga processer och procedurer så att 
systemet passar företaget. Därför är det viktigt att varje organisation försöker välja ett 
system som ligger i linje med dess styrkor och försöka bearbeta de svagheter som 
existerar (Umble et al., 2003). 
 
Att upphandla ett affärssystem som inte stämmer överens med företagets målbild kan 
skada verksamhetens prestanda. Därför är det viktigt att lägga stor energi på denna fas, 
då den ger en större chans till en lyckad systemimplementation (Aloini et al., 2007). 
Målet med upphandling och implementation av affärssystem bör vara att förbättra 
verksamheten, inte att implementera ett nytt system (Umble et al., 2003). 

2.1.6 Förhandling med leverantör 

Efter att företaget har gjort sitt val inleds förhandlingen med leverantören. 
Förhandlingen syftar till att arbeta fram en överenskommelse över vilka ansvarsområde 
respektive part har, samt vilka juridiska bestämmelser som ska reglera 
överenskommelsen (Verville & Halingten, 2003). Målet med förhandling är enkel; en 
part vill ha något och en annan part vill ha någonting annat. Parterna får oftast inte exakt 
vad de vill ha, utan det handlar om att hitta en gemensam överenskommelse som 
resulterar i att båda parter är nöjda (Lindell, 2014). Det som främst diskuteras i denna 
fas är priset för mjukvaran, antalet licenser som ska användas, betalningsvillkor, 
funktionella specifikationer, reparation och underhåll, tidsram för leverans och 
möjligheten till att säga upp avtalet. Ofta förekommer också en förhandling rörande pris 
för eventuella, externa konsulter samt utbildning av företagets tilltänkta användare 
(Jadhav & Sonar, 2011). 
  
Den strategi som företaget använder sig av vid förhandlingen med leverantören, 
beslutas redan i planeringsfasen (Aloini et al., 2007). Strategin anpassas dock för den 
leverantör och affärssystem som har valts. Exempelvis så kan förhandlingens 
tillvägagångssätt förändras om företaget har en tidigare relation till leverantören (Gefen, 
2014). 
  
Förhandlingen leder oftast fram till ett slutligt kontrakt, som binder företag och 
leverantör till varandra under en längre tid (Verville, Palanisamy, Bernads och 
Halingten, 2007). I vissa fall väljer företag att göra en pre-implementation pilot som 
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föregår förhandlingen. Denna pilot syftar till att synliggöra eventuella överraskningar 
(positiva och negativa). Detta för att om nödvändigt, kunna ta ett nytt beslut rörande 
överenskommelsen (Umble, Haft och Umble, 2003). 

2.2 Specifikt för upphandlingsprocessen i medelstora företag  

Zeng et al. (2015), Bernroider och Koch (2001) samt Haddara och Zach (2010) påvisar 
samtliga att upphandlingsprocessen kan skilja sig i förhållande till företagets storlek, i 
projektet samtliga faser. Zeng et al. (2015) beskriver att medelstora företag sällan väljer 
att dedikera IT-kompetens direkt till projektet och att de prioriterar flexibilitet och 
kostnad vid utvärderingen av de tilltänkta systemen. Detta förklaras med att mindre 
företag löper en större risk vid ett misslyckande då en större andel av företagets 
ekonomiska resurser investeras i det nya systemet. Bernroider och Koch (2001) påvisar 
att medelstora företag oftast använder sig av mer centraliserade projektteam, där färre 
medlemmar är inblandade, men har en tätare koppling till ledningen i företaget. Vidare 
beskrivs att medelstora företagen använder sig av billigare och mindre komplexa 
metoder för att söka information kring de potentiella affärssystem, samt att de oftare 
prioriterar ett system som är flexibelt, billigare och tar kortare tid att implementera. 
Även Haddara och Zach (2010) belyser att kriterierna för valet av affärssystem utgör en 
skillnad då flexibilitet, kostnad och integration till affärspartners processer ses som 
kritiska faktorer. Vidare beskrivs det att de utmaningar som är kopplade till 
upphandlingsprocessen skiljer sig mellan stora företag och medelstora företag, som en 
konsekvens av att exempelvis kompetens kring IT och projektledning tenderar att 
variera med företagets storlek. 

2.3 Sammanfattning litteraturstudie 
Affärssystem betraktas i dagsläget som den hörnsten som binder samman företags olika 
avdelningar och gör det möjligt att integrera organisationers företagsprocesser och 
transaktionsdata (Kilic et al., 2014; Verville et al., 2005). Upphandlingsprocessen för ett 
affärssystem består av en samling av de inledande steg som en organisation tar när ett 
system ska införas och detta är en komplex process (Jadhav & Sonar, 2011; Verville et 
al., 2007). Under processen finns utmaningar som, om de inte hanteras, kan utgöra 
hinder för en lyckad upphandling. Exempelvis under planeringsfasen där hopsättningen 
av projektteam ses som kritisk för en lyckad upphandling (Somers & Nelson, 2001; 
Verville et al., 2007; Verville & Halingten, 2003). Trots denna etablerade bild påvisar 
Zeng et al. (2015), Bernroider och Koch (2001) samt Haddara och Zach (2010) att det 
finns anledning att problematisera bilden, då företagets storlek skapar förändrade 
behov, förhållningssätt och utmaningar för medelstora företag. Medelstora företag 
lägger exempelvis större vikt vid att välja ett system som är lätt att anpassa efter 
företagets utveckling och som kostar mindre att införa. Zeng et al. (2015), Bernroider 
och Koch (2001) och Haddara och Zach (2010) påvisar att utmaningarna kring 
hopsättningen av projektteamet skiljer sig, där medelstora företag upplever en större 
problematik då övervägning kring vilka kompetenser som teamet ska innefatta. 
 
Nedan presenteras en sammanställning av de utmaningar som identifierats utifrån 
litteraturstudien i upphandlingsprocessens olika faser, planering, informationssökning, 
presentation av alternativ, utvärdering, val av affärssystem, förhandling (tabell 1). De 
utmaningar som är ett resultat av studier i medelstora företag är markerade i rött, för 
att särskiljas från de övriga. 
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Tabell 1. Identifierade utmaningar vid upphandling av affärssystem 
 

Fas Utmaning Referens 

Planering ·         Uppskatta och fördela tillräckligt och rätt resurser 
för att utföra upphandlingprojektet 

 

·         Sätta samman ett projektteam som innehar den 
kompetens som behövs för att upphandla ett nytt 
affärssystem 

 

Sfd    Utföra en förstudie som ligger till grund för 
företagets krav, behov och begränsning för att 
sätta upp en målbild 
  

·         Överväga vilka resurser och kompetenser som 
projektteamet ska innefatta, samt vilka som ska 
hämtas utifrån (ex. konsulter) 
  

 ·        Skapa ett engagemang och intresse hos ledningen, 
för att försäkra sig om att de stöttar projektets 
medlemmar i processen 

Somers och Nelson, 2001 
  

Somers och Nelson, 2001, Verville och 
Halingten, 2003 samt Verville et al., 
2007 
 

Magnusson & Olsson, 2008, Poon & 
Yu, 2010, Somers & Nelson, 2001, 
Verville & Halingten, 2003 
 
Bernroider och Koch, 2001, Haddara 
och Zach, 2010 samt Zeng et al. ,2015 
  

 

Aloini et al., 2007 

Informationssökning ·         Bedömning av informationskällors trovärdighet, 
för att ta beslut på rätt grunder 
  

·         Att införskaffa bra, användbar information trots 
att billigare och mindre komplexa metoder för 
informationssökning används 

Poon och Yu, 2010, Verville och 
Halingten, 2003 
 

Bernroider och Koch, 2001 

Presentation av 
affärssystemsalternativ 

·         Identifiera egenskaper som ligger i linje med 
företagets krav och behov 

  

·         Bedöma leverantörernas intresse för att inte 
riskera deras dedikation till projektet 

  

·         Utvärdera på vilket sätt det potentiella 
affärssystemet kan stödja verksamhetens 
processer och funktioner 

Stefanou, 2001 
  

Magnusson och Olsson, 2008 

 

Haft och Umble, 2003 

Utvärdering av affärssystem ·         Relation och kommunikation med leverantören 
och dess konsulter 

  

·         Involvera användarna 

Somers & Nelson, 2001; Poon & Yu, 
2010 
 

Verville et al., 2005 

Val av affärssystem ·         Identifiera och analysera systemets svagheter för 
att kunna ta beslut på rätt grunder 

 

·         Välja ett system som ligger i linje med 
verksamhetens krav- och målbild 
  

·         Överväga hur mycket kostnaden ska prioriteras, i 
jämförelse med affärssystemets egenskaper 

Umble et al., 2003 
  

  
Aloini et al., 2007 
  

Bernroider och Koch 2001; Haddara 
och Zach, 2010; Zeng et al. ,2015 

Förhandling med leverantör ·         Uppskatta systemets totalkostnad, för att få en 
överblick över vad systemet verkligen kommer 
kosta 

 

·         Specificera förhandlingens överenskommelse då 
parterna binds samman under en längre tid 

Jadhav & Sonar, 2011 
  

 

Verville, Palanisamy, Bernads och 
Halingten, 2007 
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3. Metod 
I metodavsnittet presenteras studiens tillvägagångssätt. Här förklaras den 
forskningsansats som har tillämpats i studien. Vidare förklaras litteraturstudie, urval, 
intervjuguide, analysmetod, etiska övervägande och avslutningsvis en metoddiskussion. 

3.1 Forskningsansats 
Studiens frågeställning “Hur kan medelstora företag hantera de utmaningar de ställs 
inför, vid upphandlingen av ett affärssystem?” krävde en djupare förståelse och kunskap 
för att bli besvarad. För att uppnå denna förståelse användes en kvalitativ 
forskningsansats som möjliggjorde insamlandet av empiriskt material som låg till grund 
för att kunna besvara frågeställningen. Det empiriska samlades in genom intervjuer med 
användare som varit inblandade i en upphandling av ett affärssystem i ett medelstort 
företag, för att skapa inblick i hur företagen arbetade under denna process. Detta 
arbetssätt stämmer överens med det Myers (2013) beskriver som en “kvalitativ 
forskningsansats”. Myers (2013) förklarar att denna ansats används för att förstå den 
kontext som människor verkar i. Detta stöds även av Holme och Solvang (1997), då de 
beskriver den kvalitativa forskningsansatsen som en tolkande ansats, vilket gör det 
möjligt att studera ett problem djupare genom att sätta sig in i intervjupersonens 
perspektiv. 

3.2 Litteraturstudie 

För att kunna svara på frågeställningen “Hur kan medelstora företag hantera de 
utmaningar de ställs inför, vid upphandlingen av ett affärssystem?” presenteras 
litteratur rörande upphandlingsprocessen och dess olika faser. Då det mesta som finns 
skrivet kring upphandling av affärssystem grundar sig på studier i stora företag, är det 
främst denna teori som litteraturstudien bygger på. För att ge en inblick i hur 
utmaningarna kan skilja sig mellan medelstora och stora företag avslutas 
litteraturstudien med ett kapitel kring upphandlingar i medelstora företag. De 
identifierade utmaningarna presenteras sedan i en tabell, utifrån vilken fas de uppstår i. 

Den sammansatta litteraturen har behandlats som sekundärdata. Sekundärdata är data 
som tidigare har samlats in och publicerats av andra forskare i form av vetenskapliga 
artiklar och böcker (Jacobsen, 2002; Myers, 2013). För att söka och samla in material till 
studien har Google Scholar och Högskolan i Halmstads söktjänst OneSearch, som är ett 
sökverktyg som söker igenom ett flertal databaser, använts. Sökorden som använts för 
dessa sökningar har varit upphandling, procurement, acquisition, pre-implementation, 
Enterprise Resource Planning, ERP, affärssystem, SMF, SME. Genom att kombinera dessa 
sökord har litteratur inom upphandling av affärssystem, val av affärssystem, 
implementation kring affärssystem och problematik kring upphandling av affärssystem 
hittats. För att välja ut artiklar användes välkända journaler, såsom Basket of Eight, som 
utgångspunkt. Genom att analysera referenslistan i de artiklar som först hittades, så har 
ytterligare litteratur kunnat samlas in för att stärka problemområdet. Att använda sig av 
välkända journaler och författare ger, enligt Webster och Watson 
(2002), litteraturstudien en högre kvalitet.  

3.3 Intervjukonstruktion 

Litteraturstudien har resulterat i att identifiera utmaningar som sedan legat till grund 
för intervjuguiden (bilaga 1). Den intervjuguide som konstruerades för studien är 
uppbyggd på tre delar och utgår från litteraturstudien som baseras på 
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upphandlingsprocessen av affärssystem för stora företag. Den första delen hanterar 
allmänna frågor om intervjupersonens roll i företaget och bakgrund om de affärssystem 
som används. Härnäst hanterades upphandlingsprocessen där intervjupersonerna fick 
förklara och ge sin bild på hur denna gick till. Avslutningsvis, utifrån resultatet i 
litteraturstudien (tabell 1), fördes intervjupersonen in på utmaningar kring 
upphandlingsprocessen och hur dessa hanterats. Denna del lades mest fokus på 
eftersom studien syfte är att undersöka vilka utmaningar som medelstora företag ställs 
inför vid upphandlingsprocessen. 

3.4 Urval 

För att genomföra studien har ett antal kriterier satts upp gällande vilka företag och 
intervjupersoner som skulle kunna besvara studiens frågeställning. Jacobsen (2002) 
skriver att kvalitativa undersökningar innehåller stora mängder data och det är därför 
viktigt att införa urval för att begränsa undersökningen. 
  
