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Sammanfattning 

Denna undersökning handlar om företags syn på utvärderingskriterier när de ska välja 

affärssystem. Utifrån litteraturen som behandlar ämnet utvärderingskriterier vid val av 

affärssystem framgår det att det finns många olika kriterier att se till då företag ska upphandla 

affärssystem. Syftet med vår undersökning är därför att kunna besvara frågan om vilka 

utvärderingskriterier som kan vara betydelsefulla för företag att se till under upphandlingen av 

affärssystem. Vi vill även se om det finns någon skillnad mellan olika företag och deras syn 

på utvärderingskriterier vid affärssystemsval. För att uppfylla syftet har vi valt att genomföra 

en kvalitativ undersökning, då denna undersökningsmetod gör det möjligt att fördjupa sig i 

svaren från varje respondent. Respondenterna vi valt är personer som har god kunskap kring 

affärssystem och som har varit delaktiga i upphandlingar av ett nytt affärssystem. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide som vi skapade utifrån den teoretiska 

referensramen. När empiridelen var färdigställd valde vi att analysera denna mot den 

insamlade teorin och detta mynnade sedan ut i en diskussion. I diskussionen redogör vi för de 

slutsatser som vi kom fram till samt reflektioner kring dessa. Slutsatserna av undersökningen 

visar att det finns skillnad mellan hur företag utvärderar affärssystem under 

upphandlingsprocessen, och vi kan även konstatera att vissa utvärderingskriterier är av högre 

betydelse än andra. Resultatet visar att funktionalitet, flexibilitet och anpassningsbarhet samt 

leverantör är de viktigaste utvärderingskriterierna att se till medan kostnad är det kriterium 

som hade minst betydelse och kunde bortses ifrån. Användarvänlighet och implementering 

var de utvärderingskriterier som skiljde sig mest åt mellan respondenterna i vår undersökning.  
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1. Inledning  

I detta kapitel kommer vi att introducera uppsatsens ämne genom att beskriva dess bakgrund. 

Vi kommer sedan att föra en problemdiskussion som förklarar valet av problemställning. Vi 

kommer även att presentera syftet, avgränsningar samt centrala begrepp.  

 

1.1 Problembakgrund 

Affärssystem är standardiserade verksamhetsövergripande system som integrerar företags 

olika funktioner som inköp, försäljning, lager, personal och ekonomi. De företag som 

använder sig av affärssystem kan uppnå flera fördelar såsom lättillgänglig information, 

effektivare processer och kostnadsbesparingar (Baki & Cakar, 2005). För att företag ska nå 

fördelar på dagens konkurrenskraftiga marknad krävs det att de reducerar sina totala 

kostnader, förkortar sina ledtider, maximerar sin avkastning på investerat kapital samt är 

lyhörda gentemot sina kunders behov och krav. För att hantera dessa dynamiska 

marknadsförhållanden krävs ett effektivt affärssystem som integrerar företags olika processer 

(Ziaee, Fathian & Sadjadi, 2006). Enligt Magnusson och Olsson (2008) är implementering av 

affärssystem ett strategiskt val, då systemet kan leda till ett ökat framtida värde för företaget. 

Det strategiska valet av affärssystem innebär ett ställningstagande för företaget då systemet 

kan leda till effekter som påverkar verksamhetens utformning. 

 

“Nowadays enterprise resource planning (ERP) systems are mostly ready-made 

software packages, which raises the importance of the ERP system selection.” 

 (Vilpola & Kouri, 2005, s.140)  

 

Enligt Verville och Halingten (2002) är upphandling av affärssystem en mycket kostsam 

investering för företag och denna investering är både riskfylld och osäker. Detta på grund av 

att fel val av affärssystem kan få en negativ påverkan på hela organisationen, det kan till och 

med leda till att företag äventyrar sin fortsatta existens på marknaden. Enligt Jadhav och 

Sonar (2011) kan fel affärssystemsval leda till en försämring av företagens affärsprocesser 

men även en försämring av organisationens funktionssätt. Därför är det särskilt viktigt för 

företag att välja rätt affärssystem, men det är även viktigt att se till hur företag genomför 

upphandlingsprocessen för att de ska hitta det affärssystem som är mest lämpligt för deras 

specifika verksamhet (Verville & Halingten, 2002). Enligt Baki och Cakar (2005) finns det 

flera olika affärssystemslösningar med olika funktioner på marknaden, och detta resulterar i 

en krävande process för företag när de ska välja affärssystem. För att kunna välja rätt 

affärssystem bland de olika systemalternativ som finns på marknaden kan det vara lämpligt att 

använda sig av utvärderingskriterier för att jämföra systemen sinsemellan. 

 

Upphandling av affärssystem är både riskfyllt och kostsamt, därför är det viktigt för företag 

att affärssystemsprojekt lyckas och för att det ska lyckas bör den rätta affärssystemslösningen 

väljas (Baki & Cakar, 2005). Enligt Hecht (1997) är det vanligt att företag väljer affärssystem 

för tidigt i upphandlingsprocessen, detta leder till att företag inte utvärderar andra 

affärssystem som bättre kan passa företagets verksamhet. Företag kan se till 

utvärderingskriterier när de jämför olika affärssystem för att lättare skapa en bättre insikt i 
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vilket system som är lämpligast. Även Van Everdingen, Van Hillegersberg och Waarts (2000) 

menar att företag bör se till utvärderingskriterier vid val av affärssystem. 

 

Sedan början av 2011 har antalet upphandlingar av affärssystem ökat markant i Sverige, och 

detta har lett till att efterfrågan på affärssystem och konsulter ökat avsevärt. Många företag 

upplever idag ett stort behov av uppgraderingar och kompletteringar för ökad funktionalitet av 

affärssystem [1].  

1.2 Problemdiskussion  

Det är en tidskrävande uppgift att välja ett lämpligt affärssystem som är passande för 

företagets specifika verksamhet (Ziaee et al., 2006). Även Bernroider och Koch (2001) menar 

att det kan vara svårt för företag att välja ett lämpligt affärssystem, då företags resurser ofta är 

begränsade, affärssystem är komplexa och det finns en mångfald av alternativa affärssystem 

att välja emellan.   

 

”Enterprise systems are complex and expensive and create dramatic organizational 

changes.” 

(Ünal & Güner, 2009, s.52) 

 

Enligt Verville och Halingten (2002) är affärssystemsmarknaden det segment inom IT-

branschen som har ökat mest under det senaste årtiondet, och mycket uppmärksamhet riktas 

mot implementering och processen efter implementering. Affärssystem är en stor investering 

för företag och därför läggs det stor vikt vid hur företag ska lyckas med implementeringen. 

Upphandlingsprocessen som sker innan implementering är något som ofta förbises, denna 

process är emellertid lika viktig att se till menar Verville och Halingten (2002). Vid 

upphandling och val av affärssystem kan det vara fördelaktigt för företag att se till olika 

utvärderingskriterier, detta för att med hjälp av kriterierna kunna jämföra och utvärdera olika 

alternativa affärssystem (Baki & Cakar, 2005). Då det idag finns många olika affärssystem att 

välja emellan är det viktigt för företag att se till de utvärderingskriterier som är mest 

värdefulla för deras specifika verksamhet enligt Ünal och Güner (2009). 

 

En stor del av kostnaden för affärssystemet är de kostnader som uppstår i samband med 

upphandlingsprocessen menar Ziaee et al. (2006), detta kan till exempel vara kostnader för 

konsultarvoden då konsulter kartlägger företagets processer. Har företag kunskap om sina 

affärsprocesser och vilka krav affärssystemet ska uppfylla så är det lättare att veta vilka 

utvärderingskriterier de ska lägga störst fokus på vid valet affärssystemet. Kostnader för 

konsultarvoden kan på detta sätt reduceras då företaget själv kan utföra delar av 

upphandlingsprocessen (Ziaee et al., 2006). 

 

Vi vill genom denna undersökning genomföra en djupare analys om vilka 

utvärderingskriterier som företag tar hänsyn till vid upphandling av affärssystem. Vilka 

utvärderingskriterier anser företag är viktiga när de väljer affärssystem? Är de kriterier som 

nämns i litteraturen lika viktiga för samtliga företag som vi undersöker? Finns det andra 

kriterier som är av stor betydelse som litteraturen inte tar upp?  
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1.3 Problemställning  

Vilka utvärderingskriterier kan vara betydelsefulla för företag att ta hänsyn till under 

upphandlingen av affärssystem? 

1.4 Syfte  

Syftet med undersökningen är att undersöka och redogöra för vilka utvärderingskriterier som 

företag kan ta hänsyn till vid upphandlingen av affärssystem. Utifrån vår teoretiska 

referensram kommer vi att göra en jämförelse med den empiri vi samlat in från våra 

respondenter, detta för att se om det finns likheter eller skillnader i vilka utvärderingskriterier 

som respondenterna respektive vår insamlade teori anser vara mest betydelsefull. Vi vill även 

med undersökningens se om det finns någon skillnad mellan olika företag och deras syn på 

utvärderingskriterier när de väljer affärssystem. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att använda oss av tre svenska företag som upphandlat affärssystem till sina 

verksamheter. Företagen vi har valt att fokusera oss på ingår i tre olika branschtyper; 

tillverknings-, handels- och finansiella branschen. Vi har även valt att göra en förstudie med 

en upphandlingskonsult för att få övergripande kunskap om upphandling och olika företags 

syn på utvärderingskriterier.  

1.6 Centrala begrepp 

Utvärderingskriterier – De viktigaste kriterierna som företag använder sig av för att välja 

affärssystem (Van Everdingen et al., 2000). 

 

Upphandling – ”Den process som initieras av en verksamhet för att införskaffa något från en 

eller flera externa leverantörer.” (Magnusson & Olsson, 2008, s.70-71) 

 

Affärssystem – ”Standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd” (Magnusson & 

Olsson, 2008, s.9) 
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2. Metod  

I detta kapitel kommer vi att beskriva undersökningens tillvägagångssätt. Vi kommer att 

redogöra för de olika metodval vi har gjort för att kunna genomföra vår undersökning. 

Dessutom kommer vi att avsluta detta kapitel med att kritiskt granska dessa val.  

 

2.1 Undersökningens utgångspunkt  

Avsikten med den empiriska undersökningen är att den ska generera ny kunskap och denna 

kan vara antingen helt ny kunskap eller utveckling av existerande kunskap (Jacobsen, 2002). 

Vi har valt att utveckla befintlig kunskap och valde därför att börja vår undersökning med att 

läsa in oss på den litteratur som finns inom ämnet. Vi fann många olika teorier gällande 

utvärderingskriterier vid upphandling av affärssystem, och vi kommer utifrån de kriterier som 

teorin tar upp i störst utsträckning att skapa grunden för vår empiriska undersökning. Patel 

och Davidson (2003) menar att det är viktigt att se till den kunskap som finns om ämnet för 

att på så vis kunna avgöra undersökningens inriktning.  

 

Patel och Davidson (2003) förklarar vidare att det är viktigt att ta hänsyn till de resurser som 

krävs för att genomföra undersökningen. Under den inledande fasen i undersökningen måste 

undersökaren göra en rimlig bedömning vad det gäller tid och pengar. Utifrån den 

begränsande tids- och budgetram vi har till vårt förfogande samt de möjligheter som ämnet 

genererar skapade vi vår problemställning till undersökningen. Patel och Davidson (2003) 

menar att undersökaren måste ha en rimlig ambition utifrån de resurser som finns att tillgå 

samt forskningsämnets aktualitet. 

2.2 Forskningsansats 

Enligt Jacobsen (2002) innebär en deduktiv ansats att undersökaren läser in sig på ämnet för 

att skapa en bättre och tydligare bild av fenomenet, för att sedan undersöka om verkligheten 

överensstämmer med detta fenomen. Vi har valt att utforma vår undersökning utifrån denna 

ansats genom att utgå från tidigare teori som finns inom ämnet. Sedan kommer den funna 

teorin att användas som grund för att samla in empiriskt material. Då vi som undersökare inte 

besitter tidigare kunskap om ämnet anser vi att den deduktiva ansatsen är mest lämplig för att 

kunna svara på vår problemställning.  

 

Jacobsen (2002) menar att det finns nackdelar med den deduktiva ansatsen, till exempel kan 

viktig information förbises då undersökaren endast ser till de delar som anses mest relevanta 

för undersökningen. Vi är medvetna om problemet och för att undvika detta kommer vi under 

undersökningsprocessens gång att använda oss av ett objektivt förhållningssätt, så att vi är 

öppna för ny information samt inte påverkar respondenterna med våra åsikter. 

2.3 Forskningsmetod 

Vi har formulerat en problemställning som är av beskrivande art. Jacobsen (2002) menar att 

en beskrivande frågeställning beskriver ett tillstånd vid en given tidpunkt samt att den visar 
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vilka likheter och skillnader som finns vid den givna tidpunkten. Vi har valt att se till vilka 

utvärderingskriterier företag anser är viktiga vid upphandling av affärssystem. Den växande 

affärssystemsmarknaden gör det intressant för oss att få en inblick i vilka kriterier som företag 

lägger störst vikt vid samt vilka skillnader som finns mellan företag. 

 

Med utgångspunkt från vår problemställning har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod. Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa metoden ett verktyg som används 

beroende på vilken problemställning som undersökaren väljer. En kvalitativ metod är lämplig 

när undersökaren vill få en större klarhet i vad ett fenomen innebär, denna metod passar då 

undersökaren vill få en nyanserad beskrivning av ämnet i fråga (Jacobsen, 2002).  

2.4 Val av litteratur 

Då vi använt oss av deduktiv ansats till vår undersökning började vi med att samla in 

information från andra författare. Enligt Jacobsen (2002) kallas denna information för 

sekundärdata och det är information som andra forskare har samlat in och som sedan används 

som utgångspunkt till andra undersökningar. Vi har valt att bygga upp vår teoretiska 

referensram med hjälp av artiklar och böcker. De vetenskapliga artiklarna som vi valt att 

använda oss av har vi sökt via artikeldatabaser som finns att tillgå via Högskolan i Halmstads 

bibliotek. De artikeldatabaser som vi främst har använt oss av är ABI Inform och 

GoogleScholar, och sökorden har exempelvis varit ”selection criteria”, ”procurement” samt 

”ERP”. Böckerna vi använt oss av är främst tidigare kurslitteratur men även litteratur som vi 

har lånat ifrån Högskolan i Halmstads bibliotek. Vi har valt att arbeta med teorier som 

beskriver samma sak från flera olika författare, detta för att styrka vår teoretiska referensram. 

Jacobsen (2002) menar att om forskare använder sig av flera olika teorier kan de stödja 

varandra och även styrka undersökningens resultat. Den empiriska kontext som våra 

huvudkällor har fokuserat på är främst jämförelse mellan företagsstorlekar men vi kan även se 

flera källor som har fokuserat på ett verksamhetsområde och jämförelser däremellan. 

2.5 Datainsamling 

Vi valde att samla in primärdata genom att genomföra intervjuer med utvalda respondenter. 

Våra respondenter var företag inom handels-, tillverknings- och finansiella branschen. Dessa 

olika respondenter valde vi då tidigare genomförda undersökningar, kring ämnet 

utvärderingskriterier, inte i så hög grad fokuserat på jämförelse mellan olika 

verksamhetsinriktningar. Enligt Jacobsen (2002) är primärdata den information som forskaren 

samlar in från primära informationskällor. Beroende av problemställning använder sig 

forskare av olika datainsamlingsmetoder, dessa kan vara intervju, frågeformulär samt 

observation. Då vi har valt en kvalitativ forskningsmetod är det lämpligt att samla in 

information genom intervjuer, och vi ansåg att det var mest passande att genomföra öppna 

individuella intervjuer i vår undersökning. Jacobsen (2002) menar att denna intervjuform 

innebär att en dialog förs mellan forskaren och respondenten. Detta kan skapa en 

öppenhjärtlig stämning mellan parterna och det är även lättare för forskaren att uppfatta vilka 

frågor som är lämpliga att fördjupa sig i under intervjun. Vi har därför valt att genomföra 

intervjun ansikte mot ansikte på varje respondents arbetsplats, då det är en plats där 

respondenten känner sig trygg. Enligt Jacobsen (2002) är det fördelaktigt att välja en 

intervjuplats som är naturlig för respondenten, då kontexten annars kan påverka 

respondentens svar.  
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Vi valde att använda oss av en intervjuguide för att få en viss struktur under intervjuns gång. 

Intervjuguiden återges i bilaga 1. Under intervjun var vi även öppna för ny information då vi 

ville få en djupgående förståelse inom vårt valda ämne. Jacobsen (2002) menar att det är bra 

att utarbeta en intervjuguide då denna fungerar som en översikt där forskaren ser vilka ämnen 

som ska tas upp under intervjun. I öppna individuella intervjuer går forskaren i regel inte efter 

en bestämd ordningsföljd utan oftast kommer ämnena upp naturligt under intervjuns gång. 

Intervjuguiden finns med som ett stöd för forskaren, så att inga ämnen förglöms. Vi har valt 

att både anteckna och spela in intervjun med bandspelare. Ett bra samtal enligt Jacobsen 

(2002) kräver ögonkontakt, detta är inte lätt då det samtidigt ska skrivas anteckningar. Med 

bandspelare kan forskaren gå tillbaka för att höra vad respondenten ordagrant har sagt. 

2.6 Enhetsurval 

Enligt Jacobsen (2002) har de flesta undersökningar ett gemensamt problem och det är att 

forskaren inte kan undersöka alla som denne egentligen vill, då detta skulle vara för kostnads- 

och tidskrävande. Forskaren begränsar därför undersökningen genom att endast se till en del 

av de teman, variabler, personer och händelser som forskaren vill undersöka. Vi valde att 

fokusera på tre verksamheter inom olika branscher där ett köp eller byte av affärssystem har 

skett. Vi valde verksamheter med olika inriktningar för att se om det fanns några skillnader i 

hur det tog hänsyn till utvärderingskriterier vid deras val av affärssystem. Vi ville inte ha allt 

för stora verksamheter till vår undersökning, då vi anser att möjligheten att affärsvalet var ett 

koncernbeslut ökar i stora verksamheter. Är det ett koncernbeslut kan det bli svårare att få 

fram information kring vilka utvärderingskriterier som ansågs vara viktiga vid valet av 

affärssystem.  

 

Jacobsen (2002) anser att tillförlitlighet och trovärdighet är något som påverkas av urvalet av 

respondenter. Forskaren måste ifrågasätta om den information som respondenten lämnar går 

att lita på.  Vi valde att intervjua personer som varit eller är delaktiga i affärssystemsprojekt 

eller besitter kunskap kring upphandlingen och affärssystem, för att de ska ha den kunskap 

som behövs för att kunna besvara på våra frågor. Kunskap om upphandlingen och valet av 

affärssystem var vår högsta prioritet när vi valde respondenter och därför bortsåg vi från 

respondenternas olika befattningar. Dock vill vi poängtera att befattningarna inte skiljer sig 

beaktansvärt, då alla respondenterna arbetar med affärssystemsfrågor och deltog i 

upphandlingen av respektive affärssystem. De olika befattningarna lyder enligt följande; 

affärsstödschef, IT-chef och affärsutvecklare. Enligt Jacobsen (2002) kan det vara lämpligt att 

välja respondenter utifrån hur god och riklig information de kan ge forskaren. 

