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SAMMANFATTNING 

Det finns många fördelar att hämta ur ett affärssystem, men både vid den 

initiala implementeringen och den fortsatta utvecklingen av ett företags 

affärssystem uppkommer problem. För att realisera fördelar i så stor grad 

som möjligt krävs det att företag agerar på ett fördelaktigt sätt för att 

överkomma hindrena. Tidigare forskning har behandlat hur företag bör 

agera under den initiala implementeringen medan denna rapports syfte är 

att identifiera viktiga områden som påverkar företags möjligheter att 

realiserat ytterligare fördelar under det fortsatta utvecklingen av 

affärssystemet, så kallat postimplementeringen. 

Med hjälp av en litteraturstudie, innefattande affärssystemets livscykel, 

nyttoeffekter och kritiska områden för realiseringen av nyttoeffekter vid 

implementering av affärssystem, samt en intervjustudie med totalt elva 

företag och en implementeringskonsult, där två företag intervjuades 

djupare, har slutsatser dragits. Resultatet tyder på att det ramverk för 

kritiska påverkansfaktorer som är presenterade i litteraturen och gäller hela 

affärssystemets livscykel i stora drag även är tillämpbart på 

postimplementeringsfasen. Däremot har det identifierats ett par områden, 

ej specifikt behandlade i litteraturen, som anses har en påverkan på hur väl 

företag lyckas med att hantera de kritiska dimensionerna: dessa är 

intressenternas förhandlingskraft och företagets storlek.  

Utifrån denna analys har dimensionerna ledning och organisation benämnts 

till förutsättare och dimensionerna projekt och system till förenklare, där de 

förutsättande dimensionerna anses ha större påverkande kraft på 

realiseringen av nyttoeffekter under postimplementeringen. De förenklande 

dimensionerna däremot kräver en avvägning mellan resurser och nytta från 

företagets sida. Denna avvägning är beroende av den företagsspecifika 

situationen samt företagets förmåga att hantera de förutsättande 

dimensionerna. 

NYCKELORD: Affärssystem, Postimplementering, Affärssystemprojekt, 

Nyttoeffekter, Påverkansfaktorer.   



  



ABSTRACT 

Many companies devote most of their labor input on the selection and 

implementation process of an ERP system and lose focus during the post 

implementation, even though there are many more benefits to be gained. 

Previous research in this area has mainly dealt with how the 

implementation process will be successful. What steps and actions that can 

be performed during the post implementation to succeed in realizing 

additional benefits and in turn allow increased competitiveness has 

however not received the same amount of attention. Against this 

background, the purpose of this thesis is to identify key areas that affect the 

realization of benefits during the post implementation phase of an ERP 

system. 

A literature review including the ERP lifecycle, benefits and critical areas for 

realization of benefits during the implementation of ERP systems was 

carried out. Based on this study a case study with a total of eleven 

companies and one implementation consultant was performed. Following 

the completion of telephone interviews with all of these companies a 

revision of the literature was performed and two case companies were 

selected for further studies. The empirical study was then analyzed based on 

the literature and conclusions regarding companies post implementation 

work were drawn. 

The results of this thesis suggest that the framework for critical influencing 

factors, presented in the literature and designed for the entire ERP system's 

life cycle, is largely also applicable to the post implementation phase. 

However, this work identifies a number of areas, not specifically addressed 

in the literature, which we believe have an impact on how well companies 

manage to deal with the critical dimensions. These are the stakeholders' 

bargaining power and the size of the company. Further, all individual factors 

have been analyzed and conclusions about their influence on the realization 

of benefits have been made. Based on this analysis the dimensions 

management and organization have been named qualificators and the 

dimensions project and system have been named simplifiers. The difference 

is that the qualificators are believed to have a greater impact on the 

realization of benefits during the post implementation. The simplifiers 

however require a balance between resources needed and benefits gained. 

The choice of the balance depends on a company’s individual situation and 

their ability to manage the qualificators.  
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FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER 

Förkortning Term Definition 

 Business-case Syftar till att kalkylera och visualisera nyttan, riskerna 

och värdet i förhållande till kostnaderna. Bör ej bara 

använda finansiella mått. 

BI Business Intelligence Applikationer som underlättar arbetet att kunna 

identifiera information av taktisk och strategisk 

betydelse. 

 Go live Det skede då affärssystemet tas i bruk och ersätter det 

gamla. 

 Implementering Innebär skedet före affärssystemet tas i bruk då 

förändringen genomförs. I detta arbete syftar ordet till 

ett nytt affärssystem och inte en uppgradering av ett 

befintligt. 

IS Informationssystem Ett system med IT-stöd som samlar in, lagrar, bearbetar 

och distribuerar information om en domän och 

därigenom stödjer kommunikation och arbete inom och 

mellan organisationer. 

 Konkurrenskraft Ett företags unika kompetens som ger ett stort 

kundvärde hos slutprodukten.  

 Nyttoeffekter Effekter som genererar affärsnytta, dvs. direkta och 

indirekta fördelar. 

 Postimplementering Innebär att nyttjandet av affärssystemet utvecklas efter 

den initiala implementeringen. 

 Postimplementeringsfas Den fas i ett affärssystems livscykel som startar vid Go 

live. 

 Strategisk 

ekonomistyrning 

Innebär att använda styrningsverktyg och medvetet 

utformats för att skapa en stark konkurrenskraft. Såväl 

finansiella som icke-finansiella verktyg är viktiga. 

 Systemmiljö Omgivningen och förhållandena i vilken system verkar 

och finns. 
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1 INTRODUKTION 

Kapitlet inleds med en bakgrund till examensarbetet, som syftar till att lyfta 

fram det problemområde som identifierats och en kortare diskussion gällande 

affärssystem förs. Diskussionen leder fram till syftet som bryts ner i 

frågeställningar som studien avser besvara. Vidare redogörs det för de 

avgränsningar som har gjorts avseende problemområdet. Kapitlet avslutas 

med en identifiering av målgruppen samt en redogörelse för rapportens 

disposition. 

1.1 AFFÄRSSYSTEM 

Affärssystemet är ett IT-system som ska stödja användare inom flera 

funktioner i verksamheten, så som order, produktion, administration m.fl. 

Systemet är en samling av standardiserade programvaror som integrerar 

merparten av företagets administrativa och operativa data och kan anpassas 

till ett företags specifika krav. (Davenport T. , 1998; Nilsson, Olve, & 

Parment, 2010) Genom att utnyttja möjligheterna att integrera 

informationsförsörjningen erbjuder affärssystem användaren en djupare 

nivå av information. (Nilsson, Olve, & Parment, 2010) 

Företag drivs till att ständigt öka sin konkurrenskraft. Att identifiera och 

analysera risker samt att skapa transparenta processer samtidigt som de 

har kontroll är en av det delar som blivit allt viktigare för företagen. För att 

hantera detta krävs mycket information. Ett affärssystem är då ett bra 

verktyg att hantera just detta och således kan skapa konkurrenskraft. 

(Nilsson, Olve, & Parment, 2010) Även Botta-Genoulaz och Millet (2006) 

samt Davenport (1998) hävdar att ett affärssystem kan öka ett företags 

konkurrenskraft, men de menar att beslutsfattandets ökade kvalitet (i form 

av informationen är bättre, bredare och ständigt uppdaterad) är den största 

bidragande faktorn snarare än kontrollen. Vidare menar författarna att de 

främsta anledningarna till att implementera ett affärssystem är att skapa en 

förbättrad helhetssyn, främja kommunikationen i företaget samt att minska 

tidsåtgången i processerna för att nå kostnadsreduceringar. (Botta-

Genoulaz & Millet, 2006; Davenport T. , 1998) 

Ovan beskrivet finns det stora och många fördelar som kan realiseras med 

hjälp av ett affärssystem. Dock finns det många historier där företag har 

misslyckats med att implementera ett affärssystem eller realisera de ovan 

nämnda fördelarna. Stora delar av kritiken har sin grund i att affärssystem 

inte bara är kostsamma att köpa in utan är dessutom väldigt komplexa och 
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därmed är även installationen kostsam i form av kunskap, tid och pengar. 

(Davenport T. , 1998; Botta-Genoulaz & Millet, 2006) Emellertid är inte 

systemets komplexitet den huvudsakliga anledningen till att projekt med 

affärssystem misslyckas utan det är hur denna påverkar 

affärsverksamheten. (Davenport T. , 1998) Davenport (1998) hävdar att 

som en följd av implementeringen av affärssystem kan företag ibland 

tvingas följa lösningar som direkt kan få negativa konsekvenser för 

verksamheten i form av minskad konkurrenskraft. Affärssystem skapar 

också ofta konflikter inom en organisation, då en enhet måste se till hela 

verksamhetens bästa och kan tvingas anpassa sig till detta (Botta-Genoulaz 

& Millet, 2006). Även möjligheten att affärssystem kan bidra till 

konkurrenskraft har ifrågasatts. För att få konkurrensfördelar krävs det att 

ett företag skiljer sig från sina konkurrenter, vilket ett grundläggande 

användande av affärssystem inte längre bidrar till (Carr, 2003).  

1.2 POSTIMPLEMENTERING AV AFFÄRSSYSTEM 

Postimplementering innebär att nyttjandet av affärssystemet utvecklas efter 

den initiala implementeringen, där tiden efter Go live benämns som 

postimplementeringsfasen. Davenport (1998) menar att de största 

fördelarna inte erhålls av de direkta kostnadsreduceringarna utan av de 

indirekta kostnadseffekterna som kommer efter fortsatt arbete med 

systemet under postimplementeringsfasen. Även Lindell (2005) och 

Deloitte Consulting (1999) belyser att fortsatt arbete med affärssystemet 

under postimplementeringen är viktigt. Genom att ha ett synsätt som 

sträcker sig över längre tid, där Go live inte är slutmålet på 

affärssystemimplementeringen, erhålls taktiska och strategiska fördelar 

med affärssystemet. (Lindell, 2005) De huvudsakliga områdena där 

nyttoeffekter kan utvinnas genom ett passande postimplementeringsarbete 

är förbättrad ledning och styrning (Nilsson, Olve, & Parment, 2010), 

operativa effektiviseringar samt en mer integrerad verksamhet (Ross & 

Vitale, 2000). Dock är tekniken endast en möjliggörare, det är när den 

kombineras med förändrade arbetssätt och nya sätt att göra affärer som den 

bidrar till att organisationen når sina mål bättre. (Nilsson, Olve, & Parment, 

2010) 

1.3 PROBLEMDISKUSSION 

Enligt den diskussion som förts ovan kan hållbara konkurrensfördelar inte 

längre uppnås genom att enbart sätta affärssystemet i drift på ett bra sätt. 

Fortsätter företag däremot att utveckla sitt användande av affärssystem 
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även under postimplementeringen och kombinerar det med ett förändrat 

arbetssätt, där de möjligheter ett affärssystem ger upphov till tas tillvara, 

finns det bevisligen ytterligare nyttoeffekter att hämta. Förverkligas dessa 

nyttoeffekter bör således konkurrensfördelar kunna utvinnas med hjälp av 

affärssystemet. 

Trots de stora möjligheterna som har identifierats med en lyckad 

postimplementering har fokus från såväl företagens som från forskarna sida 

lagts på urvalsprocessen och implementeringen. Många företag tror att 

arbetsinsatsen i största del ligger innan driftstart och tappar senare sitt 

fokus. (Andersson, 2012-03-07; Davenport T. , 1998). Tidigare forskning 

inom området har främst behandlat hur implementeringen ska bli 

framgångsrik och exempel på vilka direkta nyttoeffekter som realiserats har 

lyfts fram, se exempelvis Magnusson och Olsson (2008) och Yahaya et al. 

(2004). Vilka åtgärder och handlingar som kan utföras under 

postimplementeringen för att lyckas realisera ytterligare nyttoeffekter och i 

sin tur möjliggöra ökad konkurrenskraft har inte fått samma 

uppmärksamhet. Vi avser med detta arbete uppmärksamma detta område 

och således bidra till forskningen. 

1.3.1 SYFTE 

Genom att studera företags arbete under och inför 

postimplementeringsfasen avser denna studie att belysa problemområdet.  

Detta leder oss in på rapportens syfte: 

Syftet med vår studie är att identifiera viktiga aspekter gällande företags 

agerande i postimplementeringen av affärssystem som påverkar realiseringen 

av nyttoeffekter. 

1.3.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att kunna besvara syftet är det nödvändigt att införskaffa information 

kring hur situationen på ett företag ser ut. Då detta är av betydelse för att 

besvara syftet har följande frågeställning gällande organisationers 

postimplementeringsarbete ställts: 

Hur arbetar företag under postimplementeringsfasen för att utnyttja sitt 

affärssystem? 

Då denna frågeställning är besvarad är nästa steg att identifiera varför 

företag inte lyckas realiserar de potentiella nyttoeffekterna. I en studie med 
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28 taiwanesiska företag finner Yu, (2005) att många företag som 

implementerar affärssystem är bekanta med olika metoder att realisera de 

fördelar systemet innebär, dock är det fortfarande omkring 40 procent av 

affärssystemen som inte används till sin fulla potential. (Yu, 2005) Detta 

leder oss till vår sista frågeställning: 

Vilka är de huvudsakliga faktorerna till att företag inte lyckas realisera de 

potentiella nyttoeffekterna? 

Genom att besvara de ovan nämnda frågeställningarna anser vi att 

rapportens syfte ska kunna besvaras. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

För att studien ska uppfylla sitt syfte och på ett greppbart sätt resultera i en 

konstruktiv analys och slutsats är studiens innehåll anpassad efter 

uppsatsens tidsbegränsning. Därmed har ett antal avgränsningar gjorts. 

Studien är avgränsad mot att inte behandla tekniska aspekter eller urval- 

och implementeringsprocessen av affärssystem. Däremot bör det förtydligas 

att val vid implementeringsprocessen kommer att lyftas fram då de har en 

direkt betydelse för det fortsatta arbetet under postimplementeringsfasen. 

På grund av rapportens tidsbegränsningar begränsades den empiriska 

studien och därmed antalet intervjuobjekt till elva företag och en 

implementeringskonsult, där två företag intervjuades vid ett ytterligare, 

längre tillfälle. Antalet anses av författarna vara tillräckligt stort för att 

uppfylla syftet på ett tillfredsställande sätt. Ingen medveten avgränsning har 

gjorts mot särskild bransch, dock var alla av de kontaktade företagen 

affärssystem-användare. Personerna som intervjuades var antingen 

ansvariga för utvecklingen av företagets affärssystem, ansvariga för beslut 

gällande denna eller CIO.  

De djupare intervjuerna hade som krav att företagen implementerade 

affärssystemet som kortast tolv månader sedan från intervjutillfället, för att 

på så sätt inte begränsa svaren mot att inte innehålla alla faser under 

postimplementeringen som definieras senare i rapporten. Vi valde i största 

möjliga mån respondenter som hade god erfarenhet kring företagets 

implementering, detta för att stärka svarens validitet. Studien kommer 

heller inte särskilja vilken typ eller version av affärssystem som 

fallföretagen har implementerat. 
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1.5 MÅLGRUPP 

Resultatet presenterad i denna rapport vänder sig till flera olika 

intressenter, varav den primära är små till medelstora företag som funderar 

på, ska, eller har implementerat ett affärssystem och är intresserade av hur 

de kan arbeta för att uppnå ytterligare nyttoeffekter under 

postimplementeringen. Genom att öka medvetenheten om vilka faktorer 

som påverkar realiseringen av nyttoeffekter är tanken att dessa företag 

bättre ska kunna förstå hur de kan jobba mot ett högre utnyttjande av sitt 

affärssystem. Även konsultbolag som implementerar affärssystem hos 

kunder är en målgrupp, då de kan uppmärksamma sina kunder om kritiska 

framgångsfaktorer som de bör hantera under postimplementeringen. 

Studenter som genomför utbildning inom informationssystem, informations 

teknik, strategisk ekonomistyrning eller liknande är också tilltänkta läsare. 

Slutligen vänder sig denna rapport mot forskare samt övriga personer som 

är intresserade av eller kommer utföra vidare studier eller forskning inom 

området. 

Ingen djupare förståelse kring affärssystem och styrning krävs då rapporten 

läses i sin helhet. Då endast specifika avsnitt i rapporten läses kan viss 

kännedom och förståelse kring affärssystem och styrning av företag vara att 

föredra.  
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1.6 STUDIENS DISPOSITION 

1. Introduktion 

Kapitlet syftar till att ge en kortfattad bakgrund 

till ämnet med en efterföljande 

problemdiskussion som sedan mynnar ut i ett 

syfte samt frågeställningar. 

2. Metod 

I detta kapitel redogörs det för den 

vetenskapliga ansatsen samt de metoder som 

användes för att bygga upp detta arbete. 