Det första urvalskriteriet hos de företag som valdes ut för intervju var att dessa vid 
tillfället för upphandlingen av ett affärssystem skulle klassificeras som medelstora, det 
vill säga ha mellan 50 och 249 anställda och vars omsättning inte överstiger 50 miljoner 
euro (ca 480 miljoner kr) /år [1], eftersom studiens syfte är att undersöka vilka 
utmaningar som just medelstora företag ställs inför vid upphandling av affärssystem. 
Det andra urvalskriteriet var att företagen under 2000-talet skall ha upphandlat, eller 
vid tillfället av studien, höll på att upphandla, någon typ av affärssystem. Detta tidsspann 
sågs som relevant då livstiden för ett affärssystem kan sträcka sig över lång tid och 
sannolikt har de flesta företag bytt system under 2000-talet. För att företagen i studien 
skall ha en gemensam nämnare så har ett tredje urvalskriterium varit att företagen skall 
använda affärssystemet inom produktion. 
  
För intervjupersonerna var det första urvalskriteriet att dessa skulle ha kunskap om 
upphandling kring affärssystem. Det andra urvalskriteriet var att intervjupersonerna 
ska ha varit delaktiga i en eller flera upphandlingsprocesser av affärssystem för att göra 
det möjligt att ge utförliga svar vid intervjutillfällen. Det tredje urvalskriteriet var att 
intervjupersonen skulle varit del av projektteamet och ha haft någon typ av ansvar vid 
implementation av affärssystem. 
 
Nedan presenteras information om intervjupersoner (tabell 2). Tabellen förklarar 
intervjupersonernas namn, vilket företag de arbetar på, deras befattning samt hur länge 
intervjuerna pågick. Samtliga intervjupersoner och företagsnamn är fiktiva för att 
skydda företagen och intervjupersonernas personliga integritet (Vetenskapsrådet, 
2002). I ett av företagen intervjuades tre personer då två av dessa erbjöd sig att vara 
med i studien efter den inledande intervjun i företaget. 

3.5 Företag och intervjupersoner 

3.5.1 Alfa 

Företag Alfa är ett företag inom tillverkningsbranschen. Under 2016 hade verksamheten 
en omsättning på 177 miljoner kr och en personalstyrka på 110 anställda. Alfa är aktiv i 
Västsverige där både kontor och tillverkning bedrivs. År 2013 implementerade 
verksamheten affärssystemet Jeeves, vilket valdes för att matcha verksamhetens 
kundkrets som till största del består av medelstora företag. En annan anledning till att 
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Alfa införskaffade Jeeves var att deras gamla affärssystem ASW försvann som produkt 
från marknaden och att verksamheten ville ha ett säkrare affärssystem. Systemet 
används både i produktion, andra operativa områden och administrativa delar av 
verksamheten. I studien medverkade en intervjuperson från företag Alfa. 

3.5.2 Beta  

Företag Beta är en verksamhet inom tillverkningsbranschen och levererar produkter till 
stora företag som Sandvik, Volvo och Scania. Beta har implementerat affärssystemet 
Jeeves och gick live i början av juni 2016. Dessförinnan använde sig verksamheten av 
affärssystemet Spectrum som implementerade 1997. Supporten lades ner och systemet 
höll på att fasas ut vilket resulterade i att Beta upplevde att ett modernt affärssystem 
behövde införskaffas. Systemet används i princip i hela verksamheten men delar som 
lyfts fram är logistik, marknadsföring, finans och produktion. Just i tillverkningen finns 
ett antal konfigurationer av Jeeves som är kritiska för verksamhetens drift. Under 2016 
hade företaget 129 anställda och omsatte ca 165 miljoner kr. Beta är verksamma i 
Västsverige, där huvudkontoret är placerat. Verksamheten har även en 
produktionsenhet i Lettland och även där håller Jeeves på att implementeras. I studien 
medverkade tre intervjupersoner från företag Beta som tillsammans utgjorde 
projektgruppen för upphandlingen av Jeeves. 

3.5.3 Gamma 

Företag Gamma är ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom 
medicinbranschen. Verksamheten använder sig av affärssystemet DC1 från Iptor sedan 
början av 2000-talet då verksamheten ville gå mot en helhetslösning där moduler för 
finans och produktion stod i centrum. I takt med att verksamheten växte och 
expanderade utomlands ökade behovet av ett system som på ett säkert och effektivt sätt 
hanterade produktionsorder, dokumentation och valutahantering. Dessförinnan 
använde Gamma sig av ett föråldrat orderhanteringssystem som endast användes till 
inköp- och produktionsorder. År 2016 hade verksamheten 253 anställda och omsatte ca 
662 miljoner kr och klassas därför idag som ett stort företag. Vid tillfället för 
införskaffandet av DC1 så klassificerades Gamma som ett medelstort företag. 
Verksamheten använder sig av systemet vid både administrativa områden som 
lönehantering och operativa områden som produktion. Företaget är verksamma i 
Västsverige och i studien medverkade en person från företag Gamma. 

3.5.4 Delta 

Företag Delta är producent och leverantör inom industribranschen. Företaget erbjuder 
ett brett sortiment av industriella emballageprodukter och har två fabriker i Sverige, 
samt en i Danmark. Delta är del av en större koncern och blev därför tvungna att 
införskaffa ett nytt standardiserat affärssystem som används i hela koncernen. 2010 
implementerades InforLN som då ersatte deras dåvarande affärssystem Microsoft 
Dynamics AX. InforLN används i hela verksamheten men med sina grafiska funktioner är 
produktionsmodulen en bärande del i verksamhetens tillverkning av produkter. 
Företaget är del av en större global kedja och år 2016 hade verksamheten 135 anställda 
och omsatte ca 474 miljoner kr. I studien medverkade en intervjuperson från företag 
Delta. 
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3.5.5 Epsilon 

Företag Epsilon är ett företag som verkar inom bryggeribranschen som producerar och 
levererar produkter inom Sveriges gränser. Sedan 2012 använder sig Epsilon av 
affärssystemet Microsoft Dynamics AX, version R3. Tidigare använde sig verksamheten 
av ett svenskutvecklat system vid namn IFS. Verksamheten kunde inte dra full nytta av 
det gamla systemet och upplevde att man började växa ur det och behovet av ett nytt 
system skapades. I och med att Epsilon verkar inom bryggeribranschen finns 
bestämmelser om bland annat spårbarhet och dokumentation som det gamla systemet 
inte kunde leva upp till. Epsilon använder sig av systemet både administrativt men 
framförallt inom produktion då systemet uppfyller de bestämmelser som måste följas. 
År 2016 hade verksamheten 110 anställda och omsatte ca 189 miljoner. I studien 
medverkade en intervjuperson från företag Epsilon. 
  
Tabell 2. Intervjupersoner 
 

Intervjuperson Företag Titel Intervjutid 

Daniel Alfa IT-ansvarig 58 min 

Tim Beta Logistikansvarig/produktionsansvarig 45 min 

Erik Beta Marknadsansvarig 56 min  

Adam Beta Ekonomiansvarig 45 min 

Christian Gamma IT-ansvarig 90 min 

Kalle Delta IT-ansvarig 62 min 

Sara Epsilon IT-ansvarig 70 min 

 

Intervjupersonerna som intervjuades i studien uppfyllde alla de urvalskriterier som 
sattes upp i studien. I företag Alfa intervjuades IT-ansvarig som tidigare arbetat som 
affärssystemkonsult och deltagit i många upphandlingar av affärssystem och på så sätt 
kunde bidra med sina erfarenheter till studien. Hos företag Beta intervjuades samtliga ur 
projektgruppen där varje intervjuperson hade kontroll på olika processer i företaget. De 
som intervjuades var en logistik- och produktionsansvarig, en marknadsansvarig och en 
ekonomiansvarig. Att intervjua flera personer på samma företag gav möjligheten att få 
olika perspektiv på den upphandling som utfördes i företaget. Christian på företag 
Gamma var IT-ansvarig och hade lång erfarenhet av branschen vilket resulterade i att 
han kunde ge utförliga svar kring ämnet. Kalle hos företag Delta hade deltagit i två 
upphandlingar som företaget genomfört, varav det senaste, interna affärssystemet 
upphandlades 2010. Avslutningsvis intervjuades Sara på företag Epsilon som bara för 
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några månader sen gick live med sitt nya affärssystem. Även Sara arbetade som IT-
ansvarig och hade en viktig roll i upphandlingsprojektet. 

3.6 Datainsamling 
För att samla in empiriskt material till studien har semistrukturerade intervjuer 
använts. Semistrukturerade intervjuer består av en blandning av öppna samtal och 
strukturerade frågor. Det är ett av de tillvägagångssätt som är vanligt förekommande 
inom kvalitativa ansatser (Kvale 1997; Longhurst, 2003). I studien har en och samma 
intervjuguide använts för samtliga intervjuer. Intervjupersoner har inte varit bundna till 
att följa intervjuguiden strikt utan de har innan varje intervju blivit uppmanade till att 
prata fritt kring det aktuella ämnet om de upplever att informationen skulle kunna bidra 
till studien. På så sätt har många bra diskussioner skapats kring utmaningar vid 
upphandling av affärssystem samt hur dessa utmaningar har hanterats. 
Intervjupersonerna upplevde även detta tillvägagångssätt som bekvämt och fungerande. 
Att inte följa en intervjustudie till punkt och pricka samt att ställa öppna frågor 
beskriver Denscombe (2016) och Ryen (2004) som grunden för en semistrukturerad 
approach. Författarna förklarar att metoden bygger på öppna, diskuterande och 
reflekterande frågor snarare än ja och nej svar och beskriver att semistrukturerade ger 
bättre kvalitet och djupare förståelse i ämnet. 
  
Intervjustudien utfördes hos fem företag med totalt sju intervjupersoner. Alla intervjuer 
utom en utfördes på plats hos företagen och varje intervju varade mellan 45–90 
minuter. Inför studien övervägdes att endast utföra telefonintervjuer till företag runt om 
i Sverige eftersom det till en början var svårt att få tag på företag att intervjua i 
närområdet. Allt eftersom ställde företag i närområdet upp på att delta i studien och då 
bestämdes att endast fysiska intervjuer, om möjligt, skulle utföras. Enligt Jacobsen 
(2002) skapar fysiska intervjuer ett starkare band och en personlig stämning i 
jämförelse med telefonintervjuer då det inte är möjligt att avläsa intervjupersonen 
kroppsspråk och ansiktsuttryck och på så vis tillhandahålla rikare svar. För att enklare 
kunna analysera det insamlade materialet så spelades samtliga intervjuer in med 
samtycke från samtliga intervjupersoner. Efter att fyra av intervjuerna hade utförts 
upplevdes en mättnad i materialet då majoriteten av intervjupersonerna gav liknande 
information. Detta kallar Jacobsen (2002) för saturation, vilket innebär att ytterligare 
datainsamling inte tillför någon ny kunskap till studien. 

3.7 Analysmetod 

I denna studie har en kvalitativ analys genomförts i tre steg, för att analysera det 
empiriska material som samlats in genom intervjuer. Samtliga intervjuer 
transkriberades direkt efter de utförts, vilket gav möjligheten att ytterligare bekanta sig 
med den insamlade data. Braun och Clarke (2006) förklarar att ett av de första stegen 
för att sätta sig in i ett material, är att transkribera ett samtal eller intervju.  
 
Efter upprepade genomgångar av det transkriberade materialet utfördes en induktiv, 
datadriven kodning. Här identifierades utmaningar som intervjupersonerna upplevde i 
samband med upphandling av affärssystem samt hur dessa utmaningar hanterats. 
Koderna utgjordes alltså av de utmaningar som identifierats, exempelvis “Efterlikna 
andra verksamheters systemval”. Braun och Clarke (2006), Myers (2013) och Saldana 
(2011) beskriver kodning som en analysmetod där fokus ligger på att identifiera 
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begrepp, mönster och sammankopplingar som gör större mängder data lättare att 
hantera.   
 
De identifierade koderna placerades sedan i teman som utgjordes av faserna i en 
komprimerad version av Verville och Halingtens (2003) sexstegsmodell för en 
upphandlingsprocess. De teman som identifierades var “Planering och förstudie”, 
“Informationssökning och utvärdering” och “Beslut och förhandling”. I dessa teman 
placerades de koder, det vill säga utmaningar som identifierades vid den induktiva 
kodningen, utifrån vilken fas av upphandlingsprocessen intervjupersonerna upplevde 
att utmaningarna uppstod. Detta tillvägagångssätt får stöd av Braun och Clarke (2006) 
som skriver att framtagandet av koder som genererar övergripande teman underlättar 
analysen av materialet.  
 
Koderna, det vill säga utmaningarna, utgjorde sedan grunden för en komparativ tolkning 
mellan det empiriska materialet och litteraturstudien. Denna jämförelse gjordes utifrån 
de teman, det vill säga faser, som koderna uppstod i. Den komparativa tolkningen mellan 
resultatet av intervjuerna och litteraturstudien resulterade i utmaningar och 
hanteringar av utmaningar som var utmärkande för de medelstora företagen i studien. 
Här identifierades även vilken fas av upphandlingsprocessen som utmaningarna 
uppstod i. 

3.8 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som denna studie kräver, rör de intervjuer som utfördes för att 
samla in data samt hur de som deltog i studien behandlades. 