 

2.6.1 Förundersökning 

Vi valde att genomföra en förundersökning för att ta reda på intresset kring 

utvärderingskriterier vid val av affärssystem. Patel och Davidson (2003) anser att 

förundersökningar är lämpliga att utföra om forskaren vill få information om en speciell 

kunskap. Vi intervjuade Martin Gröndahl som är upphandlingskonsult på PS Provider. Han är 

en oberoende rådgivare som hjälper företag vid upphandling och implementering av 

affärssystem. Under intervjun gick vi igenom frågor kring hur PS Providers 

upphandlingsprocess ser ut och vilka utvärderingskriterier företag ser till vid val av 

affärssystem. Denna förundersökning gav oss betydelsefull information som vi kunde arbeta 

vidare med och Martin Gröndahl bidrog även med intressanta uppslag till vår undersökning. 

Då Martin Gröndahl har upphandlat affärssystem till flera företag inom olika 
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verksamhetsområden ansåg vi att han hade en bred kunskap om både upphandling och vad 

företag tar hänsyn till när de ska välja affärssystem. Vi ansåg därför att Martin Gröndahl var 

en bra respondent att ha som utgångspunkt för vår undersökning. 

 

Vi ansåg att det var lämpligt att intervjua Martin Gröndahl då han har en lång erfarenhet av 

affärssystemsupphandlingar. Utifrån informationen vi samlade in under intervjun såg vi att 

det fanns ett intresse kring ämnet utvärderingskriterier vid val av affärssystem, och vidare 

poängterade Martin Gröndahl skillnaden som finns i tankesätt kring val av affärssystem 

beroende på bransch. Detta är något vi tog med oss i vår fortsatta undersökning då vi valde att 

gå vidare med intervjuer med företag inom olika verksamhetsinriktningar. Under intervjun 

med Martin Gröndahl fick vi även möjligheten att testa våra intervjufrågor för att se om de 

var lämpliga och förståeliga, detta gjorde det möjligt för oss att anpassa och förbättra frågorna 

till övriga intervjuer vi genomförde. Enligt Patel och Davidson (2003) gör forskaren en 

pilotstudie då han testar frågorna på detta sätt. Genom att använda en pilotstudie kan 

forskaren testa tekniker för att samla in information och även testa olika intervjuupplägg.  

2.7 Intervjuteknik 

När forskare genomför intervjuer bryter de sig in i respondentens privatsfär, och om forskaren 

inte är tydlig med avsikten med undersökningen uppstår ett etiskt dilemma. Att inte berätta 

avsikten med undersökningen kan gynna forskaren då respondenten inte manipulerar svaren 

för att tillfredställa forskaren (Jacobsen, 2002). Vi har valt att vara öppna med syftet med vår 

undersökning. Vi anser att informationen som våra respondenter lämnat inte skulle blivit 

annorlunda om vi inte förklarat avsikten med vår undersökning.  

 

Jacobsen (2002) menar att en undersökning ska uppfylla krav som informerat samtycke, krav 

på privatliv samt krav på att bli korrekt återgiven. Med informerat samtycke menas att 

respondenten av fri vilja deltar i undersökning och är medveten om de risker som deltagandet 

medför. Vi informerade varje respondent om undersökningens syfte för att de med denna 

information som grund ska kunna ta beslut om de vill vara med i vår undersökning eller inte. 

Enligt Jacobsen (2002) är rätt till privatliv ett viktigt krav att uppfylla, det innebär att 

respondentens privata angelägenheter inte nödvändigtvis ska undersökas. Forskaren bör tänka 

på hur känslig och privat informationen som samlats in är samt om det går att identifiera 

respondenten utifrån insamlad data.  Innan vi genomförde intervjuerna frågade vi varje 

respondent om de ville vara anonyma eller inte i vår undersökning, dock var det ingen av våra 

respondenter som ansåg att detta var ett krav. Jacobsen (2002) menar att anonymitet kan 

gynna forskaren i den mån att respondenten svarar mer sanningsenligt. Det är även viktigt 

som forskare att återge resultaten så korrekt som möjligt och inte förfalska data. Vi har under 

sammanställningen av intervjumaterialet varit noga med kontrollera att resultatet tas från rätt 

sammanhang. 

2.8 Analysmetod 

Enligt Jacobsen (2002) utförs analysen av data i tre faser; beskrivning, systematisering och 

kategorisering samt kombination. Dessa steg sker parallellt vilket innebär att forskaren kan 

anpassa upplägget av intervjun till den nya kunskapen som kommer fram under 

undersökningens gång.  

 



8 

 

Den första fasen i analysen innebär att forskaren överför inspelningen från tal till skrift, och 

detta är en påfrestande och tidskrävande uppgift men leder till att forskaren får en bättre 

beskrivning av insamlad data (Jacobsen, 2002). Vi valde att spela in våra intervjuer så att vi 

kunde jämföra inspelningen med våra anteckningar som vi gjorde under intervjuerna. Det 

första vi gjorde i vår analys var att sammanställa all insamlad data från intervjuerna utifrån 

våra anteckningar och inspelningar. Utifrån sammanställningen valde vi att göra 

sammanfattningar för varje intervju. Enligt Jacobsen (2002) är sammanfattning av data en 

viktig del i analysprocessen och leder även till att forskaren får en bättre överblick över sitt 

material. Utifrån sammanfattningarna skapade vi vår empiridel där vi strukturerade upp 

informationen efter upplägget i vår intervjuguide. För att informationen ska bli ännu mer 

överskådbar har vi valt att presentera företagen som har deltagit i vår undersökning var för 

sig. 

 

Den andra fasen kallar Jacobsen (2002) för systematisering och kategorisering, vilket innebär 

att forskaren delar in data i olika grupper för att belysa vilka ämnen denna innehåller. Detta 

gör forskaren för att förenkla detaljerad data och för att kunna jämföra de intervjuer han har 

genomfört. Vi valde att systematisera och kategorisera vår data utifrån strukturen i vår 

intervjuguide. Genom att göra på detta sätt fick vi följande kategorier; funktionalitet, kostnad, 

flexibilitet och anpassningsbarhet, leverantör, implementering samt användarvänlighet.  

 

Den sista fasen kallar Jacobsen (2002) för kombination av data och syftet med dennas fas är 

att få fram likheter och olikheter i respondenternas svar. Utifrån empirin vi har sammanställt 

har vi analyserat om det finns likheter eller skillnader i utvärderingskriterier vid val av 

affärssystem mellan olika verksamhetsinriktningar.  

2.9 Validitet och reliabilitet 

En viktig aspekt vid kvalitativa metoder är att kritiskt granska slutsatsernas giltighet samt att 

kontrollera om resultatet går att lita på. Forskaren ska se till undersökningens interna och 

externa validitet samt dess reliabilitet. Med intern validitet menas att forskaren prövar 

resultatets giltighet genom att kritiskt granska resultatet. Forskaren ska ta hänsyn till om han 

har valt rätt respondenter för undersökningen samt om de har givit sanningsenlig information 

(Jacobsen, 2002). Vi anser att vi i vår undersökning valde respondenter som hade stora 

kunskaper inom vårt forskningsområde, då ett krav var att de skulle varit delaktiga vid 

upphandling av affärssystem i deras företag. Vi anser även att den information som har 

lämnats under intervjuerna inte är av känslig karaktär och menar därför att informationen vi 

fått från våra respondenter är riktig.  

 

Enligt Jacobsen (2002) är oftast den interna validiteten hög i kvalitativa undersökningar då 

forskaren använder sig av ett intensivt upplägg. Det intensiva upplägget ger goda möjligheter 

till att få fram relevant data men undersökningen kan bli svårare att generalisera. Den externa 

validiteten innefattar i vilken grad undersökningen kan generaliseras, och generalisering 

innebär att forskaren utifrån utvalda respondenter kan anta att resultat även gäller för en större 

population. Vi är medvetna om att kvalitativ forskning är svår att generalisera men vårt syfte 

var att på djupet få fram information kring hur företag ser till utvärderingskriterier när de 

väljer affärssystem. Om inte tiden hade varit en begränsad faktor hade vi velat intervjua fler 

företag, dels för att stärka vilka utvärderingskriterier som företag anser är viktigast och dels 

för att öka möjligheten till generalisering. Även Jacobsen (2002) menar att syftet för 
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kvalitativa undersökningar ofta inte är att generalisera till en större population utan att 

fördjupa sig i undersökningen ämne.  

 

I frågan om reliabilitet ska forskaren se till om själva undersökningsupplägget har påverkat 

dess resultat eller om forskaren har påverkat respondenterna under intervjuerna. Detta kan till 

exempel handla om hur forskaren talar, använder kroppsspråk samt är klädd (Jacobsen, 2002). 

Vi har under intervjuerna tänkt på att ha en neutral roll där vi inte har använt oss av 

värdeladdade ord eller ledande frågor. Vi har även valt att genomföra intervjuerna i miljöer 

som känns naturliga för respondenterna, och har därför låtit respondenterna själva välja på 

vilken plats intervjuerna ska hållas. Jacobsen (2002) menar att det är fördelaktigt att 

intervjuerna hålls i naturliga sammanhang som exempelvis respondentens arbetsplats, därför 

har vi valt att besöka varje respondent på deras respektive arbetsplats. En annan viktig faktor 

att tänka på för att stärka reliabiliteten är att vara uppmärksam och noggrann vid 

nedteckningen och analysen av den insamlade informationen (Jacobsen, 2002). Vi valde att 

både anteckna och spela in under intervjuerna, detta för att kunna kontrollera att vi inte 

snedvrider respondenternas svar omedvetet. Vi valde även att skicka ut den sammanställda 

empirin till våra respondenter, där de kunde kontrollera och verifiera att vi att hade förstått 

och tolkat deras information på ett korrekt sätt. 

2.10 Kritisk granskning 

Om vi haft mer resurser och längre tid på oss att genomföra vår undersökning hade vi valt att 

undersöka fler respondenter för att öka giltigheten av undersökningens resultat. Men för att få 

fram betydelsefull information valde vi att intervjua personer som haft en central roll i 

upphandlingen och implementeringen av affärssystemet. Letandet och kontaktandet av 

personer som passade in på vårt enhetsurval visade sig vara svårare än vi trodde, då dessa 

personer var upptagna och svåra att komma i kontakt med. Detta resulterade i att det tog lång 

tid att hitta respondenter som ville ställa upp på en intervju samt att intervjuerna sträckte sig 

över en längre tidsperiod än vi hade räknat med. Om vi skulle gjort undersökningen 

annorlunda hade vi valt att göra en kvantitativ undersökning för att komma åt svar från flera 

respondenter samt öka möjligheten till att kunna generalisera resultatet till en större 

population. En annan infallsvinkel hade även varit att välja företag inom samma bransch för 

att kunna stärka resultatet ytterligare. 
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3. Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen kommer vi att redogöra för den teori som ligger till grund för 

vår undersökning. Vi kommer i detta kapitel presentera begreppen affärssystem, upphandling 

samt utvärderingskriterier och dess betydelse. 

 

3.1 Val av affärssystem 

Magnusson och Olsson (2008) väljer att beskriva affärssystem som: 

 

”standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd” 

(Magnusson & Olsson, 2008, s.9) 

 

Med standardiserat menas att mjukvaran säljs som den är och anpassas inte efter varje 

företags specifika behov och krav. Vidare menar Magnusson och Olsson (2008) att den 

kontroll och översikt som affärssystemet ger över verksamhetens data är det som menas med 

begreppet verksamhetsövergripande. Systemstöd är informationsteknologibaserade 

informationssystem som på ett effektivt sätt sprider och hanterar informationen i 

verksamheten, vilket i sin tur leder till effektivare affärsprocesser. Det finns två huvudsakliga 

syften med affärssystem, dels förbättring av beslutskvalitet och dels effektivisering av 

processer, och dessa syften leder till effektivisering av verksamheten i sin helhet (Magnusson 

& Olsson, 2008). Enligt Vilpola och Kouri (2005) är affärssystem oftast standardiserade 

system, vilket innebär att det kan vara till fördel för företagen att lägga stor vikt vid valet av 

affärssystem. Företag bör välja ett affärssystem som passar verksamhetens processer samt att 

systemet har den funktionalitet som företaget efterfrågar.  

 

Affärssystemsmarknaden i Sverige har genomgått stora förändringar den senaste tiden. Det är 

inte längre de stora affärssystemen som efterfrågas i lika bred utsträckning utan istället är det 

de mindre och mer flexibla affärssystemen som ökar på marknaden [2]. 

 

Baki och Cakar (2005) menar att valet av affärssystem har en strategisk betydelse för företag 

då systemet kan leda både till konkurrensfördelar och ökade marknadsandelar. Även Hecht 

(1997) menar att affärssystemsvalet har en stark strategisk betydelse och att denna 

urvalsprocess har blivit både en svårare och viktigare process för företag då de ska välja rätt 

system för sin verksamhet. Baki och Cakar (2005) anser att upphandling av affärssystem både 

är ett riskfyllt och ett kostsamt projekt, därför är valet av rätt affärssystem kritiskt för att 

projektet ska lyckas.  

 

Det finns flera olika affärssystem och varje lösning har ett antal olika funktioner. Då varje 

företag är unikt är det viktigt att välja det affärssystem som är mest lämpligt utifrån företagets 

behov. För att nå konkurrensfördelar måste företagen välja det affärssystem som återspeglar 

deras starkaste sidor och stödjer resterande (Baki & Cakar, 2005).   

 

Enligt Davenport (1998) har ett affärssystem en direkt påverkan på verksamheten och dess 

kultur. Dels skapar affärssystem tillgång till information i realtid vilket gör organisationerna 

mer flexibla, och dels bidrar affärssystem till standardiserade processer och centraliserad 
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kontroll. Davenport (1998) menar helt enkelt att företag kan se affärssystem som ett verktyg 

för att kunna styra och kontrollera verksamheten. 

3.2 Upphandlingsprocessen av affärssystem 

Magnusson och Olsson (2008) menar att upphandling kan ses som en process där företag med 

hjälp av en eller flera externa parter väljer att införa något nytt i verksamheten. 

Upphandlingsprocessen kan liknas med en kontrollmekanism, där företagets 

förhandlingsförmåga avgör om upphandlingsresultatet kommer vara till företagets fördel. 

Målet för företag är att inte betala ett för högt pris i förhållande till den nytta affärssystemet 

resulterar i. Magnusson och Olsson (2008) förklarar vidare att upphandlingsprocessen har sin 

grund i förstudien där kraven på affärssystemet fastställs. De sammanställda kraven förmedlas 

sedan till de leverantörer som kan erbjuda det affärssystem som uppfyller dessa krav. De 

parter som erbjuder den bästa lösningen inleder företaget sedan en förhandling med.  

 

Verville och Halingten (2003) beskriver hur en upphandlingsprocess kan se ut vid en 

investering i ett affärssystem. Denna process kan enligt nedanstående bild delas in i sex olika 

steg: 

 

Planering
Informations-

sökning
Urval Utvärdering Val Förhandling

Projektgrupp Kravspecifikation
Utvärderingskriterier  

vid val av affärssystem

Upphandlingsprocessen

 

 

Figur 3.1 Egenutvecklad bild av upphandlingsprocessen  

utifrån Verville och Halingten (2003). 

 

 

3.2.1 Planeringsprocessen 

I denna fas samlar företag in kunskap för att kunna gå vidare i upphandlingsprocessen och 

fatta rätt beslut. Det är även lämpligt att se till alternativa affärssystem för att de rätta behoven 

ska kunna tillgodoses. Det är viktigt att hålla ett öppet sinne i planeringsprocessen för att se 
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till verksamhetens unika behov. Företaget bör sedan gå vidare med att identifiera ett urval av 

system som kan uppfylla dessa behov (Verville & Halingten, 2003).  

3.2.1.1 Projektgrupp   

Att bilda en projektgrupp är det första som sker i planeringsprocessen enligt Verville och 

Halingten (2003). Projektgruppen bör bestå av beslutsfattare, experter och företrädare från 

företagets olika avdelningar (Wie, Chien & Wang, 2005). För att affärssystemsprojektet ska 

lyckas är det bra om verksamhetschefer har en deltagande och stödjande roll i projektet 

(Davenport, 1998; Wie et al., 2005; Nah, Lau & Kuang, 2001).  

 

Kumar, Maheshwari och Kumar (2003) menar att det är gruppmedlemmarna som avgör om 

projektet kommer att lyckas eller inte. När det kommer till affärssystemsprojekt krävs det att 

de personer som sätts ihop i gruppen har kompetens från flera områden i verksamheten samt 

att gruppen har representanter från flera avdelningar i verksamheten (Kumar et al., 2003; 

Verville & Halingten, 2003). Enligt Nah et al. (2001) bör affärssystemsprojektet vara 

projektgruppens högsta prioritet. Detta gör att personerna i projektgruppen bör arbeta heltid 

med projektet och de ska om möjlighet finns, vara placerade på en gemensam plats för att 

underlätta samarbetet. Det kan vara gynnsamt att dela ut belöningar till projektgruppen om de 

utför en lyckad implementering inom utsatta tid- och budgetramar. 

3.2.1.2 Kravspecifikation 

Projektgruppen framställer sedan en kravspecifikation med hänsyn till organisationens 

nuvarande tekniska miljö, funktionella krav, tekniska krav, organisatoriska krav, 

användarområden och funktioner, existerande affärsprocesser som kommer bli påverkade av 

det nya affärssystemet samt en lista över potentiella problem och möjligheter (Verville & 

Halingten, 2003). 

3.2.1.3 Utvärderingskriterier  

Enligt Verville och Halingten (2003) är det lämpligt att projektgruppen gör en lista över de 

utvärderingskriterier som är av störst vikt vid val av affärssystemslösning. Denna lista är 

sedan ett bra underlag då olika systemleverantörers lösningar ska utvärderas. Det kan även 

vara en fördel för leverantören att få tillgång till denna information för att få reda på vilka 

kriterier som företaget anser vara mest betydelsefulla. Verville och Halingten (2003) nämner 

en rad olika utvärderingskriterier; implementering, funktionalitet, säkerhet, 

användargränssnitt, anpassningsförmåga och skalbarhet. 

3.2.2 Informationssökningsprocessen 

Efter planeringsprocessen bör företaget samla in den information som behövs utifrån deras 

behov gällande system och organisation. Den insamlade information är fakta om leverantörer 

och alternativa affärssystem som finns på marknaden. Utifrån denna information görs 

offertförfrågningar till dessa potentiella leverantörer (Magnusson & Olsson, 2008). Enligt 

Verville och Halingten (2003) är det viktigt att företaget bedömer hur trovärdig en 

informationskälla är för att de sedan ska kunna gå vidare med utvalda leverantörer. Det är 

lämpligt att företaget i denna process har utvärderingskriterierna som stöd för att kunna 

jämföra och utvärdera affärssystemen som finns på marknaden. 
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3.2.3 Urvalsprocessen 

När tillräckligt med information blivit insamlad ska ledningsgruppen fatta ett beslut om vilka 

lösningar och leverantörer som de vill gå vidare med (Magnusson & Olsson, 2008). Enligt 

Verville och Halingten (2003) kan det vara lämpligt att i denna fas be de utvalda 

leverantörerna att hålla en demonstration och presentation av deras affärssystem, och därefter 

görs ytterligare en gallring av leverantörer för att sedan gå vidare med de mest lämpade 

utifrån uppsatta utvärderingskriterier. 