3. Teoretisk referensram 

Här redogörs de begrepp och 

forskningsreferenser som är centrala för 

studiens problemområde. 

4. Empiri 

I empirin presenteras resultatet av studiens 

empiriska undersökningar. Även en kortare 

presentation av samtliga fallföretag ges. 

5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras den 

empiriska insamlade informationen med hjälp 

av den teoretiska referensramen.  

6. Slutsats 

I slutsatsen besvaras studiens frågeställningar 

utifrån den gjorda analysen och diskussionen.  

Introduktion 

Metod 

Teoretisk referensram 

Empiri 

Analys och diskussion 

Slutsats 
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2 METOD 

I detta kapitel redogörs det för den vetenskapliga ansatsen samt de metoder 

som användes för att bygga upp arbetet. Syftet med följande kapitel är att 

göra det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma resultatens och 

tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet samt att kunna själv 

genomföra en liknande undersökning. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

arbetets vetenskapliga synsätt. Följt av detta redogörs det för själva 

genomförandet av arbetet, där metodvalen motiveras och kritiseras. Vidare i 

kapitlet diskuteras studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis 

sammanfattas hela metodkapitlet.   

2.1 ARBETETS VETENSKAPLIGA SYNSÄTT 

För att kunna utföra detta arbete med en vetenskaplig grund samt besvara 

frågeställningarna på ett adekvat sätt har vi studerat förhållningsätt och 

arbetsmetoder som presenteras i forskningsmetodlitteraturen, 

forskningsartiklar inom ämnet affärssystem/IT samt besläktade 

examensarbeten. Studien användes sedan som grund för arbetets metodval 

samt som ett vetenskapligt synsätt att förhålla sig till under arbetets gång. 

2.1.1 FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Det finns två ytterligheter gällande vetenskapliga förhållningssätt. I den ena 

änden antas att verkligheten är objektiv och kan mätas. I den andra 

ytterligheten står den rent subjektiva uppfattningen i centrum, där 

innebörden kräver tolkning. Den vetenskap som utgår ifrån 

objektivitetsideal kallas för positivism, medan det motsatta 

förhållningssättet kallas för hermeneutik. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006; Patel & Davidsson, 2011). Emellan dessa ytterligheter finns många 

schatteringar och flera förhållningsätt kan existera parallellt (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006). 

Positivism är en vetenskaplig metod som ursprungligen är utvecklad med 

syfte att vara lika för all vetenskap. Denna innebär att varje teoretisk utsaga 

i ett teorispråk ska kunna översättas till verifierbara observationer samt att 

resultatet av forskningen ska bli detsamma om någon annan utför denna. 

(Patel & Davidsson, 2011; Bengtsson & Bengtsson, 1998) Genom att följa 

denna huvudprincip, som kallas för verifierbarhetsprincipen, kan olika 

forskningsresultat kopplas samman i syfte att kartlägga den objektiva 
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världen. (Patel & Davidsson, 2011; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) 

Positivism har fått kritik för att många anser att det är omöjligt att separera 

teori och observation. Forskare menar att alla har privata ”teorier” inom sig 

som filtrerar informationen när observationer görs. (Patel & Davidsson, 

2011) 

Hermeneutiker menar att helheten representerar något mer än summan av 

dess enskilda delar och därför är innebörden av en slutsats omöjlig att tolka 

utan analys av sammanhanget (Bengtsson & Bengtsson, 1998). Detta 

innebär att hermeneutiken stödjer en tolkningsbaserad ansats där den inte 

anses existera någon objektiv verklighet, utan endast olika uppfattningar 

om denna (Patel & Davidsson, 2011; Bengtsson & Bengtsson, 1998; 

Jacobsen, 2002). Avsikten med hermeneutisk forskning är sällan att 

producera en heltäckande teori utan snarare poängteras det unika i varje 

tolkning. Forskaren är subjektiv och utgående från sin egen förförståelser 

kan denne tolka människor språk och handling för att förstå deras 

intentioner. (Patel & Davidsson, 2011) 

Vår studie syftar inte till att presentera en heltäckande teori eller en 

”korrekt” lösning till hur nyttorealiseringsarbetet bör bedrivas, vår avsikt 

var istället att genom tolkning av människor utsagor studera 

postimplementeringen av affärssystem samt identifiera viktiga 

påverkansfaktorer på realiseringen av nyttoeffekter under denna fas, allt 

detta i kontext till de undersökta företagen. Utifrån detta drogs sedan 

generella antaganden gällande postimplementeringsarbete samt 

påverkansfaktorer. Vi valde således ett vetenskapligt förhållningsätt som 

utgjordes av såväl hermeneutik som positivism. De hermeneutiska inslagen 

bestod av att vi tolkade den information som delgavs oss på intervjuerna i 

syfte att förstå svaren utifrån objektets världsbild och sammanhang. Vidare 

stödjer det hermeneutiska förhållningssättet vår iterativt valda 

arbetsprocess där vi i inledningen av arbetet hade begränsade förkunskaper 

inom området och utvidgade vår kundskapshorisont i takt med arbetets 

utveckling. Arbetets huvudsakliga positivistiska inslag bestod av i att vi 

försökte vara objektiva i förhållande till litteratur och 

informationsinsamling och i att våra slutsatser generaliserades. Vi valde 

medvetet att ha med dessa positivistiska inslag då förhoppningar med 

arbete är att identifiera konkreta förbättringsåtgärder för företag som vill 

öka realiseringen av ett affärssystems nyttoeffekter, något som ändå kräver 

viss grad av ”standardisering” för att arbetet ska anses som användbart. 
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Ett hermeneutiskt förhållningssätt till intervjuerna och analysen samtidigt 

som informationsinsamlingen och slutsatserna präglas av positivistiska 

inslag anser vi är den bästa metoden för detta arbete, sett till de specifika 

förutsättningarna. Denna konstellation var inte något som var bestämt i 

förhand utan växte fram under arbetets gång. Således justerades metoden 

under arbetet med referensramen och empirin, allteftersom vår kunskap 

gällande problemområdet växte i syfte att hitta den ”bästa” metoden. De 

specifika förutsättningarna gällande detta arbete syftar i detta sammanhang 

till de gjorda avgränsningarna, tidsbegränsningen, intervjuobjektens visade 

intresse samt arbetets syfte. Då alla dessa, förutom tidsbegränsningen, 

ändrades under arbetets gång ansåg vi att det var viktigt att tillåta viss grad 

av flexibilitet i metodvalen. 

2.1.2 TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

De finns tre huvudsakliga strategier för att utföra vetenskapliga arbeten, 

dessa är deduktion, induktion och abduktion. Deduktion innebär att utifrån 

allmän teori dra slutsatser om enskilda företeelser. En forskare som arbetar 

deduktivt ägnar sig således åt en teoretisk studie i syfte att formulera en 

hypotes, därefter prövas denna hypotes empiriskt. (Patel & Davidsson, 

2011; Bengtsson & Bengtsson, 1998). Den kritik som har framförts mot den 

deduktiva strategin är att den teori som en forskare utgår ifrån kommer att 

påverka hans/hennes syn på området och således begränsa rapporten till 

denna (Jacobsen, 2002). 

Den induktiva strategin är det huvudsakliga alternativet till deduktion. En 

forskare som arbetar induktivt studerar forskningsobjektet utan att först ha 

förankrat undersökningen i vedertagen teori. Utifrån den insamlade 

empiriska datainformationen formulerar forskaren en teori som därefter 

kan förankras i existerande teori. Fördelen med den induktiva strategin är 

att forskaren kan arbeta mer fritt än den deduktiva forskaren som kan bli 

begränsad av de tidigare teorierna. (Patel & Davidsson, 2011) Det har 

framkommit en del kritik även mot den induktiva ansatsen. Såväl Patel och 

Davidsson (2011) som Jacobsen (2002) menar att det är ofrånkomligt att 

forskaren kommer att färga de teorier som produceras på grund av sina 

egna idéer och förutsättningar. Lee och Baskerville (2003) ifrågasätter 

induktion som en giltig metod för en empirisk undersökning eftersom 

induktiva slutsatser endast kan tas fram deduktivt från antaganden, vilka i 

sin tur måste vara induktivt befogade. Detta innebär att ytterligare 

datainsamling endast leder till en ökning av reliabiliteten i en studie och inte 

till en ökning av generaliserbarheten (Lee & Baskerville, 2003). 
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Den tredje strategin kallas för abduktion. Abduktion kan förklaras som en 

kombination av induktion och deduktion. Strategin består av två steg. I det 

första steget formuleras, utifrån ett enskilt fall, ett hypotetiskt mönster som 

kan förklara fallet. Detta steg kännetecknas av att vara induktiv. Det andra 

steget består av att forskaren deduktivt utvidgar den ursprungliga 

hypotesen eller teorin. Fördelen med den abduktiva strategin är att den inte 

låser forskaren i så hög grad som att välja enbart den deduktiva eller 

induktiva strategin. Nackdelen med abduktion är att, i likhet med induktion, 

forskaren omedvetet väljer studieobjekt utifrån tidigare erfarenheter och 

dessutom formulerar en hypotetisk teori som utesluter andra alternativa 

tolkningar. (Patel & Davidsson, 2011) 

Arbetets resultat grundas i analys av empirisk data som insamlats utifrån 

den teoretiska referensramen, detta är ett kännetecken för den deduktiva 

ansatsen. Anledningen till detta val av strategi är baserat främst på att vår 

förkunskap inom området var begränsad samtidigt som tiden var en 

begränsande faktor (från respondenternas sida). För att säkerställa en 

effektiv informationssamling ansågs således en förstudie gällande befintliga 

teorier inom området vara gynnsamt. 

Riskerna med den deduktiva ansatsen är att den teoretiska referensramen 

och i sin tur slutsatserna har begränsats av den teori som har presenterats. 

För att förhindra att den teoretiska studien blev alltför styrande reviderades 

denna del kontinuerligt allteftersom empirin genomfördes. Denna 

revidering skedde en gång efter de inledande telefonintervjuerna samt en 

gång efter de djupare intervjuerna och hade som syfte att återkoppla den 

empiriska studien med den teoretiska för att fylla eventuella luckor som 

hittades. 

2.1.3 DATAINSAMLING 

Det finns två huvudsakliga metoder för att ta fram, bearbeta och analysera 

insamlad data, dessa är den kvantitativa och kvalitativa metoden (Patel & 

Davidsson, 2011). Den kvantitativa metoden kännetecknas av att 

datainsamlingen består av mätningar som kvantifieras med hjälp av 

matematik och statistik. Den kvalitativa metoden kännetecknas av att 

datainsamlingen består av, eller resulterar i, verbala formuleringar. 

(Backman, 2008) Patel och Davidson (2011) menar att syftet med 

kvalitativa undersökningar är att skaffa sig en annan och djupare kunskap 

än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när kvantitativa metoder 

används.  Gällande frågan om vilken metod som är lämpad att använda till 
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vilket förhållningsätt är teorierna oense. Såväl Patel och Davidsson (2011) 

som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) menar att den kvalitativa 

metoden lämpas bäst då det hermeneutiska förhållningssättet tillämpas och 

kvantitativa metoden ger bäst resultat då positivism tillämpas. Backman 

(2008) menar däremot att såväl den kvantitativa som den kvalitativa 

metoden kan tillämpas med lika god resultat oavsett förhållningssätt. 

För att uppnå syftet med rapporten ansåg vi att den kvalitativa metoden 

lämpade sig bäst. Vi använde oss däremot delvis av den mer kvantitativa 

metoden för att få en överblick av problemområdet, men merparten av 

empirin är baserat på kvalitativa intervjuer (se avsnitt 2.3). Den främsta 

anledningen till detta val är att vi inte anser att ämnet på rapporten kan 

kvantifieras på ett sådant sätt att det blir användbart för analysen. Det är 

snarare den djupare förståelsen i vart och en av intervjuobjektens olika 

situationer och förutsättningar som genererar de mest användbara 

slutsatserna. Den kvalitativa metoden gav oss möjlighet att förstå och 

beskriva människors upplevelser och synsätt, något som vi såg som en 

fördel. Nackdelen med detta val är att rapportens empiri är smalare och 

resultaten kan anses vara mindre generaliserbara än vad ett kvantitativt 

arbetssätt skulle kunna ge upphov till. 

2.2 GENOMFÖRANDE 

Patel och Davidson (2011) menar att första steget i en forskningsprocess är 

att bestämma sig för ett problemområde, därefter behövs en undersökning 

göras inom just det problemområdet för att bilda sig en uppfattning, först 

därefter kan en mer exakt problemformulering bestämmas. Denna rapport 

inleddes med en diskussion kring en övergripande problemformulering som 

syftade till att ge oss en grund kring vilken vår teoretiska studie skulle 

utföras. Därefter genomfördes en litteraturstudie (se avsnitt 2.2.1) som 

grund till den teoretiska referensramen, följt av en intervjustudie (se avsnitt 

2.2.2), som grund till empirin. Under den efterföljande uppbyggnaden av 

rapporten återkopplades den teoretiska referensramen och empirin med 

varandra. Analysen byggdes upp genom att empirin granskades utifrån den 

teoretiska referensramen. Analysen låg sedan till grund för studiens 

slutsatser och resultat.  

Studiens syfte granskades också kontinuerlig under rapportens gång och 

förfinades, något såväl Patel och Davidson (2011) som Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2006) rekommenderar. Detta baserat på den nya 

förståelsen som vi erhöll från teori- och empiristudierna. Hela processen 
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med uppbyggandet av rapporten har utförts iterativt med ett 

helhetsperspektiv i åtanke, något det hermeneutiska förhållningsättet 

framhåller. En illustration över arbetets genomförande presenteras nedan i 

figur 1. 

 

 

Figur 1 Arbetets genomförande 

Arbetets teoretiska studie är främst fokuserad kring områden som anses 

påverka postimplementeringsarbetet för ett affärssystem.  Identifikation av 

dessa områden gjordes inledningsvis av författarna själva för att sedan 

förfinas allteftersom mer kunskap inom området införskaffades. De 

huvudsakliga områdena som studerades inledningsvis var teorier kring 

affärssystemets livscykel, dess strategiska påverkan samt 

projektuppföljning. Efter att ha genomfört telefonintervjuerna (se avsnitt 

2.3) förfinades denna teoretiska studie till att fokusera mer på enskilda 

områden. Valet av fokusområden baseras på vår egen tolkning av 

intervjuernas resultat. De områden som framstod som extra viktiga när det 

gällde postimplementeringsarbetet med affärssystem var de 

företagsspecifika förutsättningarna, investeringsbeslutet samt 

uppföljningsarbetet. En mer detaljerad beskrivning av litteraturstudien 

finns i sektion 2.2.1 

För att undersöka hur postimplementeringsarbetet med affärssystem såg ut 

i verkligheten genomfördes en rad intervjuer med såväl 

affärssystemanvändande företag som ett konsultbolag, som hjälper företag 

med implementeringen. Dessa intervjuer utgjorde sedan grunden för 

empirin. Målet med intervjuerna var inte att få en ensidig bild av hur ett 

strategiskt arbete mot en högre realiseringsgrad av ett affärssystems 

nyttoeffekter bör gå till, utan målet var att ställa parternas utsagor mot 

varandra och därigenom erhålla lärdomar om den verkliga miljön där 

aktiviteterna praktiskt genomförs. Då de intervjuande företagen befann sig i 
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olika miljöer och nivåer av strategiskt arbete kunde jämförelser göras för att 

på sådant sätt identifiera ett så brett spektrum som möjligt av 

påverkansfaktorer. Intervjuernas urval, deltagare, omständigheter och 

resultat redogörs ytterligare i sektion 2.3. 

I analysen jämfördes de studerande fallen med såväl varandra som den teori 

presenterad i referensramen. Upplägget av analysen följer referensramens 

upplägg. Analysmetoden presenteras i avsnitt 2.2.3. 

2.2.1 LITTERATURSTUDIE 

De relevanta förkunskaperna som vi hade inom detta område kommer 

främst från universitetsstudier där kurser så som Affärssystem – Process och 

Implementation samt Strategiskt IT-användning lästes. Författarna har även 

förkunskaper inom datateknik och strategisk ekonomistyrning. Mer 

specifikt för denna studie var våra grundläggande kunskaper om ett 

företags strategiska arbete och val samt de fördelar och nackdelar ett 

affärssystem ger upphov till av stor nytta. Något som vi saknade inför denna 

studie var den djupare kunskapen inom vårt problemområde samt 

erfarenheter från det praktiska arbetet med affärssystemutveckling under 

postimplementationen. 