Studien har utgått ifrån de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 
presenterar för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, för att försäkra oss om att 
studien följer en etisk korrekthet. Dessa principer delar Vetenskapsrådet (2002) in i fyra 
olika krav, som ska följas för att studien ska anses etiskt korrekt; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Eftersom studien innehåller kvalitativa intervjuer, så är det viktigt att uppfylla 
informationskravet, som innebär att de som berörs i studien ska informeras om det syfte 
som forskningen har. Därför är det viktigt att intervjupersonen informeras om den roll 
de har samt vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Det 
är bland annat viktigt att göra klart för de deltagande intervjupersonerna att medverkan 
är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Genom att tydligt 
informera vad studien kommer beröra, ger det en större möjlighet för intervjupersonen 
att reflektera över huruvida den vill delta eller ej. 

Eftersom studien involverar företag och anställda, är det viktigt att både företagens och 
de anställdas integritet behandlas väl. Detta behandlas av konfidentialitetskravet, som 
syftar till att alla i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och att 
personuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 
2002). 

Det är även av stor vikt att det som samlas in, bara används utifrån det syfte som 
presenteras för de som deltar, i detta fallet i informationsinsamling till kandidatuppsats. 
Här handlar det om att vara försiktig med informationen som samlas in, för att försäkra 
sig om att den bara används för forskningsfrågor och inte, exempelvis, att andra företag 
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får tillgång till den och kan utnyttja den (Vetenskapsrådet, 2002). För att resultatet ska 
anses etiskt korrekt, bör dessa krav uppfyllas och resultatet tydligt påvisa att det finns 
användning för den kunskap som studien presenterar. 

3.9 Metoddiskussion 
De intervjupersoner som ställde upp i studien bestod av sju personer med någon typ av 
koppling till upphandling av affärssystem. Intervjuerna utfördes hos fem företag där en 
intervjuperson från varje företag intervjuades (undantag Beta där tre personer 
intervjuades). Studien hade kunnat stärkas genom att göra fler intervjuer med 
respektive respondent, för att skapa en ännu bättre bild av deras erfarenheter och 
kunskap. Däremot upplevdes en mättnad i det empiriska material som samlades in, då 
svaren från de olika företagens intervjupersoner liknade varandra. Mättnaden påvisades 
då det under de senare intervjuerna uppkom allt mindre och mindre ny information 
kring ämnet. Detta beskriver Jacobsen (2002) som saturation, vilket han beskriver som 
fenomenet då ytterligare data i studien inte tillför någon ny kunskap utan det som sagts 
istället upprepas. 
  
Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer vilket gör det 
enklare att föra ett samtal utan att strikt följa en intervjuguide och även enkelt kunna 
ställa följdfrågor. Samtliga intervjuer utfördes fysiskt ute hos företagen utom en som en 
som utfördes med hjälp av Skype. Det blir tydligt att intervjuer som utförs fysiskt är mer 
effektiva än telefonintervjuer då det blir enklare att läsa av intervjupersonens 
kroppsspråk och sinnesstämning. Denscombe (2016) och Ryen (2004) beskriver att 
semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till mer öppna diskussioner och chansen att 
ställa följdfrågor utan att hålla sig för strikt till intervjuguiden, vilket de förklarar kan ge 
bättre kvalitet och djupare förståelse i ämnet. 
  
Att alla intervjuer utom en utfördes fysiskt hos intervjupersonerna gav möjligheten till 
bra och öppna diskussioner samt att känna av stämning och kroppsspråk. Detta gav oss 
rikare svar och gjorde det lättare att kommunicera, då det kan vara svårt att tolka enbart 
röst eller text utan ett fysiskt intryck vid intervjusammanhang. Jacobsen (2002) belyser 
att fysiska intervjuer ger ett starkare band och en mer personlig kontakt till 
intervjupersonen i förhållande till telefonintervjuer. Jacobsen (2002) beskriver att det 
ger ett rikare svar eftersom det går att läsa av in intervjupersonens kroppsspråk och 
ansiktsuttryck.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras och sammanställs resultatet av det empiriska materialet. 
Kapitlet är strukturerat utefter de olika företag och intervjupersoner som har intervjuats, 
för att skapa en bild över upphandlingsprocessens faser och hur de utmaningar som 
uppstår hanteras. Avslutningsvis illustreras de utmaningar som identifierats i kapitlet i en 
tabell. 

4.1 Företag Alfa 

4.1.1 Planering och förstudie 

Daniel hos företag Alfa förklarar att det första steget som görs i upphandlingsprocessen 
är att identifiera de behov som gör att ett företag väljer att byta eller köpa in ett system. 
Han påpekar att det kan finnas olika anledningar till varför verksamheter skaffar eller 
byter system. Bland annat kan företag bli uppköpta eller inse att nuvarande system är 
föråldrat. Daniel berättar att det är vanligt att det initialt sätts samman ett projektteam 
med en IT-chef, produktionschef och respektive linjechefer. Han förklarar att det är 
viktigt att teamet främst består av folk som har koll på företagets processer, snarare än 
teknisk kompetens, som istället kan komma från leverantörens konsulter. Daniel säger 
att det finns upphandlingsprojekt där VDn suttit med i projektgruppen, men menar att 
det är vanligare att det förekommer hos mindre företag. 
  
Daniel förklarar att förstudien oftast utförs av företaget själva men att det även händer 
att konsulter kommer in och gör arbetet. Enligt Daniel skall en förstudie utföras internt 
och ta den tid det behöver, för att ta fram en detaljerad specifikation på vad som behövs, 
då det ofta inte finns några andra än företagets anställda som har bättre koll på 
processerna i företaget. Han säger dock att om inte tiden finns så är alternativet att ta in 
externa konsulter, men att risken att personen är kopplad till en specifik leverantör och 
därför påverkar företaget i den riktningen. 
  

“Om man skall sammanfatta det här så är det att göra en ordentlig förstudie själv som företag. Inte 
titta för mycket på vad alla andra gör.” - Daniel 

  
Daniel uttrycker att hopsättning av ett projektteam kan bli en utmaning då det är viktigt 
att säkerställa att medlemmarna besitter den kompetens och engagemang som behövs. 
Han berättar att förstudien är fundamental för att en upphandlingsprocess ska lyckas 
och att det är viktigt att se till att ha en klar bild av vad som faktiskt behövs och hur läget 
ser ut idag. Han poängterar att utmaningen är att utföra en gedigen förstudie och 
använda alla tillgängliga verktyg som finns för att se till att förstudien blir så bra som 
möjligt. 

4.1.2 Informationssökning och utvärdering 

Daniel berättar att steget som efterföljer planeringen och förstudien är att välja system, 
för att sedan gå ner på vilka leverantörer eller partner som skall kontakta för en 
inledande kontakt. Gällande förhandlingen som ett avslutande steg nämner Daniel att 
det inte läggs något större krut på denna fas. Daniel berättar att efter att behovet 
identifierats, tog styrelsen ett beslut om att köpa in ett nytt affärssystem. När beslutet 
var taget var det dags att söka efter vilka system som fanns ute på marknaden och vilka 
som skulle passa just deras verksamhet. 
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Daniel förklarar att det är lätt att påverkas av andra när det gäller val av affärssystem 
under upphandlingsfasen. Han säger att det är vanligt att lyssna och titta för mycket på 
andra företag och kontakter, och därför väljer att köpa in samma system som de 
använder. Även om de fungerar bra i andra organisationer behöver de inte fungera bra 
för den berörda verksamheten och då står de med ett system som inte lever upp till 
företagets behov och processer. Daniel berättar att det är betydligt vanligare att mindre 
företag utsätter sig för detta, i förhållande till stora företag, eftersom stora företag ofta 
har en IT-avdelning som kan lägga större energi på att ta fram en gedigen förstudie över 
vad företaget faktiskt behöver. Samtidigt påpekar Daniel att det kan underlätta att 
använda sig av referenser vid val av affärssystem, men att nyckeln ändå ligger i 
förstudien. Just förstudien är något Daniel lägger vikt vid när han berättar om 
upphandlingen. Han förklarar att utmaningen ligger i att inte förbise förstudien och 
kopiera andra företagskoncept när det gäller upphandling av affärssystem, då varje 
företag är unikt. 
 

“Referenser skall man ta men man skall inte stirra sig blint och tro att bara för grannen kör samma 
system och gör ungefär samma saker som oss, så behöver det inte passa oss” - Daniel 

  
Daniel berättar att det är viktigt att gå ner på detaljnivå och intervjua folk som arbetar 
på de olika delarna i företaget för att kartlägga alla processer och på så sätt få en 
nulägesanalys som senare kan användas i upphandlingen. Gällande förstudien och 
tidsåtgången för projekt betonar Daniel att det handlar till stora delar om hur 
välorganiserat företaget i fråga är och hur väl rutinerna är dokumenterade. Han 
förklarar att det är ytterst få av de medelstora företagen som arbetar efter 
dokumentation utan istället ser förstudien som en tillfällig arbetsinsats som sker när 
beslutet om upphandling väl har tagits. 

4.1.3 Beslut och förhandling 

Daniel förklarar att det i hans fall inte lagts någon större energi på att förhandla när ett 
beslut om vilket affärssystem som skall införskaffat väl har gjorts. Han säger att när man 
lagt så mycket tid på förstudien och gjort så mycket research är man ganska säker på 
vad man vill ha. Det handlar mest om att förhandla licenser och priser, vilket är svårt då 
det inte är helt enkelt att förutse vad kostnaden för systemet kommer att bli, vilket kan 
vara lite oroväckande. 
  
När det kommer till att upptäcka problem med upphandlingen så förklarar Daniel att det 
oftast inte upptäckts under upphandlingsfasen utan märks först när systemet 
implementerats, vilket ofta kan härledas till en bristande förstudie. Han poängterar 
under intervjun är att det viktigt att få med sig ledningen under hela 
upphandlingsprocessen då han har hört om ett antal projekt som har misslyckats på 
grund av att ledningen har visat bristande engagemang eller inte varit en stöttande del 
under upphandlingsprocessen. Daniel berättar att han tror det är vanligare att det 
uppstår i större och medelstora företag än hos mindre företaget, eftersom ägare och VD 
är mer tätt inblandade i mindre företag. Han lägger dock till att det finns en risk i att VDn 
får för mycket att säga till om, då det objektiva synsättet kan bli lidande. Daniel förklarar 
att utmaningen ligger i att engagera ledningen med tanke på den stora investering som 
en upphandling av affärssystem innebär, där ett misslyckat projekt kan få omfattande, 
negativa påföljder. 
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4.1.4 Sammanfattning 

Daniel betonar att han upplevde en utmaning kopplat till hopsättning av ett projektteam 
och vikten att få in folk i teamet som har kunskap om verksamhetens processer. Han 
belyser att det är smart att använda sig av kontaktnätverk och andra referenser, men att 
utmaningen ligger i att inte kopiera andra företag då detta kan få stora konsekvenser. 
Daniel vittnar om upphandlingar där engagemanget från VD uteblivit helt vilket har 
resulterat i att projekt misslyckats. 

4.2 Företag Beta 

4.2.1 Förstudie och planering 

På företag Beta arbetar tre intervjupersoner som tillsammans utgjorde projektgruppen 
för upphandlingsprojektet. Tim arbetar som logistik- och produktionsansvarig, Erik 
arbetar som marknadsansvarig och Adam arbetar som ekonomiansvarig. Tim berättar 
att företaget var väldigt noga med den inledande planeringen av upphandlingen. Innan 
själva planeringen startade, sattes det projektteam som skulle genomföra projektet ihop. 
De berättar att projektteamet sattes upp utifrån de nyckelprocesser som företaget 
tidigare identifierat och definierat samtidigt som den tekniska kompetensen som 
behövdes för projektet samtidigt som teknisk hjälp hämtades från externa konsulter. 
Adam förklarar att den lilla projektgruppen som bildades hade full koll på företagets 
nyckelprocesser och bestod av engagerade individer och som var drivande i att företaget 
verkligen skulle byta system. Adam berättar att två av de tre projektmedlemmarna även 
satt med i företagets ledning. Han förklarar att kommunikation mellan projektgruppen 
och ledningen har under hela projektet varit bra då ledningen förlitat sig på 
projektgruppen, som tagit majoriteten av alla beslut själva. 
  

“Vi i projektgruppen har mer eller mindre tagit alla beslut då vi har ett så pass inflytande på 
företaget. Jag tror ledningsgruppen var med när vi valde system, annars har allting gått igenom oss i 
projektgruppen.” - Adam 

  
Både Erik och Tim berättar att de under projekttiden fick arbeta väldigt mycket för att få 
projektet att gå ihop. Han berättar att det kunde enkelt hamna över 200 procent, där 
många kvällar och helger under ett år gick åt, utan extra betalning. Han beskriver det 
som en utmaning att lägga så mycket extra tid för projektet som är nödvändig, samtidigt 
som andra uppgifter skall skötas. Erik tror att detta beror på att företaget är relativt litet 
där projektmedlemmarna bär ett stort ansvar för att projektet skall drivas framåt. 
  

”Det var veckor man jobbade över 200%. Det var väldigt många timmar både kvällar och helger 
under ett år. September till Maj var otroligt många timmar” – Erik 

  
Anledningen till att företaget bytte system var enligt Adam att systemet var föråldrat 
och inte levde upp till företagets krav. Företaget har alltid haft mallar och standarder för 
hur projekt skall utföras men Adam berättar att detta projektet sköttes mer ad-hoc. 
Projektet drog ut på tiden och han förklarar att upplägget nästan varit för överambitiöst, 
tagit för lång tid och kostat mycket pengar. Han målar upp bilden av att förstudien i 
projektet gjordes väldigt noggrant, med ett gediget internarbete där det togs fram scope, 
behovsanalys och kravspecifikation. Han förklarar att det lades väldigt mycket tid på 
behovsanalysen. Företaget tog här fram en bild över hur det såg ut nuläget samt hur det 
önskade läget skulle se ut. Adam berättar att de använde sig av en extern konsult innan 
upphandlingen för att diskutera frågor rörande affärssystemsmarknaden och planering 
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av projektet. Den kravspecifikation som skapats utifrån internarbetet, skickades sedan 
till de leverantörer som hade identifierats som lämpliga. De som kunde möta de krav 
som fanns, bjöds sedan in för att utföra demonstrationer. 
  