3.2.4 Utvärderingsprocessen 

Valet av affärssystem är minst lika viktigt som valet av leverantör för att upphandlingen ska 

resultera i en lyckad implementering av systemet. Företagets relation till leverantör är därför 

av kritisk karaktär, och något som företagen ska lägga stor vikt vid (Magnsson & Olsson, 

2008). Företag bör i utvärderingsprocessen ta hänsyn till de utvärderingskriterier som togs 

fram i planeringsprocessen, detta för att se vilken systemlösning och leverantör som passar 

företaget bäst (Verville & Halingten, 2003). 

3.2.5 Valprocessen 

I valprocessen föreslår projektgruppen den slutgiltiga systemlösningen utifrån en vikting av 

de viktigaste utvärderingskriterierna, som till exempel kostnad, funktionalitet, 

implementering, flexibilitet och leverantörens rykte (Verville & Halingten, 2003). Magnusson 

och Olsson (2008) menar att det är viktigt att se till leverantörens finansiella ställning samt 

dess storlek vid val av affärssystem. Då företag väljer att inleda ett samarbete med en viss 

systemleverantör skapar de samtidigt ett beroende till dem, i form av till exempel support och 

uppgradering av systemet. 

3.2.6 Förhandlingsprocessen 

Verville och Halingten (2003) menar att det kan vara lämpligt att föra två 

förhandlingsprocesser, dels en informell förhandling inom företaget och dels en formell 

rättslig förhandling. Det kan även vara lämpligt att upprätta en förhandlingsgrupp med 

juridiska representanter och representanter från företagets inköps- och IT-avdelning, för att 

förhandlingarna ska resultera i ett undertecknat kontrakt.  

3.3 Utvärderingskriterier 

I planeringsprocessen sammanställer företag de utvärderingskriterier som de ska se till vid val 

av affärssystem (Verville & Halingten, 2002). Enligt Wie, Chien och Wang (2005) kan det 

underlätta för företag att ha tillgång till ett ramverk med utvärderingskriterier vid valet av 

affärssystem. Fördelar med ramverket kan vara att företag ser att syftet med affärssystemet 

ligger i linje med företagets mål och strategier, och hur de olika utvärderingskriterierna står i 

förhållande till varandra. En annan fördel med ramverket är att kostnader kan reduceras vid 

affärssystemsvalet samt minska dolda kostnader under implementeringsfasen. 

 

Det finns olika utvärderingskriterier att se till när företag jämför olika affärssystem, de kan se 

till flexibilitet och anpassningsförmåga, implementeringstid, bra support och leverantörens 

position (Bernroider & Koch, 2001). Även Ünal och Güner (2009) anser att 

utvärderingskriterier är bra att se till vid val av affärssystem, och tar upp kriterier som 

funktionalitet, implementering, support, kostnad, leverantörens erfarenhet, flexibilitet och hur 

företagets och leverantörens framtida visioner går samman. 



14 

 

 

Enligt Baki och Cakar (2005) kan det vara lämpligt att se till funktionalitet, kostnad, service 

och support, leverantörens vision, kompabilitet med andra system och implementeringstid vid 

val av affärssystem. Även Kumar et al. (2003) anser att dessa utvärderingskriterier är av stor 

vikt då företag ska jämföra affärssystem för att i sin tur kunna välja det lämpligaste systemet 

för verksamheten. Van Everdingen et al. (2000) menar att användarvänlighet och flexibilitet 

är ytterligare två kriterier att ta hänsyn till. 

 

 
  

 Tabell 3:1 Sammanställning av utvärderingskriterier utifrån tidigare litteratur. 
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Figur 3:2 Egenutvecklad modell över valda utvärderingskriterier. 

 

3.3.1 Funktionalitet 

Vid upphandling av affärssystem får ofta funktionalitet högst viktning (Kumar et al., 2003; 

Baki & Cakar, 2005; Verville & Halingten, 2002; Bernroider & Koch, 2001; Vilpola & Kouri, 

2005). Funktionaliteten i ett affärssystem ska vara allsidigt för att systemet ska kunna 

anpassas till den specifika verksamheten. Affärssystemet ska innehålla tillräckligt med 

moduler för att kunna stödja verksamhetens huvudprocesser, det kan vara moduler som 

personalhantering, materialhantering, planeringsverktyg samt supply chain management (Baki 

& Cakar, 2005). 

 

Davenport (1998) menar att affärssystem är en generell lösning, där dess design återspeglar 

olika antagande om hur verksamheter drivs. Modulerna i ett affärssystem möjliggör för 

företaget att få tillgång till viss funktionalitet. Ekonomi och redovisning är moduler som 

nästan alla företag som köper affärssystem väljer att implementera, medan det finns moduler 

som bara några företag väljer att implementera som till exempel personalhantering. Företag 

kan helt enkelt själva välja vilka moduler de vill implementera, detta resulterar i att de företag 

som installerar affärssystem blir tvungna att anpassa eller omarbeta verksamhetens processer 

för att passa affärssystemets krav. Det finns en del nackdelar med att implementera för 

mycket moduler, då det leder till ökade kostnader, komplexitet samt mer förändringsbehov. 

 

Enligt Illa, Franch och Pastor (2000) kan funktionalitet dels innebära affärssystemets särdrag 

där affärssystemet är speciellt inriktat och starkt, och dels de funktionella områden som 

affärssystemet ska stödja. Vilpola och Kouri (2005) menar att företag bör se till sina 

nuvarande affärsprocesser samt det tänkta affärssystemets standardfunktionalitet för att se om 

de behöver ändra sina processer eller om det är lämpligare att skräddarsy systemet. 

 

Affärssystemsleverantörer rekommenderar att affärssystem ska implementeras utan några 

större anpassningar, dock kan inte affärssystem vara branschanpassade till varje företags 

unika behov. För att affärssystemet ska uppfylla företagets krav på funktionalitet kan viss 
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konfiguration eller tillägg av ytterligare funktioner behövas för optimal användning av 

systemet (Hong & Kim, 2002).  

3.3.2 Kostnad 

Ett annat viktigt utvärderingskriterium, enligt Rao (2000), är överkomliga priser. Val av 

affärssystem kan påverkas av hur attraktivt priset på systemlösningen är men även kostnaden 

för implementeringssupport. Al-Mashari, Al-Mudimigh och Zairi (2003) anser att 

affärssystem är väldigt dyra system, kostnaden för ett affärssystem kan variera från flera 

hundratusen kronor till flera miljoner kronor. När företag väljer att ta hjälp av konsulter vid 

upphandling, konfiguration och implementering, kan kostnaden ytterligare eskalera. Företag 

kan lägga ner tre gånger så mycket pengar på konsulter än vad de gör på själva affärssystemet. 

Kostnader kan vara allt från den kostnad som krävs för att ha personal som arbetar heltid med 

projektet till kostnaden för den hårdvara och mjukvara som krävs för att driva affärssystemet. 

Kostnad och komplexitet är något som alla företag som implementerar affärssystem står inför. 

 

Koch (1999) menar att det finns flera kostnader utöver själva affärssystemet som är lätt att 

förbise och underskatta vid investering av affärssystem. Några av de områden där det är störst 

sannolikhet att företagen överskrider budget är: 

o Träning – Utbildning och träning av personalen som ska använda systemet är en 

kostnad som ofta blir underskattad. 

o Integration och testning – Kostnaden för att testa länkarna mellan affärssystem och 

annan mjukvara i företaget som affärssystemet måste integreras med är ofta 

underskattade.  

o Anpassning – Anpassning av systemet för att det ska passa den specifika 

verksamheten, genom att använda tilläggsmoduler. Detta är en kostnad som kan bli 

dyrare än vad företaget förutsåg. 

o Datakonvertering och analys – Det tillkommer även en kostnad för att flytta 

företagsinformation från det gamla systemet till det nya systemet. Ofta är delar av den 

data som ska flyttas gammal och saknar nytta, och då är företag mer benägna att 

underskatta kostnaden för att flytta företagsinformationen. 

o Konsulter – Konsultarvodet kan bli högt om företaget inte sätter gränser ur 

utbildningsaspekten. 

o Ersätta de bästa och smartaste – Företag väljer att bemanna affärssystemsprojekten 

med de bästa och smartaste från verksamheten, dock måste dessa poster ersättas då 

projektet är över. Dessa personer besitter då hög kunskap om affärssystem och är 

väldigt attraktiva på arbetsmarknaden. 

o Implementeringsteam kan aldrig sluta – Efter implementeringen ägt rum besitter 

teamet en stor kunskap som är för värdefull att lösa upp. Det finns även mycket att 

göra efter affärssystemet implementerats, det kan vara allt från att skriva rapporter till 

att ta fram information ur det nya systemet. 

o Väntan på ROI (Return On Investment) – Många företag tror att de kommer generera 

värde från systemet så fort de installerat det, men detta är ett stort missförstånd. 

System måste vara igång ett tag och processerna i företaget måste förbättras innan 

affärssystemet kan leverera fördelar. 

 

MacVittie (2001) menar att den totala kostnaden för affärssystem inkluderar kostnader för 

licenser, träning och utbildning av personal, implementering och underhåll av affärssystemet, 

anpassningar samt krav på hårdvara.  
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3.3.3 Flexibilitet och anpassningsbarhet  

Flexibilitet anses vara en kritisk faktor vid val av affärssystem då företag ser till hur 

verksamhetens unika behov kan stödjas av systemet. Flexibilitetsfrågan är även viktig utifrån 

ett framtidsperspektiv, då systemet även ska kunna matcha företagets framtida behov (Reuther 

& Chattopadhyay, 2004). Även Ünal och Güner (2009) och Van Everdingen et al. (2000) 

anser att flexibilitet är ett av de viktigaste utvärderingskriterierna vid val av affärssystem. 

Flexibilitet kan ses utifrån flera olika aspekter, såsom ökad organisatorisk flexibilitet, 

förbättrad innovationsförmåga och förbättrade affärsprocesser enligt Bernroider och Koch 

(2001).  

 

Anpassningsbarhet till övriga system inom organisationen anses även vara ett kriterium av 

stor vikt vid val av affärssystem (Baki & Cakar, 2005; Kumar et al., 2003). Oftast måste det 

nya systemet integreras med egenutvecklande system och andra specialiserade mjukvaror för 

att möta företags olika behov (Baki & Cakar, 2005; Davenport, 1998). Därför är integration 

en kritisk faktor att ta hänsyn till om implementeringen av affärssystemet ska bli lyckad. Det 

är även viktigt att systemet är kompatibelt med kunders och leverantörers system för att uppnå 

de fördelar som affärssystem erbjuder (Baki & Cakar, 2005). Om det sker för många 

ändringar och anpassningar i affärssystemet kan det leda till försämrade integrationsfördelar. 

Det innebär att kommunikationen mellan företagets affärssystem och leverantörers samt 

kunders system försvagas (Davenport, 1998). 

 

Då företag upphandlar affärssystem är det viktigt att försöka se till verksamhetens processer 

och matcha dessa med affärssystemet, oftast krävs det anpassningar både i organisationen och 

i systemet för att uppnå bästa resultat. Företag bör dock vara väldigt försiktiga så inte 

anpassningar i systemet sker i för hög grad, eftersom detta kan leda till minskade 

integrationsmöjligheter som i sin tur resulterar i att många fördelar som affärssystem erbjuder 

går förlorade. Målet med att genomföra anpassningar i affärssystemet är att en balans mellan 

systemet och de processer den stödjer ska uppnås (Parthasarathy & Anbazhagan, 2007).  

 

Enligt Singh och Wesson (2009) är det viktigt att affärssystem är anpassningsbara för att möta 

företagets, processernas och användarens olika behov. De förklarar vidare att systemets 

anpassningsbarhet bland annat kan utvärderas på följande sätt; hur enkelt systemet kan 

konfigureras efter en särskild bransch, systemets förmåga att stödja anpassningar på 

användarnivå, anpassningsbarheten mellan systemet och företagets affärsprocesser, systemets 

förmåga att kunna uppdatera existerande affärsprocesser och att lägga till nya samt systemets 

förmåga att kunna konfigureras om efter en viss tidsperiod.  

3.3.4 Leverantör 

Ett viktigt kriterium vid val av affärssystem är att bedöma systemleverantörens kvalitet, där 

företag bland annat tar hänsyn till leverantörens tillgänglighet, leveranstid, säkerhet, 

kvaliteten på service och support, rykte, teknisk expertis samt deras finansiella ställning (Tam 

& Tummala, 2001). Även Hecht (1997) anser att systemleverantörens långsiktiga 

leveransförmåga och deras finansiella ställning är faktorer som är av kritiskt slag. Företag ska 

även se till vilka ändringar systemleverantören har planerat att göra med sina produkter och 

tjänster, för att se att deras vision överensstämmer med företagets framtida mål. Verville och 

Halingten (2003) menar att ytterligare aspekter att ta hänsyn till kan vara leverantörens 

produktutbud, framtidsvisioner, marknadsandelar, årlig tillväxt, erfarenhet och tidigare 

lyckade implementeringar av affärssystem. 
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Enligt Rao (2000) är det viktigt att se till leverantörens branschkunskap och deras 

framtidsplaner gällande tekniska uppdateringar av affärssystemet. Wie et al. (2005) menar att 

det även är viktigt att företag väljer en systemleverantör som är samarbetsvillig och lyhörd för 

företagets föränderliga behov. För att välja den bästa leverantören utgår företag från 

leverantörsegenskaper i form utav teknisk förmåga, rykte och löpande service. Till teknisk 

förmåga räknas tekniskt stöd, forskning och utveckling samt implementeringskapacitet. 

Leverantörens rykte påverkas av deras marknadsandel och hur deras finansiella ställning ser 

ut. Konsulttider, utbildning och garantier är saker som hör till löpande service. 

 

Det är viktigt att leverantörer besitter stor kunskap om affärsprocesser och 

affärssystemsfunktioner, och därför är leverantören ett viktigt kriterium att ta hänsyn till vid 

val av affärssystem. Vidare ska även företag med stor omsorg välja en leverantör då deras 

support spelar en avgörande roll för implementeringens resultat. Andra framgångsfaktorer 

som är kopplat till leverantörer är hur deras samarbete med företaget förhåller sig   

(Upadhyay, Jahanyan & Dan, 2011) 

3.3.5 Implementering 

Meningen med implementeringen av affärssystemet är att på ett smidigt sätt införa systemet i 

verksamheten, få användarna att använda systemet på rätt sätt samt göra de förändringar i 

verksamheten och affärssystemet som behövs för att kunna uppfylla uppställda krav 

(Magnusson & Olsson, 2008). Implementering av affärssystem är både komplext och 

kostsamt (Baki och Cakar, 2005; Al-Mashari et al., 2003; Van Everdingen et al., 2000; 

Mabert, Soni & Venkataramanan, 2001). En anledning till att det blir komplext och dyrt beror 

på att företag som implementerar affärssystem måste göra nödvändiga förändringar i 

företagets affärsprocesser och i människornas utförande av sina arbetsuppgifter (Koch, 1999). 

Det är viktigt att omarbeta företagets affärsprocesser för att de ska matcha systemkraven. Ett 

alternativ till detta utförande är att anpassa affärssystemet genom tilläggsmoduler för att 

matcha affärsprocessen, detta anses dock vara en för kostsam lösning. Företaget som ska 

implementera ett affärssystem måste i ett tidigt skede tänka igenom alla processer i 

verksamheten samt all information som är relevant att konvertera till det nya systemet 

(Davenport, 1998).  

 

Att genomföra en snabb implementering av affärssystemet kan vara till företagets fördel, men 

det är dock viktigt att inte förhasta implementeringen då det sker en omfattande 

verksamhetsförändring (Davenport, 1998). Koch (1999) menar att företagen inte ska fokusera 

på hur lång tid implementeringen av affärssystemet tar utan istället fokusera på hur de ska 

använda systemet för att kunna förbättra verksamheten. Implementering av affärssystem tar i 

genomsnitt mellan ett och tre år beroende på hur omfattande implementeringen är. Enligt 

Mabert et al. (2001) är implementeringstiden beroende av vilken implementeringsstrategi 

företaget väljer att använda. Implementeringsstrategin är en djupare förklaring av hur 

implementeringen ska blir utförd. Den inkluderar vilka affärsprocesser som blir berörda av 

implementeringen, vilka moduler som ska implementeras samt ledningens prioriteringar 

under implementeringsprocessen. 

 

För att företag ska kunna hålla sig inom budgetramen vad det gäller tid och kostnad för 

implementering av affärssystem kan det vara betydelsefullt att se till ett antal faktorer. Det 

kan vara faktorer som att begränsa antalet anpassningar av affärssystemet, att avsluta 

omfattande förberedelser innan implementeringen av affärssystemet äger rum och att högre 

uppsatta ledare är delaktiga i implementeringsprojektet. Ledarnas delaktighet leder till ökad 

kommunikation och ansvarsfördelning under projektets gång (Mabert et al., 2001). Även 
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Davenport (1998) anser att det är betydelsefullt att företagets verksamhetschefer är med i 

projektgruppen och att de inte ser implementeringen som en teknisk lösning, detta för att 

lyckas med implementeringen av affärssystemet. Det är företagets ledare som har kunskapen 

att agera som en medlare mellan de tekniska kraven och verksamhetskraven.    

3.3.6 Användarvänlighet 

Bristande användarvänlighet av affärssystemet är något som påverkar användarnas 

arbetsprestation, då det blir svårare för användarna att på ett så effektivt och produktivt sätt nå 

sina mål. För att kunna förbättra affärssystem är det nödvändigt att se till de faktorer som kan 

påverka användarnas förmåga att använda affärssystemet på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Om användbarheten av affärssystemet ökar kan detta leda till mindre motstånd bland 

användarna, kostnads- och tidsbesparing utifrån utbildningsaspekten samt en mer fullständig 

användning av affärssystemet (Topi, Lucas & Babaian, 2005). 

 

“A system that requires hundreds of hours per employee in training and is difficult to use can 

push productivity down the tubes.”    

     (MacVittie, 2001, s.99) 

 

Singh och Wesson (2009) menar att komplexa affärssystem påverkar användarvänligheten 

negativt. Därför har de tagit fram faktorer för att kunna bedöma användarvänligheten av 

affärssystem: 

o Navigation – Möjligheten att finna och få tillgång till information på ett effektivt sätt.  

o Presentation – Hur lämpligt utformandet av menyer och dialogrutor är. Till exempel 

att informationen som systemet genererar är tidsenlig, korrekt och förstålig. 

o Uppgiftsstöd – Kontrollerar att uppgifter stämmer mellan systemet och den riktiga 

världen. Till exempel att informationen i systemet är i realtid. 

o Lärbarhet – Kraftansträngningen personer måste lägga ner för att lära sig använda 

systemet på ett effektivt sätt. Till exempel att användaren kan använda systemet utan 

att behöva ha en lång introduktion och det är enkelt att bli duktig på att använda 

systemet. 

o Anpassning – Möjligheten att stödja användaranpassningar i systemet.  