Detta arbete inleddes med en mindre litteraturstudie med fokus på området 

”Affärssystem och dess strategiska påverkan på företag i en 

postimplementeringsfas”. Relevant litteratur söktes främst genom att 

studera tidigare kurslitteratur inom de ovan nämnda kurserna. Efter att ha 

sorterat ut de områden som, enligt vår förkunskap, var viktigast gjordes en 

djupare genomläsning och ett första utkast till syftet samt referensramen 

kunde göras.  

Även fast en stor del av den inledande litteraturstudien var fokuserad kring 

problemområdet syftade en del av denna till att erhålla kunskap om 

metoder för studiegenomförande, planering samt tolkning och tillämpning 

av resultat. Denna kunskap erhölls genom att dels studera arbetsmetoden 

på de artiklar som lästes i den inledande litteraturstudien och dels studera 

den litteratur som används i tidigare examensarbetens metodkapitel. 

Urvalskriterier för de studerade examenarbeten var att de skulle vara inom 

ämnesområdet ekonomiska informationssystem och ha genomförts vid 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling samt att den 

empiriska studien bestod av kvalitativa intervjuer med ett flertal företag. En 

lista över dessa examensarbeten hittades på intuitionens hemsida. 
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Den efterföljande iterativa uppbyggnaden av arbetet medförde att vår 

förståelse för problemområdet ökade och således kunde en djupare och mer 

specifik litteraturstudie genomföras. Denna litteratursökning skedde i 

huvudsak på två olika sätt, genom artikeldatabaser samt genom tidigare 

examensarbeten. Då det finns en stor mängd artiklar som behandlar ämnet 

affärssystem använde vi sökord för att begränsa utfallet, en metod som är 

rekommenderad av Patel och Davidsson (2010). De sökord som användes 

var bland annat ”ERP postimplementation”, ”ERP life cycle” och ”ERP 

success factors”. Den praktiska sökningen genomfördes genom att söka efter 

dessa nyckelord i sökmotorn Google Scholar, som erbjuder sökning av 

akademiska artiklar, böcker samt uppsatser i en stor mängd databaser. I de 

artiklar som valdes ut vid en första sökning lästes sammanfattningarna för 

att på så sätt filtrera bort vad vi ansåg vara irrelevant material. De artiklar 

som fortfarande ansågs som relevanta söktes upp i någon av de 

fulltextdatabaser som Linköping universitet erbjuder sina studenter. 

Kriterier för vad som ansågs som relevant material var att artiklarna 

behandlade sökordet, redovisade flera parters perspektiv samt att det var 

skrivna av forskare inom de relevanta områdena. Sökningen efter tidigare 

examenarbeten genomfördes på ett liknande sätt som artikelsökningen. Den 

största skillnaden var att vi lade till ordet ”examensarbete” eller ”master 

thesis” till nyckelorden. Urvalskriterierna var att arbetet ska ha skrivits på 

ett svenskt universitet samt behandla det relevanta området. 

Examenarbeten som uppfyllde kriteriet studerades, med fokus på den 

teoretiska referensramen. För att öka reabiliteten lästes och refererades 

uteslutande de primära källorna då ett område i ett tidigare examenarbete 

ansågs vara relevant. Slutligen har vår handledare vid Linköpings 

universitet bidragit med värdefulla tips om specifika artiklar och böcker 

relevanta för detta arbete. 

Den kritik som kan riktas mot litteraturstudien är att den inte kan anses 

vara heltäckande. Det finns en risk i att viktiga teorier och metoder, som 

skulle påverkat arbetet, förbisågs under genomläsningen. Vi anser dock att 

vi har genom valt arbetssätt minimerat den risken.  En av metoderna för att 

minimera denna risk har varit att ställa den teoretiska referensramen i 

relation till empirin och då eventuella luckor hittades genomfördes en mer 

specifik litteratursökning för att fylla denna. Den mest effektiva metoden för 

att förhindra att viktiga teoretiska aspekter förbisågs för detta arbete har 

ändå varit en kontinuerlig dialog med vår handledare som är väldigt kunnig 

inom området och kunde peka på specifika aspekter. Samtlig litteratur som 

har refererats i rapporten återfinns i referenslistan för detta arbete. 
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2.2.2 INTERVJUSTUDIE 

Diskussion och kritik angående urval och praktiskt genomförande av 

intervjustudien förs i avsnitt 2.3.   

På grund av arbetets tidsbegränsning tvingades både intervjustudiens 

bredd och djup att begränsas och en avvägning mellan dessa göras. För att 

få bredd i studien bestämdes att ett antal telefonintervjuer i enkätform 

skulle genomföras med företag angående problemområdet. Syftet med 

dessa telefonintervjuer, förutom att ge en mer generell bild av 

problemområdet, var att underlätta urvalet av företag som skulle studeras 

närmre. Det genomfördes även en djupare intervju med en 

implementeringskonsult. För att få djup i studien valdes två företag ut bland 

de vi hade genomfört telefonintervjuer med. På dessa två företag 

genomfördes en djupare, personlig, intervju med den affärssystemansvariga 

samt telefonintervjuer med användare och medlemmar i ledningsgruppen. 

Det kan sägas att en mindre fallstudie genomfördes på dessa två. Denna 

mindre version av fallstudien innebar att undersöka postimplementeringen 

på dessa två företag utifrån de i referensramen identifierade 

påverkansfaktorer.   

Arbetets avvägning mellan bredd och djup i intervjustudien är ett föremål 

för kritik. Valet av kvalitativ studie gjorde att vårt primära fokus var att få 

djup i intervjustudien. Djupet blev däremot begränsat av respondenternas 

visade intresse för arbetet, deras tid samt geografiska läge. Vi anser att 

arbetets intervjustudiestudie är mer än nog för att kunna besvara 

frågeställningarna och nå upp till syftet. En större och framförallt djupare 

studie med fler företag hade emellertid kunnat bidra till en ännu större 

förståelse för problemområdet med tydligare samband. 

Förberedelser  

Merriam (1994) beskriver fyra grundläggande egenskaper som bör vara 

utmärkande för kvalitativt inriktade fallstudier, dessa egenskaper är att 

fallstudien bör vara partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. 

Dessa egenskaper har vi haft som grund vid förberedelse till vår mindre 

fallstudie. Att en fallstudie är partikularistisk innebär att den fokuserar på 

en viss situation, den ska vara småskalig och problemcentrerad (Merriam, 

1994). Vi har under förberedelsen inför varje intervjun riktat 

intervjufrågorna utefter företagets egna förutsättningar. Tack vare en 

genomförd telefonintervju innan den djupare intervjun har en översiktlig 

bild av företaget kunnat skapas och därmed mer specifika frågor kring just 
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deras upplevelser av postimplementeringsarbetet kunnat ställas. Därmed 

anser vi att våra djupare intervjuer har varit partikularistisk. 

En deskriptiv fallundersökning innebär att slutprodukten av den företeelse 

som har studerats är omfattande och tät. Fallstudien ska innehålla så många 

variabler som möjligt och ska också beskriva samspelet mellan dem. 

(Merriam, 1994) I vår studie försökte vi i så stor utsträckning som möjligt 

välja företag som representerar ett så brett spektrum som möjligt, sett till 

storlek, organisationsform och de i litteraturen identifierade kritiska 

framgångsfaktorerna. Det var också huvudsyftet med den inledande 

enkätundersökningen genomförd med hjälp av telefonintervjuer, att 

identifiera olika typer av företag för djupare intervjuer, för att på så sätt 

belysa problemområdet från olika aspekter. Idealfallet för detta arbete hade 

varit att intervjua företag som är så lika varandra som möjligt, förutom en 

av de kritiska framgångsfaktorerna identifierade i litteraturen, exempelvis 

att ledningens kompetens på det ena företaget ansågs högt medan det 

ansågs som lågt på det andra, allt annat lika. Genom att hitta dessa 

jämförbara företag där en aspekt skilde de åt kunde en mycket tydligare 

förståelse fås för inverkan av vart och en av de kritiska aspekterna 

identifierade i referensramen och således kunde syftet uppfyllas ännu 

bättre. Eftersom bara en viss typ av företag kontaktades (kunder till 

implementeringskonsulter) är fältundersökningens omfattning inte så stor 

som det hade varit i optimalfallet, exempelvis intervjuades inga företag som 

hade utvecklat sitt eget affärssystem eller rena tjänsteföretag. Dessa hade 

kunnat hjälpa oss identifiera ytterligare kritiska aspekter eller bättre förstå 

de i litteraturen identifierade.  Sett till tidsbegränsningen på arbetet anser vi 

inte att det är rimligt att utföra en idealt deskriptiv fältundersökning. Vi 

anser, trots den begränsade omfattningen i den empiriska studien, att de 

representerar ett omfång som ger en tillfredställande grund för analysen. 

En heuristisk fallstudie innebär att den kan förbättra läsarens förståelse av 

den företeelse som ska studeras. Den kan skapa nya innebörder, vidga 

läsarens erfarenheter eller bekräfta det läsaren redan visste eller trodde sig 

veta. Insikter om hur saker och ting blivit som de är utgör också något som 

kan förväntas få utifrån fallstudien. (Merriam, 1994) Syftet med vår studie 

var att belysa ett område som vi ansåg att det saknades adekvat forskning 

inom. Då huvudintressenterna är företag som skulle kunna förbättra sitt 

utnyttjande av affärssystem var det också naturligt för oss att basera vår 

mindre fallstudie kring dessa. Således hoppas vi att denna rapport kan 

belysa områden som företag kan jobba vidare inom för att just skapa bättre 

utnyttjande och således realisera fler nyttoeffekter. 
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Induktiva fallstudier innebär att studien till största del grundar sig på 

induktiva resonemang. Upptäckten av nya relationer och begrepp samt en 

ny förståelse, snarare än en verifiering av på förhand specificerade 

hypoteser, är utmärkande för en kvalitativ studie. (Merriam, 1994) Trots att 

vi tidigare har identifierat en, i huvudsak, deduktiv arbetsmetod hade vi för 

avsikt att ha så få förutfattade meningar som möjligt inför intervjustudien 

generellt och den mindre fallstudien specifikt. Det har däremot varit oerhört 

svårt att angripa studien utan att påverkas av den litteraturstudie vi 

genomförde innan. På grund av tidsbegränsningar från respondenternas 

sida kunde inte långa intervjuer genomföras, utan vi var tvungna att ta 

tillvara på tiden som respondenterna kunde avvara. För att göra det ansåg vi 

att det var nödvändigt att ha en intervjumall inför såväl telefonintervjuerna 

som de djupare intervjuerna (se bilagor). Denna mall utgick från 

referensramen och behandlade frågor rörande affärssystemets livscykel, 

nyttoeffekter samt kritiska framgångsfaktorer, detta för att säkerställa att 

intervjun var heltäckande. Inom var och en av dessa aspekter har det 

däremot funnits utrymme för respondenten att själv tolka frågan och 

behandla ämnet utifrån deras egen erfarenhet och förståelse. Vi försökte 

vidare aktivt låta respondenten under de djupare intervjuerna styra 

samtalet, så länge det fortfarande ansåg behandla de ovan nämnda 

aspekterna. De strikta telefonintervjuerna underlättade detta genom att vi 

innan en djupare intervju hade, genom telefonintervjun, kunnat identifiera 

aspekter som ansågs som värda att gå djupare in på och de som ansågs som 

färdigbehandlade. Exempelvis berättade en av respondenterna att deras 

ledning hade en mycket begränsad IT-kompetens, under en telefonintervju. 

Som en följd av detta krävdes ingen ytterligare redogörelse för ledningens 

kompetens under den djupare intervjun utan mer kraft lades på den 

påverkan denna låga kompetens hade på realiseringen av nyttoeffekter. 

Således anses detta arbetes intervjustudie i huvudsak vara deduktiv men att 

det fanns utrymme för respondenterna att själva styra intervjun bitvis och 

bidra med ny kunskap inom området. 

Genomförande och utvärdering 

Hittills har det redogjorts för våra förberedelser inför intervjustudien, 

nedan redogörs det för själva genomförandet samt utvärderingen av denna. 

Klein och Myers (1999) har i sin artikel beskrivit sju principer för 

genomförande och utvärdering av tolkande fallstudier inom 

informationssystem. Enligt författarna kommer kvalitén på forskningen att 
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öka betydligt ifall dessa principer följs. Vi har försökt att arbete efter dessa 

principer vid genomförande och tolkande av vår intervjustudie. 

Den första och mest grundläggande principen av de sju staterar att 

forskarna ska utgå från den hermeneutiska cirkeln. Detta innebär ett 

iterativt arbete med att förstå ett komplex problem genom föreställningar 

om delarna betydelse och deras beroende sinsemellan. (Klein & Myers, 

1999) Vi har redan identifierat och motiverat ett hermeneutiskt 

förhållningsätt för detta arbete. Vår förståelse för problemområdet växte 

iterativt fram genom att den förförståelse vi hade vid påbörjandet av 

intervjustudien, angående de viktiga delarna för arbetet och deras 

beroende, kontinuerligt utvidgades genom intervjuer med erfarna personer. 

Efter varje intervju diskuterades de nya insikterna sinsemellan och 

kunskapen om problemområdets delar och dess beroende utvidgades och 

växte sig starkare. 

Det är ofrånkomligt att förståelsen mellan författaren av en text och läsaren 

av denna kommer att skilja. Detta beror på det historiska avståndet mellan 

dessa och är bakgrunden till den andra principen som är principen om 

kontextualisering. Denna princip handlar om att kritiskt kunna reflektera 

kring forskningsmiljöns historiska och sociala bakgrund. (Klein & Myers, 

1999) Vi har tidigare diskuterat vikten av att ha en bred flora av 

intervjuföretag för att vår huvudsakliga målgrupp ska kunna ta till sig 

resultaten av rapporten utifrån eget kontext. Således har vi i största möjliga 

mån försökt välja företag till studien som skiljer sig från varandra sett till 

storlek och organisationsstruktur, men även i deras arbete av de kritiska 

framgångsfaktorerna som identifierats genom litteraturstudien. Vi anser 

däremot inte att en kritisk granskning av forskningsmiljöns historiska eller 

sociala kontext har genomförts, varken inför eller efter intervjustudien. 

Denna avsaknad kan ha påverkat vår tolkning och förståelse av intervjuerna 

och således påverkat slutresultatet med rapporten. 

Den tredje principen innebär en kritisk granskning kring hur fallstudiernas 

svar har påverkats av den sociala interaktionen mellan oss och 

intervjuobjektet. Principen om abstraktion och generalisering är den fjärde 

principen och syftar till att relaterar individuella detaljer, som framkommer 

genom datatolkning vid tillämpning av de föregående två principerna, till 

teoretiska och generella koncept som beskriver människans natur vad gäller 

förståelse och socialt agerande. (Klein & Myers, 1999) Eftersom 

tillvägagångsättet har identifierats som deduktiv är vi medvetna om att den 

i förväg genomförda litteraturstudien har påverkat hur våra frågor har ställt 
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och således vilka svar vi har fått vid intervjuerna. En annan aspekt som 

anses ha påverkat intervjusvaren är att vi antagligen har setts som 

granskare av respondenterna. Således kan svaren som har delgivits oss vara 

någorlunda ”justera” för att låta bättre och således få företaget att se bättre 

ut än vad det egentligen är. Även hur vi tog kontakt med företaget 

påverkade vilka svar vi fick. De flesta företagen kontaktades genom att vi 

själva letade upp kunder till implementeringskonsulter. Vissa kontakter 

förmedlades däremot av Jan Fornell, vår kontaktperson på Implema (ett 

konsultbolag med fokus på implementering av SAP-lösningar i små och 

medelstora bolag). I de fall vi fick kontaktuppgifterna till specifika företag 

via Fornell angav vi det till respondenten i fråga. Detta kan ha påverkat vilka 

svar på frågor vi fick, speciellt de frågor som behandlade företagets relation 

till deras implementeringskonsulter. Vid analys av varje intervju och i stort 

har vi försökt att kritiskt granska vår påverkan på de svar vi fick genom att 

diskutera ifall något svar kändes framtvingat utav oss, genom exempelvis en 

dåligt vald frågeformulering. Vidare har dessa principer studerats innan 

våra intervjuer och vår medvetenhet om dessa påverkade våra val av 

frågeställning. 

Den femte principen staterar att forskare bör vara uppmärksamma på 

motsägelser mellan teoretiska förutfattade meningar (som påverkar hur 

forskningen har genomförts) och vilka resultat som faktiskt erhålls, och de 

påföljande revideringscyklerna. (Klein & Myers, 1999) Även fast resultaten i 

detta arbete har producerats deduktivt har mycket möda lags på att låta 

empirin justera referensramens innehåll snarare än tvärtom. Vi anser inte 

att vi har modifierat den empiriska undersökning i detta arbete för att passa 

vår teoretiska del mer än det som har diskuterats ovan gällande de 

förutfattade meningar en deduktiv metod innebär. Vi har också under 

arbetet med analysen aktivt fört interna diskussioner och medvetet försökt 

låta bli att övertolka såväl referensramens innehåll som respondenternas 

utsagor för att bättre passa ihop med varandra. 