Tim förklarar vidare att olika scenarios sattes upp under planeringsfasen. Dessa 
scenarios syftade till att förbereda sig på att eventuella risker och utmaningar som kan 
uppstå. Han berättar att ju mer beslutet närmar sig, desto viktigare är det att ha 
förberett sig på eventuella problem. Han förklarar att det är en utmaning att planera för 
eventuella hinder som kan dyka upp längs med vägen, detta genom att utföra en 
riskanalys i förebyggande syfte. Rörande de oroligheter som fanns, gick tankarna så här: 
  

“Okej, vi har ett system som fungerar utmärkt för vår tillverkning, inköp och dom bitarna. Men hur 
ser detta systemet ut i framtiden? Vi ska ändå leva med systemet i 10–15 år. Kan det hänga med i 
utvecklingen?” - Tim 

4.2.2 Informationssökning och utvärdering 

Tim och Erik förklarar att det som efterföljde förstudien, var att välja ut leverantörer 
vars system mötte kravspecifikationen. Det var sex-sju system som fanns med på den 
inledande lista som sedan gallrades ner till fyra, som fick komma tillbaka och göra 
demonstrationer baserade på Betas verksamhet. Tim beskriver att utöver 
demonstrationen så besökte projektteamet verksamheter som redan använde sig av 
system från de tilltänkta leverantörerna. När detta var gjort återstod bara två 
systemleverantörer. 
  
Både Adam och Erik berättar att ett problem som uppstod vid demonstrationerna var 
leverantörernas oförmåga att leverera kvalitativa demonstrationer av systemen. Han 
berättar att samtliga leverantörer som fick möjligheten att utföra demonstrationer hos 
Beta inte levde upp till de förväntningar som företaget hade. Adam förklarar att 
leverantörerna var dåligt förberedda på att demonstrera relevanta delar i systemet. Han 
berättar att de fall som visades upp inte kunde kopplas direkt till Betas verksamhet. Det 
som visades upp saknade relevans och det finns inte heller någon standard för 
tillvägagångssättet vid demonstrationen. Adam förklarar att han såg detta som en stor 
utmaning eftersom demonstrationerna inte konkret visade hur affärssystemet skulle 
hjälpa Betas verksamhet. Detta resulterade i att Beta fick lita på vad leverantörerna 
lovade, snarare än vad som visades vid demonstrationerna vilket skapade oro. De 
förklarar att det blir svårt att se hur företaget kan dra nytta av systemet när det inte 
sätts i kontext till verksamheten. Erik berättar att om han hade fått göra om 
upphandlingsprocessen så hade han förespråkat fler studiebesök hos leverantörens 
befintliga kunder, för att få en tydligare bild av hur företag använder affärssystemet och 
hur väl upphandlingsprocessen fungerat. 
  

“Det är väldigt intressant för, ja det är väldigt skiftande. Rätt många har ganska värdelösa demos, har 
inte riggat upp någonting och sen vill de visa för mycket.” - Adam 

  
Tim berättar att det under upphandlingen är svårt att försäkra sig om att leverantören 
skulle tillgodose verksamheten med konsulter med rätt kompetens. Vidare förklarar han 
att det var en utmaning att hamna inom de uppsatta ramarna för kostnad som satts upp. 
Något som han tror är ganska standard för framförallt mindre tillverkande företag, på 
grund av att många av dess processer kan vara relativt unika från case till case. Tim 
säger att det är lätt att kostnaden springer iväg när en “fix eller anpassning” måste göras 
i systemet.  
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Under mötena med Jeeves var samtliga i projektgruppen delaktiga vid demonstrationer 
vilket gjorde dem till supervisors. Erik menar att de borde ha involverat de egna 
användarna mycket tidigare i processen för att få upp intresset och kunna få ut mer av 
systemet då det funnits visst motstånd hos slutanvändarna att gå in i det nya systemet. 
Vidare förklarar Erik att de varit lite naiv med tidsplanen och att de inte hade klart för 
sig vad som faktiskt skulle hända med användarna efter upphandlingen. 

4.2.3 Beslut och förhandling 

Att Beta tillslut valde Jeeves berodde på att de krav som togs fram i förstudien 
överensstämde med funktionaliteten i affärssystemet. Något Tim belyser är att när de 
väl valt att gå på Jeeves så skulle de mer noggrant i upphandlingen specificerat upp vilka 
konsulter som företaget behövde. Erik menar att det blivit mer effektivt, då de kunnat 
nyttja seniora konsulter till företagets processer medan juniora konsulter hade kunnat 
utföra enklare uppgifter. 
  
Erik berättar att hans vänner och kontakter i branschen som gjort upphandlingar av 
affärssystem, där utfallet varit sämre, har ofta berott på att förstudien har utförts på ett 
undermåligt sätt och att man försöker efterlikna andra företags systemlösningar. Istället 
väljs system från stora leverantörer som inte passar företagens krav och målbild. Han 
förklarar att arbetet med förstudien är den viktigaste aktiviteten i upphandlingen och att 
det är en utmaning att se till att förstudien utförs ordentligt. Om detta inte görs kommer 
den berörda verksamheten troligtvis ta fel beslut. 
  

“De kontakter jag har och, mina vänner som har bytt system har gjort en sämre upphandling än vad 
vi gjort, en sämre förstudie och mindre intresse där går man mer på stabila säkra kort, man tar in 
stora leverantörer.” - Erik 

  
Någonting som Erik lyfter under intervjun är att det råder ovisshet om hur långt i 
projektet de olika avdelningar egentligen har kommit. Han förklarar att vissa är på 
samma nivå som när de använde det gamla systemet och att de än så länge inte har fått 
sitt lyft, medan andra avdelningar anser att de gjorts väldigt mycket. Det spåras tillbaka 
till upphandlingen och framförallt förhandlingen, där en del specialanpassningar som 
utlovades av konsulterna uteblivit, vilket har gjort att vissa avdelningar i organisationen 
inte fått sitt lyft än. Erik tycker att den bristfälliga kommunikationen mellan 
verksamheten och konsulterna utgjorde en utmaning och att den skulle kunna vara 
betydligt bättre. Han förklarar att detta var en av anledningarna till att konsulterna än 
idag kostar pengar för utlovad funktionalitet som inte är klar vilket har gjort att priset 
på projektet dragit iväg mer än planerat. 

4.2.4 Sammanfattning 

Intervjupersonerna i företag Beta upplevde stora utmaningar med att 
systemleverantörerna utförde undermåliga demonstrationer av systemen, vilket 
resulterade i att Beta fick förlita sig på vad leverantörerna lovade istället för upplevelsen 
av systemet. Projektgruppen som sattes ihop efter verksamhetens nyckelprocesser 
berättade att det var en utmaning att de tvingades lägga så mycket tid under projektets 
gång. Intervjupersonerna i Beta förklarar att det varit svårt att uppskatta kostnaden för 
projektet vilket de tror är mer vanligt förekommande för mindre företag. Erik förklarar 
att det är viktigt att inte efterlikna andra verksamheters systemlösningar eftersom det 



21 
 

kan resultera i att fel affärssystem väljs. Intervjupersonerna poängterar att de tidigare 
borde involverat användarna eftersom de förekom visst motstånd vid systembytet. 

4.3 Företag Gamma 

4.3.1 Planering och förstudie  

Christan på Gamma är ansvarig för företagets Business/IT-avdelning och berättar att 
han var en del av det projektteam som utförde upphandlingen och implementationen av 
företagets befintliga affärssystem. Tillsammans med ekonomichefen var han drivande i 
det team som utöver de två nämnda, bestod av en kundserviceansvarig, en lageransvarig 
och en ansvarig för produktion och inköp. Christian benämner dessa som 
superanvändare, som fungerade som en röst för användarna inom de olika funktionerna. 
  
Trots att dessa superanvändare hade uppgifter inom projektet, så förväntades de hinna 
med sina ordinarie arbetsuppgifter vid sidan om. Christian berättar att de inblandade 
var medvetna om denna utmaning, men att det var svårt för företaget att frigöra denna 
personal. Christian betonar att flera diskussioner angående detta fördes, men att det var 
svårt att frigöra personal då ledningen endast såg ytterligare kostnad för företaget. 
  

”Det är också där en stor del av kostnaden för införandet ligger, behöver man ersätta fem personer i 
ett och ett halvt år, beroende på hur stort det är. Att få den kostnaden sanktionerad, man ser det 
liksom som en kostnad. Det ska man inte behöva ta. De menar på att det bara är att installera”- 
Christian 

  
Christian hade helst sett att projektmedlemmarna i god tid frigjordes från övriga 
uppgifter, för att ha tid på sig att sätta sig in i projektet. Istället var de tvungna att stå 
med endast ett ben i projektet, vilket gjorde den då tunna personalstyrkan tungt 
belastad. 
 

“Om samma projekt hade utförts idag, så hade jag sett till att så snart beslutet om ett nytt 
affärssystem var taget, så skulle “core teamet” skapas och sedan i stort sett vara frikopplade från 
verksamheten tills dess att systemet var upphandlat och infört. Detta hade minskat antalet saker som 
fallit mellan stolarna och därför inte blivit gjorda.” - Christian 

  
Christian beskriver att behovet av ett nytt affärssystem uppstod i och med att företaget 
växte och började distribuera till utländska marknader. Tidigare hade företaget bara 
använt sig av ett system som i princip bara stödde utleverans och Christian belyser att 
ett heltäckande system, som kunde stödja den komplexa verksamheten var ett måste. 
  
Christian berättar att en av de första uppgifterna som projektteamet stod inför var att 
skapa en kravspecifikation, som sattes ihop tillsammans med en extern konsult. 
Konsulten intervjuade både ledningen och användarna för att samla in information kring 
företagets processer. Kravspecifikationen var så pass detaljerad så att de till och med 
definierade vad en order var, vad den innebar och vad den innehöll. Christian berättar 
att det som låg till grund för kravspecifikationerna var processbeskrivningar med 
tillhörande informationsinnehåll. Gamma och konsulten var väldigt noga med att utgå 
ifrån vad systemet kunde utföra, för att sedan koppla mot de berörda processerna. 
Christian berättar att en noggrann genomgång gjorde att företaget fick en bra bild över 
vad de behövde, med riklig information kring flödena som en grund att stå på. Vidare 
belyser han även att det var särskilt viktigt att involvera användarna så pass tidigt i 
processen, då det skapar en känsla av ansvar och ökar deras engagemang. Christian 
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förklarar även att användarna hålls lite “gisslan” genom att de involveras i processen, då 
de indirekt blir ansvariga för ett eventuellt misslyckande. Något som förhoppningsvis 
leder till att användarna försäkra sig om att kommunicera vad de tycker och tänker 
under processens gång. 
  
Vidare berättar Christian att användarinvolveringen, och främst valet av användare som 
skulle involveras, utgjorde en utmaning. Svårigheten låg i att försöka skapa en 
representativ användargrupp med en blandning av karaktärer. Han förklarar att det är 
lätt att välja de som har driv och är positiva till förändringen, istället för de som har en 
negativ syn. Christian säger att avvägningen är viktigt för att hitta balansen mellan 
användarnas olika viljor och en användargrupp som tar sig framåt. 

4.3.2 Informationssökning och utvärdering 

Vidare berättar Christian att det var utifrån den förstudie som konsulten tillsammans 
med superanvändarna utförde, som en förfrågan skapades. Denna förfrågan skickades ut 
till de leverantörer som vid första anblick kunde leverera lösningen, vilket var ca 5–8 
bolag. Bolagen återkom sedan med förslag på hur deras lösning skulle se ut. Christian 
förklarar att dessa lösningsförslagen granskades och de som klarade “måste ha”-kraven, 
gick vidare i processen. De krav som hade satts upp kategoriserades i just “måste ha”-
krav och “bra att ha”-krav. 
  

“Vi skickade ut en förfrågan till 5–8 bolag någonting, fick väl in svar från dom då med olika lösningar. 
En del kunde man kasta ut direkt då de inte klarade av ”måste ha” -kraven” - Christian 

  
Christian beskriver att förslag på lösningar som kom in kopplades mot de processer och 
problem som verksamheten identifierat. Systemen utvärderades sedan utifrån hur de 
löste verksamhetens problem, hur smidiga de var att jobba i och hur hög kvalité den 
informationen höll. Utifrån detta valdes tre system ut och leverantörerna bjöds in för 
vidare presentation av sin lösning. Varje leverantör fick ett par heldagar där de fick visa 
hur de kunde lösa användarfall som superanvändarna skapat utifrån verksamhetens 
processer. Christian berättade att användarfallen tagits fram för att se hur 
leverantörerna praktiskt planerade att möta verksamhetens krav och behov. Christian 
beskriver att Gamma hade ett krav som var ganska unikt, då de var väldigt beroende av 
en spårbarhet genom systemet. Detta krav tillsammans med en del unika 
orderhanteringsärenden, gjorde att en genomgång av praktiska användarfall var 
nödvändiga för att kunna välja rätt system. 
  