 

Enligt Rao (2000) är det viktigt att affärssystem är användarvänliga. För att systemen ska vara 

användarvänliga är det lämpligt att använda den senaste teknologin som fokuserar på 

användargränssnitt och använder en teknik som är objektorienterad. Denna nya teknologi ökar 

användarvänligheten, skapar möjligheter för framtida modifikation och är enklare att 

implementera.  

3.4 Teoretisk sammanfattning 

För att ge en överskådlig bild över hur insamlade teorier kring upphandling av affärssystem 

och utvärderingskriterier hänger samman, valde vi att beskriva dessa teoretiska samband med 

hjälp av en teoretisk sammanfattning och egenutvecklad modell. 
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                    Figur 3:3 Egenutvecklad modell baserad på upphandlingsprocessen 

utifrån Verville och Halingten (2003). 

 

Verville och Halingten (2003) menar att upphandlingsprocessen består av ett antal olika steg, 

det första och viktigaste steget för denna undersökning är planeringsprocessen. Denna process 

består i sin tur av formering av en projektgrupp, framtagning av kravspecifikation samt 

sammanställning av utvärderingskriterier som är viktiga att ta hänsyn till vid val av 

affärssystem. 

 

Det finns flera olika utvärderingskriterier att ta hänsyn till vid val av affärssystem (Bernroider 

& Koch, 2001; Rao, 2000; Ünal & Güner, 2009; Verville & Halingten, 2003). De 

utvärderingskriterier som anses vara av största vikt är funktionalitet, kostnad, flexibilitet och 

anpassningsbarhet, leverantör, implementering samt användarvänlighet. Enligt Baki och 

Cakar (2005) innebär funktionalitet att affärssystemet ska innehålla tillräckligt med moduler 

för att kunna stödja verksamhetens affärsprocesser. Enligt Rao (2000) påverkas kostnaden av 

priset för affärssystemet samt kostnaden för stöd under implementeringen. Flexibilitet är 

systemets förmåga att uppfylla företagsunika behov (Reuther & Chattopadhyay, 2004), och 

anpassningsbarhet är integrationsmöjligheter med organisationens övriga system samt 

leverantörers och kunders affärssystem (Baki & Cakar, 2005). Enligt Tam och Tummala 

(2001) är det viktigt att se till systemleverantörens kvalitet i form av dennes tillgänglighet, 

rykte, service och support samt finansiell ställning. Ett annat kriterium som anses relevant vid 

val av affärssystem är implementeringsaspekten, där företaget tar hänsyn till införandet av 

systemet, användarna samt förändringar som krävs för att uppfylla uppställda krav 

(Magnusson & Olsson, 2008). Användarvänlighet är enligt Singh och Wesson (2009) bland 

annat beroende av hur enkelt systemet är att lära sig, möjlighet att finna relevant information 

samt hur information presenteras.   
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att sammanställa allt empiriskt material som vi samlat in via 

intervjuer. Vi kommer att presentera varje respondent med sina svar var för sig. 

 

4.1 Intervju med Martin Gröndahl, PS Provider 

Martin Gröndahl arbetar som upphandlingskonsult på PS Provider. PS Provider drivs av 

konsulter som erbjuder oberoende rådgivning till företag vid upphandling och uppgradering 

av affärssystem samt stöd vid tecknade av kundanpassade ERP-avtal. Vi har valt att se Martin 

Gröndahl som en expert inom upphandling, då han besitter en hög kunskap inom området och 

har konsulterat många företag inom flera olika branscher.  

 

4.1.1 Upphandlingsprocessen av affärssystem 

Martin Gröndahl förklarade att upphandlingsprocessen kan se olika beroende på bland annat 

företagsstorlek samt branschen företaget befinner sig i. Första steget i upphandlingsprocessen, 

som PS Provider använder sig av när de konsulterar företag, benämnde Martin Gröndahl vid 

projektomfattning. Under detta steg ska både upphandlingskonsulten samt företaget, som ska 

upphandla affärssystemet, se till projektets omfattning, projektrelaterade frågor, vilka resurser 

det finns att tillgå och vilka risker företaget är villig att ta. Under denna förstudie är det viktigt 

att se till vad företaget är villiga att satsa och vilket syfte och mål de har med affärssystemet. 

Det kan underlätta för företag att anlita en kunnig upphandlingskonsult som kan ge 

vägledning och råd under upphandlingsprocessen. Det finns vissa faktorer som påverkar valet 

av affärssystem samt möjligheten att lyckas med projektet. Dels så påverkar företagsstorlek 

och bransch valet men även företagets intresse, förmåga och tekniska kunskap är faktorer som 

kan styra affärssystemsvalet. Sammanfattningsvis innebär preciseringen av 

projektomfattningen att fånga upp vad företaget har för förväntansbild av affärssystemet.  

 

Andra steget i upphandlingsprocessen är att genomföra en behovsanalys. I detta steg är det 

viktigt att fånga de behov i form av krav och förväntningar som företag ställer på det nya 

affärssystemet, oftast har ledningen och företagets olika avdelningar olika bilder och 

uppfattningar om vilka olika behov systemet ska stödja. Därför finns upphandlingskonsulten 

som stöd för att kunna länka samman behoven och se till vilka moduler som är kritiska för 

företaget.  

 

Tredje steget i upphandlingsprocessen innefattar en kravspecifikation där upphandlings-

konsulten genom intervjuer försöker få fram specifika krav. Martin Gröndahl förklarade att 

det är viktigt att inte generalisera upphandlingarna inom samma bransch, då företagen inom 

samma bransch må vara lika men processer och flöden är dock specifika för varje företag. Det 

är därför viktigt att kommunicera med affärssystemsleverantören för att finna en 

systemlösning som passar det specifika företaget. Då det är viktigt att få fram alla krav som 

affärssystemet ska stödja krävs det intervjuer med olika representanter i företaget, detta för att 

kunna fördjupa sig och skapa sig en bild över hur verksamheten fungerar.  
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Det fjärde steget i upphandlingen är att genomföra en marknadsanalys, där upphandlings-

konsulten ser till vilka system som kan vara lämpliga för företag i fråga. De 

systemleverantörer som anses relevanta genomför en demonstration av sitt affärssystem för 

företaget. Under demonstrationen är även upphandlingskonsulten delaktig för att hjälpa 

företaget att hitta det affärssystem som passar deras verksamhet bäst. Beroende på 

verksamhetens komplexitet kan det vara lämpligt att systemleverantören gör fler 

demonstrationer av olika moduler i affärssystemet. Demonstrationen kan även leda till att 

systemleverantörerna skapar en testmodell så företaget kan få en uppfattning om hur systemet 

ser ut. Sedan skickas offertförfrågningar ut till de systemleverantörer som bedöms vara mest 

intressanta. Dessa offerter struktureras på ett sådant sätt som gör det enkelt för företagen att 

jämföra och utvärdera de olika systemleverantörerna. Genom en välkomponerad offert styr 

upphandlingskonsulten vilken information de vill ha ifrån systemleverantörerna. Detta är 

något som få företag klarar av att göra själva och anlitar därför oftast en upphandlingskonsult 

för vägledning under företagets upphandlingsprocess. Efter att denna information har samlats 

in kan ett beslutsunderlag skapas för att sedan förmedlas till inblandade parter. 

 

Förhandling och avtal är det sista steget förklarade Martin Gröndahl. Detta är en viktig del i 

upphandlingen då allt som tagits fram under processen sammanställs. Den avtalade 

specifikationen är en sammanställning av all tidigare dokumentation. I detta steg är det vanligt 

att företag kompletterar kravspecifikationen då behoven har förändrats under 

upphandlingsprocessens gång, även ytterligare affärssystemsdemonstrationer kan behöva 

göras. Systemleverantörer kan i sin tur behöva komplettera offerten då nya behov efterfrågas 

av företaget.  

4.1.2 Funktionalitet   

Martin Gröndahl ansåg att funktionalitet är ett av de viktigaste kriterierna att ta hänsyn till vid 

val av affärssystem. Funktionalitet är viktigt därför att affärssystemet ska hjälpa företag att 

tillgodose deras behov. Vidare förklarade Martin Gröndahl att funktionalitet även kan leda till 

nytta för företaget och dess intressenter, till exempel stödjer affärssystemet de anställda i sitt 

arbete, företaget kan förbättra kundservicen samt tjäna mer pengar på effektivare 

affärsprocesser. Dock poängterade han att det inte är lämpligt att endast se till funktionalitet 

utan företag måste även se till hur de ska få affärssystemet på plats. Martin Gröndahl tog även 

upp att det har skett en enorm förändring i affärssystemens funktionalitet de senaste tio åren, 

till exempel finns det nu en stor mängd moduler som företag, oberoende av storlek, har 

tillgång till ekonomiskt sett. Förr var det betydligt dyrare att införskaffa moduler och därför 

var det inte ekonomiskt försvarbart för många företag att införskaffa flera moduler, till 

skillnad från idag då företag kan få tillgång till prisvärda moduler. 

4.1.3 Kostnad  

Martin Gröndahl ansåg att priset inte behöver vara ett viktigt utvärderingskriterium för företag 

som ska upphandla affärssystem, då ett lågt pris på affärssystemet kan innebära en hög 

kostnad i slutändan. Om affärssystemet har bristande funktionalitet kan det resultera i behov 

av mer resurser och kostnaden för affärssystemet blir då i slutändan ändå högt.  

 

”Det är inte ovanligt att ett lågt pris på system i slutändan innebär en hög 

kostnad för företag.”            

              (M. Gröndahl, personlig kommunikation, 1 mars, 2011) 
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Företag måste se till kostnaderna längs hela upphandlingsprocessen, en annan sak de måste ha 

i åtanke är den bekostnad priset får ha på funktionaliteten i affärssystemet. Har företaget ett 

affärssystem med god funktionalitet och som stödjer verksamhetens processer så kan 

kostnader för manuellt arbete reduceras. Denna kostnad tänker företag ofta inte på när de ser 

till affärssystemspriset. Martin Gröndahl förklarade att kostnaden för affärssystemet endast är 

en variabel, det är även viktigt att se investeringen ur ett nyttoperspektiv. En nyttokalkyl ser 

till nyttan som systemet kan uppnå, det kan till exempel handla om att få bort onödiga 

arbetsmoment vilket generar i kostnads- och tidsbesparingar. Martin Gröndahl anser att 

nyttokalkyler har ersatt andra kalkyler som till exempel ROI, som var vanligt förekommande 

att använda sig av vid investeringsberäkningar för några år sedan. En annan förändring som 

har skett är att stora som små företag har samma möjlighet att införskaffa sig affärssystem, 

detta var omöjligt för några år sedan på grund av orimliga kostnader. 

4.1.4 Flexibilitet och anpassningsbarhet 

Oftast måste större företag som införskaffar ett nytt affärssystem göra systemanpassningar för 

att det ska passa företaget i fråga och den bransch de befinner sig i förklarade Martin 

Gröndahl. Ett stålbolag har till exempel en mängd olika system för att kunna bedriva deras 

verksamhet och de måste se till vilka integrationsmöjligheter som finns då de ska välja ett nytt 

affärssystem. Det är viktigt att systemleverantören är villig och har kunskap om att göra de 

anpassningar som krävs för att företag ska få ett system som ska passa deras unika 

verksamhet.  

4.1.5 Leverantör  

Martin Gröndahl berättade att företag oftast känner till rykten om olika systemleverantörer, 

och därför kommer det fram tidigt i upphandlingsprocessen om de inte vill arbeta med en viss 

leverantör. Andra faktorer som är viktiga för företag att se till när de ska upphandla 

affärssystem är att de ska känna en trygghet från leverantören, leverantören i fråga ska ha god 

branschkunskap och även leverantörens attityd gentemot företaget kan vara en viktig faktor. 

Martin Gröndahl menade att en nonchalant attityd från leverantören kan resultera i att de 

förlorar företaget som kund.  

 

Då investeringar i affärssystem sker med långa mellanrum har leverantören ett stort övertag 

över företaget. Leverantörens fördel är att de oftast är skickligare på upphandlingsprocessen 

och har normalt sett ett affärsmässigt övertag i och med att företagen sällan genomför 

upphandlingsprocesser kring affärssystem. Samtidigt kan företaget som ska upphandla 

affärssystem ha ett visst övertag dels om de är ett större företag då leverantören ser stora 

vinstmöjligheter och dels om de är skickliga inom upphandlingsområdet. 

Upphandlingskonsultens roll är att lägga upp upphandlingen så att maktspelet mellan 

leverantörens och kundens olika krav kan balanseras och hållas på en rimlig nivå. Företagets 

investering i affärssystem genererar en stor vinst för leverantören och inkomster flera år 

framöver i form av licensavgifter och konsulttimmar, och därför har företag möjlighet att 

ställa krav på leverantören som inte vill förlora affären. Avtalet som tecknas ska vara till 

fördel för bägge parter, därför är det viktigt för företaget att se över leverantörens avtal för att 

inte hamna i ett underläge. Upphandlingskonsulten är till stor hjälp under denna fas då de 

upparbetar förmånligare avtal för företaget.  

4.1.6 Implementering    

I offertförfrågan ingår en del som handlar om implementeringstiden för det nya 

affärssystemet, detta är en av de viktigaste bitarna för företaget menade Martin Gröndahl. Det 
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handlar om hur mycket resurser företaget måste avvara under projektet och hur lång tid 

projektet kommer att fortlöpa. Martin Gröndahl förklarade att om konsulten lägger ner en 

timme måste företaget i sin tur räkna med att lägga ner tre timmar, därför kan det vara 

lämpligt att ta in extra resurser som täcker ordinarie personal som ingår i 

affärssystemsprojektet. Det är även viktigt att företaget delar upp hela affärssystemsprojektet i 

rimliga delprojekt, så att de har resurser och kapacitet till deras förfogande när de ska 

genomföra olika moment i implementeringen. 

4.1.7 Användarvänlighet  

Användarvänligheten är ett kriterium som har förändrats mest under de senaste tio åren. 

Affärssystemen är idag mer tilltalande för användarna, dels är layouten mer smakfull och dels 

är det lättare att veta var information ska hittas. Martin Gröndahl berättade att 

användarvänligheten har olika betydelse beroende på bransch, till exempel anser han att den 

finansiella branschen vill att systemets layout ska vara visuellt tilltalande, medan tillverkande 

branschen inte har samma intresse och behov av detta.  

4.2 Intervju med Pål Alfvegren, Sparbanken Öresund 

Pål Alfvegren arbetar som affärsstödschef på Sparbanken Öresund. Sparbanken Öresund är en 

regional, självständig bank som bildades då Sparbanken Gripen och Sparbanken Finn slogs 

samman. 

4.2.1 Val av affärssystem  

Pål Alfvegren berättade att Sparbanken Öresund implementerade ett standardiserat 

affärssystem 2007. Innan hade de ett skräddarsytt affärssystem för deras verksamhet men 

detta medförde höga kostnader vid uppgradering och utveckling av systemet. Uppgraderingar 

var tidigare en av de största kostnadsposterna för banken då de måste göras i systemet varje 

gång det sker regelboksförändringar inom bank och finans på EU-basis. Det nya 

affärssystemet gav istället banken fördelar i form av stordriftsfördelar, då flera banker kunde 

dela samma plattform. Detta ledde till att Sparbanken Öresund kunde reducera sina 

uppgraderings- och utvecklingskostnader då fler banker var med och delade på denna kostnad.  

 

Inom bank- och finansbranschen är det vanligt att banker utvecklar egna system för deras 

specifika verksamhet. Pål Alfvegren berättade att ca 85 % av Sveriges banker har 

egenutvecklade affärssystem och därför fanns det få standardiserade system att välja emellan 

ute på marknaden. Det fanns heller inte så många alternativ som innehöll de nödvändiga delar 

som en bank behöver. Därför fick Sparbanken Öresund börja söka alternativa affärssystem 

utomlands och valet föll till sist på ett danskt affärssystem. Med mindre förändringar kunde 

detta system anpassas till svensk standard.  

4.2.2 Upphandlingsprocessen av affärssystem 

Pål Alfvegren berättade att första steget i upphandlingsprocessen var att genomföra en 

förstudie, och denna genomfördes av en projektgrupp som hade tillsatts för 

affärssystemsprojektet. Detta steg innebar att projektgruppen undersökte vilka olika 

affärssystemsalternativ som fanns ute på marknaden, men de undersökte även om det var 

lämpligare att utveckla en egen lösning. När projektgruppen hade bestämt sig för vilken 

lösning som passade bäst skapades en projektdefinition över affärssystemsprojektet och det 

bildades även en styrgrupp med representanter från marknads- och affärssidan. Efter detta 
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påbörjades implementeringsfasen då affärssystemet fördes in i verksamheten. I denna fas 

ingick även en utvärdering för att kontrollera och följa upp projektets resultat. Efter att 

affärssystemet hade varit på plats en tid låg det på marknads- och affärssidans ansvar att se 

om projektet hade blivit som förväntat och om kostnadskalkylen som sattes upp från början 

hade gått ihop, och detta kallar Sparbanken Öresund för effekthemtagning.  

4.2.3 Funktionalitet  

Pål Alfvegren förklarade att funktionalitet var ett av de viktigaste utvärderingskriterierna när 

Sparbanken Öresund valde affärssystem. Då banksektorn är en bransch som är oerhört 

beroende av ett ständigt fungerande system utan avbrott, var det viktigt att välja ett 

affärssystem med hög funktionalitet och säkerhet. För Sparbanken Öresund som är en 

medelstor bank var det viktigt att välja ett standardiserat affärssystem för att kunna ta del av 

stordriftsfördelar. Pål Alfvegren berättade att affärssystem förr var en stor konkurrensfördel 

men idag är det bankens relation till sina kunder som ger den största konkurrensfördelen. 

Sparbanken Öresund påverkas därför inte negativt av att arbeta i samma system som andra 

banker, utan istället kan de dra fördelar av det i form av kostnadsbesparingar. 

 

Sparbanken Öresund har valt att arbeta med en serviceorienterad arkitektur, vilket innebär att 

de har ett standardiserat affärssystem i grunden och kan därtill komplettera med nödvändiga 

moduler som affärssystemet inte innefattar. Några moduler som de valt att komplettera med är 

värdepapper, kund- och medarbetarportal. Pål Alfvegren berättade att Sparbanken Öresund 

anser att det är viktigt att affärssystemet täcker deras huvudprocesser som till exempel 

ekonomi och redovisning, och att de sedan kan komplettera övriga processer med unika 

specialistapplikationer.  

 

Pål Alfvegren berättade att säkerhet är en väldigt viktig faktor vid val av affärssystem. 

Kundernas säkerhet är av största prioritet för banker, händer det något ur säkerhetssynpunkt 

kan banken förlora sitt ansenliga rykte. 

4.2.4 Kostnad 

Pål Alfvegren förklarade att kostnaden för affärssystemet beräknades i början av 

affärssystemsprojektet, dels beräknades kostnader för själva systemets och dels beräknades 

framtida drifts- och förvaltningskostnader. Andra kostnader Sparbanken Öresund tog hänsyn 

till var utbildning och testning. Testning av affärssystem är en hög kostnad för banker då 

testperioden inom bankbranschen är längre än i andra branscher. Dock var inte kostnad ett av 

de viktigaste utvärderingskriterierna när Sparbanken Öresund valde affärssystem utan de 

valde att prioriterade säkerhetsaspekten, som fick kosta så mycket som det krävdes.  