Den sjätte principen staterar att det bland deltagarna kan finnas olika 

tolkningar, vilka upptäcks genom att deltagarna uttrycker sig annorlunda 

kring en studerad händelse. Detta beror på att personer har olika teoretiska 

utgångspunkter och skapar således svårigheter i att tolka utsagor från 

fallstudierna. (Klein & Myers, 1999) Den sjunde principen innebär att vara 

uppmärksam på partiskhet och systematiska förvanskningar av berättelser 

insamlade från fallstudierna. (Klein & Myers, 1999) Dessa två principer 

förhöll vi oss till genom att inbördes diskutera och reflektera kring 

rimligheten och trovärdigheten i de studerade företagens utsagor. Under 
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telefonintervjuerna ställde vi frågor såsom: ”Vad tror du att någon annan på 

företaget hade svarat ifall han/hon fick samma fråga?”. Detta gällde dock 

enbart vissa frågor som av oss upplevdes som mer känsliga, nämligen de 

rörande kultur och ledningens arbete. Vi valde också medvetet att hålla 

telefonintervjuerna anonyma i detta arbete, i syfte att respondenterna då 

förhoppningsvis kände att de kunde vara mer sanningsenliga. Under de 

djupare intervjuerna utgick vi ifrån en intervju med den 

affärsystemansvariga. Därefter kontaktades minst en person till för att på så 

sätt kunna ställa deras utsagor mot varandra. Vårt mål var att kontakta, 

förutom affärssystemansvariga, en användare och en i ledningsgruppen. På 

så sätt kunde vi få information från alla nivåer i organisationen, något vi 

lyckades med (På det ena företaget var affärssystemsansvariga med i 

ledningsgruppen). Då detta arbete utfördes på institutionen och inte något 

företag anser vi inte att det har funnit påverkan på arbetsmetoden och 

tolkningen av resultaten från andra aktörer än våra opponenter, handledare 

och examinator (frånsett den tidigare diskuterade påverkan av 

litteraturstudien). 

2.2.3 ANALYS OCH SLUTSATSER 

Arbetets referensram och empiri följer medvetet samma struktur, sett till 

den ordningsföljd i vilket ämnen behandlas. Detta för att underlätta 

jämförelsen för såväl författarna som läsarna av rapporten. Enligt samma 

princip byggdes rapportens analys upp.  

De huvudsakliga områdena som behandlas i referensramen och empirin 

nämligen affärssystemets livscykel, nyttoeffekter samt kritiska 

framgångsfaktorer består i sin tur av en rad olika underområden. Dessa 

underområden analyseras i tur och ordning med målet att dra slutsatser 

som enbart kan generaliseras till arbetets intervjustudie. Efter varje slutsats 

förs en mer generell diskussion där författarnas egna åsikter presenterades. 

Slutsatsen byggdes upp genom att utgå från de, för arbetes studie, specifika 

slutsatserna i analysen och via logiska resonemang och generella 

antaganden bygga upp en mer generell slutsats, i den mån som ansågs 

möjligt.   

2.3 INTERVJUER 

För att kunna besvara studiens frågeställningar och syfte krävs information 

kring företags olika arbete med affärssystem under postimplementeringen. 

Denna studies empiri baseras således på totalt 14, strukturerade 



21 

 

telefonintervjuer samt tre personliga, djupare, semi-strukturerade 

intervjuer. Inledningsvis genomfördes telefonintervjuer (cirka 25 minuter 

per företag) med elva företag i enkätform, därefter valdes två av dessa ut för 

djupare intervju. Efter att ha genomfört de djupare intervjuerna 

genomfördes ytterligare tre strukturerade telefonintervjuer med användare 

och ledningspersonal på dessa två företag. Det genomfördes även en semi-

strukturerad intervju med en implementeringskonsult med mångårig 

erfarenhet av implementeringsprojekt, i syfte bredda intervjustudiens 

omfattning till att även innehålla konsultperspektivet. De djupare 

intervjuerna, konsultintervjun samt de tre telefonintervjuerna presenteras i 

tabellen nedan. Samtliga respondenter presenteras i empirikapitlet. 

Tabell 1 Genomförda intervjuer 

Intervjuobjekt Tidpunkt och 

längd 

Intervjufokus 

Jan Fornell 

Key Account Manager, 

Implema 

2012-04-11, 2h Konsultperspektivet på 

postimplementeringsarbetet 

med affärssystem. 

Gabriella Fällman 

IT-chef, 

Arvid Nordquist 

2012-05-03, 2h Livscykel, nyttoeffekter 

samt kritiska 

framgångsfaktorer 

Kaj Gustavsson 

Produktionsplanerare, 

Arvid Nordquist 

2012-05-10, 30 min Områdena: System, 

organisation och ledning 

Peter Dannqvist 

Supply Chain Director, 

Arvid Nordquist 

2012-05-11, 30 min Nyttoeffekter samt 

områdena: Organisation, 

projekt och ledning 

Mikael Sommer 

Ekonomichef, 

ESMA 

2012-05-03, 2h Livscykel, nyttoeffekter 

samt kritiska 

framgångsfaktorer 
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Ann-Lis Julin 

Säljassistent, 

ESMA 

2012-05-10, 30 min Områdena: System, 

organisation och ledning 

De inledande telefonintervjuerna hade till syfte att ge oss en introduktion 

till problemområdet, hjälpa oss göra urvalet till de djupare intervjuerna 

samt bredda intervjustudiens omfattning. För att få en introduktion till 

problemområdet grundades intervjuunderlaget till telefonintervjuerna på 

den inledande litteraturstudiens identifikation av nyttoeffekter, livscykel 

samt kritiska framgångsfaktorer (se bilagor). Då syftet var att få en 

introduktion efterfrågades inga längre svar från respondenterna och tiden 

för att genomföra intervjuerna bedömdes vara 20 minuter. Efter att ha 

genomfört den första intervjun justerades vissa frågor som respondenten 

upplevde som vaga och intervjutiden justerades till 25 minuter. Efter varje 

genomförd intervju sammanställdes ett dokument med intervjusvaren. 

Nästkommande avsnitt kommer att behandla telefonintervjuernas urval, 

avsnitten därefter kommer enbart att behandla de mer djupgående 

intervjuerna. 

2.3.1 URVAL 

Att forskaren kan undersöka allt som denne skulle vilja är sällan möjligt och 

på grund av detta måste ett urval göras. Urvalet är en liten del av hela 

populationen och det får en stor betydelse för studiens validitet och 

reliabilitet. Det är viktigt att vara uppmärksam på vilka individer som ska 

medverka i studien, respondenterna måste lämna korrekt information och 

ha en god kännedom kring ämnet som undersöks. (Jacobsen, 2002) Nedan 

presenteras urvalet av organisation samt respondenter. 

Val av organisationer 

Urvalet till telefonintervjuerna skedde delvis i samråd med Fornell och 

delvis genom att vi, via ett antal implementeringskonsulters hemsidor, fick 

kontakt med några av deras kunder. De implementeringskonsulter vars 

kunder vi har intervjuat är Implema, Acando, IFS och Medius. Vi diskuterade 

internt vilka företag som skulle vara intressanta samt vilka som kunde tänka 

sig avvara tid till studien. I huvudsak var urvalskriterierna till 

telefonintervjun baserade på att företaget ska ha implementerat ett 

affärssystem som för längst 15 år sedan samt att det implementerade 

systemet inte skulle vara egenutvecklat. Vi valde även att inte kontakta allt 
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för stora företag då arbetet i första hand vänder sig till små och medelstora 

företag. Målet var att kontakta ett tjugotal företag och att det skulle finnas 

företag som arbetade med sitt affärssystem på olika sätt, sett till de olika 

framgångsfaktorerna i litteraturen, något Jan Fornell hade kännedom om 

gällande de företag han föreslog. Av de 20 kontaktade företagen ställde elva 

upp på en telefonintervju. En sammanställning av samtliga genomförda 

telefonintervjuer användes sedan i urvalsprocessen till de djupare 

intervjuerna. Då ingen av de nio företag som valde att inte ställa upp i 

studien ansågs av oss representera ett område eller vara på något annan 

sätt annorlunda gentemot de företag som valde att delta i studien anses 

bortfallet inte ha påverkat vår tilltänkta beskrivning av problemområdet i 

en stor grad. Den skillnad som blivit ifall samtliga kontaktade företag hade 

deltagit i studien var att problemområdet hade därmed kunnat beskrivas 

både djupare, säkrare grund till slutsatser, och bredare, nya aspekter hade 

kunnat visats.  

Då vi valde vilka företag som skulle genomgå en djupare intervju utgick vi i 

första hand våra grundläggande krav. De grundläggande kraven var att 

respondenten skulle ha god kännedom om företagets implementering av 

affärssystem samt att de ska ha genomgått flera steg i 

postimplementeringen, alltså implementeringen bör ha ägt rum för minst 

ett år sedan. Att företagen var belägna nära geografiskt var också viktigt 

med tanke på de begränsade resurserna i studien samt var även företagens 

visade intresse för studien av stor vikt. Om företag uppfyllde kraven eller 

inte framgick från den tidigare genomförda telefonintervjun. 

Genom att identifiera och utföra empiriska undersökningar på 

ytterligheterna i den teori som presenteras i referensramen ansågs 

välgrundade antaganden kunna göras för hela problemområdes, något som i 

sin tur skulle hjälpa oss besvara frågeställningarna. Med anledning av detta 

resonemang var huvudkriteriet för urvalet till de djupare intervjuerna att de 

två företagen skulle vara så skilda varandra som möjligt sett till de kritiska 

framgångsfaktorerna som presenteras i referensramen, nämligen ledning, 

organisation, projekt och system. En annan faktor som ansågs som viktig vid 

urvalet var att företagen skulle befinna sig i olika nivåer av strategiskt 

arbete samt att det skulle vara en betydlig skillnad i omsättningen mellan 

företagen. De aspekter som skulle hållas lika mellan företagen var de ovan 

nämnda grundläggande kraven. 

Efter att ha tillämpat våra urvalskriterier till den information vi fick från 

telefonintervjuerna föll valet på företagen Arvid Nordquist och ESMA. Båda 
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företagen uppfyllde de grundläggande kraven och skillnaderna mellan 

företagen, sett till de kritiska framgångsfaktorernas, ansågs som tillräckligt 

stora för att för att uppfylla det kravet. De huvudsakliga skillnaderna mellan 

företagen redogörs för i detalj i empirikapitlet.  

Val av respondenter 

Valet av respondenter på de två valda företagen har skett genom att vi på 

förhand har beskrivit för företagen att vi ville ha kontakt med en person i 

ledningen, med stor kännedom kring företagets arbete med affärssystemet 

eller med en person som ansvarar för affärssystemet och dess 

utvecklingsprojekt. Företagen kom med förslag till personer som passade 

beskrivningen och som hade möjlighet att avvara tid för intervju. Sett till 

Arvid Nordquist fick vi intervjua Gabriella Fällman, IT-chef. På ESMA fick vi 

intervjua ekonomichefen Mikael Sommer som sitter med i företagets 

ledning. Av tidigare beskrivna anledningar valde vi även att kontakta 

ytterligare personer på dessa företag för att insamla deras åsikter. Denna 

kontakt förmedlades av Gabriella Fällman respektive Mikael Sommer där 

vårt krav var att vi ville prata med en användare som har jobbat på företaget 

under längre tid, samt en person i ledningen med god kännedom om 

affärssystemet. Intervjuerna med dessa personer gjordes via telefon, detta 

berodde på dessa respondenters tidsbegränsning. Idealt för studien hade 

naturligtvis varit ifall en längre intervju fick göras med även dessa personer, 

speciellt då samtliga gav mycket goda synpunkter under telefonintervjun, 

något respondenternas tillgänglighet i kombination med denna studiens 

tidsbegränsning inte tillät. 

Vi valde även att intervjua en implementeringskonsult med stor erfarenhet 

inom området. Detta för att belysa en ytterligare aspekt av problemområdet. 

I och med detta kunde vi ställa konsulternas utsagor mot företagens och på 

så sätt upptäcka eventuella oenigheter för vidare analys. Vi ansåg inte att 

valet av konsultorganisation var av betydelse för denna rapport och således 

valdes respondenten baserat på tillgänglighet. Kravet fanns dock att 

han/hon skulle ha mångårig erfarenhet av att implementera affärssystem 

hos olika företag. Samtliga personer som intervjuades i de två fallföretagen 

samt konsultintervjun är listade i tabell 1. 

2.3.2 STRUKTUR OCH STANDARDISERING 

Intervjuer kan vara mer eller mindre standardiserade och strukturerade. 

Hur stor del av intervjun som fastställs på förhand vad gäller utformningen 

av frågor samt deras inbördes ordning mellan olika intervjuer utgör 
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frågornas grad av standardisering. Beroende på intervjupersonens tidigare 

erfarenheter och inställning samt utrymmet för svarsmöjligheter som ges 

och hur fritt objektet får tolka frågorna utgör frågornas grad av 

strukturering. I en helt strukturerad intervju kan alla svarsmöjligheter 

förutsägas medan en ostrukturerad intervju tillåter intervjuobjektet svara 

fritt och frihetsgraden beror på hur frågorna är formulerade. (Patel & 

Davidsson, 2011) Struktur och standardisering relateras till varandra i 

figuren nedan: 

 

Figur 2 Intervjuutformning (Patel & Davidsson, 2011) 

Vi använde oss av intervjumaterial som var delvis lika varandra men långt 

ifrån identiska. Följdfrågorna var skilda för de olika intervjuobjekten då de 

två företagen arbetade skilt olika med sina affärssystem. Därför anser vi att 

intervjuerna har relativt låg standardiseringsgrad. Vårt syfte med frågorna 

var att få respondenten att öppna sig och berätta mer om de olika 

situationerna. Dock var frihetsgraden begränsad till underlagets olika 

områden. Med detta som grund ansåg vi att frågeunderlaget hade medel till 

låg grad av strukturering. Underlaget användes som riktlinje och för att 

säkerhetsställa att alla områden var behandlade. 

För att få intervjuobjektet att känna sig lugn är det bra att inleda intervjun 

med ett antal neutrala frågor (Patel & Davidsson, 2011). Vi hade i åtanke 

och förväntade oss att intervjuobjekten skulle känna sig som att de blev 

bedömda och kritiskt granskade. Vi såg en risk att intervjuobjekten vars 

företag inte arbetat särskilt lyckat, eller intensivt med deras 

postimplementering skulle inta en försvarsställning och känna sig stressad 

och obekväm inför vissa intervjufrågor. För att hantera detta valde vi att 
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inleda intervjuerna med diskussioner kring neutrala teman så som 

företagsfakta. Detta var också ett tema som respondenterna själva gärna 

inledde intervjun med.  

Efter intervjuns inledning bör intervjun fokuseras på mer centrala teman för 

att avslutningsvis övergå till frågor av mer generell karaktär (Patel & 

Davidsson, 2011). Detta var en aspekt vi eftersträvade i utformningen av 

underlaget till intervjuerna. Fördelen med en övergång till frågor av mer 

generell karaktär vid slutskedet av intervjun var att intervjupersonen skulle 

få möjlighet att komma med egna kommentarer och reflektioner om 

områden som låg i angränsningen till de centrala områdena. 

Gällande frågornas formulering bör långa eller ledande frågor, negationer, 

dubbelfrågor, förutsättande frågor och ”varför”-frågan undvikas. Vidare bör 

svåra och främmande ord, fackuttryck, värdeladdade ord och uttryck, oklara 

och tvetydiga ord samt oklara frekvensord undvikas (Patel & Davidsson, 

2011). Flera av frågorna under den djupare intervjun var förutsättande, 

detta eftersom telefonintervjun hade gett oss en övergripande blick av 

företaget och därmed var dessa frågor anpassade efter situationen på 

företaget. Vi använde oss däremot av varför-frågan, som en följdfråga, för att 

ge den tillfrågade möjlighet att utveckla och vidare förklara sitt svar. Då 

frågorna formulerades eftersträvade vi att utforma dem på ett sådant sätt 

att en gemensam förståelse av innebörden fanns. Vi försökte även formulera 

oss på ett så enkelt och klart sätt som möjligt. 

2.3.3 PLATS 

En telefonintervju kan, i och med dess anonyma form, minska det som kallas 

intervjuareffekten, det vill säga risken att intervjuarens fysiska närvaro 

påverkar intervjuobjektet. Att tala om känsliga ämnen anses dock vara 

enklare att prata om i personliga intervjuer då det fysiska mötet kan skapa 

förtroende mellan personerna. Således är en telefonintervju inte att föredra 

om intervjun innehåller många öppna frågor. Personer tycks ha lättare att få 

personlig kontakt under intervjuer ansikte mot ansikte än över telefon. 