Christian förklarar att han upplevde att kommunikationen med de leverantörer som 
togs in för att utföra användarfallen utgjorde en utmaning. Han berättar att det är viktigt 
att vara tydlig i sin kravsättning och att leverantörerna får visa hur de tänkt lösa kraven 
(framförallt om det är ett ”måste ha”-krav). Christian betonar att svårigheten ligger i att 
överföra hur leverantören förväntas tolka de krav som satts upp. Om det inte finns en 
tydlig och fungerande kommunikation mellan leverantören och kunden, blir det svårare 
för de att mötas kring systemet. Christian påpekar att en bristande kommunikation kan 
leda till att leverantören missar en viktig del av kravspecifikationen, vilket i sin tur leder 
till att leverantören väljs bort. 
  

”Risken är ju att kommunikationen brister. Att man inte riktigt förstår varandra. Att man är tydlig i 
sin kravsättning och att man verkligen låter leverantören visa hur de har tänkt lösa det här kravet.” - 
Christian 
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Under processen för val av leverantör stötte projektet på problem då en av 
leverantörerna skickade konsulter som inte, enligt Christian, höll måttet. Han berättar 
han upplever en stor omsättning av personal i konsultyrket, vilket innebär att de flesta 
inte har den erfarenhet som krävs. Detta faktum gjorde att företaget upplevde en 
utmaning i att försäkra sig om att konsulter med rätt kompetens var de som 
representerade leverantören. Christian menar att det känns ofrånkomligt för mindre 
företag att få samma, erfarna konsulter som stora företag och tror samtidigt att det hade 
varit lättare om konsultfirman värderade en stor investering och en längre relation. Han 
berättar vidare att han fick erfara just detta när företagets moderbolag var inne i en 
upphandling med en stor affärssystemsleverantör. Moderbolaget som var betydligt 
större än Gamma, innebar en enorm affär för leverantören och fick, enligt honom, ett 
betydligt mer erfaret och kompetent team till sitt förfogande. 

4.3.3 Beslut och förhandling  

Christian berättar han upplevde att det var viktigt att det fanns ett klart mandat från 
ledningen och att projektet styrdes efter en tydlig målbild. Själv beslutet i sig utgör en 
utmaning, då företaget ska bestämma sig hur de olika fördelarna och nackdelarna väger 
mot varandra. Christian påpekar att det är viktigt att ha en förstående ledning, som har 
ett långsiktigt synsätt. Genom att se affärssystemet som en långsiktig lösning kan det 
vara lättare att få igenom upphandlingen av ett system som är dyrare, men som på sikt 
är till större fördel för företaget. 
  
Vidare berättar han att han upplever en kortsiktighet i företagsklimatet, oavsett 
bransch. Han säger att ett införande av ett nytt affärssystem är ett beslut som ska levas 
med i tio, kanske till och med 25 år. Av just denna anledning menar han att det är viktigt 
att lägga tid och energi på beslutet, och inte bara välja den kalkylen som ser bäst ut 
kortsiktigt. 
  

“Det är ju 10-års beslut för de flesta företag om man inte helt ändrar och växer enormt mycket. I vårt 
fall så har det ju varit ett 25-årsbeslut. Därför är det ju viktigt att lägga tid och energi på det och inte 
bara välja det som har den bästa kalkylen kortsiktigt.” - Christian 

  
Christian berättar även att de var väldigt noga med att besluta sig för ett system som 
kunde växa med företaget och tillgodose de krav och behov som uppstod när företaget 
växte. Han betonar att det är viktigt att köpa ett system som inte bara stödjer den 
verksamhet som finns just nu, utan den som företaget strävar efter att uppnå. 
Flexibiliteten var väldigt viktig för Gamma, då de planerade och förväntades växa 
avsevärt de närmaste åren efter införandet. 
  
Christian förklarar att en övergripande utmaning som affärssystemsupphandlingar står 
inför, är att själva projektet inte ses som ett så omfattande projekt som det faktiskt är. 
Även om komplexiteten växer med storleken på organisationen, så har de större 
företagen också mer resurser. Christian påpekar att det är viktigt att mindre bolag 
tänker sig för, då ett affärssystem som passar verksamheten kan minimera framförallt 
väldigt mycket administrationsarbete och anpassningar, vilket i längden innebär en 
mindre kostnad. 

4.3.4 Sammanfattning 

Under projektets gång var Gamma tvungna att hantera en rad utmaningar. I den 
inledande fasen var de kritiska uppgifterna att välja personal med rätt kompetenser för 
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projektteamet, involvera användare som kunde representera de olika avdelningar samt 
att skapa en kravspecifikation som kunde lägga till grund för utvärderingen. När 
potentiella leverantörer och system identifierats gicks praktiska användarfall igenom, 
där respektive leverantör fick presentera sin lösning. Under denna fas upplevde 
Christian att kommunikationen med konsulterna som företrädde systemen var 
bristande och att konsulternas kompetens och erfarenheten inte alltid nådde upp till den 
nivån som företaget efterfrågade. I den avslutande fasen av projektet, då ett beslut skulle 
tas, betonades vikten av att projektet varit styrt av en tydlig målbild, att ledningen valde 
att anamma ett långsiktigt perspektiv och att beslutet tas med hänsyn till var företaget 
är på väg. Att kunna motivera och visa att det är på detta sätt som ett beslut ska tas, för 
att verksamheten på lång sikt ska få ut det mesta av systemet, är något som Christian såg 
som en utmaning som var både svår och viktig att ta sig an. 

4.4 Företag Delta 

4.4.1 Planering och förstudie 

Kalle berättar att han hade rollen som teknisk kunnig när företaget senast upphandlade 
ett nytt affärssystem. I hans roll ingick främst uppgiften att se över vilka moduler som 
företaget behövde, samt att utföra en GAP-analys (gapet mellan den nuvarande 
verksamheten och verksamheten företaget vill uppnå med affärssystemsbytet). Kalle 
berättar att efter att behovet av ett nytt affärssystem hade identifierats, utsågs 
medlemmar till det projektteam som skulle utföra upphandlingen. Kalle förklarar att 
projektteamet utgjordes av ansvariga för företagets nyckelprocesserna, såsom 
försäljning, produktion, logistik, finans och IT. Kalle berättar även att de flesta som var 
med i projektteamet hade en roll i företagets ledning och att det i stort sett var bara VDn 
som stod över projektet. Projektmedlemmarna fungerade även som keyusers och 
företrädde respektive avdelnings användare. 
  
Han berättar att det fanns en bra relation mellan VDn och projektteamet och att det 
aldrig kändes som att VDn eller ägarna bromsade upp projektet. Detta då de snarare var 
väldigt positiva till förändringen och att den skulle hända så fort som möjligt. Kalle 
förklarar att detta kan utgöra en utmaning och skilja sig beroende på vad som ligger 
bakom systembytet: 
  

“Är det så att det är exempelvis ägarna eller till och med aktiemarknaden som kräver ett nytt 
affärssystem, så kan piskan bli större. “- Kalle 

  
Kalle förklarar att de identifierade en utmaning i att projektmedlemmarna skulle arbeta 
med sina ordinarie uppgifter parallellt med upphandlingen. Trots att detta sågs som en 
utmaning när projektet skulle starta, så utgjorde detta inte några större hinder när 
projektet väl var igång. Faktumet att upphandlingen endast innebar veckovisa möten, 
samt några enstaka halvdagar för workshops, gjorde att denna utmaning kunde 
hanteras utan att utgöra några större hinder. 
  
När projektteamet var utsett gicks verksamhetens processer och arbetssätt igenom. 
Kalle berättar att verksamheten arbetar efter LEAN och därför kontinuerligt utför 
förbättringsarbete kring sina processer, vilket gjorde att företaget redan befogade över 
en uppdaterad processkartläggning. Han berättar däremot att de utförde en GAP-analys, 
som syftade till att dokumentera affärssystemet och verksamhetens aktuella prestation, 
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samt det nya systemets potentiella prestation. För att utföra denna GAP-analys var 
företaget beroende av användarnas åsikter om nuläget, något som utgjorde en utmaning 
i sig. Kalle berättar att han upplevde det svårt att få användarna att ställa sig upp och 
säga vad de tyckte när systemet upphandlades: 
  

”Man måste jobba efter att folk vågar när man gör analysen. Man måste ha den miljön så att folk 
ställer sig upp och spyr sin galla då och inte när man har implementerat” – Kalle 

  
Vidare förklarar Kalle att de valde att lägga stor vikt vid GAP-analysen för att försöka 
fånga in det mesta av problematiken så tidigt som möjligt, för att undvika problem 
senare i processen. Denna GAP-analys kompletterades med en riskanalys, som kartlade 
vilka risker och utmaningar som projektet potentiellt kunde medföra. De flesta av 
riskerna och utmaningarna som identifierades förväntades, om de inte hanterades, 
påverka projektets tidsåtgång. Kalle berättar att de inte satte upp någon konkret 
hanteringsplan för dessa risker, men att lösningen låg i att skapa sig utrymme för att 
kunna flytta måldatum eller att sätta in extra resurser. 

4.4.2 Informationssökning och utvärdering 

Kalle förklarar att när GAP-analysen var gjord, började de kolla på vilket affärssystem 
som stödde deras processer bäst. De krav och behov som verksamheten utgjorde sågs 
över, för att sedans analyseras utifrån huruvida dessa verkligen var nödvändiga och om 
verksamheten kunde jobba på ett effektivare sätt. Vidare berättar Kalle att när 
processerna hade matchats mot de potentiella affärssystemen, bjöds leverantörer in för 
att utföra workshops. Kalle påpekar att det egentligen bara stod mellan två kandidater, 
då hälften av Deltas partners använde sig av ett system och andra hälften ett annat 
system: 

“Trots att vi bara hade två potentiella kandidater gjordes en omfattande analys av leverantörerna, 
vilket var högst nödvändigt då bytet innebär en stor investering. Vi utförde workshops under två 
halvdagar, där leverantören ställde upp verkliga case med verkliga data, för att demonstrera hur 
deras affärssystem kunde stödja den aktuella verksamheten.” - Kalle 

4.4.3 Beslut och förhandling 

Kalle berättar att resultatet av workshopen, i kombination med den prisbild som 
leverantören satte upp, ledde fram till valet av affärssystem. Kalle upplever att företaget 
som ska köpa in affärssystemet ofta har en ganska bra bild över de kostnader som rör 
hårdvara, såsom datorer, skärmar och servrar. Däremot är det de löpande kostnaderna 
som framförallt förhandlas när valet av leverantör är gjort. Dessa löpande kostnader rör 
exempelvis installation, underhåll och konsultkostnader. Kalle berättar att han, under de 
upphandlingar han har varit med på, aldrig lyckats få en leverantör att sätta en fast 
kostnad på det arbete som ska utföras. Kalle menar att detta är en utmaning som måste 
tas i beaktning när ett nytt affärssystem upphandlas. Han upplever att det kan lösas på 
två sätt, antingen lyckas företaget som ska köpa in systemet tvinga fram en fast 
kostnadsbild för det löpande arbetet eller så undviker de att använda sig av 
leverantörens konsulter i så stor utsträckning som möjligt. Företaget bör enligt Kalle 
fundera på att anställa en person som alltid finns in-house, vilken utgör en helt annan 
kostnadsbild.  

4.4.4 Sammanfattning 

Kalle på Delta berättar att företaget hade en stor nytta av att jobba med LEAN, då de 
redan innan upphandlingen började hade bra koll på sina processer. I den inledande 
fasen identifierades två utmaningar, att projektteamets medlemmar skulle utföra 
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ordinarie arbetsuppgifter vid sidan om projektet och svårigheten att få användarna att 
verkligen kommunicera vad de vill få ut av det nya systemet. När de potentiella 
systemen och leverantörerna skulle utvärderas utförde företaget workshops med fall 
som speglade den verkliga verksamheten. Kalle belyser att detta är en särskilt viktig 
aktivitet eftersom systemet medför en så omfattande investering. Under den sista fasen 
av projektet, då ett system skulle väljas och priset förhandlas, upplevde Kalle att 
utmaningen låg i att förhandla fram en fast prisbild för de löpande kostnaderna. Kalle 
berättar att leverantörerna tycks vilja hålla kostnaderna för underhåll och 
konsultkostnader så flytande som möjligt, något som utgör en osäkerhet för företaget 
som ska köpa in systemet. 

4.5 Företag Epsilon 

4.5.1 Planering och förstudie  

Sara på företag Epsilon arbetar som IT-ansvarig och var med under hela processen för 
upphandling och införandet av det nya affärssystemet. Hon var en del av den 
projektgrupp som upphandlade det nya systemet, som även gick live för en kort tid 
sedan. Sara berättar att projektteamet bestod av en IT-ansvarig, ekonomichefen, en 
produktionsansvarig och en inköpsansvarig. Projektet innefattade också 
nyckelanvändare från alla avdelningar, som hade till uppgift att utbilda de övriga 
användarna. Sara förklarar att anledningen till att behovet av ett nytt affärssystem fanns, 
berodde på att det gamla systemet inte kunde uppfylla de krav som verksamheten hade. 
Hon förklarar att det hänt mycket med dagligvaruhandeln rent tekniskt och att det inte 
fanns tillräckligt med stöd i det gamla systemet för att hänga med i utvecklingen. 
  

“Det va många faktorer som gjorde att vi behövde uppgradera eller byta för vi bestämde oss inte från 
början vad vi skulle göra. Utan vi skulle göra något åt vårt affärssystem för det stödde inte våra 
processer i företaget” - Sara 

  
Sara beskriver att verksamheten ställdes inför en utmaning då de under tiden de hade 
tankar på att skaffa ett nytt affärssystem, inte hade kartlagt företagets processer. För att 
hantera detta anställdes en högskoleelev som på deltid hjälpte företaget att med att 
endast kartlägga företagets processer. 