 

Sparbanken Öresund beräknade systemets ekonomiska förtjänst både genom ROI och nytta. 

Dels såg de till kostnader för affärssystemet och dels till affärs- och kundnytta. Ibland är inte 

den ekonomiska förtjänsten till bankens fördel men ur ett strategiskt perspektiv gynnar vissa 

tilläggsmoduler bankens verksamhet. Då Sparbanken Öresund är en fullsortimentsbank måste 

de investera i vissa moduler även fast de är olönsamma.  

4.2.5 Flexibilitet och anpassningsbarhet 

Enligt Pål Alfvegren var det viktigt att det fanns integrationsmöjligheter mellan det gamla och 

det nya affärssystemet, då Sparbanken Öresund arbetar i en teknisk miljö där de är beroende 

av att sidosystem ska fungera tillsammans med det standardiserade affärssystemet. Den 

danska systemleverantören har skapat ett användarforum för de största kunder där de kan 
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diskutera förbättringsförslag i affärssystemet. Genom att göra på detta sätt kan affärssystemet 

hela tiden anpassas efter marknadens krav och förväntningar.  

 

Då Sparbanken Öresund valde att implementera ett standardiserat affärssystem var de tvungna 

att anpassa organisationen efter systemet. Denna förändring medförde bland annat nya rutiner 

samt processbeskrivningar över verksamhetens nya affärsprocesser. Innan affärssystemsbytet 

var det inte lika viktigt att tänka i processer, men efter implementeringen av det nya systemet 

har hela processen från leverantör till kund blivit ett viktigt område att arbeta med. Detta 

arbetssätt har gjort att Sparbanken Öresund har kunnat förenkla och effektivisera 

affärsprocesserna mellan leverantör och kund.  

 

Pål Alfvegren berättade att det var betydelsefullt att Sparbanken Öresunds medarbetare själva 

skulle kunna göra de nödvändigaste anpassningarna i systemet. Detta för att inte behöva 

kontakta systemleverantören varje gång anpassningar på användarnivå efterfrågas, eftersom 

detta skapar ett stort beroende till systemleverantören. 

4.2.6 Leverantör 

Pål Alfvegren berättade att Sparbanken Öresund såg till leverantören utifrån olika aspekter 

vid valet av affärssystem. Dels spelade leverantörens rykte en stor roll, och därför gjorde de 

stora grundliga undersökningar där de jämför olika leverantörers kompetens och erfarenhet. 

Dels var det angeläget att se till leverantörens storlek, då det var viktigt att leverantören skulle 

ha en stabil finansiell ställning vilket reducerar risken för att de ska gå i konkurs. Det var även 

viktigt att leverantören skulle ha en hög tillgänglighet av sina resurser, för vid problem i 

systemet måste inställningstiden för service och support ske direkt. Pål Alfvegren förklarade 

även att det var viktigt att leverantörens vision skulle ligga i linje med Sparbanken Öresunds 

framtida vision, som främjar hållbar utvecklig, god kvalitet och aktivt värdeskapande. För att 

se att banken och leverantören har samma agenda träffas de löpande, detta menar Pål 

Alfvegren är viktigt för att stärka relationen till leverantören samt att leverantören ska känna 

delaktighet i bankens utveckling.  

4.2.7 Implementering    

Det är känsligt för bankbranschen att implementera ett nytt affärssystem då det inte får ske 

några avbrott eller fördröjningar i deras system. Enligt Pål Alfvegren var det en stor utmaning 

att genomföra affärssystemsbytet och han liknade det vid: 

 

 ”det är som att byta hjärta på en springande patient, det måste fungera hela 

 tiden.” 

                  (P. Alfvegren, personlig kommunikation, 29 mars, 2011) 

 

Pål Alfvegren förklarade att det var viktigt att inte påskynda implementeringsfasen då det 

bland annat var betydelsefullt att få med sig användarna. Dels för att användarna skulle förstå 

affärsnyttan med systemet och dels ur utbildningssynpunkt. Skulle implementeringsfasen 

förkortas fanns det en risk för att Sparbanken Öresunds olika kontor skulle ta emot 

affärssystemet på olika sätt och även att lärandegraden skulle kunna skilja sig åt mellan 

kontoren. Det var även viktigt att se till den negativitetsperiod som kommer vid förändringar 

inte blev för lång, utan att affärsnyttan förmedlades i ett tidigt stadium till medarbetarna för 

att på så sätt öka deras förståelse och acceptans. 
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Pål Alfvegren berättade även att det är viktigt att kompetensen om affärssystemet finns i 

verksamheten då konsultkostnader annars kan bli en hög kostnad. Därför valde Sparbanken 

Öresund att själva sköta implementeringsfasen och använde sig av sina egna resurser.  

4.2.8 Användarvänlighet 

Enligt Pål Alfvegren var användarvänlighet något Sparbanken Öresund prioriterade högt vid 

valet av affärssystem, detta för att deras medarbetare på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna 

ha tillgång till kunders information. Användarvänligheten ses även ur en effektivitetsaspekt då 

ju enklare affärssystemet är att använda desto fler kunder kan varje medarbetare hantera.  

Dock menar Pål Alfvegren att det finns mer att göra inom detta område, då gränssnittet de 

arbetar i idag kan förbättras och förenklas. Sparbanken Öresund anser även att 

användarvänlighet var viktigt att se till då det ska vara enkelt för nya medarbetare att lära sig 

affärssystemet.  

4.3 Intervju med Niklas Karlén, Dunlop Hiflex 

Niklas Karlén arbetar som IT-chef i Skandinavien. Dunlop Hiflex är en av marknadens mest 

etablerade leverantörer av bland annat hydraulik, industrislang och pneumatik. 

4.3.1 Val av affärssystem  

Niklas Karlén berättade att Dunlop Hiflex 2005 bestämde sig för att byta affärssystem då de 

ville ha ett modernt och standardiserat affärssystem. Vid denna tidpunkt hade de ett 

affärssystem från IBM och detta system hade under årens gång anpassats flera gånger efter 

verksamhetens olika behov. Det resulterade i att system blev mycket komplext och 

svårhanterligt, då det bestod av närmare 100 000 anpassningar.  

 

Den största anledningen till affärssystemsbytet var att skapa en gemensam plattform för 

Dunlop Hiflex nordiska bolag, då det gamla affärssystemet inte var lämpligt att bygga vidare 

på. Efter jämförelse mellan olika affärssystem valde Dunlop Hiflex att gå vidare med 

Microsoft Axapta. De hade kommit en bit in i implementeringsprocessen och lagt ner ca 1 

miljon kronor i externa konsultkostnader, då de vid årsskiftet 2009/2010 blev uppköpta av ett 

italienskt bolag. Det italienska bolaget hade redan ett befintligt affärssystem som de ville att 

Dunlop Hiflex skulle använda sig av, och därmed fick de avbryta implementeringen av 

Microsoft Axapta och påbörja implementeringen av det nya affärssystemet SAP. 

4.3.2 Upphandlingsprocessen av affärssystem 

På grund av att valet av affärssystemet SAP var ett koncernbeslut deltog inte Dunlop Hiflex i 

upphandlingarna kring SAP, utan Niklas Karlén valde istället att referera till upphandlingen 

av Microsoft Axapta där de genomgick en upphandlingsprocess. Upphandlingsprocessen av 

Microsoft Axapta började med en förstudie av både olika affärssystem och olika leverantörer. 

I denna fas gjorde Dunlop Hiflex en utförlig kravspecifikation där de samlade in alla krav och 

förväntningar de ställde på det nya affärssystemet. I samarbete med ett konsultbolag 

dokumenterade de sina affärsprocesser och sammanställde dessa i så kallade business 

blueprints. Business blueprints användes för att jämföra verksamhetens processer med de 

utvalda affärssystemens standardiserade processer. I jämförelsen kunde Dunlop Hiflex se om 

verksamhetens processer matchade med affärssystemets processer, och om det fanns 

avvikelser däremellan fick företaget se om de själva kunde ändra i systemets 

parametersättning, förändra sitt arbetssätt eller om det krävdes en fysisk anpassning av 
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systemleverantören. Fysiska anpassningar ville Dunlop Hiflex helst undvika att göra då detta 

var en av anledningarna till att de valde att byta affärssystem. 

4.3.3 Funktionalitet  

Vid upphandlingen av affärssystemet ansåg Dunlop Hiflex att funktionaliteten var det 

viktigaste utvärderingskriteriet. Något de stor del såg till var order, lager och fakturering men 

även moduler som inköp och distribution. Anledningen till att de ansåg att dessa moduler var 

de viktigaste är att Dunlop Hiflex verkar inom partihandelsbranschen och måste ha 

övergripande kontroll över dessa flöden. Niklas Karlén ansåg även att det var viktigt att inse 

att det var organisationen som skulle ändra sig efter systemet och inte tvärtom, då Dunlop 

Hiflex ville uppnå standardisering i verksamheten. Anledningen till att de inte ville förändra 

för mycket i systemet är att det blir svårare att komma vidare i systemets efterföljande 

versioner och uppdateringar. Om det har gjorts för många anpassningar i affärssystemet måste 

dessa tas med i uppdateringarna och detta medför mycket merarbete samt kostnader. Niklas 

Karlén berättade att det är viktigt att företaget inser och förstår att organisationen måste 

ändras vid implementering av ett nytt affärssystem.  

 

”Viktigaste faktorn när man går igång med detta är att ha förståelse för att man 

måste ändra sin organisation.” 

     (N. Karlén, personlig kommunikation, 7 april, 2011) 

 

Niklas berättade utifrån egen erfarenhet att den största anledningen till misslyckande av 

implementeringen av affärssystem beror på problemen som uppstår när företag inte klarar av 

att anpassa organisationen till affärssystemet. 

4.3.4 Kostnad 

I den upphandling Dunlop Hiflex gjorde när de valde Microsoft Axapta såg de till stor del till 

kostnaden för affärssystemet samt dess merkostnader. Enligt Niklas Karlén innebär 

affärssystemsköp enorma kostnader och en stor investering för företaget därför är det viktigt 

att jämföra priset på olika affärssystem. Han berättade även att han tror att det är beroende av 

företagets storlek hur stora investeringar företag kan göra och i vilken grad de ser till 

kostnaden av affärssystemet. Är det däremot ett strategiskt beslut som i fallet då koncernen 

bestämde att de skulle implementera SAP får det kosta vad det kosta vill.   

 

Förr var Dunlop Hiflex alltså mer kostnadsfokuserade och såg till exempel till kostnad per 

användare, driftmiljö samt andra kostnadsparametrar. Niklas Karlén menar samtidigt att 

sparar företag in på kostnaderna för mycket finns det risk att affärssystemet tappar 

funktionalitet.  

 

”Det kostar mycket pengar att byta affärssystem hur man än vrider och vänder 

på det.” 

                       (N. Karlén, personlig kommunikation, 7 april, 2011) 

 

Tanken med investeringen av ett nytt affärssystem är att det ska bli en hävstångseffekt efter 

att affärssystemet varit igång ett tag, vilket innebär att investeringen av affärssystemet på sikt 

ska vägas upp av effektivare affärsprocesser, sänkta driftskostnader och bättre kontroll. Dock 

blir det alltid ett hack i resultatet och en stor anledning till detta beror dels på kostnaden för 

själva affärssystemet och dels på kostnader för utbildning, support, testning och intern tid 

berättade Niklas Karlén. Dunlop Hiflex valde att utbilda nyckelanvändare för att de sedan 
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skulle kunna utbilda de övriga användarna, detta bidrog till att företaget kunde reducera 

konsultkostnader. Niklas Karlén berättade att de mäter sina investeringar dels efter payback-

tid och kostnad per användare och dels efter nytta, till exempel en effektivare organisation. 

Han menar dock att då affärssystemet inte har varit i drift i mer än 15 månader är det svårt att 

bedöma och mäta nyttan av det, så i nuläget är systemet fortfarande dyrt och genererar ingen 

nytta. Niklas Karlén berättade att systemet först efter två till två och ett halvt år kan medföra 

nytta, då användarna har blivit mer vana vid affärssystemet. 

4.3.5 Flexibilitet och anpassningsbarhet 

Niklas Karlén förklarade att flexibilitet och anpassningsbarhet var viktigt att se till för att det 

skulle kunna vara möjligt att ansluta andra system till affärssystemet. Andra system kan vara 

system som innefattar lagerhantering, EDI-kommunikation och rapportgenerering. 

Integrationsmöjligheter är något Niklas Karlén tror att de flesta affärssystem har idag, 

däremot kan affärssystemsleverantörerna kommit olika långt med det.  

 

När Dunlop Hiflex valde affärssystem var inte kommunikationen mellan kunder och 

leverantörers system något de prioriterade. De har istället valt att använda sig av EDI för att 

vara kompatibla med sina kunder och leverantörer, EDI är överföring av strukturerad 

information mellan företag. Niklas Karlén förklarade att dagens system är väldigt flexibla då 

användaren direkt kan skicka e-postmeddelande samt filer med ordererkännande, faktura eller 

kvitto. Ett modernt affärssystem kan även skapa offerter som företag direkt kan skicka via 

mail till kunder som finns med i deras kunddatabas. 

4.3.6 Leverantör 

Under upphandlingsprocessen av Microsoft Axapta gjorde Dunlop Hiflex en omfattande 

studie över de konsultbolag som kunde leverera det utvalda systemet. Konsultbolagen var 

Microsoft Axaptas partners och var rekommenderade av Microsoft. Dunlop Hiflex bad 

Microsoft hitta ett antal tänkbara partners med kontor längs västkusten, men med verksamhet 

även i Norge och Danmark. Kontor på västkusten var viktigt eftersom projektet skulle drivas 

från Halmstad och Dunlop Hiflex ville hålla nere resekostnader och även ha en närhet till 

konsulterna. Dessa konsultbolag fick sedan lämna offert på implementeringar de utfört, 

konsultkostnader, hur de skulle implementera, referenskunder och CV på tilltänkta konsulter. 

Dunlop Hiflex kontaktade sedan de angivna kundreferenserna för att höra hur konsultbolaget 

genomfört implementeringen av affärssystemet, om de var nöjda samt om de hållit sig inom 

tids- och budgetramar. 

 

Branscherfarenhet var mycket viktigt, Nicklas Karlén förklarade att leverantören måste ha 

genomfört minst en implementering inom en bransch som var snarlik deras egen bransch. 

Detta för att leverantören lättare skulle kunna relatera till Dunlop Hiflex verksamhet samt ha 

en större förståelse för deras affärsprocesser.  

 

Niklas Karlén förklarade att Dunlop Hiflex inte lade någon vikt vid att leverantörens vision 

skulle överensstämma med deras framtida mål. Däremot var personkemi något Niklas Karlén 

värderade högt och samlade därför in CV från konsulterna under upphandlingsfasen för att få 

ett första intryck av hur de var som personer. 

4.3.7 Implementering    

Niklas Karlén berättade att implementeringstiden sträcker sig från där företaget börjar 

upphandlingsprocessen tills de når implementeringen av det nya affärssystemet. Han 
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förklarade även att konsulter ofta är för optimistiska när det gäller tidsaspekten, de ser inte till 

problem som kan uppkomma längs vägen. Att se till implementeringen var en mycket viktigt 

aspekt, företaget måste se till hur lång tid implementeringen tar samt vilken arbetsinsats som 

krävs för att nå målet, berättade Niklas Karlén. 

 

 ”Tid är pengar.” 

                                             (N. Karlén, personlig kommunikation, 7 april, 2011) 

 

Det är ofta konsulter som har hand om själva implementeringen utefter de parametrar 

företaget ställt upp i business blueprinten. Under implementeringen av affärssystemet 

överfördes befintlig data från det gamla systemet till det nya affärssystemet, detta var en 

mycket ansträngande uppgift för företaget. Dataöverföring innebär att historisk data om 

kunder, leverantörer och artiklar föras över från det gamla systemet till det nya. Dunlop 

Hiflex valde att endast ta med den data som var nödvändigast på grund av att dataöverföring 

är en tidskrävande uppgift, och Dunlop Hiflex använder istället sitt gamla affärssystem som 

en historikdatabas. Vidare berättade Niklas Karlén att en viktig del i implementeringen var att 

genomföra användartester, för att upptäcka de största felen och bristerna innan systemet gick 

igång. 

4.3.8 Användarvänlighet 

Niklas Karlén berättade att Dunlop Hiflex inte har lagt ner stort fokus på att hitta ett 

affärssystem som är användarvänligt, dock menade han på att ett modern gränssnitt var att 

föredra. Dunlop Hiflex funderade först på att använda sig av engelskt språk i affärssystemet, 

men fick frångå detta då vissa länder hade svårare för engelska än andra. Niklas Karlén anser 

att dagens affärssystems inte är så användarvänliga då de oftast är stora och komplexa system 

för en användare som endast använder sig av några få moduler.  

4.4 Intervju med David Andersson, Svetruck 

David Andersson arbetar som affärsutvecklare på Svetruck i Ljungby. Svetruck är ett företag 

som tillverkar truckar med distribution världen över. 

4.4.1 Val av affärssystem  

Svetruck är ett företag som startade 1977 och har sen dess använt sig av en mängd olika 

fristående system som endast täcker vissa områden. För några år sedan investerade Svetruck i 

ett affärssystem, och efter en tid då de hade försökt få affärssystemet att fungera i sin 

verksamhet kunde de konstatera att systemet inte generade utlovad funktionalitet. Det som var 

den största bristen var att olika slags utskrifter, som fakturor och rapporter, inte fungerade. 

Detta resulterade i att Svetruck avslutade implementeringen och återgick till manuellt arbete 

samt fick de införskaffa ett system som kunde hantera de mest övergripande modulerna som 

ekonomi, lager och inköp. Denna fadäs ledde till att Svetruck fick lägga ut en stor summa 

pengar på ett affärssystem som inte genererade någon nytta, efter många tvister fick de dock 

tillbaka en del av denna summa. 

 

När Svetruck för ett år sedan bestämde sig för att göra ett nytt försök med att implementera 

affärssystem var kravet att affärssystemet skulle stödja hela organisationen. Då Svetruck 

tidigare haft flera olika fristående system samt att vissa delar hade hanterats manuellt av de 

anställda var det viktigt att det nya affärssystemet var standardiserat och 

verksamhetsövergripande. David Andersson berättade att implementeringen av det nya 
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affärssystemet är beräknat att ske den andre maj 2011 och affärssystemet de har valt är 

Monitor. Monitor är ett affärssystem som är utformat för att stödja den tillverkande 

verksamheter. David Andersson tror att Svetruck med sina 250 anställda fungerar som ett 

flaggskepp för Monitor som vill ta sig in på marknaden för större tillverkande verksamheter. 

4.4.2 Upphandlingsprocessen av affärssystem  

Innan Svetruck hade bestämt sig för Monitor hade de kollat upp andra alternativ, de jämförde 

fördelar och nackdelar mellan affärssystem som Jeeves och Microsoft Axapta. Under 

förstudien kom Svetruck ganska snart fram till att Monitor var det affärssystem som var mest 

lämpat och kunde stödja deras behov. Andra leverantörer såg svårighet med till exempel 

Svetrucks varianthantering medan Monitors leverantörer garanterade att deras affärssystem 

kunde hantera detta. David Andersson uttryckte att Svetrucks upphandling av affärssystem 

var väldigt enkel, då de inte använde sig av alla stegen som vanligtvis ingår i en 

upphandlingsprocess. Svetruck funderade även på att anlita en upphandlingskonsult men då 

de på ryktesvägar hört om Monitor och dess fördelar ansåg Svetruck att en sådan konsult 

endast hade blivit en ytterligare kostnad.  