(Jacobsen, 2002) Då besvarandet av våra frågeställningar krävde en djupare 

förståelse och därmed djupare intervjuer använde vi oss av personliga 

intervjuer. Under de efterföljande telefonintervjuerna med medlemmar i 

ledningsgruppen samt användare var utformningen av frågorna av mer 

stängd karaktär. Som tidigare identifierat hade det däremot varit idealt att 

göra även dessa intervjuer personligt. 
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Intervjuer kan äga rum i en situation som är naturlig i 

intervjusammanhanget för respondenten. Miljön där intervjun hålls har en 

effekt såsom att i en konstlad omgivning kan konstlade svar erhållas eller att 

det i en naturlig miljö finns störningar och påverkande faktorer. (Jacobsen, 

2002) I studiens fall anses respondentens arbetsplats som den mest 

naturliga miljön. Därför hölls intervjuerna på intervjuobjektens arbetsplats i 

ett isolerat rum utan influens från övrig personal. Detta anses som en 

välbekant plats och utan några störande moment. 

2.3.4 AVSIKT 

Avsikten med en intervju kan vara dold eller öppen. En dold intervju 

innebär att syftet med den undanhålles från intervjuobjektet, vilket kan 

ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. En öppen intervju innebär motsatsen, 

dvs. respondenten är medveten om ändamålet med undersökningen. 

(Jacobsen, 2002) Inför telefonintervjuerna skickade vi ut ett dokument som 

beskrev problemområdet, syftet och vad vi skulle vilja prata med företagen 

om. Vidare repeterade vi det mest centrala under inledningen av intervjun, 

således anses intervjuernas avsikt som öppen. 

2.3.5 DOKUMENTERING 

Intervjun kan dokumenteras genom inspelning vilket gör att 

intervjuobjektets egna ord bevaras och kan tolkas i efterhand. Dock finns 

risken att personen i fråga kan reagera negativt till att bli inspelad och på så 

sätt påverka svaren. Ett annat alternativ är att föra anteckningar, men då 

minskas ögonkontakten då blicken fästs vid anteckningarna. En fördel med 

detta är att respondenten kan tolka detta som en signal till att det den säger 

är av intresse och på så sätt bli mer bekväm i situationen. (Jacobsen, 2002) 

Då vi var två vid alla intervjutillfällen löstes detta genom att en av oss 

fokuserade på att anteckna medan den andre kunde behålla ögonkontakten. 

Även en inspelning gjordes av samtalet. Just inspelningar av intervjuer av 

omdiskuterat då det påstås att det kan påverka respondentens ärlighet och 

öppenhet, detta är dock inget som märktes under våra intervjuer. Efter 

intervjutillfällets gjordes en sammanfattning och genomgång snarast möjligt 

för att komma underfund med om något svar hade tolkats olika mellan oss. I 

de fall tolkningarna divergerade använde vi oss av inspelningen för att på så 

sätt få klarhet i svaret. Då fortsatt förvirring fanns kontaktades 

intervjuobjektet för en ytterligare förtydligande. Om anteckningarna på 

annat sätt inte uppfattades som tillfredsställande kontaktades 

respondenten. 
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2.3.6 TIDSÅTGÅNG 

Jacobsen (2002) menar att en intervju inte bör vara kortare än en timme, 

men heller inte längre än två. Då den är för kort är det svårt att erhålla all 

relevant information och då den är för lång blir både intervjuaren och 

respondenten lätt uttröttade. (Jacobsen, 2002) Genomsnittstiden för 

samtliga av våra djupare intervjuer var två timmar, detta stämmer överens 

med rekommendationerna. 

Vidare anser Jacobsen (2002) att kvalitativa studier bör innehålla två 

intervjuer för varje respondent med upprepande frågor. Då vår studie är av 

kvalitativ karaktär bör således upprepande intervjuer göras enligt Jacobsen 

(2002). Istället för att ställa exakt samma fråga igen ställdes frågor med 

samma innebörd men formulerat på ett nytt sätt. Denna metod tillämpades 

dock enbart ifall vi kände att vi inte fick ett tillfredställande svar första 

gången. På detta sätt kunde svarens kvalitet säkerhetsställas. Arbetets 

tidsbegränsning samt respondenternas tillgänglighet gjorde att bara en 

intervju med varje respondent kunde hållas. 

2.4 KRITIK MOT STUDIEN 

Här belyses särskilt för vad vi har gjort för att minimera de problem som har 

att göra med studiens validitet och reliabilitet. Validitet avser att det som 

mäts är relevant i sammanhanget och reliabilitet avser att mätningen sker 

på ett tillförlitligt sätt. Vi har under arbetets gång eftersträvat att ha dessa 

två så höga som möjligt. Dessa två aspekter har varit betydelsefulla då en 

del av syftet med detta arbete är att det ska ses som användbart både av 

företag men även som en grund för framtida forskning. 

2.4.1  VALIDITET 

Hög validitet innebär att empirin måste vara giltig och relevant, dvs. att vi 

faktiskt mäter det vi önskar mäta, att det som mäts anses relevant samt att 

det vi mäter hos några få också gäller hos flera (Jacobsen, 2002). Jacobsen 

(2002) delar in validiteten i intern och extern. Den interna handlar om att vi 

mäter det vi tror oss mäta. Prövning av giltighet är ett av de viktigaste 

begreppen. Det görs genom att dels kontrollera undersökningen och 

slutsatser mot andra och dels genom kritiskt granska studiens resultat. Den 

externa validiteten behandlar om resultat från ett begränsat område även är 
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giltigt i andra områden och sammanhang, dvs. hur utfallet går att 

generaliserats. (Jacobsen, 2002) 

I vår studie kan den interna validiteten försämras på grund av att 

majoriteten av respondenterna befinner sig långt ifrån den operativa 

verksamheten. Det finns möjlighet att de har förskönat bilden då de har 

ansvaret, de finns även möjlighet att de inte har blivit informerade om alla 

problem, fördelar och situationer som personalen stött på. För att öka 

undersökningens validitet har dock ett antal intervjuer även gjorts med 

personal från den operativa verksamheten. 

I denna rapport består populationen av de företag som har implementerat 

ett affärssystem samt har verksamhet i Sverige. Frågan är då om det går att 

dra några generella slutsatser för hela den nämnda populationen utifrån 

resultatet baserat på de intervjuade företagen. Då två ytterligheter har 

intervjuats bör studiens resultat ta hänsyn till hela spektra av företag. 

De svar vi fått fram i studiens känns riktiga och ungefär så som vi förväntat 

dem. Om någon annan skulle göra samma undersökning på samma sätt tror 

vi att de skulle få fram liknande svar. Vi har hittat synpunkter som har 

förekommit hos flera enheter, vilket gör att vi kan argumentera för vissa 

rön. Därmed anser vi att studien har relativt hög generaliserbarhet, dock är 

detta bara sannolikt och kan inte bevisas. 

2.4.2 RELIABILITET 

Reliabilitet innebär att empirin ska vara trovärdig och tillförlitlig, med detta 

menas det om undersökningen går att lita på. Den får inte innehålla några 

uppenbara mätfel. Oberoende mätningar bör ge liknande resultat. 

(Jacobsen, 2002) 

Reliabiliteten påverkas också av respondenternas dagsform och 

förkunskaper kring ämnet. Det är inte säkert att samma respondent skulle 

ge samma svar om denne tillfrågades vid ett annat tillfälle. (Jacobsen, 2002) 

Då intervjuerna byggdes på ett bra samspel och god diskussion finns det en 

ytterligare risk att respondenten kan ha gett de svar vi ville ha istället för 

verkligheten. För att minimera dessa har de mest betydande frågorna 

upprepats, med en ny meningsuppbyggnad, vid ett senare tillfälle under 

intervjun. Om svaren inte har överensstämt har frågan tagits upp ytterligare 

för att säkerhetsställa svaret. 
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Jacobsen (2002) menar att undersökaren kan ha en effekt på det fenomen 

de undersöker. I en intervju formas samtalet i både stil och innehåll av de 

deltagande parterna. Den som intervjuas påverkas av hur intervjuaren ser 

ut, är klädd, talar, använder kroppsspråk etc. Resultatet från intervjun kan 

bli olika om intervjuaren är aggressiv och framfusig eller oengagerad. 

(Jacobsen, 2002) Vid intervjutillfällena försökte vi ha en neutral ton, vi 

försökte på alla nivåer bete oss i likhet med den som blev intervjuad. Om 

respondenten var väldigt engagerad och positiv försökte vi själva vara det 

för att inte påverka dennes humör. 

För att minska risken för feltolkningar har resultatet av intervjun gåtts 

igenom så fort som möjligt efter intervjuns slut. Då tolkningsskillnader 

fanns mellan oss två använde vi oss av inspelat material. Vid fortsatt 

divergerande tolkningar kontaktades intervjuobjektet igen för att klargöra 

skillnaderna. 

2.5 SAMMANFATTNING 

I tabellen nedan sammanfattas detta arbetes identifierade förhållningssätt, 

tillvägagångsätt samt datainsamling. 

Tabell 2 Sammanfattning av arbetets vetenskapliga synsätt 

 Identifierat Karaktärsdrag Alternativ 

Arbetets 

förhållningssätt 

Hermeneutisk 

med 

positivistiska 

inslag.  

Helheten 

representerar 

något mer än 

summan av dess 

enskilda delar och 

därför är 

innebörden av en 

slutsats omöjlig att 

tolka utan analys 

av sammanhanget. 

Positivism 
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Arbetets 

tillvägagångsätt 

Deduktiv Utifrån allmän 

teori dra slutsatser 

om enskilda 

företeelser. 

Induktiv, 

abduktion. 

Arbetets 

datainsamling 

Kvalitativ Datainsamlingen 

består av, eller 

resulterar i, 

verbala 

formuleringar 

Kvantitativ 

Arbetet inleddes med en diskussion kring en övergripande 

problemformulering som syftade till att ge oss en grund kring vilken vår 

teoretiska studie skulle utföras. Därefter genomfördes en litteraturstudie 

som resulterade i ett första utkast av referensramen.  Detta följdes sedan av 

elva telefonintervjuer samt djupare intervjuer med tre respondenter vilket 

blev grunden till empirin. Den efterföljande succesiva uppbyggnaden av 

rapporten bestod av att empirin sattes i relation till teorin för att bygga upp 

analysen och därigenom kunde slutsatser dras. Under den succesiva 

uppbyggnaden av arbetet granskades arbetets syfte och frågeställningar 

kontinuerligt och förfinades. Hela processen med uppbyggandet av 

rapporten har utförts iterativt med ett helhetsperspektiv i åtanke, något det 

hermeneutiska förhållningsättet framhåller. 

Litteraturstudiens utgångspunkt var våra förkunskaper inom området. 

Därefter genomfördes en litteratursökning bland artiklar och böcker inom 

området. Teorier och modeller från denna studie hjälpte oss därefter att 

identifiera viktiga delar i vårt problemområde som vi kunde undersöka 

vidare. En risk har identifierats i att litteratursökningen inte kan anses vara 

heltäckande och således kan viktiga aspekter ha missats. 

Arbetets empiriska studie är baserat på intervjuer som har genomförts med 

konsultbolag samt bolag som implementerat ett affärssystem. 

Förberedelserna inför intervjuerna bestod av att säkerställa att den var 

partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. Under genomförandet 

av intervjuerna samt tolkningen av resultaten följdes Klein och Myers 

(1999) sju principer för genomförande och utvärdering av tolkande 

fallstudier inom informationssystem. Enligt författarna ökar forskningens 

kvalité då dessa följs.  
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Analysen byggdes upp genom att följa empirins upplägg och med hjälp av 

den teoretiska referensramen analysera vart och ett av områdena för sig. 

Dessa analyserar resulterade i slutsatser som kunde generaliseras till 

intervjustudiens omfattning. Även diskussion fördes där våra egna åsikter 

lyftes fram. Slutsatsen byggdes upp genom att utgå från de, för arbetes 

studie, specifika slutsatserna i analysen och via logiska resonemang och 

generella antaganden bygga upp en mer generell slutsats, i den mån som 

ansågs möjligt. 

Intervjuerna var uppdelade i två omgångar, den första omgången bestod av 

strukturerade telefonintervjuer. Syftet med dessa var att vi skulle få en 

övergripande bild av problemområdes samt som förberedelse inför de 

djupare intervjuerna. Baserat på telefonintervjuerna valdes sedan två 

företag som vi intervjuade närmre, dessa intervjuer var av det kvalitativa 

slaget och således hade de låg strukturering- och standardiseringsgrad. 

Dessa två företag valdes med grund i deras olika ytterligheter sett till vår 

initiala teoretiska studie. Vi valde även att intervjua en konsult med stor 

erfarenhet inom implementering av affärssystem för få en ytterligare 

dimension i detta arbete. Intervjuerna genomfördes i enighet med den i 

litteraturen beskrivna rekommendationerna för kvalitativa intervjuer 

gällande struktur, standardisering, plats, avsikt, dokumentering samt 

tidsåtgång. 

Studiens validitet kan vara begränsad då majoriteten av intervjuobjekten 

befinner sig långt ifrån den operativa verksamheten och risk finns att de 

tillfrågade har velat försköna bilden av företaget genom att anpassa svaren. 

För att komma tillrätta med detta så genomförde vi, förutom den djupare 

intervjun, även intervjuer med såväl användare som medlemmar i 

ledningsgruppen på de två fallföretagen. De svar vi fått från intervjuerna 

anser vi vara av den typen att samma svar hade fåtts om någon annan skulle 

göra samma undersökning på samma sätt. Svaren känns korrekta och vidare 

anser vi att studien har relativt hög generaliserbarhet, dock är detta bara 

sannolikt och kan inte bevisas. 

För att stärka studiens reliabilitet har upprepande intervjufrågor ställts till 

samma person vid ett senare tillfälle under intervjun. Vi har även ställt 

dessa frågor till andra personer i organisationen. I direkt anslutning till 

intervjun har vi sammanställt och gått igenom svaren för att säkerhetsställa 

att båda har uppfattat respondenten på samma sätt. Har meningsskiljakter 

funnits har inspelat material använts för att klargöra skillnader. Vid enstaka 

fall har även respondenten kontaktas för att förtydliga svaret. Vi har även 
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försökt att ha en så neutral ton som möjligt vid intervjutillfällena, detta för 

att inte påverka respondentens svar. Vi anser därmed att reliabiliteten för 

studien är tämligen hög.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen syftar till att redogöra för de begrepp och 

referenser som är centrala för studiens problemområde. Dessa kommer sedan 

vara utgångspunkt vid analys av empirin. Inledningsvis redogörs det för vilka 

nyttoeffekter ett affärssystem kan bidra till. Därefter presenteras 

affärssystemets livscykel, med fokus på postimplementeringsfasen. Följt av 

detta presenteras kritiska områden under postimplementeringen. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning vars syfte är att ytterligare belysa de mesta 

centrala områdena som är relevanta för uppsatsen. 

3.1 NYTTOEFFEKTER 

Karamitsos, Apostolopoulos och Bugami (2010) belyser att nyttoeffekterna 

av ett affärssystem kan ta många olika former och realiseras oftast över en 

längre tid än projektets officiella livstid. Trots detta lägger många företag 

den största delen av sin arbetsinsats innan driftstart och tappar senare sitt 

fokus (Andersson, 2012-03-07). Även Deloitte Consulting (1999) hävdar att 

många företag ser arbetet med affärssystemet som färdigt vid Go live, men 

även att många företag ser det som att det aldrig kommer att ta slut. Lindell 

(2005), Orlikowski och Hofman (1997) och Deloitte Consulting (1997) 

menar att ett synsätt som sträcker sig över längre tid, där Go live inte är 

slutmålet på affärssystems-implementeringen, bidrar till att få fram taktiska 

och strategiska fördelar med affärssystemet. Detta innebär fortsatt arbete 

med affärssystemet under postimplementeringen. (Deloitte Consulting, 

1999; Lindell, 2005; Orlikowski & Hofman, 1997). Då författare under ett 

långt tidsspann har samma uppfattning både kring vilka nyttoeffekter som 

ett affärssystem kan innebära och även vilka hinder som finns för att 

realisera dessa verkar problemen kvarstå, trots en större medvetenhet och 

en mer utvecklad teknik. 