4.5.2 Informationssökning och utvärdering 

Sara berättar att informationssökning kring potentiella affärssystem och leverantörer 
och kartläggning av processen skedde parallellt. Sara belyser att det blev tydligare att se 
vad företaget verkligen behövde med hjälp av processkartorna, vilket ledde till att det 
blev enklare att söka efter system passade företaget. Sara och en kollega besökte olika 
affärssystemsmässor där leverantörer presenterade sina system i kortare seminarium. 
När all information hade samlats in stod valet mellan tre alternativ. Processkartorna och 
kravspecifikationen som hade skapats, skickades ut till var och en av dessa leverantörer 
som fick återkomma med svar om hur de kunde uppfylla Epsilons krav. Genom att 
poängsätta leverantörernas svar, där affärskritiska moment var värda mer poäng så 
gallrades alternativen ner till två. Sara berättar att det sedan gjordes en beräkning på 
Total Cost of Ownership, över en tioårsperiod, som även den poängsattes. 
  

”Vi gick igenom alla svaren och utvärderade dom. Sedan delade vi in dom i olika kategorier då vi 
ansåg vissa delar som affärskritiska och som vi verkligen behövde ha. Klarade leverantören av 
affärskritiska delar fick de mycket poäng och om de klarade av de som va mindre viktigt fick de lägre 
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poäng. På så sätt poängsatte vi funktionaliteten i systemen och kunde då få fram dom systemen som 
poängmässigt va bäst för oss då” - Sara 

  
Sara berättar att det togs hänsyn till flera kostnader som kostnader för system, personal, 
hårdvara, externa parter, konsulter och andra mjuka kostnader. Det var sedan denna 
beräkning som avgjorde vilket system som skulle väljas. Hon förklarar att det var en 
utmaning att göra en uppskattning av samtliga kostnader eftersom det var svårt att 
uppskatta hur lång tid projektet skulle ta. Sara beskriver sedan att hon och hennes 
kollega utförde vad de kallar “skvallerbesök”, det vill säga att besöka personer i deras 
IT-nätverk som använder sig av de system som Epsilon var intresserade av. Hon belyser 
att det är väldigt viktigt att få information om konsultfirmor som levererar systemen 
eftersom parterna kommer samarbeta under en väldigt lång tid. Hon förklarar att 
konsulterna betyder väldigt mycket och belyser det som en utmaning att välja rätt 
konsultfirma, eftersom investeringen är kostsam och projektet riskerar att misslyckas 
vid en dålig relation till konsulten, vilket skulle resultera i ett att projektet skulle behöva 
startas om. 

4.5.3 Beslut och förhandling 

Sara beskriver att innan det slutliga beslutet togs fick den tilltänkta leverantören komma 
till Epsilon och göra demonstrationer i form av något som kallas som för “Proof of 
Concept”. Proof of Concept” gick ut på att en virtuell testmiljö sattes upp, för att så likt 
som möjligt spegla Epsilons processer. Därefter visade leverantören hur systemet kunde 
stödja Epsilons processer. Sara berättar att det innebar en omfattande kostnad men att 
det var värt varje krona, eftersom de svart på vitt fick svar på om systemet var rätt för 
företaget. 
  
Sara berättar att upphandlingen gick väldigt trögt. Hon förklarar att det kändes hela 
tiden som om de redan visste vilket system som passade deras verksamhet och att 
upphandlingen stundtals kändes överflödig. Det visade sig i slutet av projektet, när valet 
hade gjorts, att det var just det system som valdes. Hon berättar vidare att under tiden 
för projektet har hennes arbetsbörda ökat kraftigt och att hon fick lägga mycket extra tid 
under denna period. Detta trots att mycket av hennes ordinarie arbetsuppgifter har lagts 
över på konsulter. 
                         

”Jag har jobbat med detta i princip 150 % i ett antal år samtidigt som jag haft vanliga arbetsuppgifter 
upp till.  Jag har lagt ut mycket av mitt vanliga jobb på konsulter då jag köpt in deras tjänster”- Sara 

  
Sara belyser att även ledningen, som under hela processen haft ett högt engagemang 
ville få tydliga svar av leverantören innan ett slutgiltigt beslut togs. Hon berättar 
fortsättningsvis hur ledningen visade motstånd när prislappen för projektet 
presenterades, då de menade på att det omöjligt kunde vara så dyrt. Något som dock 
vände när beslutet var taget. 
  
När det kommer till förhandlingen med leverantören, kring den kostnad projektet 
kommer innebära, förklarar Sara att det i princip är omöjligt att uppskatta hur mycket 
det kostar att införskaffa ett affärssystem. Hon berättar att det är en utmaning och näst 
intill omöjligt att sätta ett fastpris på ett affärssystem. Istället gäller det att ha en 
uppfattning vad slutsumman kan hamna på. Detta blir lättare om det finns en god 
relation till konsultfirman, så risken för att bli pålurad konsulttimmar som inte nyttjas 
fullt ut reduceras. Sara är överlag nöjd med hur projektet utförts och är även nöjd med 
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det nya systemet. Att processkartlägga samtliga processer har varit nyckeln till det nya 
systemet, vilket hon anser passa organisationen bättre än dess föregångare. 

4.5.4 Sammanfattning 

Sara beskriver de utmaningar som uppstått under upphandlingen har främst berört 
svårigheten att uppskatta systemets totala kostnader. Hon belyser att det varit en 
utmaning att hitta en bra konsultfirma, som kan utföra ett projekt som innebär en så 
stor investering och som inte ger utrymme för misslyckande. Avslutningsvis förklarar 
hon mycket extra tid har behövts läggas, trots att Sara införskaffat konsulter för att 
avlasta hennes arbetsbörda. 
  
Tabell 3. Sammanställning av utmaningar som identifierats under intervjuer 
 

UTMANING ALFA BETA GAMMA DELTA EPSILON 

UTMANINGAR IDENTIFIERADE BÅDE I LITTERATURSTUDIE OCH 
EMPIRI 

     

SÄTTA SAMMA PROJEKTTEAM X  X   

FÖRDELA RESURSER  X X X X 

UTFÖRA FÖRSTUDIE X X X   

ENGAGERA LEDNING I PROJEKTET X   X  

INVOLVERA ANVÄNDARNA  X X X  

RELATION OCH KOMMUNIKATION MED LEVERANTÖREN OCH DESS 
KONSULTER 

 X X   

UTMANINGAR IDENTIFIERADE I EMPIRI      

EFTERLIKNA ANDRA VERKSAMHETRES SYSTEMVAL X X    

FÖRUTSE TOTALKOSTNAD FÖR PROJEKTET  X  X X 

STORT BEROENDE AV KONSULTER OCH DESS KOMPETENS     X   X 

OTILLRÄCKLIGA SYSTEMDEMONSTRATIONER  X    
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5. Analys 
I detta kapitel beskrivs likheter och skillnader mellan hur företag i den empiriska studien 
och litteraturstudien upplever och hanterar utmaningar i upphandlingsprocessen för 
affärssystem. Dessa likheter och skillnader analyserades för att skapa en bild över vad som 
är utmärkande för medelstora företag under upphandlingsprocessen. Utmaningarna, samt 
hanteringen av dessa utmaningar, presenteras i de tre faser som identifierades i resultatet: 
“Planering och förstudie”, “Informationssökning och utvärdering” och “Beslut och 
förhandling”. 

5.1 Upphandlingsprocessens faser och utmaningar 

För att förklara hur processen för upphandling av ett affärssystem går till, presenterar 
Verville och Halingten (2003) en sexstegsmodell. Studien påvisade att 
upphandlingsprocessen i ett medelstort företag inte nödvändigtvis följer denna struktur, 
då företagen kommunicerar en mindre komplex process där vissa av faserna överlappar. 
Utifrån denna bild har en ny, komprimerad trestegsmodell tagits fram (figur 2). 
  
Figur 2. Upphandlingsprocessen för affärssystem för medelstora företag 
 

 
 

5.1.1 Hantering av utmaningar i planering och förstudie 

Studien visar att de medelstora företagen upplever en utmaning i att sätta samman ett 
projektteam med den kompetens som krävs för att genomföra upphandlingsprojekt. 
Företagen i studien valde att använda sig av projektmedlemmar som först och främst 
hade ordinarie arbetsuppgifter som var tätt kopplade till verksamhetens 
nyckelprocesser. Företagen valde däremot att hämta in annan, nödvändig kompetens på 
olika sätt. Företag Beta valde helt och hållet att hämta IT-kompetens externt, i form av 
de konsulter som företrädde systemleverantören. Delta däremot, valde att hämta denna 
kompetens från personal inom företaget. Sammansättning av ett projektteam, med 
människor som förstår verksamhetens processer, ses som en utmaning även i stora 
företag (Somers & Nelson, 2001; Verville et al., 2007; Verville & Hallingen, 2003). Det 
som skiljer sig i studien kring medelstora företag, i förhållande till stora företag, är 
inställningen till huruvida IT-kompetens ska innefattas i projektteamet. Resultatet visar 
att företagen inte alltid ser IT-kompetens som ett krav, vilket stora företag ser som ett 
måste för ett lyckat projekt (Poon & Yu, 2010). Studiens bild över att inte samtliga 
medelstora företag ser IT-kompetens direkt dedikerat till projektteamet som ett måste 
för ett lyckat projekt, bekräftas av Haddara och Zach (2010) och Zeng et al. (2015), som 
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påvisar att vikten av dedikation av IT-kompetens tenderar att minska med företagets 
storlek. 
  
I resultatet framgår det att majoriteten av företagen upplever en utmaning i att bedöma 
de mänskliga och finansiella resurserna för projektet. Utmaningen både uppstår och 
hanteras på olika sätt i företagen, men är främst kopplad till att det arbete som ska 
utföras underskattas i form av tid och prestation. Denna utmaning uppstår även hos 
stora företag, där en misslyckad uppskattning av resurser ses som en av vanligaste 
orsakerna till att ett projekt misslyckas (Somers & Nelson, 2001). 
  
Studien visar att det i flera fall planerades för att utöka personalstyrkan i form av 
anställningar eller inköp av konsulttjänster, både för att utföra arbete kopplat till 
projektet men även för att avlasta medlemmarnas ordinarie arbetsuppgifter. I de fall där 
inte utmaningen adresseras medgav företagen att det hade varit nödvändigt att ta in 
extern kompetens, dels för att få klart projektet i tid samt uppnå den kvalitet som 
efterfrågas, men även för att undvika att projektmedlemmarnas arbetsbörda ökat så 
kraftigt under tiden för projektet. Litteraturen kring stora företag påvisar att denna 
utmaning uppstår även i stora företag, där uppskattningen av vilka resurser som 
projektet behöver ses som en viktig del för att projektet ska uppnå de fördelar som det 
nya affärssystemet potentiellt innebär. Det görs tydligt att denna utmaning bör hanteras 
tidigt i upphandlingsfasen, för att inte innebära problem längre fram (Somers & Nelson, 
2001). Studien visar att hanteringen av utmaningen kopplad till resursplaneringen blev 
tydlig först när projektet passerat, då det i dessa fall framkom att det fanns en ånger 
över att en noggrannare kartläggning av resursbehovet inte hade utförts. I företag Delta 
visade det sig i efterhand att de använt sig av externa konsulter så pass mycket så att det 
hade varit mer kostnadseffektivt att anställa en person för hela projektets gång. Företag 
som inte valde att ta in konsulter för att lösa plötsliga resursbehov tvingades istället 
hantera utmaningen genom att göra en övervägning; utöka tidsramen för projektet eller 
reducera kvaliteten. 
  
Resultatet indikerar att medelstora företag upplever en utmaning i att fånga in de krav 
och behov som ska ligga till grund för valet av det nya affärssystemet. För att hantera 
denna utmaning utförde samtliga företag en omfattande förstudie. I de flesta fall 
föranleddes denna förstudie av en kartläggning av företagets processer, för att skapa en 
bild över vad som krävs av det nya systemets och dess leverantör. Denna bild delas med 
stora företag, där planeringsfasen beskrivs som en kartläggning utifrån krav, behov och 
begränsningar för att sedan sätt upp en önskad målbild. Dessa aktiviteter syftar till att 
lägga en grund för att det affärssystem som köps in ska ligga i linje med den vision och 
de strategier företaget satt upp (Magnusson & Olsson, 2008; Poon & Yu 2010; Somers & 
Nelson, 2001; Verville & Halingten, 2003). 
  
Även om alla företag i studien valde att på något sätt kartlägga sina processer för att 
definiera de krav och behov som skulle ställas på det nya systemet, så skilde sig 
tillvägagångssättet åt. Företag Gamma valde att använda sig av en managementkonsult 
som utförde intervjuer och workshops med användarna, medan företag Beta lät 
projektmedlemmarna utföra interna intervjuer med anställda kopplade till processerna. 
Epsilon valde i sin tur att anställa en extern resurs, som utförde kartläggningen av 
verksamhetens processer.  
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Resultat av aktiviteterna för att kartlägga verksamheten och dess processer ligger sedan 
till grund för en kravspecifikation. Denna kravspecifikation används i samtliga fall för att 
skapa utvärderingskriterier, som i sin tur används som beslutsunderlag vid 
utvärderingen av de potentiella systemen och leverantörerna. Denna bild ligger i linje 
med den som presenteras för stora företag, där utvärderingskriterierna är en produkt av 
kravspecifikationen och består av funktionella, organisatoriska och tekniska 
förändringar som det nya affärssystemet ska möjliggöra (Verville & Halingten, 2003). 
  