4.4.3 Funktionalitet  

David Andersson berättade att ett av de viktigaste kriterierna som de såg till när de valde 

affärssystemet var funktionalitet, då Svetruck ville ha ett affärssystem som var standardiserat 

och verksamhetsövergripande. Då Svetruck är en verksamhet med många affärsområden var 

det svårt att hitta ett affärssystem som täckte alla bitar fullt ut, därför valde de Monitor som 

täckte deras huvudprocesser ypperligt då Monitor är branschanpassat för 

tillverkningsindustrin. De få områden som Monitor inte täckte valde de att komplettera med 

sidosystem. 

 

Vill Svetruck anpassa och komplettera med ytterligare funktioner får de antingen vänta tills 

tillräckligt många Monitorkunder efterfrågar samma typ av funktionalitet eller så får Svetruck 

be Monitor att utveckla funktionen de efterfrågar. Svetruck får alltså se till om de ska vänta på 

en ny version vilket kan ta lång tid eller om utveckling krävs vilket går snabbare men är desto 

kostsammare. Monitor är anpassat för att vidareutvecklas men det tar lång tid och detta ser 

David Andersson som en nackdel. En annan begränsande faktor är att Monitor inte har öppen 

källkod vilket de flesta andra affärssystem har. 

4.4.4 Kostnad 

För Svetruck var inte kostnaden relevant vid affärssystemsvalet. Deras fokus låg på att hitta 

ett system som kunde stödja deras verksamhet. Målet för Svetruck var att gå från olika system 

som fungerar som enskilda öar till ett och samma affärssystem som knyter samman 

verksamheten. 

  

”Vi hade kunnat betala det dubbla för ett annat system om vi hade vetat att det 

varit bättre.” 

               (D. Andersson, personlig kommunikation, 18 april, 2011) 

 

Monitor är ett affärssystem som hör till det billigare segmentet av affärssystem, men David 

Andersson poängterade att kostnaden inte var något de såg till när det valde affärssystem. 

Även om det kostar mycket att anlita konsulter var det något Svetruck prioriterade då dessa 

konsulter besitter kunskap som är ovärderlig för Svetruck. David Andersson berättade att de 
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valde att ta in konsulter som utbildade användarna i affärssystemet, dels för att konsulterna är 

mer pedagogiska och dels för att de har stor kunskap om affärssystemet. 

 

Svetruck har varit medvetna om kostnaderna som uppstår efter implementering, de har bland 

annat ingått ett supportavtal med Monitor. En annan kostnad som uppstod efter de valt 

affärssystem var integrationskostnaderna som affärssystemsleverantörerna tar ut när de ska 

integrera Monitor med Svetrucks fristående system.  

 

David Andersson förklarade att Svetruck är ett företag med god likviditet, och har därför inte 

lagt ner så mycket tid på att göra ekonomiska beräkningar på systemets förtjänst då de var i ett 

stort behov av ett nytt affärssystem. David Andersson förklarade att en anledning till att 

ledningen inte är så kostnadsfokuserade är på grund de nu får ett fungerande affärssystem till 

skillnad från förra gången då de fick lägga ut en stor summa pengar på ett affärssystem som 

inte tillförde något till verksamheten. 

4.4.5 Flexibilitet och anpassningsbarhet  

David Andersson berättade att Svetruck valde ett affärssystem med lite flexibilitet för att 

begränsa möjligheten till anpassningar i systemet, detta för att de var spretiga och behövde få 

ihop organisationen. De ville alltså inte ha för mycket anpassningar i affärssystemet och 

skulle en ändring behöva göras måste denna först bli godkänd av verksamhetens ledning.  

 

När Svetruck valde affärssystem såg de inte till integrationsmöjligheterna med kunder och 

leverantörers system. Men David Andersson berättade att det är många av Svetrucks 

leverantörer som använder sig av Monitor och att detta kommer att skapa fördelar i form av 

smidigare kommunikation mellan affärssystemen. Integration med Svetrucks sidosystem var 

däremot något som David Andersson poängterade vara viktigt, till exempel måste deras 

servicesystem fungera felfritt med Monitor.  

 

En annan fördel med Monitor var att de var svenskägda och de anpassningar som behövs 

göras i affärssystemet utförs i Sverige. Detta ansåg Svetruck var bra dels för att det går 

snabbare då och dels då anpassningen inte behöver tolkas av flera personer i olika länder. 

4.4.6 Leverantör 

Systemleverantören var ett viktigt kriterium för Svetruck när de skulle välja affärssystem. 

David Andersson berättade att leverantörens rykte, tillgänglighet, leveranssäkerhet, finansiella 

ställning samt service och support var faktorer som spelade en stor roll. På ryktesvägar hade 

Svetruck hört att andra bolag som använder Monitor varit väldigt nöjda med affärssystemet, 

och detta var en bidragande faktor till att Svetruck fick upp ögonen för Monitor. 

Leveranssäkerhet var en annan faktor Svetruck såg till då flera konsulter byttes ut under deras 

första implementeringsprocess, detta medförde att både kunskap och trygghet försvann.  

 

 ”Samarbetet med konsulterna som var det viktigaste.” 

                (D. Andersson, personlig kommunikation, 18 april, 2011) 

 

Vid implementeringen av Monitor har samarbete med konsulter varit en viktig aspekt. 

Svetruck har haft som krav att konsulterna inte får ha flera uppdrag samtidigt som 

implementeringen hos Svetruck sker, detta för att konsulterna endast ska vara tillgängliga för 

Svetruck. Svetruck hade däremot möjlighet att byta ut konsulterna om de inte var nöjda med 

konsulternas prestationer. David Andersson poängterade även att den geografiska närheten till 
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konsulter och supporten konsulten tillhandahåller var något som de prioriterade högt när de 

valde affärssystem. Att konsulterna besitter branschkunskap var något som Svetruck 

värderade högt då de ansåg att en konsult både ska ha kunskap om hur en tillverkande 

verksamhet fungerar samt hur affärssystemet kan stödja verksamheten på bästa sätt. Svetruck 

har tidigare inte fokuserat på att hålla sig uppdaterade på den tekniska sidan men i och med 

detta nyförvärv vill de hålla sig ajour och hela tiden ha den senaste versionen.   

 

När Svetruck valde Monitor såg ledningen till att de och Monitor var samma typ av företag. 

Båda företagen är svenska ägarledda familjeföretag, där grundarna fortfarande arbetar kvar, 

och detta menade David Andersson var en anledning till att ledningen accepterade 

affärssystemsvalet. 

4.4.7 Implementering    

Svetruck kommer att använda sig av en plan där de kan följa vad som kommer hända varje 

dag under implementeringen, som är beräknad att ske den andre maj 2011. Enligt 

leverantörerna kommer implementeringen av det nya affärssystemet att ta fyra månader. 

Svetruck har dock lagt till ytterligare två månader och detta visade sig vara en bra beräkning 

då de fortfarande ligger inom tidsramen. David Andersson påpekade att implementeringstiden 

inte var något som påverkade valet av affärssystem.  

 

David Andersson ansåg att VD:n är viktig att involvera i implementeringen, men även 

nyckelpersoner från varje enhet som kan bidra med specifik kunskap om just sin enhet. Dessa 

personer behöver inte vara chefer utan kan likväl vara informella ledare. David Andersson 

förklarade att om företaget får med sig de informella ledarna i affärssystemsprojektet så sprids 

en positiv anda kring affärssystemsimplementeringen till övriga anställda.  

 

 ”Kunskap slår alltid hierarki.” 

                (D. Andersson, personlig kommunikation, 18 april, 2011) 

4.4.8 Användarvänlighet 

Svetruck ansåg inte att användarvänlighet var ett viktigt kriterium när de valde affärssystem, 

utan de såg främst till standardisering och funktionalitet. Monitor har ett tråkigt gränssnitt och 

David Andersson menade att detta är något de kan förbättra. Ett finare gränssnitt är även 

fördelaktigt då affärssystem ska säljas in hos ledningen, det skulle även bli lättare att förmedla 

rapporter på ett smidigt och tydligt sätt om gränssnittet hade varit enklare.  

 

I affärssystemet Monitor kan användarna inte ta bort fält de inte använder, detta kan ses som 

en nackdel då helhetsintrycket kan upplevas som rörigt. David Andersson berättade att 

gränssnitt kan vara en viktig aspekt för att få ointresserade personer med sig, men han menar 

samtidigt att en snygg layout inte är avgörande för Svetrucks verksamhet. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi att jämföra vår insamlade empiri med teorin i vår teoretiska 

referensram. Vi kommer även att se om det finns likheter och skillnader mellan våra olika 

respondenter. Analysen kommer att följa samma struktur som den teoretiska referensramen 

och empirin. 

 

5.1 Val av affärssystem 

Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex och Svetruck har vid valet av affärssystem velat 

implementera ett standardiserat affärssystem, som i huvudsak ska täcka deras affärsprocesser. 

En stor anledning till detta var enligt våra respondenter att de ville komma ifrån 

skräddarsydda affärssystem som är komplexa och svårhanterliga. Enligt Magnusson och 

Olsson (2008) innebär standardiserade affärssystem att de säljs som de är och att de inte 

anpassas efter varje verksamhets olika behov och krav.  

 

Vilpola och Kouri (2005) menar att det är fördelaktigt att lägga ner vikt vid valet av 

affärssystem så det standardiserade affärssystem passar verksamhetens processer. Sparbanken 

Öresund, Dunlop Hiflex och Svetruck har alla lagt ner tid på att hitta ett standardiserat 

affärssystem som passar deras specifika bransch. Hecht (1997) anser att det är viktigt att 

företag lägger ner stor vikt vid att hitta ett affärssystem som passar deras verksamhet. Att 

företag hittar ett affärssystem som återspeglar deras affärsprocesser och stödjer resterande 

processer är något som ger framtida konkurrensfördelar (Baki & Cakar, 2005). Svetruck 

fokuserade på att hitta ett affärssystem som var inriktad på tillverkning som är deras 

affärsprocess, medan Sparbanken Öresund ville hitta ett affärssystem som var utformat till 

den finansiella branschen. 

 

Enligt Davenport (1998) kan affärssystem ses som ett verktyg som hjälper företag att styra 

och kontrollera sin verksamhet. För Svetruck, som var det företag som inte hade haft något 

affärssystem sen tidigare, kommer affärssystemet innebära en stor förändring då det blir 

lättare att kontrollera och följa upp verksamheten. För Dunlop Hiflex, som har samarbete med 

nordiska systerbolag, var det viktigt att affärssystemet fungerar som en gemensam plattform 

där de bland annat kan kommunicera och kontrollera varandras lagernivåer. Även för 

Sparbanken Öresund har det varit viktigt att kunna kontrollera och uppdatera sitt affärssystem 

på ett smidigt sätt då det till exempel ofta sker regelboksförändringar inom banksektorn. 

Davenport (1998) menar även att affärssystem ger företagen tillgång till information i realtid 

och detta gör organisationerna mer flexibla.   

5.2 Upphandlingsprocessen av affärssystem 

Upphandlingsprocessen skilde sig åt mellan Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex och 

Svetruck, Sparbanken Öresund hade ett välutarbetat tillvägagångssätt vid deras 

upphandlingsprocess medan Svetruck inte till så stor del använde sig av någon. Dunlop Hiflex 

genomförde förstudier både kring affärssystem och leverantörer samt använde de sig av en 

utförlig kravspecifikation vid deras upphandling, så såg deras tillvägagångssätt ut innan de 

blev uppköpta och valet av affärssystem istället bestämdes av koncernledningen. PS Provider 



35 

 

är ett företag som drivs av flera konsulter som är inriktade på upphandlingsprocessen av 

affärssystem, och har utformat en strukturerad och detaljerad upphandlingsplan. Magnusson 

och Olsson (2008) förklarar att upphandlingsprocessen har sin grund i förstudien där kraven 

på affärssystemet fastställs. Det är utifrån dessa krav företagen söker leverantörer som kan 

erbjuda det affärssystem som är bäst lämpat.  

 

Verville och Halingten (2003) menar att upphandlingsprocessen kan delas in i olika steg, 

planeringsfasen är det första steget där en projektgrupp bildas samt kravspecifikation och 

utvärderingskriterier sammanställs. Detta steg har samtliga respondenters företag genomgått, 

även Svetruck som valde att inte fokusera på upphandlingen, då detta steg är viktigt utifrån 

det kommande valet av affärssystem. Upphandlingsprocessen följande steg är enligt Verville 

och Halingten (2003) informationssökningsprocessen, urvalsprocessen, utvärderings-

processen, valprocessen samt förhandlingsprocessen. Dessa steg innehåller bland annat 

informationsinsamling kring olika affärssystem, beslut om vilka system som företaget vill gå 

vidare med, utvärdering gentemot kriterierna som har sammanställts i planeringsprocessen, 

förslag på slutgiltiga affärssystem som uppfyller kriterierna samt förhandling med potentiella 

leverantörer. Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex och Svetruck har inte följt denna 

upphandlingsprocess, däremot kan vi konstatera att flera inslag från den har använts i de olika 

företagens upphandlingar. Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex och Svetruck har undersökt 

vilka affärssystemsalternativ som finns på marknaden och utifrån uppställda utvärderings-

kriterier valt det affärssystem som är mest lämpligt utifrån deras verksamhetsinriktning. 

Stegen som ingår i PS Providers upphandlingsplan är projektomfattning, behovsanalys, 

kravspecifikation, marknadsanalys samt förhandling och avtal. Det är under projekt-

omfattningen som PS Provider tar reda på vilka förväntningar och mål företaget har med 

affärssystemet. 

5.3 Funktionalitet  

Funktionalitet är det kriterium som ofta får högst viktning vid val av affärssystem (Kumar et 

al., 2003; Baki & Cakar, 2005; Verville & Halingten, 2002; Bernroider & Koch, 2001; 

Vilpola & Kouri, 2005). Utifrån den insamlade empirin kan vi konstatera att samtliga 

respondenter ansåg att funktionalitet var det kriterium som var av högst betydelse när de 

utvärderade och valde affärssystem.  

 

Davenport (1998) menar att företag som implementerar affärssystem oftast måste omarbeta 

sina processer för att de ska passa affärssystems krav. Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex 

och Svetruck har fått anpassa sina verksamheter då de implementerade deras nya 

affärssystem. Enligt Davenport (1998) är affärssystem är en generell lösning där dess design 

återspeglar olika antaganden om hur verksamheter drivs, och där valmöjligheten mellan olika 

moduler kan möjliggöra tillgång till ytterligare funktionalitet. Företag måste dock vara 

medvetna om att implementering av för många fristående moduler kan leda till nackdelar som 

ökade kostnader och komplexitet. Upphandlingskonsulten på PS Provider har märkt att det 

har skett förändringar i affärssystems funktionalitet under de senaste åren, det finns nu en stor 

mängd moduler som företag oberoende av storlek har råd med för att kunna utöka sitt 

affärssystem med ytterligare funktionalitet. Sparbanken Öresund använder sig av flera 

kompletterande moduler för att kunna täcka bankens behov. Dunlop Hiflex har valt att 

implementera de nödvändigaste modulerna men vill inte förändra för mycket i affärssystemet 

då det kan leda till komplexitet. Svetrucks affärssystem täcker de grundläggande processerna i 
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verksamheten och är inriktat på tillverkning vilket är Svetruck affärsprocess, sedan får de 

komplettera med sidosystem för att täcka ytterligare behov.  

 

Funktionalitet innebär både affärssystemets särdrag där systemet är speciellt inriktat och starkt 

samt de områden som systemet ska stödja (Illa et al., 2000). Svetruck valde ett affärssystem 

som var anpassat till tillverkningsbranschen men då företaget består av flera affärsområden 

fick de lägga till ytterligare funktionalitet. Detsamma gäller för Sparbanken Öresund som 

valde ett affärssystem som var inriktat mot bank- och finansbranschen, och även de fick göra 

sin systemmiljö fullständig med ytterligare moduler. För Dunlop Hiflex som ingår i 

partihandelsbranschen var det viktigt att affärssystemet de valde innehöll moduler som order, 

lager, fakturering, inköp och distribution.  

 

Affärssystem kan inte vara branschanpassande till varje företags unika behov, för att uppfylla 

företagets krav på funktionalitet kan affärssystemet behöva kompletteras med ytterligare 

funktioner (Hong & Kim, 2002). I Svetrucks fall kan det vara svårt med framtida 

kompletteringar funktionsmässigt, då deras affärssystem endast kan utvecklas av leverantören. 

Antingen får de vänta tills behovet finns hos flera affärssystemskunder eller så får de betala 

höga utvecklingskostnader till leverantören för att få tillgång till kompletteringen fortare. I 

Sparbanken Öresunds fall har regelboksförändringar, som ofta sker i bankbranschen, 

underlättats då flera banker använder sig av samma affärssystem och delar på 

utvecklingskostnader och detta skapar i sin tur stordriftsfördelar.  

5.4 Kostnad 

Rao (2000) menar att det är viktigt att se till priser när företag ska välja affärssystem. 

Affärssystemsvalet kan påverkas av både priset på systemlösningen samt kostnaden för 

implementeringssupport. Enligt upphandlingskonsulten på PS Provider behöver inte kostnad 

vara ett avgörande kriterium då en låg kostnad för affärssystemet kan ske på bekostnad av 

systemets funktionalitet. Väljer företag att implementera ett affärssystem med sämre 

funktionalitet kan det resultera i behov av mer resurser vilket leder till att kostnaden för 

affärssystemet ändå blir hög. Både Sparbanken Öresund och Svetruck valde att inte se 

kostnad som ett betydelsefullt utvärderingskriterium när de valde sina affärssystem. Dunlop 

Hiflex såg däremot till kostnaden när de genomförde upphandlingen med det tänkta 

affärssystemet innan de blev uppköpta. Det italienska bolaget som köpte upp Dunlop Hiflex 

använde sig redan av ett annat affärssystem och Dunlop Hiflex fick efter ett koncernbeslut 

avsluta föregående implementering och påbörja implementeringen av koncernens 

gemensamma affärssystem, och då var kostnaden inte av samma betydelse.  

 

Affärssystem är väldigt dyra system och väljer företag att ta hjälp av konsulter vid 

upphandling och implementering kan kostnader ytterligare eskalera (Al-Mashari et al., 2003). 

Sparbanken Öresund valde att själva sköta implementering dels för att kompetensen skulle 

finnas kvar inom verksamheten och dels för att reducera konsultkostnader. Även Dunlop 

Hiflex ansåg att det var viktigt att behålla kompetensen inom verksamheten samt reducera 

konsultkostnaderna genom att utbilda nyckelanvändare som sedan kunde utbilda övriga 

användare. Svetruck däremot värderade konsulternas tjänster och kompetens högt, och var 

villiga att betala höga konsultkostnader för att få deras stöd.  