Huvudanledningen till att företag investerar i ett affärssystem är att 

tillgodogöra sig för de fördelar systemet kan innebära. Det finns många 

fördelar att utvinna ur ett affärssystem, både av kvantitativ och av kvalitativ 

art. Litteraturen lyfter fram många olika nyttoeffekter ett affärssystem kan 

bidra till. Huvuddelen av dessa kan sorteras in i en av de tre, nedan, 

identifierade huvudområdena.  

 

 



36 

 

Operativa effektiviseringar 

Genom att använda IT och automatisera grundläggande och upprepande 

operationer kan företag förkorta ner sina cykeltider och ersätta arbetskraft. 

Detta i sin tur kan minska kostnaderna vilket i sin tur ökar intäkterna för ett 

företag. (Davenport, Harris, & Cantrell, 2004; Sumner, 2005). Shang och 

Seddon (2000), anställda vid institutionen för informationssystem vid 

Melbournes universitet har sammanställt den gängse litteraturen gällande 

ett affärssystems fördelar i syfte att skapa ett ramverk, menar vidare att 

investeringar i informationsteknik ger företag fördelar genom att påskynda 

processer, ersätta arbetskraft och öka driftsvolymer. Genom att använda 

affärssystemet som ett verktyg till att fånga upp och analysera relevant data 

från kunderna kan företaget förstå kundernas värde och deras behov och i 

sin tur göra mer kundanpassande lösningar. Att se kunders behov och öka 

deras tillfredställelse ger ett långsiktigt värde för företaget. (Ross & Vitale, 

2000; Shang & Seddon, 2000) Genom att automatisera processer samt att 

möjliggöra processförändringar kan även kvaliteten på produkten ökas. 

(Shang & Seddon, 2000) 

Ledning och strategisk styrning 

Om ett företag implementerar ett affärssystem möjliggörs en centraliserad 

databas med tillgänglig och uppdaterad information. Inbyggda 

analysmöjligheter ger ledningen mer värdefull information, präglad av både 

större bred och djup. Detta i sin tur skapar förutsättningar för bättre 

resurshantering, beslutsfattande och planering. (Davenport T. , 1998; Ward 

& Daniel, 2006; Shang & Seddon, 2000; Lindvall & Nilsson, 2009) Lindvall 

och Nilsson (2009) samt Deloitte Consulting (1999) menar vidare att 

affärssystem skapar ökade möjligheter till en modern strategisk 

ekonomistyrning. Det stärker möjligheterna till ökad transparens, 

ansvarighet och ytterst förväntningar om leverans, dvs. att rätt åtgärder 

görs i verksamheten. (Lindvall & Nilsson, 2009)  

Shang och Seddon (2000) menar att affärssystemet bidrar till lägre 

kostnader vid kundanpassning av produkter och service. Ett affärssystems 

möjligheter att bidra med interna och externa integrationer kan understödja 

till att nå de strategiska fördelarna; tillväxt, strategiska samarbeten, 

differentiering och innovation (Ross & Vitale, 2000; Shang & Seddon, 2000). 

Vidare menar Shang och Seddon (2000) att IT bidrar positivt till att uppnå 

konkurrensfördelar då företaget tillämpar en av de tre strategierna; 

kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering. Dock hävdar Carr 

(2003), författare som publicerat böcker och artiklar inom teknologi, 
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affärsliv och kulturer, att IT inte längre kan generera konkurrensfördelar 

utan har blivit ett integrerat verktyg hos alla företag.  

Organisatorisk integration 

Genom att implementera ett affärssystem och använda standardiserade 

processer ökar möjligheterna till att på ett smidigt sätt anpassa 

organisationen och dess processer i framtida förändringar (Davenport T. , 

1998; Bensaou & Earl, 1998). Genom att kunna anpassa företaget på en 

smidigt och effektivt sätt kan IT-kostnader för framtida behov minskas 

(Shang & Seddon, 2000). Företag kan realisera nyttan med affärssystemet 

genom att se nya affärsmöjligheter. Detta sker genom att öka 

systemintegrationen mellan företaget och dess kunder och leverantörer. 

(Ross & Vitale, 2000)  

Shang och Seddon (2000) hävdar att IT-verktyg är en viktig faktor för att 

skapa bra förutsättningar till organisatoriskt lärande. Genom att 

standardisera en process och kontinuerligt anpassa den vid identifierade 

förbättringar gör hela företaget på samma sätt. Då användare kan påverka 

och komma med förbättringsförslag med affärssystemet skapas delaktighet 

och gemensamma visioner. (Botta-Genoulaz & Millet, 2006; Shang & Seddon, 

2000) 

Sammanfattande tabell 

Nedan presenteras en sammanfattning av de huvudsakliga nyttoeffekter 

som ett affärssystem kan innebära. Fortsättningsvis kommer rapporten inte 

koppla till en specifik nyttoeffekt, dimensionerna kommer däremot 

behandlas som separerade grupper av förbättringar. 

Tabell 3 Affärssystems nyttoeffekter 

Dimension Nyttoeffekt 

Operativa 
effektiviseringar 

 Kostnadsreduceringar 
 Förkortad cykeltid 
 Produktivitetsförbättring 
 Kvalitetsökning 
 Förbättrad kundhantering 

Ledning och 
strategisk styrning 

 Förbättrad resurshantering 
 Bättre beslutsfattande och planering 
 Stödjer tillväxt 
 Stödjer strategiska samarbeten 
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 Skapar affärsinnovationer 
 Bygger kostnadseffektiva ledarskap 
 Genererar produktdifferentiering 
 Skapar externa länkar 

Organisatorisk 
integration 

 Stödjer organisatoriska förändringar 
 Minskar IT-kostnader 
 Underlättar för lärande 
 Skapar delade visioner 

3.2 AFFÄRSSYSTEMETS LIVSCYKEL 

Figuren nedan visar hur ett affärssystems livscykel ser ut. Ross och Vitale 

(2000) genomförde en undersökning bland femton företag för att 

undersöka hur de anpassar sin IT-miljö för att skapa fördelar. Med studien 

som grund identifierade de områden i ett affärssystems livscykel. De delar 

upp perioden före affärssystemet tagits i bruk, dvs. före Go live, i de två 

områdena Design och Implementering. Perioden efter Go live har de delat 

upp i tre subfaser; Stabilisering, Ständig förbättring och Omvandling (Ross & 

Vitale, 2000), dessa tre subfaser tillsammans benämns i rapporten som 

postimplementeringsfasen. Även andra författare har delat upp 

postimplementeringen i tre faser, där innebörden är densamma. Däremot 

har de andra benämningar. Botta-Genoulaz och Millet (2005) nämner de 

som Operativt, Taktiskt och Strategiskt medan Deloitte Consulting (1999) 

nämner stegen som Stabilisera, Syntetisera och Samverka. I rapporten 

används Ross och Vitales (2000) benämningar. 

 

Figur 3 Affärssystemets livscykel 

3.2.1 TIDIGARE FASER 

Davenport, som har skrivit ett flertal böcker och artiklar inom affärssystem 

och närliggande områden, menar att det initiala arbetet med ett 
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affärssystem innebär att planera vilka mål företaget har med affärssystemet 

samt vilket affärssystem som ska införskaffas (Davenport T. , 1998). Under 

den första subfasen (design) måste organisationens ledning ta två mycket 

viktiga beslut. Den första angående processförändringar1 och den andra 

angående bredden av processtandardiseringar2. Viktigt att ha i åtanke i 

detta skede är hur processintegrationen3 är vid tillfället och hur den bör 

vara vid implementeringen av ett affärssystem. Det är vanligt att 

datainformation tappas bort eller är svårare att hitta efter 

implementeringen. Företag som vill förhindra processförändringar i 

organisationen behöver vanligtvis modifiera mjukvaran bakom 

informationssystemet, vilket kan försvåra för t.ex. uppgraderingar i 

framtiden. Ledningens beslut beträffande de två processfrågorna är av stor 

betydelse då de är svåra att ändra på i ett senare skede. (Ross & Vitale, 

2000) Sumner (2005) menar att detta skede inkluderar bland annat att 

migrera data från gamla system, bygga det gränssnittet som krävs och 

utbildning för användarna. Även kravspecifikationernas framtagning, 

upphandling och avtalsbestämmelse sker i denna fas. (Sumner, 2005) 

Under implementeringsskedet sker förändringsarbetet. Företaget gör 

anpassningarna i processer och arbetssätt som krävs av systemet.  

(Davenport T. , 1998) Trots att företag planerar implementeringen av 

affärssystem, bl.a. genom grundandet av implementeringsteam, är skedet Go 

live väldigt kritiskt. Det går oftast inte att testa nya processer utan att ta det 

nya systemet i bruk då dessa är starkt sammankopplade. (Ross & Vitale, 

2000) 

3.2.2 POSTIMPLEMENTERINGSFASEN 

Den första fasen i postimplementeringen kallas för Stabilisering. Systemets 

har tagits i bruk och företaget arbetar med att säkra och underhålla 

affärssystemets huvudfunktioner. Processerna fortsätter att anpassas och 

träning av användarna fortsätter. Företags effektivitet tenderar att sänkas 

under denna period för att sedan öka igen. Redan under denna fas kan 

                                                             

1 Hur processerna bör anpassas till systemet eller vice versa. 

2 Ifall processerna ska standardiseras över hela företaget eller över vissa 
affärsenheter. 

3 Hur de olika processerna hänger samman. 
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fördelar med affärssystemets visa sig, t.ex. i ökad förståelse för sina 

produkter och processer samt att slutrapporteringar går mycket smidigare. 

(Ross & Vitale, 2000) Det är viktigt att organisationen är medvetna om att 

det kommer ta en viss tid att realisera ett stabilt tillstånd i affärssystemet, 

vanligtvis mellan sex och tolv månader (Deloitte Consulting, 1999). 

”Ständig förbättring” är den andra fasen och vid detta skede brukar företag 

utöka funktionaliteten genom att lägga till fler moduler. Under fasen 

tenderar företagen att utvinna driftsfördelar, så som kraftigt minskat 

bundet kapital i lager och minskade logistikkostnader. Det är även lättare 

att anpassa företaget till externa förändringar. De kan realisera nyttan med 

affärssystemet genom att se nya affärsmöjligheter. Detta sker genom att öka 

systemintegrationen mellan företaget och dess kunder och leverantörer. Så 

som namnet på fasen beskriver arbetar företag som befinner sig i fas två 

med ständig förbättring, men de börjar även engagera sig i att implementera 

nya strukturer och roller för att ytterligare kunna utnyttja systemet. (Ross & 

Vitale, 2000) Deloitte Consulting (1999) menar att den andra fasen är till för 

att komma underfund med de fördelar och effektivitetsförbättringar som ett 

affärssystem kan ge upphov till. För att komma upp till steg två hävdar 

Botta-Genoulaz och Millet (2006) att systemet måste ses som ett 

supportverktyg för kontroll över organisationens operationella processer. 

Den tredje och sista fasen ”Omvandling” karaktäriseras av att rörligheten 

och flexibiliteten i organisationen ökar. Att se sina kunders köpmönster och 

trender tidigt är en av de möjligheter som skapas genom att integrera 

systemen i värdekedjan, kommunikationen med kunder och leverantörer 

kan då förbättras och bli effektivare. (Ross & Vitale, 2000) Genom att arbeta 

i det tredje steget realiseras den fulla nyttan med affärssystemet då 

processerna blir effektivare (Botta-Genoulaz & Millet, 2006). Deloitte 

Consulting (1999) menar att det är i det tredje steget som de största 

fördelarna på en mer strategisk nivå kan insamlas. Nyttan blir då en 

tydligare beslutsprocess för organisationen, men för att nå detta måste 

organisationen omvandla processdata till information för att ta beslut. 

Vidare menar de att väldigt få företag har nått denna fas. (Deloitte 

Consulting, 1999) 
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3.3 KRITISKA OMRÅDEN FÖR REALISERING AV 

NYTTOEFFEKTER 

Då ett företag har bestämt sig för att implementera ett nytt affärssystem har 

de åtagit sig en stor uppgift. Under implementeringen är det många 

komplexa aktiviteter som ska samordnas och relativt stora förändringar på 

arbetsprocesserna behövs ofta göras. All denna komplexitet ökar risken för 

att det ursprungliga målet med implementeringen, att skapa affärsnytta, 

försvinner och att företaget endast fokuserar på att få systemet att fungera. 

(Andersson, 2012-03-07) 

Magnusson, föreståndare för Centrum för affärssystem vid 

Handelshögskolan på Göteborgsuniversitet, och Olsson, ansvarig för 

TechCenter på IT-universiteten vid Chalmers och Göteborgs universitet, 

(2008) har tagit fram en modell som visar vilka faktorer i olika områden 

som påverkar nyttan av ett informationssystem. Syftet med modellen är att 

bidra med kunskap om vilka dessa nyckelfaktorer är och därigenom 

underlätta styrningen av processen, i detta fall hela affärssystemets 

livscykel, på ett sådant sätt att chanserna till ett tillfredställande utfall ökar. 

Områdena, eller dimensionerna, är Ledning, Projekt, Organisation och 

System. Inom var och en av dessa har författarna identifierat fyra faktorer 

som kan påverka implementeringens utfall. (Magnusson & Olsson, 2008) 

Även Sumner (2005) har identifierat fyra huvudsakliga områden som 

behandlar varför graden av realiserad nytta med informationssystem 

varierar. Dessa är Tekniska risker, Organisatoriska risker, Personella 

faktorer och Projektets storlek. (Sumner, 2005) Sumners fyra områden går 

alla att placera in i Magnusson och Olssons modell, men de senare har 

identifierat ytterligare underavdelningar och har således skapat en mer 

täckande modell. Därför kommer Magnusson och Olssons modell att 

användas som utgångspunkt för studien. 
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Figur 4 Påverkansfaktorer (Magnusson & Olsson, 2008) sid 100 

Såväl Magnusson och Olsson som Sumners modell, innehåller faktorer för 

hela implementeringen och inte enbart postimplementeringsfasen. Den har 

med detta som grund revideras för att enbart visa påverkandefaktorer som 

anses som relevanta för postimplementeringen. Dimensionen System skalats 

ner och innehåller enbart Användare och Utbildning. Detta för att de övriga 

faktorerna innefattar implementeringsprocessen eller tekniken bakom 

systemet, vilket studien avgränsas ifrån. Ovan presenteras Magnusson och 

Olssons modell där de faktorer som ej belyses i rapporten är gråmarkerade. 

3.3.1 LEDNINGSDIMENSIONEN 

Ledningsdimensionen syftar till den grupp av personer som utsetts som 

ansvariga till förändringen, gruppen brukar kallas styrgrupp eller 

ledningsgrupp. Medlemmarna i gruppen bör vara insatta i 

förändringsbehovet och den övergripande verksamheten på chefsnivå. 

(Magnusson & Olsson, 2008) 

Nedan presenteras de fyra faktorer som ligger inom ledningsdimensionen, 

där ledarskap och stöd presenteras i samma stycke. 

 

Figur 5 Ledningsdimensionens påverkandefaktorer (Magnusson & Olsson, 2008) 

Strategi 

Det är företagsledningen som har ansvaret för den strategiska planeringen. 

Utformandet och uppdateringen av organisationens affärsstrategi är en av 
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deras viktigaste uppgifter, då denna måste ta hänsyn till både interna och 

externa faktorer. Affärsstrategin ska vara grunden till all affärsdrivande 

verksamhet och tala om vad dess mening är. (Meyer & de Wit, 2010) En 

bristfällig affärsstrategi kan orsaka skilda meningar kring hur 

organisationen ska röra sig. Detta kan vara en orsak som försvårar 

postimplementeringen av ett affärssystem. En väl kommunicerad och 

förankrad affärsstrategi är därför av stor vikt för att lyckas med denna stora 

förändringsaktivitet som implementering av ett affärssystem utgör. 

(Magnusson & Olsson, 2008) Davenport (1998) nämner också att en 

verksamhets strategier och arbete måste anpassas och modifieras för att 

passa in i informationssystemet. Bensaou och Earl (1998) menar däremot 

att den allmänna uppfattningen och visdomen om IT-management är fel. I 

en studie bland tjugo ledande japanska företag finner författarna att dessa 

företag generellt sätt inte alls har samma problem med IT-management som 

de västerländska. Utifrån det skapar författarna en universal princip som 

bland annat syftar till att IT-system inte bör förändra ett företags strategi 

utan helt enkelt vara ett verktyg till att nå sina strategier. IT-system ska 

användas på ett kontrollerat sätt, precis som vilket 

konkurrensfördelskapande verktyg som helst. (Bensaou & Earl, 1998) 

Ledarskap och stöd 

Ledarskap som påverkansfaktor ska inte likställas med chefskapet som 

symboliserar den mer regelrätta styrningen baserat på formell auktoritet. 

Ledarskap ska istället ses som aktiviteterna som skildras som motiverande. 