Studien indikerar att en av utmaningarna under den inledande fasen av projektet består 
i att försäkra sig om ledningen engagemang för projektet. Företagen i studien belyser att 
detta är av vikt för att projektet ska lyckas. Detta ligger i linje med vad som beskrivs för 
stora företag, där ett starkt och hängivet engagemang från ledningen ses som en viktig 
del för att processen ska bli framgångsrik. Studierna i stora företag påvisar även att 
ledningen engagemang och stöd bör synas tidigt i projektet, för att undvika problem som 
senare kan påverka projektets resultat (Aloini et al., 2007; Lundberg, 2009). 
  
Företag Alfa och Delta beskriver båda att de upplevde en oro inför engagemanget från 
ledningen, då de hade hört talas om många affärssystemsprojekt som misslyckats på 
grund av bristande engagemang. Samtidigt visar resultatet att inget av företagen i 
studien upplevde några problem med att få ledningen att engagera sig i 
upphandlingsprocessen. Studien indikerar att denna oro tycks vara mer befogad i större 
företag, då de medelstora företagen hanterar denna utmaning på ett naturligt sätt. 
Majoriteten av studiens företag hade en tät koppling till ledningen, då flera 
projektmedlemmar även satt med i ledningsgruppen. Studien indikerar att det är en 
fördel att ha korta kanaler mellan projektgruppen och företagsledningen, då 
kommunikation och beslut effektiviseras. Denna bild bekräftas av Bernroider och Koch 
(2001) som beskriver att medelstora företag oftast använder sig av mer centraliserade 
projektteam, där färre medlemmar är inblandade, men har en tätare koppling till 
företagets ledning. 

5.1.2 Hantering av utmaningar i informationssökning och utvärdering 

Resultatet av studien visar att de medelstora företagen inledde informationssöknings- 
och utvärderingsfasen med att leta efter potentiella system och leverantörer genom flera 
informationskanaler, såsom mässor, internet, tidningar och referensföretag. Studien 
indikerar att det är populärt bland medelstora företag att titta på andra företags 
upphandlingar av affärssystem, för att skaffa sig en bild över hur systemet kan stödja 
processerna. Detta förhållningssätt utgör i sig en utmaning då företagen löper en risk att 
välja ett system baserat på hur det stödjer en annan verksamhets processer snarare än 
företagets egna. Baserat på studiens resultat tycks de medelstora företagen hantera 
denna utmaning genom att försöka basera valet av system på förstudiens resultat och 
därmed undvika att systemet inte speglar verksamheten. I litteraturen kring stora 
företags utvärderingen av potentiella system och leverantörer nämns inte denna 
utmaning som en risk för projektet, men Poon och Yu (2010) samt Verville och 
Halingten (2003) belyser att det finns en utmaning i att värdera de källor som 
information kring potentiella system och leverantörer hämtas ifrån. I resultatet 
beskriver respondenten i företag Alfa att han upplever detta som en utmaning som är 
utmärkande för medelstora företag, då stora företag ofta har en IT-avdelning som kan 
lägga större energi och mer resurser på att ta fram en gedigen förstudie och därför inte 
behöva ta några genvägar. 
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Nästa utmaning som identifierats i studien bestod i att värdera hur väl leverantörerna 
lever upp till de krav som finns beskrivet i kravspecifikationen, där utmaningen 
framförallt ligger i att på ett tydligt sätt få leverantören att beskriva hur systemet 
praktiskt ska göra detta. Denna utmaning ligger i linje med vad stora företag upplever, 
då studierna baserade på stora företag beskriver att det är särskilt viktigt att 
uppmärksamma vilka styrkor och svagheter som leverantören och systemet utgör i 
förhållande till företagets krav (Stefanou, 2001). 
  
Studien indikerar att denna utmaning hanterades i flera steg, där företagen inledde 
utvärderingen genom att ställa den insamlade informationen mot kravspecifikationen. 
De leverantörer vars system visade sig uppfylla dessa krav, bjöds sedan in till en vidare 
utvärdering. Endast ett av företagen i studien genomförde inte denna aktivitet, då de var 
tvungna att bjuda in de leverantörer som deras koncern bestämt. Studien påvisar att när 
företagen identifierat potentiella system och leverantörer, inledde samtliga företag en 
utvärdering av respektive alternativ. Denna utvärdering baserades främst på de 
utvärderingskriterier som skapats utifrån kravspecifikationen. Denna form av 
utvärdering sker även i stora företag, där det beskrivs att utvärderingskriterierna som 
arbetats fram i planeringsfasen ligger till grund för utvärderingen (Poon & Yu, 2010). 
Resultatet av studien påvisar att utmaningen vid utvärdering av de utvalda alternativen, 
ligger i att skapa sig en bild över hur leverantörerna och systemet ska tillgodose de krav 
och behov som identifierats under förstudien. Det ligger i linje med stora företags 
tillvägagångsätt, då litteraturen beskriver att utvärderingen för stora företag syftar till 
att utvärdera företaget som levererar systemet, dess funktionalitet och dess tekniska 
egenskaper. Dessa kriterier måste sedan projektgruppen väga och prioritera, för att 
försäkra sig om att det system som är mest lämpligt för verksamheten väljs (Poon & Yu, 
2010; Verville och Halingten, 2003). 
  
Studiens resultat påvisar att medelstora företagen dels hanterade denna utmaning 
genom att bjuda in de potentiella kandidaterna för att utföra workshops och 
demonstrationer i verksamheten, men även genom att internt utvärdera leverantör och 
system med poängsättning utifrån hur väl leverantörerna uppfyllt kraven i 
kravspecifikationen. I de fall där workshops utfördes så tilldelades leverantörerna 
tillgång till verksamhetens processkartor och kravspecifikation och fick därefter 
demonstrera hur leverantörens system praktiskt kunde stödja verksamheten. Det 
saknas litteratur kring hur stora företag rent praktiskt utför dessa 
utvärderingsaktiviteter. Verville et al. (2005) betonar dock vikten av att stora företag 
involverar användarna i utvärderingen, då detta är starkt kopplat till att skapa en bättre 
förståelse för problem och teknologi. En förståelse för problemen och teknologin leder i 
sin tur till att användarna ser det nya affärssystemet som viktigt för organisationen och 
deras vilja att delta i processen ökar. Trots att detta beskrivs som en viktig aktivitet för 
att lyckas med upphandlingen, är det bara två av företagen i studien som hanterade 
utmaningen med att involvera användarna i processen. Dessa företag hanterade denna 
utmaning på ett liknande sätt, då användarna fick vara en del av de workshops som 
utfördes med leverantörerna. I båda fallen fick användarna, som representerade olika 
processer och avdelningar i företaget, vara med och tycka kring vad leverantörerna och 
systemet tycktes kunna erbjuda. 
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Studien indikerar även att vissa företag upplevde att de systemdemonstrationer som 
utfördes, för att presentera hur systemet skulle stödja deras verksamhet, var 
undermåliga. Beta upplevde att leverantörerna var dåligt förberedda på att demonstrera 
relevanta delar i systemet, direkt kopplat till deras verksamhet. Företag Gamma 
upplevde i sin tur att de hade problem i kommunikationen med konsulterna samt att 
konsulter som inte besatt den kompetens som behövdes. Gamma upplevde att det är 
ofrånkomligt att undvika att mindre erfarna konsulter används för upphandlingar i 
företag i deras storlek, då de inte innebär en lika långvarig och stor investering som i ett 
stort företag. Utmaningen med de bristande systemdemonstrationerna och beroendet av 
konsulterna hanterades på samma sätt, trots att de uppkom av olika anledningar. 
Studien visar att de medelstora företagen försökte hantera utmaningen genom att lägga 
vikt vid att skapa en god kommunikation med konsulterna och god relation till 
leverantören, för att få ut så mycket som möjligt av konsulterna. Detta ligger i till viss del 
i linje med vad studier i stora företag belyser, där relationen mellan parterna som ingår i 
ett upphandlingsprojekt beskrivs som en viktig del för att projektet ska lyckas. Studierna 
i stora företag påvisar att relationen mellan konsulter, företag och leverantör bör ses 
som ett partnerskap snarare än en köpare-säljare relation för att fungera (Magnusson & 
Olsson, 2008; Somers & Nelson, 2001; Poon & Yu, 2010). 

5.1.3 Hantering av beslut och förhandling 

Studiens resultat visar att den sista fasen, “Beslut och förhandling”, grundas på de 
utvärderingsaktiviteter som skedde i tidigare fas. När utvärderingsaktiviteterna var 
gjorda kände sig företagen redo, och kunde därför gå vidare till beslutsfasen. Denna bild 
bekräftas av studier i stora företag, som beskriver att de viktiga besluten gällande bland 
annat budget, tidsåtgång och målsättning är grundade på utvärderingsfasen. 
  
Studien indikerar att företagen upplever en utmaning i att skapa en bild över de 
förväntade kostnader som projektet kommer utgöra. Detta ligger i linje med den 
litteratur som baseras på studier i stora företag, där det som främst diskuteras i 
förhandlingen är priset för mjukvara, licenser, betalningsvillkor, funktionella 
specifikationer, reparation och underhåll (Jadhav & Sonar, 2012). Studiens resultat visar 
att uppfattningen är att det borde vara lättare för mindre företag att sätta press på 
leverantören eller konsultfirman, eftersom de mindre företagen oftast inte har lika stort 
behov av systemanpassningar. Trots denna uppfattning indikerar resultatet av studien 
att företagen aldrig lyckades få leverantören att sätta ett fastpris på vad systemet skulle 
kosta. För att hantera denna utmaning arbetade företagen i studien för att skapa en god 
relation till leverantören, då detta såg som en möjlighet till att reducera risken för att 
kostnaderna blir för höga på grund av konsulternas prislapp. Somers och Nelson (2001) 
samt Poon och Yu (2010) beskriver att denna uppfattning råder även i stora företag, där 
relationen till leverantören ses som ett längre partnerskap snarare än en tillfällig 
relation. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras analysen med syftet att lyfta fram utmaningar som uppstår när 
medelstora företag utför en upphandlingsprocess, samt hur företagen väljer att hantera 
dessa utmaningar. För att diskutera detta används skillnaden mellan hanteringen i 
medelstora företag kontra stora företag, där de tre identifierade upphandlingsfaserna 
fungerar som stöd för diskussionen. Utifrån skillnaderna mellan medelstora och stora 
företag diskuteras förslag för hur medelstora företag kan hantera utmaningarna i de olika 
faserna av upphandlingsprocessen, vilket blir slutsatsen av studien. 
  
Syftet med studien var att undersöka vilka utmaningar medelstora företag ställs inför 
vid upphandlingsprocessen, samt hur dessa hanteras för att undvika framtida problem. 
Studien visar att de medelstora företagen är medvetna om de utmaningar som uppstår 
under upphandlingsprocessen för ett affärssystem, samt de problem som kan 
uppkomma om inte utmaningarna hanteras. Studiens resultat pekar på att det finns 
anledning att problematisera den bild Verville och Halingten (2003) presenterar, då det 
finns skillnader mellan medelstora företag och stora företag i form av vilka utmaningar 
som uppstår och hur det hanteras. Dessa skillnader mellan medelstora och stora 
företags upphandlingsprocess bekräftar den bild Bernroider och Koch (2001), Haddara 
och Zach (2010) samt Zeng et al. (2015) presenterar, då de belyser att 
upphandlingsprocessen variera med företagets storlek. 
  
Studiens påvisar att både medelstora och stora företag upplever en utmaning i att sätta 
ihop ett projektteam som innehåller de kompetenser som krävs för att framgångsrikt 
driva ett upphandlingsprojekt. Det som varierar med storleken på företag är dock hur de 
väljer att hantera denna utmaning. Studien belyser att medelstora företag väljer att 
använda sig av projektmedlemmar kopplade till verksamhetens nyckelprocesser. 
Kompetens som inte ryms inom ramarna för nyckelprocesserna, såsom IT-kompetens, 
hämtas in externt. Denna bild skiljer sig i förhållande till den för stora företag, där IT-
kompetens dedikerat till projektteamet ses som en viktig del för att lyckas med 
upphandlingsprojektet (Poon och Yu, 2010). 
  
Resultatet indikerar att medelstora företag upplever en utmaning kopplat till fördelning 
av mänskliga och finansiella resurser när upphandlingsprojektet planeras. Företagen 
belyser framförallt att utmaningen beror på att det är svårt att uppskatta den tid och 
prestation som projektet kräver. Denna utmaning upplevs även i stora företag, där en 
misslyckad uppskattning av resurser ses som en av vanligaste orsakerna till att ett 
projekt misslyckas (Somers & Nelson, 2001). Trots att utmaningen beskrivs i studier 
baserade på stora företag presenteras ingen konkret hantering i den kontexten. Studiens 
resultat påvisar att medelstora företag utför flera aktiviteter för att aktivt hantera denna 
utmaning, bland annat; planering av resursbehov för att eventuellt sätta in extra 
personal (anställning eller konsulter), planering för ett flexibelt måldatum (utrymme för 
att skjuta fram) samt planering för flexibel kvalitet (utrymme för att minska kvalitet för 
att hinna klart i tid). Resultatet av studien visar även att de medelstora företagen inser 
allvaret av utmaningen först när projektet passerat, då det framkommer att en 
noggrannare planering av resurser hade sparat både tid och pengar. 
  