 

Enligt Koch (1999) är det lätt att förbise kostnader utöver kostnaden för affärssystemet, 

utbildning och träning av personalen som ska använda systemet är ofta en kostnad som blir 
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underskattad. Utbildningskostnaden var Svetruck väl medvetna om då de valt att ta in 

konsulter för att utbilda användarna, detta motiverar Svetruck med att konsulter är mer 

pedagogiska och har en högre kunskap om affärssystemet. Sparbanken Öresund och Dunlop 

Hiflex försökte däremot reducera denna kostnad genom att utbilda speciella användare som i 

sin tur kunde utbilda övriga användare, detta för att motverka att framtida konsultkostnader 

ska eskalera på grund av att kunskapen inte finns inom verksamheten. Koch (1999) menar att 

konsultarvoden kan bli höga om inte företag drar gränser ur utbildningsaspekten. 

 

Andra områden där det är stor sannolikhet att företag överskrider sin budget är integration, 

testning och anpassning av affärssystemet. Detta är kostnader för att anpassa affärssystemet 

för att det ska passa den specifika verksamheten, men även kostnader för att testa länkarna 

mellan affärssystem och annan mjukvara i företaget som affärssystemet måste integreras med 

(Koch, 1999). För Sparbanken Öresund var testning av affärssystemet en hög kostnad då detta 

beror på att testperioden är längre i bankbranschen än i andra branscher. Den längre 

testperioden beror på den säkerhetsaspekt den finansiella branschen står inför. Dunlop Hiflex 

menade att en stor kostnadsdel var utbildning, support, testning och den interna tid som lades 

ned under affärssystemsprojektet. Svetruck var medvetna om att det skulle uppstå kostnader 

kring implementeringen, dock var de inte förberedda på de höga integrationskostnaderna som 

deras affärssystemsleverantörer valde att fakturera. Dessa kostnader var för att få deras 

fristående system att fungera med det nya affärssystemet, vilket var en nödvändighet för att 

verksamheten skulle fungera. 

 

Koch (1999) menar att det är vanligt att företag tror att affärssystemet kommer att generera 

värde så fort det är implementerat vilket är ett stort missförstånd. Avkastning kommer först 

efter att affärssystemet har varit igång en period och processerna i företaget har 

effektiviserats, och först då kan ROI-kalkyler bedömas. Upphandlingskonsulten på PS 

Provider menar att företag ska se investeringen av ett nytt affärssystem ur ett nyttoperspektiv, 

och användandet av dagens nyttokalkyler har ersatt tidigare ROI-kalkyler. Nyttokalkyler ser 

bland annat till ökad effektivitet inom verksamheten samt möjlighet att reducera onödiga 

arbetsmoment vilket generar i kostnads- och tidsbesparingar. Sparbanken Öresund beräknade 

affärssystemets ekonomiska förtjänst både genom ROI och nytta. För Sparbanken Öresund är 

det viktigt att vara en fullsortimentsbank därför är vissa investeringar inte lika lönsamma som 

andra, men ur ett strategiskt perspektiv gynnar det bankens verksamhet. Dunlop Hiflex mätte 

sin investering dels efter payback-tiden samt kostnad per användare och dels efter nytta. 

Samtidigt anser Dunlop Hiflex att bedömningen av affärssystemets nytta är svår att mäta och 

det är först efter några år som systemet genererar nytta. Svetruck har däremot inte lagt ner 

mycket tid på att beräkna affärssystemets ekonomiska förtjänst då de dels var i stort beroende 

av ett nytt affärssystem och dels har en mycket god likviditet. 

5.5 Flexibilitet och anpassningsbarhet 

Flexibilitet anses vara en kritisk faktor när företag ska välja affärssystem (Reuther & 

Chattopadhyay, 2004; Ünal och Güner, 2008; Van Everdingen et al., 2000). Enligt Bernroider 

och Koch (2001) kan flexibilitet innebära organisatorisk flexibilitet, förbättrad 

innovationsförmåga samt förbättrade affärsprocesser. Sparbanken Öresund var tvungna att 

anpassa organisationen efter affärssystemet, detta medförde att processtänk blev viktigt i 

organisationen och detta ledde till förenklade och effektiviserade affärsprocesser mellan 

leverantör och kund. Svetruck valde ett affärssystem med lite flexibilitet detta på grund av att 
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de ville få ihop sin spretiga organisation och istället skapa en verksamhet med standardiserade 

affärsprocesser.  

 

Enligt Baki och Cakar (2005) är det vanligt att det nya affärssystemet måste integreras med 

egenutvecklade system och andra specialiserade mjukvaror detta för att möta företags unika 

behov. Integration är av denna anledning viktig att ta hänsyn för att företag ska lyckas med sin 

implementering av affärssystem. Upphandlingskonsulten på PS Provider anser att det är mer 

betydelsefullt för vissa branscher än andra att se till vilka integrationsmöjligheter som finns då 

företagen ska välja affärssystem, detta beror på att vissa företag är beroende av sina 

egenutvecklade system. Sparbanken Öresund berättade att de har en teknisk miljö som krävde 

stora integrationsmöjligheter mellan gamla och nya system. Även Dunlop Hiflex poängterade 

att det var viktigt att det fanns möjligheter att ansluta andra system till det nya affärssystemet. 

Dunlop Hiflex menade att de flesta affärssystem idag har stora integrationsmöjligheter men 

att olika affärssystemsleverantörer har kommit olika långt i detta arbete. Svetruck förklarade 

att det var en nödvändighet att kunna integrera deras nya affärssystem med deras övriga 

system.  

 

Kompabilitet med kunder och leverantörers system kan även vara en aspekt att se till vid val 

av affärssystem (Baki & Cakar, 2005). Sparbanken Öresund menade att ett viktigt område att 

arbeta med efter implementeringen av det nya affärssystemet var affärsprocessen mellan 

leverantör och kund. Detta arbetsätt med processtänk har lett till effektivare affärsprocesser. 

Dunlop Hiflex däremot gav däremot inte kompabiliteten mellan kunder och leverantörers 

system någon prioritet när de valde affärssystem, de valde istället att använda sig av EDI för 

att kommunicera med kunder och leverantörer. Svetruck såg inte heller till 

kompabilitetsmöjligheterna med kunder och leverantörers system, däremot visade det sig att 

flera av deras leverantörer använde sig av samma affärssystem och detta skapar smidigare 

kommunikation mellan parterna.  

 

Vid upphandling av affärssystem ska företag försöka se till verksamhetens processer och 

matcha dessa med affärssystemets, detta medför ofta att både organisatoriska och 

systemmässiga anpassningar krävs för att uppnå bästa resultat (Parthasarathy & Anbazhagan, 

2007).  Upphandlingskonsulten på PS Provider förklarade att de företag som införskaffar nytt 

affärssystem oftast måste göra anpassningar i systemet för att det ska passa det specifika 

företaget. Sparbanken Öresund valde att anpassa organisationen efter affärssystemet då de 

valde att implementera ett standardiserat affärssystem som ersatte ett skräddarsytt system. 

Dunlop Hiflex poängterade att företag måste ha en förståelse för att de måste ändra sin 

organisation efter det nya affärssystemet. Svetruck valde ett branschanpassat affärssystem för 

att detta skulle kunna passa deras huvudprocess utan att behöva utföra för många 

anpassningar.  

 

Parthasarathy och Anbazhagan (2007) menar att för många systemanpassningar kan leda till 

minskade integrationsmöjligheter som i sin tur leder till att fördelar som affärssystemet kan 

generera går förlorade. Dunlop Hiflex menade att om för många systemanpassningar 

genomförs blir det svårare att komma vidare i systemets efterföljande versioner och 

uppdateringar. Även Svetruck var försiktiga med anpassningar i affärssystemet då det blir 

svårare att integrera affärssystemet med deras övriga system. 

 

Enligt Singh och Wesson (2009) bör affärssystem kunna anpassas efter företagets, 

processernas och användarnas behov. Det kan till exempel handla om affärssystemets 

förmåga att stödja anpassningar på användarnivå. För Sparbanken Öresund var det 



39 

 

betydelsefullt att användarna själva kan göra de nödvändigaste systemanpassningarna som 

krävs i deras arbete, detta för att inte skapa ett för stort beroende till systemleverantören. 

Svetruck var däremot striktare när det gäller användaranpassningar och ber användare om 

anpassningar i systemet ska dessa godkännas av Svetrucks affärsutvecklingsavdelning. 

5.6 Leverantör 

Tam och Tummala (2001) menar att företag bör se till systemleverantörens kvalitet när de ska 

välja affärssystem. För att bedöma leverantörens kvalitet kan det vara lämpligt att se till hur 

tillgänglig leverantören är, leveranssäkerhet, kvaliteten på service och support, leverantörens 

finansiella ställning samt dess rykte Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex och Svetruck 

förklarade att de framförallt såg till leverantörens rykte när de valde affärssystem. 

Upphandlingskonsulten på PS Provider förklarade att kunder oftast känner till rykten om olika 

systemleverantörer, därför kan de vid ett tidigt stadium gallra vilka leverantörer de vill gå 

vidare med. Sparbanken Öresund genomförde stora grundliga leverantörsundersökningar för 

att bland annat se till leverantörens finansiella ställning, hur hög tillgänglighet leverantören 

hade av sina resurser samt leverantörens inställningstid för service och support. Även Dunlop 

Hiflex genomförde en omfattande studie över systemleverantörer där leverantören fick lämna 

referenser från tidigare implementeringar. För Svetruck var leveranssäkerhet en viktig faktor 

då de vid en tidigare implementering av affärssystem gått miste om detta, vid det tillfället 

byttes flera av konsulterna ut och därmed försvann både kunskap och trygghet.  Verville och 

Halingten (2003) menar att företag bör ta hänsyn till leverantörens erfarenhet och tidigare 

lyckade implementeringar av affärssystem.   

 

Rao (2000) anser att leverantören av affärssystemet ska besitta god branschkunskap då detta 

medför högre förståelse för affärsprocesserna, det är även viktigt att se till leverantörens 

framtidsplaner när det gäller tekniska uppdateringar av affärssystemet. 

Upphandlingskonsulten på PS Provider menade att när företag ska välja affärssystem och 

leverantör ska de välja en leverantör som de känner sig trygga med och som har en god 

branschkunskap. Svetruck värderade högt att leverantörerna av affärssystemet hade god 

branschkunskap då de ska känna till hur en tillverkande verksamhet fungerar samt hur 

affärssystemet kan stödja verksamheten på bästa sätt. Även Dunlop Hiflex menade att 

branscherfarenhet var mycket viktigt att se till vid valet av affärssystem, och att leverantören 

måste ha gjort minst en implementering inom en bransch som är lik deras egen bransch. Detta 

gör att leverantören kan relatera till verksamheten och har på så vis större förståelse för 

verksamhetens processer. Enligt Wie et al (2004) kan leverantörens tekniska förmåga 

innebära tekniskt stöd, forskning och utveckling samt implementeringskapacitet. Svetruck har 

tidigare inte fokuserat på att hålla sig uppdaterade på den tekniska sidan men i och med detta 

nyförvärv vill de hålla sig ajour och hela tiden ha den senaste versionen. 

 

Företag ska även se till vilka ändringar systemleverantören har planerat att göra med sina 

produkter och tjänster, för att se att deras vision överensstämmer med företagets framtida mål 

(Hecht, 1997). Sparbanken Öresund berättade att det var viktigt att leverantörens vision ligger 

i linje med deras egen vision och för att kontrollera detta träffas de regelbundet. Dessa möten 

stärker dels deras relation och dels ökar leverantörens delaktighet i bankens utveckling. I 

Svetrucks fall var de och affärssystemsleverantören samma typ av företag, detta var en 

bidragande orsak till att ledningen accepterade affärssystemsvalet. Dunlop Hiflex berättade att 

leverantörens vision inte var något de la någon vikt vid. Däremot var personkemi med 

konsulterna något de värderade högt. 
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5.7 Implementering    

Enligt Magnusson och Olsson (2000) ska företag ha en plan vid implementeringen av 

affärssystemet på hur de smidigt ska kunna införa systemet i verksamheten, hur de ska få 

användarna att använda systemet på rätt sätt samt vilka organisatoriska och systemmässiga 

förändringar som behövs göras. Upphandlingskonsulten på PS Provider ansåg att det är viktigt 

att företag tar hänsyn till vilken implementeringsmetod affärssystemsleverantören använder 

sig av eftersom olika metoder kan medföra olika effekter för företag. För Sparbanken Öresund 

var det viktigt att ha en plan över implementeringen då det inte får ske några avbrott eller 

fördröjningar i bankens system. Svetruck kommer att använda sig av en plan där de kommer 

kunna följa vad som kommer händer varje dag under deras implementering. Dunlop Hiflex 

menade däremot att det var konsulterna som hade det största ansvaret under 

implementeringen utifrån gemensamt uppsatta krav. 

 

Det kan vara fördelaktigt för företag att genomföra en snabb implementering, 

implementeringen får dock inte förhastas då det sker en omfattande verksamhetsförändring 

(Davenport, 1998). Enligt Koch (1999) ska företag inte lägga vikt vid hur lång tid 

implementeringen tar utan istället fokusera på hur de ska använda systemet för att kunna 

förbättra verksamheten. Upphandlingskonsulten på PS Provider ansåg att 

implementeringstiden är en viktig bit som företag ska se till vid upphandling av ett nytt 

affärssystem, då det är lämpligt att se hur mycket resurser företaget måste avvara samt hur 

lång tid projektet kommer att fortlöpa. Sparbanken Öresund menade att implementeringsfasen 

inte ska påskyndas då det är av större vikt att få med sig användarna. Dunlop Hiflex ansåg att 

konsulter ofta är optimistiska när det gäller implementeringstiden då de inte ser till problemen 

som kan dyka upp längst implementeringens gång. Vidare menade Dunlop Hiflex att 

implementering är en viktig aspekt då företag måste se till arbetsinsatsen som krävs för att nå 

målet samt implementeringstiden. Svetruck ansåg att systemleverantörer ofta är 

tidsoptimistiska när det gäller implementeringstiden, Svetruck valde därför att lägga till 

ytterligare tid till tidsberäkningen och efter detta verkar beräkning vara mer trovärdig. 

Svetruck poängterade dock att implementeringstiden inte påverkade valet av affärssystem.  

 

Anledningen till att implementering av affärssystem blir komplext och dyrt beror på att 

företag måste göra nödvändiga förändringar i företagets affärsprocess och i människornas 

utförande av sina arbetsuppgifter (Koch, 1999). Sparbanken Öresund valde att själva sköta 

implementeringen av affärssystemet och använde sig av egna resurser då de ville reducera 

implementeringskostnaderna. Sparbanken Öresund gjorde även detta för att behålla 

kompetensen om affärssystemet inom verksamheten och reducera framtida konsultkostnader.  

Dunlop Hiflex poängterade att tid är pengar och menar att det är viktigt att se till 

affärssystemsprojektets arbetsinsats och tidsåtgång. 

 

Enligt Mabert et al. (2001) ökar kommunikationen och ansvarsfördelningen under 

affärssystemsprojektets gång om ledare är delaktiga. Även Davenport (1998) menar att det 

kan vara betydelsefullt att involvera ledningen i affärssystemsprojektet. Svetruck menade att 

det är viktigt att involvera VD:n under implementeringen men även nyckelpersoner från olika 

enheter som kan bidra med specifik kunskap. Svetruck poängterade att dessa nyckelpersoner 

inte behöver vara chefer utan kan lika gärna vara informella ledare. Sparbanken Öresund 

ansåg att det är viktigt att involvera användare, dels för att de ska få förståelse för affärsnyttan 

av det nya affärssystem och dels ur utbildningssynpunkt. 
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5.8 Användarvänlighet    

Tobi et al. (2005) menar att affärssystem med bristande användarvänlighet påverkar 

användarnas arbetsprestationer, för att förbättra affärssystemens användarvänlighet är det 

lämpligt att se till de faktorer som kan påverkar användarnas förmåga att använda 

affärssystemet på ett så effektivt sätt som möjligt. Om affärssystemets användbarhet ökar kan 

detta leda till mindre motstånd bland användarna, kostnads- och tidsbesparing utifrån 

utbildningsaspekten samt en mer fullständig användning av affärssystemet. 

Upphandlingskonsulten på PS Provider berättade att användarvänlighet är något som har 

förändrats mest under de senaste åren, idag är affärssystemen mer tilltalande för användarna. 

Upphandlingskonsulten på PS Provider ansåg även att behovet av användarvänligheten skiljer 

sig åt mellan olika branscher. Sparbanken Öresund prioriterade användarvänlighet högt för att 

det ska vara enkelt för nya medarbetare att lära sig affärssystemet. Dunlop Hiflex valde att 

inte fokusera på användarvänlighet när de valde affärssystem dock ville de ha ett modernt 

gränssnitt. Svetruck valde att inte heller lägga någon vikt vid användarvänlighet utan 

fokuserade istället på standardisering och funktionalitet. 

 

Användarvänligheten av affärssystem kan bedömas utifrån möjligheten att finna och få 

tillgång till information på ett effektivt sätt, kraftansträngningen personer måste lägga ner för 

att lära sig använda systemet på ett effektivt sätt och möjligheten att stödja 

användaranpassningar (Singh & Wesson, 2009). Upphandlingskonsulten på PS Provider 

menade att om affärssystemets layout är smakfull, visuellt tilltalande och att det är lätt att hitta 

information kan detta påverka användaren positivt vid användning av affärssystemet. 

Sparbanken Öresund ansåg att det är viktigt att medarbetare på ett enkelt sätt ska kunna ha 

tillgång till kunders information. Sparbanken Öresund såg även användarvänligheten ur en 

effektivitetsaspekt då de menade på att ju enklare ett system är att använda för de anställda 

desto fler kunder kan varje anställd hantera. Dunlop Hiflex menade på att dagens affärssystem 

inte är speciellt användarvänliga då en användare ofta kan uppleva systemen som stora och 

komplexa då de endast använder sig av några få moduler däri. Svetruck ansåg att deras 

affärssystem har ett otillfredsställande gränssnitt och menade att affärssystemsleverantören 

skulle kunna förbättra detta. Förbättring av gränssnittet skulle även vara fördelaktigt då ett 

nytt affärssystem ska säljas in hos ledningen men även vid förmedling av rapporter. Svetruck 

förklarade att användarvänlighet inte är avgörande för vissa delar av Svetrucks verksamhet. 

5.9 Sammanställning av analysen 

 

Tabell 5:1 Sammanställning av utvärderingskriterierna utifrån analysen. 

  

   PS Provider Sparbanken 
Öresund 

Dunlop Hiflex Svetruck 

Funktionalitet * * * * 

Kostnad – – */– – 
Flexibilitet och 
anpassningsbarhet * * * * 

Leverantör * * * * 
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Implementering * * * – 

Användarvänlighet * * – – 

     

  

* Ser främst till 

 

  
* Ser till viss del till 

  

– Ser inte alls till 

  

  



43 

 

6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka slutsatser vi har kommit fram till utifrån vår 

empiriska undersökning. Vi kommer även att reflektera över slutsatserna, kritiskt granska vårt 

resultat samt ge förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Problemställningen som ligger till grund för vår empiriska undersökning är följande: 

 

Vilka utvärderingskriterier kan vara betydelsefulla för företag att ta hänsyn till under 

upphandlingen av affärssystem? 