(Magnusson & Olsson, 2008) 

Enligt Davenport (1998) är det av stor vikt att ledningen är involverad i 

planeringen, implementeringen och utvecklingen av ett informationssystem. 

Enbart de högsta cheferna har kunskapen och möjligheterna att agera som 

en medlare mellan möjligheterna och begränsningarna i teknologin och 

verksamheten. (Davenport T. , 1998) För att ett förändringsprojekt ska ha 

möjlighet att lyckas måste det erhålla godkännande, deltagande och 

engagemang från högsta ledningen. I stora förändringsprojekt är det av stor 

vikt att organisationen har uttalade ledare för projektet. De ska förmedla 

vidare anledningar och orsaker till handlingssättet till medarbetare inom 

företaget. På så sätt skapas delaktighet och känsla av påverkbarhet av 

förändringsarbetet hos individerna. (Nahavandi, 2009; Magnusson & 

Olsson, 2008; Sumner, 2005) Markus och Benjamin (1997) menar att en 

förändringsledare även behöver förstå, lyssna och ge medarbetarna 

möjligheter att lära, de behöver ändra sitt eget sätt att tänka för att sedan 
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kunna inta rollen som en förändringsledare. Yu (2005) genomförde en 

omfattande studie med 28 Taiwanesiska företag i syfte undersökning 

områden som påverkar effektiviteten av postimplementering av 

affärssystem. Studien bekräftade att oavsett hur en planering och 

implementation går till är ledningens engagemang och inblandning den 

avgörande faktorn för en lyckad realisering av fördelar under 

postimplementeringsfasen. Organisationens motstånd till den förändring ett 

nytt affärssystem innebär minskar vid ledningens involvering och 

möjligheten att realisera nyttoeffekter ökar. (Yu, 2005) Markus och 

Benjamin (1997) hävdar att det finns andra sätt att få en förändring 

förankrad. De menar att genom att alla medlemmar i organisationen får en 

aktiv roll i utvecklingen av affärssystemet där förändring är allas högsta 

prioritet blir de påföljande förändringarna lättare att acceptera. (Markus & 

Benjamin, 1997) 

Kompetens 

Kompetens är mer än kunskap, då den handlar om förmåga att lösa en viss 

uppgift medan kunskap inte har något värde förrän den används. Att ha 

kunskaper, erfarenheter och förmågor betyder inte nödvändigtvis att 

individen har kompetens. (Tonnquist, 2008)  

Magnusson och Olsson (2008), Markus och Benjamin (1997) samt Yu 

(2005) hävdar att kompetensen hos gruppen som arbetar med 

affärssystemet har betydelse. Det är viktigt att ledningen har kompetens 

både inom området informationsteknologi och inom verksamheten, men 

även inom informationsteknologirelaterade förändringsprojekt (Magnusson 

& Olsson, 2008). Markus och Benjamin (1997) menar snarare att en god 

kompetens innebär att personer kan ta alla olika roller som en 

förändringsledare kan inneha, från experten och möjliggörare till 

motiverande och stödjande (Markus & Benjamin, 1997). Besitter ledningen 

rätt kompetens kan många kritiska faktorer som påverkar 

postimplementeringens utfall hanteras på ett fördelaktigt sätt (Yu, 2005). 

3.3.2 PROJEKTDIMENSIONEN 

Då en organisation står inför ett affärssystemprojekt har de en rad 

svårigheter och fallgropar framför sig. Vissa av dessa är direkt relaterade till 

hur pass bra organisationen är att arbeta i projektform generellt. Det kan 

röra sig om praxis och rutiner för rapportering, mätning av utfall och 

återkoppling av resultat. (Magnusson & Olsson, 2008) Nedan presenteras 

dessa faktorer, som ligger inom projektdimensionen. 



45 

 

 

Figur 6 Projektdimensionens påverkandefaktorer (Magnusson & Olsson, 2008) 

Team och management 

Det är viktigt att individerna i projektgruppen kan på ett effektivt sätt både 

förse projektgruppen med information från organisationens olika 

intressenter samt att de kan arbeta konsekvent med att sprida 

projektarbetets resultat ut till organisationens alla delar. Ju bättre och mer 

kompetenta individer som utgör gruppen, desto större sannolikhet att 

lyckas. Genom att ha nyckelanvändare (slutanvändare med en informell 

ledarroll), som har förståelse för verksamheten, representerade kan glappet 

mellan vad som levereras och verksamhetens krav minimeras. (Magnusson 

& Olsson, 2008) 

Val av projektledare vid ett affärssystemprojekt kan ha betydelse för 

projektets utfall. Exempelvis kan en projektledare med ingenjörsbakgrund 

ha ett rent tekniskt perspektiv medan en projektledare med 

ekonomibakgrund kan ha ett rent ekonomiskt perspektiv. Dock visar 

genomförd forskning att det finns en viss övertro rörande projektledarens 

betydelse för projektets utfall. (Magnusson & Olsson, 2008) 

Plan 

För att skapa bra förutsättningar för såväl genomförandet som efterarbetet 

med ett projekt är det viktigt att ett projekts beslut fattas på väl 

genomarbetade grunder. (Tonnquist, 2008) En organisation som har en 

erfarenhet av att arbeta i projektform har förmodligen formaliserat någon 

form av metod eller metodik för att stödja projektarbetet. Dessa kan vara 

tydliga styrdokument i form av projektplaner och kravspecifikationer, vilket 

har betydelse för projektets utfall. (Magnusson & Olsson, 2008)  

Normalt föregås ett projekt av ett investeringsbeslut, vilket uppkommer då 

ett affärsbehov har identifieras. Vilka huvudsakliga grunder som ett 

investeringsbeslut ska baseras på är omdiskuterat i litteraturen. Keen 

(2011) och Wagle (1998) är exempel på forskare som anser att 
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investeringsbeslutet bör vara drivet av kalkyleringar baserade på hårddata,4 

där Keen menar vidare att mjuka värden5 bör användas främst för att stödja 

argument för eller emot. På grund av detta bör investeringar föregås av 

förundersökningar och analyser som resulterar i ett business-case där 

fördelar och nackdelar presenterar för ledningen (Wagle, 1998). Bensaou 

och Earl (1998) samt Olson (2004) pekar däremot på de fördelar som finns 

då beslut fattas baserat på investeringens mjuka värden. De påpekar att 

företaget kommer att erhålla många kvalitativa nyttor genom att investera i 

ett affärssystem vars ekonomiska effekt aldrig kommer att kunna mätas i 

ekonomiska termer. Ifall företag enbart fokuserar på hårddata vid 

investeringsbeslut finns det en risk i att en investeringsmöjlighet felaktigt 

förkastas. (Bensaou & Earl, 1998; Olson, 2004) 

Deloitte Consulting (1999) menar att det är viktigt att redan i ett tidigt 

skede i projektet planera för den fortsatta utvecklingen under projekttiden 

och ha en klar strategi för denna. Orlikowski och Hofman (1997) menar 

däremot att företagsledningen inte kan förutsäga alla förändringar som 

kommer göras under projektets gång och menar att en planeringsmodell av 

improviseringstyp kan vara att föredra. Det är viktigt att företaget måste 

vara beredda på att förändra organisationen efter de förändrade 

förhållandena och att de förstår skillnaden mellan hur anställda tycker om 

en förändring och hur de genomför den. (Orlikowski & Hofman, 1997) 

Tonnquist (2008) menar att både resultatet och processen av ett projekt ska 

utvärderas, dvs. aktiviteter ska analyseras och resultatet ska mätas mot 

uppsatta mål. Genom detta kan organisationens projektkunskap utvecklas 

och det underlättas för framtida projekt. (Tonnquist, 2008)Powel och Barry 

(2005) menar även att det är viktigt att periodvis utvärdera systemet 

mellan projekt för att säkerställa att systemet ligger i nära förbindelse med 

företagets verksamhet. En sådan utvärdering bör syfta till att revidera 

företagets verksamhetsregler och hur nära dessa affärssystemet ligger. 

(Powel & Barry, 2005) På grund av den komplexitet ett affärssystem 

innebär och de många immateriella fördelarna och kostnaderna det ger 

upphov till, måste utvärderingen vara både kvalitativ och kvantitativ. Den 

                                                             

4 Hårddata syftar till kvantitativa värden, alltså intäkter, kostnader, besparingar 

mm. 

5 Mjuka värden syftar till alla de fördelar eller nackdelar som kan vara svåra att 

förutse och som är svåra att kvantifiera. Ex. lärande och prestandaförbättringar. 
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kräver också en multidimensionell syn på de upplevda immateriella 

kostnaderna och fördelarna under affärssystemets livscykel. (Stefanou, 

2001)  

Extern 

Engagemanget i organisationen samt relationen med konsulten har 

betydelse för postimplementeringen. När affärssystemet tas i drift är ofta 

engagemanget i organisationen på topp och projektet upplevs ofta som 

avklarat. Det är oftast vid detta skede som konsulterna lämnar 

organisationen och support finns enbart tillgängligt via supporttjänst eller 

liknande. Det är ofta då som organisationen börjar återgå till uppgifter av 

standardkaraktär och engagemanget svalnar. Uppmärksamheten riktas mot 

problemlösning tillsammans med konsulten. En stor utmaning som 

företaget står inför är att behålla engagemanget och fortsätta använda 

implementeringskonsulterna på ett affärsmässigt sätt, för att på så sätt 

realisera fördelarna med ett affärssystem under postimplementeringsfasen. 

Konsulterna kan ta rollen att hjälpa till med att identifiera vilka affärsnyttor 

som är möjliga och realistiska att uppnå, respektive svåra och orealistiska 

att uppnå, samt att hitta potentiella nyttoeffekter som företaget inte hade 

förväntat sig. (Adam & O'Doherty, 2000) 

3.3.3 ORGANISATIONSDIMENSIONEN 

Införandet av ett affärssystem innebär en organisatorisk förändring, inte 

nödvändigtvis en strukturell förändring men förändring rörande rutiner, 

kultur och processdesign. Organisationen ses här som den samling av 

individer med gemensam kultur som sluter upp kring en gemensam uppgift. 

(Davenport T. , 1998) 

Nedan presenteras de faktorer som ligger inom organisationsdimensionen 

där faktorerna förändring och processer har slagits ihop till förändring inom 

organisationen och processerna.  

 

Figur 7 Organisationsdimensionens påverkandefaktorer (Magnusson & Olsson, 2008) 

Kultur 
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Företagskultur är en sammanfattande beteckning för de dominerande 

värderingar, inställningar och beteendenormer som finns i ett företag 

(Tonnquist, 2008). 

Magnusson och Olsson (2008) samt Jones, Cline och Ryan (2006) hävdar att 

införandet av ett affärssystem medför en organisatorisk förändring gällande 

bland annat kulturen och att det därför är viktigt att verksamheten har en 

förändringsbenägen kultur. I en förändringsbenägen organisation ligger 

fokus på ständig förbättring där förändringar accepteras snabbare eftersom 

anställda är vana vid förändring och ser det som en positiv händelse (Jones, 

Cline, & Ryan, 2006). Detta förenklar genomförandet av de förändringar 

som krävs vid införandet av systemet och gör det lättare att anpassa 

verksamheten för att möta de krav som ett nytt upphandlat affärssystem 

innebär. Om motstånd till förändring finns kommer satsningen antingen bli 

väldigt dyr eller inte lyckas alls. (Magnusson & Olsson, 2008; Sumner, 2005) 

Jones, Cline och Ryan (2006) menar att de initiativ och handlingar som görs 

vid den initiala implementeringen av ett affärssystem, för att komma förbi 

förändringsbarriärer, även kan användas som ett ramverk för framtida 

förändringsprojekt. Därmed underlättas det för att utveckla systemet 

senare, då även det oftast innebär en förändring i organisationen av något 

slag. Karamitsos, Apostolopoulos och Bugami (2010) menar att det är viktigt 

att affärsenheterna är engagerade i realiseringen av önskade fördelar för att  

skapa bättre förutsättningar att inhämta dem (Karamitsos, Apostolopoulos, 

& Bugami, 2010). 

Förändring i organisationen och dess processer 

Introduktion av ett nytt affärssystem skapar förutsättningar för företag att 

ändra sin organisationsstruktur, ett affärssystem har förmågan att både 

vara centraliserande som decentraliserande. Att organisationer idag 

utvecklas mot ett mer decentraliserat beslutsfattande har delvis sin grund i 

den snabba IT-utvecklingen. (Nilsson, Olve, & Parment, 2010) Davenport 

(1998) menar däremot att affärssystem bidrar till centralisering, kontroll av 

information och standardisering av processer, vilka är egenskaper i linje 

med hierarkiskt styrda organisationer. Olika företag ser på affärssystem och 

organisationen på olika sätt. Vissa ser affärssystemet som ett verktyg att öka 

ledningens kontroll och få en mer hierarkisk organisation medan andra 

företag hoppas att affärssystemet ska bryta ner deras hierarkisk-

karaktäristiska organisation till ett mer platt, flexibel och 

innovationsvälkomnande företag. (Davenport T. , 1998) 
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Davenport (1998) hävdar att det är av betydelse att se konfiguration och 

anpassning av affärssystemet som något som ska ske kontinuerligt. Enligt 

Nilsson (2000) kan informationssystem ses på två olika sätt. De kan dels 

anses stödjande och dels styrande av verksamhetens arbetssätt. (Nilsson A. 

G., 2000) Affärssystem är standardsystem och eftersom alla företag är olika 

krävs det, enligt Magnusson och Olsson (2008), förändringar i processer och 

system. Detta för att systemet och organisationen ska samordnas på bästa 

möjliga sätt. Möjligheterna att förändra systemet är stora, men den 

fundamentala tanken bakom införandet av affärssystem är att anpassa 

verksamheten efter systemet. Förändring av processer är en stor del i detta 

arbete. (Magnusson & Olsson, 2008) Davenport et al. (2004) menar att 

företag hoppas att på ett snabbt sätt kunna få sina processer till att bli ”best-

practice”-processer, då de anpassas till ett affärssystem. Vidare anser även 

de att de processer som inte direkt har ett tydligt stöd i systemet bör ses 

över och anpassas för att på bästa sätt utnyttja de möjligheter systemet 

erbjuder. (Davenport, Harris, & Cantrell, 2004) De företag som lyckats bäst 

med sina affärssystem och skapat de största fördelarna har främst arbetat 

med förändringar av verksamheten och inte systemet. Ett företag som inser 

att det behövs en tätare koppling mellan verksamhetsprocesserna och 

informationssystemet kan erhålla och hålla kvar servicefördelar gentemot 

sina konkurrenter. Att göra egenutvecklade lösningar eller modifieringar av 

systemet är oftast för dyrt för att rättfärdiga. Dock är det av stor vikt att 

företaget är medvetet om vilka konsekvenser systemet får för 

verksamheten. (Davenport T. , 1998) Bensaou och Earl (1998) menar 

däremot att människan bör sättas i fokus och inte processerna. Tekniken 

ska passa in på människorna som använder det, inte tvärtom. Författarna 

finner att ett system som är anpassat tillsammans med människan 

resulterar i ett bredare deltagande och enighet, något som underlättar inte 

bara för större engagemang utan bidrar även till bättre beslut. (Bensaou & 

Earl, 1998)  

Kommunikation 

Kommunikation av förändringsbehov, vision och förändring, är mycket 

viktiga steg i alla förändringsaktiviteter. Detta förutsätter att 

projektledningen först har identifierat vad som behöver kommuniceras och 

varför (Magnusson & Olsson, 2008). Nahavandi (2009) påpekar vikten av att 

företagsledningen kommunicerar ut projektet som högsta prioritet i 

organisationen för att förändringen ska genomföras och accepteras på ett 

effektivt sätt. Det är av betydelse att lägga tid och energi på att skapa en god 

kommunikation. Detta för att undvika missförstånd samt att skapa goda 
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förutsättningar för de inblandade att prestera bra. Om användarna 

involveras i projektet i ett tidigt skede ökar chanserna för en lyckad 

förändring då de har längre tid att smälta och acceptera förändringen. 

(Nahavandi, 2009; Lindell, 2005). Vidare hävdar Lindell (2005) att 

förändringsledaren måste tänka på att inte gå för hastigt fram i sin 

kommunikation eller ligga på en för hög kompetensnivå. Genom att börja 

kommunicera tidigt får de anställda tid att hantera förändringarna i flera 

små steg och kan på så sätt lättare ta till sig av de nya målen. Detta är en 

nödvändig process för att skapa ett bra resultat. (Lindell, 2005) Karamitsos, 

Apostolopoulos och Bugami (2010) menar att det är viktigt att tilldela 

ansvariga personer för realiseringen av en specifik fördel. På så sätt skapas 

engagemang och delaktighet och förändringen blir lättare att acceptera. 