Resultatet av studien visar att medelstora företag ser engagemang och intresse från 
ledningen som en av viktig aspekt för att lyckas med ett upphandlingsprojekt. Samtidigt 
som företagen uttryckte en oro för denna utmaning så lyckades de att hantera den.  Det 
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faktum att företagen hade en eller flera projektmedlemmar som även satt med i 
ledningsgruppen, gjorde att utmaningen i stort sett hanterade sig själv. Studiens resultat 
påvisar att hanteringen av utmaningen bestod av en tät kontakt mellan projektgrupp 
och företagsledning vilket leder till en snabb, effektiv kommunikation, som i stort sett 
tvingar ledningsgruppen att engagera sig. Trots de medelstora företagens oro så 
indikerar studien att utmaningen tycks intensifieras med företagets storlek. Alioni et al., 
(2007), vars studie som gjorts i stora företag bekräftar detta, då det görs tydligt att 
engagemang från ledningen kan förhindra problem påverka projektets resultat. 
  
Studiens resultat påvisar att medelstora företag känner sig beroende av externa 
konsulter under fasen för utvärdering av potentiella system och leverantörer. Under 
denna fas arbetar medelstora företag oftast med workshops eller demonstrationer, där 
leverantörens konsulter bjuds in för en längre aktivitet. Studien visar att medelstora 
företag blir beroende av att konsulternas besitter en viss kompetens och erfarenhet, då 
det är förutsättningen för att förstå verksamhetens krav och i förlängningen kunna 
utföra systemdemonstrationer som kan bidra till utvärderingen. Studiens resultat 
påvisar att medelstora företag upplever detta som en utmaning då det är ofrånkomligt 
att leverantören skickar de erfarna konsulterna till större företag. Att det skulle vara 
enligt denna tes bekräftas av det faktum att utmaningen inte påträffades i litteratur 
kring stora företag upphandlingsprocesser. Resultatet indikerar att medelstora företag 
istället bör arbeta för att upprätta en god kommunikation med konsulterna samt god 
relation med leverantören, för att skapa sig så bra förutsättningar som möjligt. Även om 
denna utmaning inte direkt påträffats i studier baserade på större företags 
upphandlingsprocesser, så bekräftar Magnusson och Olsson (2008), Somers och Nelson 
(2001) samt Poon och Yu (2010) delvis denna bild, då de belyser att relationen mellan 
upphandlingsprojektets parter utgör en stor del för att upphandlingsprojektet ska 
lyckas. 
  
Resultatet indikerar att majoriteten av företagen oroade sig över att i 
informationssökning- och utvärderingsfasen titta för mycket på andra verksamheter och 
deras systemlösningar, i tron om att upphandling av samma system kommer ge liknande 
fördelar och resultat. Precis som Verville et al. (2005) beskriver så är anskaffandet av ett 
affärssystem en av de största investeringarna som ett företag kan göra och utgör en stor 
del av företagets total budget. Då medelstora företag inte besitter samma ekonomiska 
resurser som stora företag (Zeng et al. 2015; Bernroider & Koch, 2001; Haddara & Zach, 
2010) är risken att en upphandling av ett affärssystem som inte passar verksamheten 
kan göra stor skada på företagets ekonomi. Stora företag har i större utsträckning mer 
komplexa processer som måste anpassas, vilket gör det mindre sannolikt att de försöker 
kopiera andra verksamheters systemlösning. Stora företag besitter även större 
ekonomiska resurser och löper inte lika stor risk vid val av ett system som inte passar 
verksamheten. Detta gör att medelstora företag är mer exponerad mot denna utmaning i 
förhållande till stora företag. Trots att resultatet påvisar att medelstora företag är väl 
medvetna om vilka konsekvenser som kan uppstå om inte denna utmaning hanteras, 
väljer de ändå att använda sig av referenser och kontakter under upphandlingarna. 
Studien visar dock att för att hantera utmaningen och inte välja ett system helt baserat 
på vad andra upplevt, är medelstora företag noggranna med att utvärdera systemen 
utifrån de krav och behov förstudien genererat. 
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En av de viktigaste och sista aktiviteterna som görs i ett upphandlingsprocessen för ett 
affärssystem, är att förhandla affärssystemets specifikationer och kostnader. Resultatet 
visar att just förhandlingen av kostnaden upplevs som en utmaning för medelstora 
företag, då företagen upplever att det är svårt att få leverantörerna att sätta ett fast pris 
på totalkostnaden. Denna utmaning har endast identifierats under studiens 
empiriinsamling och kan därför inte härledas till stora företag. Studiens resultat belyser 
att medelstora företag är av uppfattningen att det borde vara lätt för de sätta press på 
leverantören, då de inte är av lika stort behov av att anpassa det inköpta systemet. 
Studien påvisar att medelstora företag trots detta tvingas hantera denna utmaning, för 
att försäkra sig om att inte kostnader för konsulter blir för höga. Som tidigare beskrivet 
så försöker företagen även här att minimera risken för att bli lurad genom att arbeta för 
att det upprättas en god relation med leverantören. Relationen ses ofta som A och O för 
kunden, då parterna kommer att arbeta en längre tid för att uppnå något som kunden 
ska leva med i flera år. 
  
6 av de 10 utmaningarna som identifierades i resultat återfinns även i litteraturstudien. 
 
4 utmaningar - “Efterlikna andra verksamheter systemval”, “Förutse totalkostnad för 
projektet”, “Stort beroende av konsulter och dess kompetens” och “Otillräckliga 
systemdemonstrationer” - uppkom först i resultatet och återfinns inte i 
litteraturstudien. De är utmärkande för medelstora företag. 
  
3 utmaningar - “Sätta samman projektteam” “Fördela av resurser” “Engagera ledningen” 
- identifierades i resultatet och återfanns i litteraturstudien, men hanterades på ett 
utmärkande sätt i medelstora företag. 

6.1 Diskussion kring etiska och sociala aspekter 

De utmaningar som medelstora företag ställs inför vid upphandling av affärssystem kan 
ur ett etiskt perspektiv väcka många tankar och funderingar kring vad dessa utmaningar 
har för påverkan inte bara på projektet, utan även de anställda. 
  
I en så pass stor satsning som en upphandling av affärssystem innebär, är stöd från 
ledningen egentligen något som borde vara en självklarhet och ett måste. Ledningen har 
inte bara ansvar för projektet i sig, utan för verksamheten som helhet. Att motverka en 
upphandlingsprocess eller att inte visa sitt stöd kan sända negativa signaler genom hela 
företaget, vilket i slutändan kan komma påverka verksamhetens personal. Genom att 
istället vara delaktig i upphandlingen, involvera verksamhetens anställda och 
uppmuntra till förändring så ökar sannolikheten till en lyckad upphandling av 
affärssystem. Om inte användarna involveras i processen är det sannolikt att de skapar 
ett motstånd mot förändringsarbetet och det nya arbetssättet, vilket har negativ 
påverkan på både företagets resultat och arbetsmiljö. 
  
I det fall en verksamhet väljer ett system som ett resultat av att ha försökt efterlikna 
andra företags systemlösningar, finns det risk att det uppstår fler problem än endast 
ekonomiska. Att välja ett system som inte är anpassat för verksamhetens processer eller 
krav kommer i största sannolikhet få påverkan på de som skall använda systemet: 
personalen. Att som användare arbeta i ett system som inte är optimerat för 
verksamhetens processer kan leda till stress, frustration och motstånd, vilket i sin tur 
kan vara anledningen till att byta arbetsplats.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställning genom att presentera slutsatser i form av 
förslag på hur medelstora företag kan arbeta under upphandlingsprocessen. Förslagen 
ämnar beskriva hur medelstora företag kan hantera de utmaningar som identifierats. 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar som medelstora företag ställs 
inför vid upphandlingsprocessen för ett affärssystem och hur dessa utmaningar kan 
hanteras för att undvika framtida problem. Vår studie visade att upphandlingsprocessen 
för medelstora och stora företag skiljer sig åt, både i vilka utmaningar som uppstår men 
även i hur utmaningar som uppstår hanteras. Slutsatsen innehåller sju utmaningar; fyra 
som är utmärkande för medelstora företag samt tre vars hantering är utmärkande när 
utmaningen uppstår i ett medelstort företag. De utmaningarna som presenteras har 
analyserats och diskuterats fram genom att identifiera skillnader mellan medelstora och 
stora företags upphandlingsprocess. 
  
Utmaningar som är utmärkande för medelstora företag: 
 
Utmaning: “Efterlikna andra verksamheters systemval” 
Förslag på hantering: Även om det är tilltalande att ta genvägar i ett 
upphandlingsprojekt genom att efterlikna andra verksamheters systemval, så är den 
egna förstudien ritningen för att hitta ett affärssystem som stödjer verksamhetens krav 
och behov. För att undvika problem kan medelstora företag genomföra en noggrann 
förstudie, som ligger till grund för projektets kommande faser.  
  
Utmaning: “Förutse totalkostnad för projektet” 
Förslag på hantering: Då medelstora företag har svårt att få leverantören att uppskatta 
totalkostnaden är relationen till systemleverantören viktigt. För att minska risken för en 
ineffektiv användning av konsulter, som i förlängningen leder till högre kostnader för 
konsulttjänster kan medelstora företag arbeta för en god relation till 
systemleverantören.  
 
Utmaning: “Beroende av konsulter och dess kompetens” 
Förslag på hantering: Då medelstora företag upplever en utmaning i att få tillgång till 
erfarna konsulter med rätt kompetens, är företagen beroende av en bra relation till 
konsulterna. För att öka möjligheten till erfarna konsulter med rätt kompetens, kan 
medelstora företag arbeta för en relation som är fördelaktig för båda parterna. 
  
Utmaning: “Otillräckliga systemdemonstrationer” 
Förslag på hantering: Medelstora företag upplever att utmaningar uppstår då 
leverantören presenterar systemdemonstrationer som inte bidrar till utvärderingen. För 
att undvika att leverantörens konsulter har missförstått krav och behov, kan medelstora 
företag arbeta för att skapa en kommunikation som bidrar till förståelse. Denna 
kommunikation och förståelse kan bidra till ett rikare innehåll i demonstrationerna, så 
att företaget får information som bidrar till att system som passar verksamheten kan 
upphandlas.  
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Utmaningar som uppstår i både medelstora och stora företag, men vars hantering 
är utmärkande för medelstora företag: 
 
Utmaning: “Sätta samman projektteam” 
Förslag på hantering: För de medelstora företag som inte redan besitter IT-kompetens 
är alternativet att införskaffa dessa tjänster externt. För att öka möjligheten till val av ett 
system som stödjer verksamhetens processer så bör dock kompetens kring 
nyckelprocesserna prioriteras. Medelstora företag kan genom att bilda ett projektteam 
baserat på kompetens kring verksamhetens processer möjliggöra ett systemval som 
tillgodoser verksamhetens krav och behov. 
 
Utmaning: “Fördelning av mänskliga och finansiella resurser” 
Förslag på hantering: Medelstora företag besitter inte samma resurser som stora 
företag. För hantera denna utmaning kan företagen resursplanera tidigt i 
upphandlingsprojektet, för att använda de befintliga resurserna så effektivt som möjligt. 
Med en tidig resursplanering kan medelstora företag även planera för att anställa eller 
hyra in personal för att exempelvis avlasta ordinarie arbetsuppgifter. En noggrann 
resursplanering kan undvika både extra kostnader för projektet och att projektet 
försenas.  
 
Utmaning: “Engagera ledningen” 
Förslag på hantering: Engagemang från ledningen ses som en framgångsfaktor i ett 
upphandlingsprojekt. Genom att involvera ledningsgruppens medlemmar i 
projektteamet kan medelstora företag möjliggöra en snabb och effektiv kommunikation 
mellan grupperna. Denna delaktighet leder till att ledningen integreras i projektet och 
mer eller mindre tvingas engagera sig. 

7.1 Framtida forskning 

Studien har fokuserat på att behandla de utmaningar som medelstora företag upplever i 
upphandlingsprocessen för affärssystem, samt hur dessa utmaningar hanteras. 
Företagen i studien verkar inte inom någon specifik bransch. Därför föreslås vidare 
forskning fokusera på att identifiera huruvida utmaningar kopplade till 
upphandlingsprocessen varierar beroende av vilken bransch som företagen tillhör. Då 
studien endast sträcker sig inom upphandlingsprocessens gränser, så föreslås även 
vidare forskning att belysa förhållandet mellan hur utmaningarna i 
upphandlingsprocessen påverkar de två andra faserna i affärssystemets livscykel: 
implementation och användning. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide   
  
Allmänna frågor 

1.     Berätta kortfattat om verksamheten? 
2.     Vilken roll har du i organisationen? 
3.     Vad använder ni för affärssystem? 
4.     Har ni haft andra affärssystem innan? 
  

Upphandling: 
1.     När skedde upphandlingen av systemet? Vem var ansvarig? Hur lång tid tog det? 
2.     Vilken var din roll i upphandlingen? Vilka andra deltog? 
3.     Hur såg processen för upphandling ut? Vem var ansvarig? Dokumentation? 
4.     Vilka delar av processen lades det mest resurser och tid på? Vilka borde lagts mer tid 

på, för att underlätta implementationen? 
  

Utmaningar och risker 
1.     Vilka utmaningar identifierades under upphandlingsprocessen? När? I vilken fas? Hur 

löste ni dessa? Om inte, varför? 
2.     Vilka risker identifierades under upphandlingsprocessen? När? I vilken fas? Hur löste 

ni dessa? Om inte, varför? 
3.     Fanns det en plan för hur eventuella utmaningar och risker skulle hanteras? 
4.     Finns det utmaningar och risker som du såhär i efterhand har identifierats, och anser 

vara viktiga för processens utfall? 
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