 

Utifrån en jämförelse mellan vår teoretiska referensram och vår insamlade empiri samt analys 

har vi nu tänkt besvara vår problemställning. Vi har utifrån vår undersökning funnit att de 

utvärderingskriterier vi valt att fokusera på till viss del överensstämmer med de kriterier de 

undersökta företagen anser vara av betydelse, men det finns även skillnader i de olika 

utvärderingskriteriernas betydelse. Vi valde att undersöka företag med olika 

verksamhetsinriktningar samt ett konsultföretag med inriktning på upphandlingar av 

affärssystem; Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex, Svetruck och PS Provider. När vi ställer 

dessa företag emot varandra kan vi finna viss skillnad i vilka utvärderingskriterier de valde att 

fokusera på vid valet av affärssystem.  

 

Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex och Svetruck har alla genomfört en mer eller mindre 

strukturerad upphandlingsprocess när de valde affärssystem. Oberoende av hur strukturerad 

upphandlingsprocessen var för de olika företagen kan vi se att samtliga företag har använts sig 

av utvärderingskriterier vid valet av affärssystem, dock har de valt att fokusera på kriterierna i 

olika hög grad. Verville och Halingten (2003) menar att det kan vara fördelaktigt för företag 

att ta fram olika utvärderingskriterier som de bör se till, då en sammanställning av dessa kan 

fungerar som ett underlag när företag ska jämföra och välja affärssystem. Sparbanken 

Öresund, Dunlop Hiflex och Svetruck olika tillvägagångssätt anser vi kan bero på företagens 

tidigare erfarenhet av projekt, deras interna arbetssätt samt hur deras verksamhet ser ut och 

fungerar. Sparbanken Öresund arbetar kontinuerligt med upphandlingar kring olika 

tilläggsmoduler och har en väl genomarbetad plan kring hur detta går till. Svetruck däremot 

använder sig inte av ett strukturerat tillvägagångssätt och detta anser vi beror på att de inte har 

så mycket erfarenhet från tidigare upphandlingar kring affärssystem. Dunlop Hiflex använde 

sig innan koncernbeslutet av en upphandlingsprocess som innehöll både förstudie och utförlig 

kravspecifikation. Även PS Provider använder sig av en strukturerad upphandlingsprocess när 

där de ska upphandla affärssystem åt företag, och under denna process ser de till företagens 

olika förväntningar, behov och mål. Oavsett de olika tillvägagångssätten ser vi att 

utvärderingskriterierna är utbrett men att de används på olika sätt av företagen.  

 

Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex och Svetruck lade störst vikt vid funktionalitet när de 

valde affärssystem. Även upphandlingskonsulten på PS Provider ansåg att funktionalitet är 

viktigt då affärssystem ska hjälpa företag att tillgodose deras behov. Funktionalitet är ett 

utvärderingskriterium som anses vara ett av de viktigaste kriterierna vid val av affärssystem 

(Kumar et al., 2003; Baki & Cakar, 2005; Verville & Halingten, 2002; Bernroider & Koch, 
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2001; Vilpola & Kouri, 2005). Ett tydligt gemensamt drag för Sparbanken Öresund, Dunlop 

Hiflex och Svetruck vid affärssystemsvalet var att de valt ett affärssystem som var 

standardiserat. Detta anser vi beror på att de haft flera komplexa skräddarsydda system där 

förändringar och uppdateringar varit svårhanterliga, och vill nu därför ha ett affärssystem som 

täcker affärsprocesserna i verksamheten. Att ha ett standardiserat affärssystem underlättar vid 

uppdateringar, effektiviserar affärsprocesserna samt bidrar till kostnadsbesparingar. Då 

företag vill standardisera sina affärsprocesser är det fördelaktigt att välja affärssystem som är 

branschanpassade, och även detta är något Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex och Svetruck 

har fokuserat på. Vilpola och Kouri (2005) menar att det kan vara fördelaktigt för företag att 

lägga ner vikt vid valet av affärssystem för att företag ska finna det affärssystem som passar 

deras processer samt har den funktionalitet som företaget efterfrågat. Vi anser att företag 

väljer branschanpassade affärssystem därför att dessa systems grundläggande funktionalitet 

passar den specifika verksamhetens affärsprocesser bättre, och detta underlättar införandet av 

affärssystemet och ökar förståelsen för affärssystemets processer.  

 

Vi har fått ändra vår uppfattning kring kostnad som utvärderingskriterium då samtliga företag 

inte valt affärssystem utifrån kostnadsaspekten. Vi menar att anledningar till att 

kostnadsaspekten förbises kan bero på att beslutet kommer från koncernledningen och det då 

finns en viss budget att tillgå, samt att företag i större utsträckning ser till affärssystemets 

funktionalitet och hur systemet kan bidra till effektivare affärsprocesser. Dunlop Hiflex gjorde 

affärssystemsupphandlingar två gånger och detta visade sig vara intressant för vår 

undersökning då de under den första upphandlingsprocessen var mer kostnadsmedvetna än 

andra gången. Under den andra upphandlingsprocessen var inte kostnadsaspekten lika viktig 

då valet av affärssystem beslutades av koncernen de blev uppköpta av. Koncernens främsta 

intresse låg i att alla deras bolag skulle använda sig av samma affärssystem, och i och med 

detta fick affärssystemet kosta vad det kosta ville. Även upphandlingskonsulten på PS 

Provider menar på att kostnaden inte ska vara ett avgörande utvärderingskriterium, då en låg 

kostnad senare resulterar i andra kostnader som exempelvis utvecklings- och 

anpassningskostnader. Rao (2000) menar att det är viktigt att företag ska se till överkomliga 

priser när de väljer affärssystem. Med vår undersökning som grund anser vi dock att ett lågt 

pris inte får vara på bekostnad av affärssystemets funktionalitet. 

 

Utvärderingskriteriet flexibilitet och anpassningsbarhet visade sig vara ett kriterium som 

anses betydelsefullt för samtliga respondenter. Vi hade uppfattningen innan undersökningen 

att det var viktigt med integrationsmöjligheter när företag ska välja affärssystem och detta 

visade sig stämma. Baki och Cakar (2005) förklara att det nya affärssystemet ofta måste 

kunna integreras med egenutvecklade affärssystem för att kunna möta företags olika behov. 

Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex och Svetruck hade befintliga system som var nödvändiga 

för deras verksamhet och därför var integrationsmöjligheten mellan dessa system och det nya 

affärssystem viktigt att ta hänsyn till vid valet av affärssystem. Upphandlingskonsulten på PS 

Provider förklarar att detta kan bero på vilken bransch företag tillhör då affärssystem inte 

täcker alla branschers specifika verksamhetsbehov. Samtliga respondenter är även ense om att 

för många anpassningar i affärssystemet ska undvikas då detta leder till komplexitet och 

fördelarna med ett standardiserat affärssystem går förlorade. Även Davenport (1998) menar 

att för många anpassningar leder till försämrade integrationsfördelar. Vi anser utifrån 

undersökningens resultat att kriteriet flexibilitet och anpassningsbarhet är ett 

utvärderingskriterium som är av hög betydelse och bör ses till vid val av affärssystem.  

 

Leverantör är ett utvärderingskriterium som Sparbanken Öresund, Dunlop Hiflex och 

Svetruck såg till vid affärssystemsvalet. Enligt vår förundersökning med upphandlings-
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konsulten på PS Provider fick vi en uppfattning om att systemleverantörens rykte var något 

företag såg till. Denna uppfattning fick vi konstaterad i vår empiriska undersökning då 

företagen förklarade att ett gott rykte är avgörande om de ska gå vidare med leverantören i 

upphandlingsprocessen. Verville och Halingten (2003) menar att en viktig aspekt att ta hänsyn 

till vid affärssystemsval är leverantörens erfarenhet samt deras tidigare lyckade 

implementeringar av affärssystem. Både Sparbanken Öresund och Dunlop Hiflex genomförde 

grundliga leverantörsutvärderingar för att finna den lämpligaste systemleverantören. Svetruck 

valde att främst se till systemleverantörens goda rykte och valde att inte genomföra ytterligare 

fördjupning om leverantörens kompetens. Även branschkunskap var en faktor som samtliga 

företag värderade högt då leverantörer med branschkunskap har god kännedom om den 

specifika branschens affärsprocesser. Vi anser att företag som är i upphandlingsprocessen bör 

ta hänsyn till vilken bransch affärssystemet är riktat till men även att systemleverantören har 

en god branschkunskap för nå bästa slutresultat med affärssystemet. En systemleverantör med 

branschkunskap har bättre förståelse för hur verksamheten fungerar och hur företaget med 

hjälp av affärssystemet kan effektivisera affärsprocesserna. Enligt Rao (2000) kan det vara 

lämpligt att se till leverantörens branschkunskap. 

 

Utvärderingskriteriet implementering är ett kriterium som skiljt sig åt mellan respondenterna i 

vår undersökning. För Sparbanken Öresund var det viktigt att inte påskynda 

implementeringsfasen dels ur en säkerhetsaspekt och dels för att det är viktigt att få med sig 

användarna. Medan Dunlop Hiflex och Svetruck inte ser till implementeringstiden i lika stor 

utsträckning, och menar på att systemleverantörer oftast är tidsoptimistiska samt att företag 

inte fullt ut kan lita på deras tidsberäkningar. Vi har en stor förståelse för dessa skillnader 

kring implementeringens betydelse då Sparbanken Öresund måste ha en hög säkerhetsnivå 

och där tillfälligt avbrott i systemet resulterar i stora förluster, dels i form av rykte och dels 

från ett kundperspektiv. Enligt Verville och Halingten (2002) är säkerhet ett kriterium som 

företag kan se till vid affärssystemsval. Då säkerhet är ett kriterium som inte är återkommande 

i teorin valde vi att inte ta med detta i vår undersökning. Vi kan däremot se att det finns ett 

behov av att se till säkerhet, och framförallt inom banksektorn där säkerheten är av högre 

betydelse.  

 

Utvärderingskriteriet användarvänlighet skiljde sig åt mellan respondenterna i de olika 

verksamheterna. Från förundersökningen med upphandlingskonsulten på PS Provider fick vi 

en bild av att affärssystem har utvecklats till att bli mer tilltalande för användarna, dock 

poängterade upphandlingskonsulten att behovet av användarvänlighet skiljer sig åt mellan 

olika branscher. Rao (2000), Van Everdingen et al. (2000) och Wie et al. (2005) är de som 

betonar användarvänlighet som ett utvärderingskriterium att se till när företag ska välja 

affärssystem. Anledningen till att så få författare tar upp detta anser vi kan bero på tidigare 

undersökningar kring utvärderingskriterier har fokuserat på verksamhetsinriktningar som inte 

värderar användarvänlighet högt. En annan tanke är att det största fokuset inom 

affärssystemsområdet är utveckling av dess funktionalitet och att användarvänlighet då 

hamnar i skuggan av detta. Främsta fokuset blir på vad affärssystemet kan utföra istället för 

hur det visuellt uppfattas. Även fast användarvänligheten inte har betonats i större 

utsträckning valde vi ändå att ta med detta som ett utvärderingskriterium, då detta betonades i 

förundersökningen med upphandlingskonsulten på PS Provider. Vi ansåg därför att detta 

utvärderingskriterium kunde vara ett intressant inslag att ta med i vår undersökning. 

 

Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att det finns viss skillnad mellan företagen i vår 

undersökning i frågan om användarvänlighet. Sparbanken Öresund prioriterade 

användarvänligheten högt medan Dunlop Hiflex och Svetruck valde att inte alls fokusera på 
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detta utvärderingskriterium. Upphandlingskonsulten på PS Provider menar att affärssystems 

gränssnitt kan påverka användaracceptansen positivt. Topi et al. (2005) förklarar att bristande 

användarvänlighet i affärssystemet är något som påverkar användarnas arbetsprestationer. För 

Sparbanken Öresund var det viktigt att affärssystemet skulle upplevas enkelt av användarna 

och att de snabbt skulle få tillgång till information. Det var även viktigt att användaren skulle 

ha en tydlig överblick över information så de skulle kunna hantera flera kundärenden och på 

så sätt effektivisera sina affärsprocesser. Dunlop Hiflex och Svetruck menade däremot att 

affärssystem inte är speciellt användarvänliga och därför inte är avgörande vid val av 

affärssystem. Vi anser att detta kan bero på att affärssystemet är det främsta verktyget för 

företag inom den finansiella branschen då dess anställda utför allt sitt arbete i affärssystemet. 

Företag inom tillverkningsbranschen ser affärssystemet som en stödjande funktion i 

verksamheten och använder istället maskiner som sitt främsta verktyg. 

 

Resultatet från vår undersökning konstaterar att det finns skillnader mellan hur företag med 

olika verksamhetsinriktningar utvärderar affärssystem under upphandlingsprocessen. Vi kan 

även konstatera att vissa utvärderingskriterier är av högre betydelse än andra. Resultatet visar 

att funktionalitet, flexibilitet och anpassningsbarhet samt leverantör är de viktigaste kriterierna 

att se till medan kostnad är det utvärderingskriterium som hade minst betydelse och kunde 

bortses ifrån. Användarvänlighet och implementering var de utvärderingskriterier som skiljde 

sig mest åt mellan företagen i vår undersökning. Säkerhetsaspekten var ett kriterium vi inte la 

någon vikt vid men som visade sig vara av högsta betydelse för en av våra respondenter. 

 

 

 
 

 

    Figur 6:1 Egenutvecklad modell 
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6.2 Kritisk granskning av slutsatsen 

Under empiriinsamlingen upptäckte vi att vissa kriterierna går samman med andra, till 

exempel är anpassning av affärssystemet något som passar in under funktionalitet men 

framförallt under flexibilitet och anpassning. Vi har försökt att göra det tydligt för läsaren vad 

varje enskilt utvärderingskriterium innebär genom att beskriva innebörden för dessa i den 

teoretiska referensramen samt skapa en struktur som varje efterkommande kapitel följer. 

 

Vid urvalet av vilka utvärderingskriterier som vi skulle fokusera på i undersökningen valde vi 

att ta med de kriterier som betonats mest i teorin, men även användarvänlighet utifrån 

förundersökningen. Vi valde bort sådana utvärderingskriterier som inte nämnts i lika stor 

utsträckning då vi ville undersöka de kriterier som var mest betydelsefulla utifrån teorin. 

Detta för att sedan kunna jämföra om teorin stämde överens med den insamlade empirin från 

våra respondenter. Dock visade det sig att utvärderingskriteriet säkerhet var väldigt 

betydelsefullt för ett av företagen, och i efterhand anser vi att detta utvärderingskriterium hade 

varit intressant att fördjupa sig inom samt ha med i undersökningen. 

 

Sparbanken Öresund genomgick sin upphandling av sitt affärssystem 2007, detta kan påverka 

vårt resultat i den mån att vår respondent inte kommer ihåg alla detaljer. Respondenten vi 

valde i företaget är dock en person som kontinuerligt arbetar med upphandlingar av 

tilläggsmoduler och sidosystem till affärssystemet och därför ansåg vi att det ändå var 

lämpligt att genomföra intervjun med Sparbanken. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån vår genomförda undersökning har vi kommit fram till olika förslag på fortsatt 

forskning som vore intressant inom området utvärderingskriterier vid val av affärssystem. 

 

o Ett förslag på vidare forskning är att genomföra en kvantitativ undersökning, detta för 

att få tillgång till flera respondenters syn på utvärderingskriteriernas betydelse vid 

affärssystemsval. En kvantitativ undersökning hade även gjort det möjligt att 

generalisera resultatet. 

 

o En kvalitativ undersökning där forskaren tar hänsyn till flera branscher och ser till 

vilka likheter och skillnader det finns branscherna emellan. Jämförelsen mellan 

branscherna skulle kunna leda till att specifika utvärderingskriterier tas fram till varje 

enskild bransch. Resultatet i sin tur skulle sedan kunna användas för andra företag som 

står inför ett affärssystemsval. 

 

o Ett annat intressant förslag på fortsatt forskning är att undersöka om det finns någon 

skillnad mellan hur företag ser till utvärderingskriterier vid val av affärssystem 

beroende av företagets storlek. Påverkas synen på utvärderingskriterier om det är ett 

litet, medelstort eller stort företag som ska upphandla affärssystem.  

 

o En undersökning där forskaren undersöker om synen på utvärderingskriterier påverkas 

av huruvida företag upphandlar affärssystem för första gången, andra gången eller 

tredje gången. En intressant vinkling av undersökning skulle kunna vara att se om 

antalet upphandlingar förändrar synen på vilka utvärderingskriterier som är mest 

betydelsefulla.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

När implementerade/bytte ni ert affärssystem? Av vilken anledning? 

Vilka steg ingick i er upphandling?  

Vad tänkte ni på när ni valde affärssystem? 

 

Funktionalitet 

Hur ser ni till funktionalitet vid upphandling av affärssystem? 

I vilken utsträckning motsvarar affärssystemets moduler företagets huvudprocesser? 

Skräddarsy affärssystem VS standardaffärssystem? 

Hur stor är möjligheten att komplettera med ytterligare funktioner vid senare tillfälle? 

Vad anser ni om branschspecifika affärssystem? 

  

Kostnad 

Hur ser ni till pris vid upphandling av affärssystem? 

Hur ser ni till kostnader efter implementering, t.ex. support, utbildning, testning, 

anpassningar? 

Hur stark betydelse har konsulten för er, sett till priset? 

På vilket sätt beräknar ni systemets ekonomiska förtjänst? (ROI/nytta) 

 

Flexibilitet och anpassningsbarhet 

Hur ser ni till flexibilitet vid upphandling av affärssystem? 

Hur ser ni på integrationsmöjligheten mellan det nya affärssystemet och det befintliga 

systemet? 

På vilket sätt påverkar era affärsprocesser valet av affärssystem?  

Hur viktigt är det för er att anpassningar är enkelt att göra i affärssystemet? (användarnivå) 

Hur påverkar kompatibiliteten med leverantörers och kunders system ert val av affärssystem? 

 

Leverantör 

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos leverantören av affärssystemet? 

(T.ex. tillgänglighet, leveranstid, service och support, finansiell ställning) 

Hur påverkar leverantörens rykte valet av affärssystem? 

Hur ser ni till leverantörens tekniska förmåga? (forskning och utveckling, tekniskt stöd) 

Hur viktig är leverantörens branschkunskap? 

Hur viktigt är det att leverantörens vision överensstämmer med företagets framtida mål? 

 

Implementering 

Hur såg er plan ut för implementeringen av affärssystemet? 

Hur lång tid tog er implementering av affärssystemet? (överskreds tidsplanen) 

Hur viktig är implementeringstiden? 
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Vilka är viktiga att involvera under implementeringen? 

 

Användarvänlighet 

Hur ser ni till användarvänlighet vid upphandling av affärssystem? 

Vad anser ni är användarvänlighet? 

Hur viktigt är det att affärssystemet är enkelt att lära sig för användarna? 

Vad anser ni om användaranpassning i systemet?  

 

 

Övrigt 

Vilka ytterligare kriterier anser ni är viktiga att ta hänsyn till vid valet av affärssystem? 

När användes utvärderingskriterierna i upphandlingsprocessen? Återkommande under 

upphandlingsprocessen? 

 

 