(Karamitsos, Apostolopoulos, & Bugami, 2010) 

3.3.4 SYSTEMDIMENSIONEN 

Införandet av ett nytt affärssystem innebär en omfattande revidering av den 

befintliga systemmiljön samt ett stort åtagande från alla som ger sig i kast 

med det. Dess syfte att ersätta flera befintliga mindre system som finns på 

företaget. (Magnusson & Olsson, 2008) Hur systemet sedan ska fungera 

beror på flera faktorer varav Användare och Utbildning presenteras nedan. 

 

Figur 8 Systemdimensionens påverkandefaktorer (Magnusson & Olsson, 2008) 

Användare och utbildning 

För att systemet ska bli användbart efter införandet av systemet bör ett 

antal användare involveras i ett så tidigt skede som möjligt, gärna genom att 

få utbildning parallellt med förstudien av införandet. Genom detta skapas 

möjligheter för systemet att accepteras av användaren men även 

kompetensen hos användaren växer. (Magnusson & Olsson, 2008) Även 

Nahavandi (2009) betonar vikten av att utbilda och involvera de som ska 

använda systemet i ett tidigt skede, på så sätt skapas bättre förutsättningar 

för att systemet ska accepteras. 

Då affärssystemet har tagits i bruk är det av vikt att involvera alla 

slutanvändare i form av fortsatt utbildning samt med arbete att förbättra 
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och justera affärssystemet och eventuellt få så mycket feedback som möjligt 

vid problem och missar i systemet. På så sätt kan användarna brukas som 

kvalitetssäkrare. Hur pass nöjda de är, är ofta ett viktigt mätetal för att se 

hur effektivt systemet är. (Magnusson & Olsson, 2008) Markus et al. påstår 

att många användare av affärssystem saknar tillräcklig utbildning gällande 

återhämtning efter ett inmatningsfel. När användare inte vet hur de ska gå 

tillväga för att ångra felaktiga transaktioner löper företaget en risk att bli 

beroende av ett fåtal nyckelpersoner och IT-personal för att genomföra 

rutinarbete som normalt bör hanteras av den som ger upphov eller märker 

felet. En följd till detta kan vara att nyckelpersoner inte får tid att anordna 

utbildning i frågan för slutanvändarna eller arbeta med systemproblem och 

uppgraderingar. (Markus, Axline, Petrie, & Tanis, 2000) 

3.4 SAMMANFATTNING 

Nedan presenteras de huvudsakliga nyttoeffekterna som ett affärssystem 

kan innebära enligt flera forskningsrapporter. De tre dimensionerna kan 

inte kopplas till en specifik fas under systemets livscykel utan 

nyttoeffekterna kan realiseras i olika hög grad redan från start. 

Tabell 4 Sammanfattning nyttoeffekter 

Dimension Nyttoeffekt 

Operativa 
effektiviseringar 

 Kostnadsreduceringar 
 Förkortad cykeltid 
 Produktivitetsförbättring 
 Kvalitetsökning 
 Förbättrad kundhantering 

Ledning och 
strategisk styrning 

 Förbättrad resurshantering 
 Bättre beslutsfattande och planering 
 Stödjer tillväxt 
 Stödjer strategiska samarbeten 
 Skapar affärsinnovationer 
 Bygger kostnadseffektiva ledarskap 
 Genererar produktdifferentiering 
 Skapar externa länkar 

Organisatorisk 
integration 

 Stödjer organisatoriska förändringar 
 Minskar IT-kostnader 
 Underlättar för lärande 
 Skapar delade visioner 
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Ett affärssystems livscykel kan delas upp i fem faser där designfasen är den 

första. Under designfasen ska ledningen ta beslut gällande ett affärssystems 

påverkan på processerna, dessa beslut gäller processförändringar och 

bredden av processtandardiseringar. Efter designfasen kommer 

implementeringsfasen, under denna fas genomförs det faktiska 

förändringsarbetet då företag gör anpassningar i processer och arbetssätt 

som krävs av systemet. Därefter är Go live som betecknar den tidpunkt då 

affärssystemet tas i bruk och ersätter det gamla. Vanligen ser företag ett 

affärssystemprojekt som färdigt efter denna fas och missar således många 

fördelar eller inte utnyttjar de realiserade i tillräckligt hög grad. 

Postimplementeringsfasen är ett samlingsnamn som definieras i detta 

arbete som stabilisering-, ständig förbättring- och omvandlingsfasen. 

Företag vars synsätt sträcker sig bortom Go live kan få såväl taktiska som 

strategiska fördelar med sitt affärssystem. Postimplementeringsfasen 

kännetecknas av att företagets effektivitet inledningsvis sjunker då 

organisationen fortfarande vänjer sig med de nya processerna, därefter 

tenderar denna effektivitet att öka igen. Det är viktigt att organisationen är 

medveten om att det kommer att ta viss tid att nå ett stabilt tillstånd i 

affärssystemet, vanligtvis mellan sex och tolv månader. Först efter att ha 

uppnått stabilisering kan företag fortsätta utveckla sitt system genom att 

exempelvis lägga till fler moduler. Genom att arbeta med ständig förbättring 

av sitt affärssystem kan företag nå det sista steget i 

postimplementeringsfasen. Det är under detta steg som de största 

strategiska fördelarna med ett affärssystem kan utvinnas 

Tidigare forskning har identifierat flera kritiska områden och 

förutsättningar som gör att sannolikheten till realisering av nyttoeffekter 

ökar. Dessa områden har delats upp i fyra dimensioner: ledning, projekt, 

organisation och system. Dessa områden gäller däremot hela livscykeln och 

således har begränsningar gjort på dimensioner inom områdena för att 

behandla enbart postimplementeringen. 

Dimensionen ledning består av strategi, ledarskap, stöd samt kompetens. 

Det genomgående temat är att ledningen har som ansvar att skapa en miljö, 

en plan och förutsättningar som möjliggör ett postimplementationsarbete 

med mål att realisera ytterligare fördelar.  

Projektdimensionen behandlar viktig aspekt gällande det faktiska 

utvecklingsarbetet av affärssystem och är uppdelat i team och management, 

plan samt externt.  Som namnen på dimensionerna avslöjar diskuteras här 

vikten av rätt projektgruppssammansättning, en genomtänkt plan och 
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kommunikation med konsulten. Även andra aspekter som berör 

affärssystemsprojekt behandlas, nämligen investeringsbeslut och 

uppföljningsarbete.    

Dimensionen organisation behandlar hur införandet och vidareutvecklingen 

av ett affärssystem påverkar och påverkas av kulturen, organisationen, 

processerna samt kommunikationen i ett företag. Inom denna dimension 

finns det många skilda åsikter som lyfts fram och ställs mot varandra. 

Inom dimensionen system behandlas frågor rörande utbildning och 

användare. Utbildningen av användarna bör fortsätta även efter införandet 

av systemet, detta på grund av att dålig kunskap gällande affärssystemet och 

dess processer är ett vanligt problem hos många företag. 
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4 EMPIRI 

Detta kapitel syftar till att presentera respondenternas erfarenheter och 

lärdomar gällande arbete med affärssystem. Kapitlet inleds med en 

presentation av alla de medverkande företagen samt konsulten. Därefter 

presenteras resultatet av intervjuerna enligt samma struktur som den 

teoretiska referensramen. 

4.1 FÖRETAGSPRESENTATIONER 

Referenserna till undersökningen består av fjorton telefonintervjuer samt 

tre djupare intervjuer med företag och implementeringskonsulter. Först 

presenteras alla företag som enbart medverkat i en telefonintervju, därefter 

presenteras de två företag som intervjuats ytterligare och slutligen redogörs 

det för konsultintervjun. I bilagorna till rapporten finns en sammanställning 

av samtliga telefonintervjuer. 

Tabell 5 Genomförda telefonintervjuer 

Bokia 

Henrik Palmquist 

IT-chef 

Bokia bedriver handel med böcker och 

kontorsförbruksvaror i Sverige. De har en omsättning 

på 344 miljoner SEK med försäljning i ett 70-tal 

butiker samt via en internettjänst. Företaget har valt 

att inte implementera en paketlösning utan väljer ut 

moduler från olika system och integrerar sedan dessa 

med varandra. 

Cloetta 

Bengt Sjöberg 

IT-chef 

Cloetta är ett ledande konfektyrbolag i Norden med en 

omsättning på 987 miljoner SEK. Det befintliga 

affärssystemet implementerades år 1998 utefter en 

vision för hur de ville arbeta. 
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Duni 

Christer Sjöberg 

CIO 

Duni är en ledande leverantör av funktionella 

produkter för dukning och take-away och är 

marknadsledande i centrala och norra Europa. De har 

en omsättning på 4,1 miljarder SEK. År 2003 startade 

implementeringen av ett integrerat affärssystem och 

år 2007 användes det på hela koncernen. 

ESBE 

Heinz Hoffmann 

IT-chef 

ESBE startade sin verksamhet år 1906 och är idag 

tillverkare av ventiler och ställdon för reglering av 

vätskeburna system. Deras omsättning ligger på 340 

miljoner SEK och de har en marknadsledande position 

i Europa. År 2005 implementerade de ett affärssystem 

och har sedan dess arbetat med att rulla ut det till 

dotterbolag samt ökat funktionaliteten. 

Flextrus 

Anders Lindvall 

IT-chef 

Flextrus grundades år 1929 och tillverkar flexibla 

plastvaror till livsmedel- och hälsobranschen. De har 

en omsättning på 624 miljoner SEK. År 2004 

implementerades ett affärssystem och sedan dess 

rullas det ut till ytterligare företag i koncernen. 

Gycom 

Håkan Svärd 

IT-chef 

Gycom grundades år 1986 och distribuerar och 

marknadsför elkomponenter för industriell 

automation, elektronik och fastighetsautomation på 

den nordiska marknaden. De har en omsättning på 470 

miljoner SEK. Företaget implementerade sitt 

affärssystem år 2001 och anpassade då sin 

organisation att följa systemets standardprocesser. 

Salico 

Patrick Löfvenmark 

IT-chef 

Salico förser den skandinaviska marknaden med frukt 

och grönt. De har en omsättning på 182 miljoner SEK. 

De implementerade sitt affärssystem år 2004 och 

planerar att byta. 
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Stadium 

Stefan Maxeby 

IT-manager 

Stadium är återförsäljare av sport och 

fritidsprodukter. De har en omsättning på 4,7 

miljarder SEK och har 97 butiker runt om i Norden. 

Deras affärssystem implementerades år 2000 och har 

sedan byggs på med flera moduler. 

Qmatic 

Bo Jonsson 

IT-chef &  

SAP-general 

Qmatic är världens ledande företag inom köhantering 

med en vision om bättre kundhantering. De har en 

omsättning på 268 miljoner SEK. Deras affärssystem 

implementerades år 2004 och de arbetar med att 

utveckla funktionaliteten av systemet ytterligare. 

4.1.1 ARVID NORDQUIST 

Arvid Nordquist H.A.B. är ett familjeföretag som grundades år 1884. 

Företaget erbjuder detaljhandel, restauranger och grossister ett sortiment 

av internationella märkesvaror inom livsmedel och drycker. De har även 

egentillverkning av kaffe. Företaget har verksamhet i de nordiska länderna 

Sverige, Finland, Norge och Danmark med cirka 150 anställda. (Arvid 

Nordquist HAB, 2007) Arvid Nordquist har en omsättning på 1,3 miljarder 

SEK. År 1998 implementerade de SAP i organisationen och har år 2008 

integrerat det danska dotterbolaget i affärssystemet samt under våren 2009 

införde de SAP BI och Business Warehouse. (Implema, 2012) 

Från företaget har vi intervjuat IT-chefen Gabriella Fällman som är 

systemansvarig. Fällman anställdes år 1999 specifikt för att ansvara för 

företagets postimplementeringsarbete där hon rapporterar till CFO:n som i 

sin tur representerar IT-avdelningen i ledningsgruppen. Enligt Fällman var 

företagets Go live bitvis jobbig och några av de ursprungliga 

funktionaliteterna fick skalas bort och implementeras i efterhand. I 

huvudsak menar hon däremot att de mest kritiska funktionerna fungerade 

från start och företagets affärer påverkades endast under en mycket kort 

period. Företaget arbetar kontinuerligt med att identifiera nya 

förbättringsområden och utvinna nyttoeffekter ur sitt affärssystem genom 

att involvera slutanvändarna mer. (Fällman, 2012-05-03) 

Det har även genomförts en telefonintervju med en slutanvändare, Kaj 

Gustavsson, samt en medlem i Arvid Nordquist ledningsgrupp, Peter 
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Dannqvist. Kaj Gustavsson arbetar som ensam produktionsplanerare i Arvid 

Nordquists kafferosteri. Han har arbetat på företaget i 23 år och haft flera 

olika positioner, bland annat maskintekniker. Gustavsson har erfarenhet 

från användande av såväl det gamla som det nya affärssystemet på 

företaget. Han anser att företaget har tjänat väldigt mycket på 

implementeringen av affärssystemet men tycker att det ibland kan vara 

väldigt krångligt. (Gustavsson, 2012-05-10) Peter Dannqvist arbetar som 

Supply Chain Director på Arvid Nordquist och sitter med i företagets 

ledningsgrupp. Dannqvist har varit anställd på företaget i fyra år och 

ansvarar för logistik, miljö, och kvalitetsfrågor. Han anser att företaget 

jobbar bra med IT-frågor men att de generellt skulle tjäna på att utveckla 

sitt användande av affärssystemet ytterligare. Han medger dock att han kan 

vara partisk då affärssystem är ett viktigt verktyg inom just hans 

ansvarsområde. (Dannqvist, 2012-05-11) 

4.1.2 ESMA 

ESMA grundades år 1951 och ägs idag av fyra delägare. Företaget är en 

leverantör av sammansatta produkter och tjänster till serietillverkande 

företag. De har ingen egen tillverkning utan agerar enbart som 

återförsäljare. ESMA omsättning är 240 miljoner SEK och de har cirka 40 

anställda. (ESMA, 2012) De arbetar tvärfunktionellt där en säljare 

tillsammans med assistenter ansvarar för allt från inköp till försäljning. De 

har en platt organisation där även ägarna har samma arbetsuppgifter som 

säljarna. ESMA implementerade sitt nuvarande affärssystem år 2004 och 

har därefter inte utvecklat systemet i någon större grad. Affärssystemet var 

en branschlösning för handel och grossist och tog tolv veckor att 

implementera i företaget. (Sommer, 2012-05-03) 

Från företaget har vi intervjuat ekonomichefen Mikael Sommer som har 

ansvar för företagets affärssystem (administrativt ansvar). Sommer 

anställdes till nuvarande position år 2005 och har sedan dess, bland annat, 

arbetat med att anpassa organisationen till affärssystemet och vice versa. 

Han menar att företaget hade en kaotisk implementering och hade svårt att 

få systemet att fungera inledningsvis. Grunden till den dåliga initiala 

implementeringen var en bristande medvetenhet om den dåliga passformen 

mellan organisationens och affärssystemets processer. Det faktum att övriga 

ledningen har en väldigt kostnadsbaserad syn på affärssysteminvesteringar, 

låg IT-kompetens samt att företagskulturen inte gynnar förändringar gör 

det svårt att utveckla affärssystemet ytterligare, menar Sommer. Sommer 

sitter med i företagets ledning. (Sommer, 2012-05-03) 
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Det har även genomförts en telefonintervju med en användare, Ann-Lis Julin 

som är säljassistent. Hon har varit anställd sedan år 1999 och har därmed 

använt både det gamla och det nya systemet. Julin använder systemet till att 

lägga in kund- och inköpsorder samt lagerhållning. Hon tyckte inte att 

implementeringen var särskilt jobbig men märkte att flera delar av 

organisationen var under stark press. Vidare ser hon bara fördelar med 

systemet och trivs väldigt bra på företaget. (Julin, 2012-05-07) 

4.1.3 KONSULTINTERVJU 

Studien innefattade även en intervju med en implementeringskonsult, Jan 

Fornell, Key Account Manager på Implema. 

Fornell har arbetat med affärssystem sedan år 1990, då de snarare var små 

ekonomisystem, till idag och har under årens lopp varit inblandad i 200-300 

affärssystemimplementeringar världen över. I dagsläget arbetar Fornell som 

säljchef på Implema och som han själv säger: ”Försöker få företag att 

använda de administrativa verktygen”. Vidare menar Fornell att företag bör 

fortsätta arbeta med sitt affärssystem kontinuerligt för att på så sätt utvinna 

ytterligare nyttoeffekter. (Fornell, 2012-04-11) 

4.2 RESULTAT AV STUDIEN 

Svar från företag som enbart deltog i en telefonintervju kommer nedan 

presenteras utan koppling till enskild respondent medan resultaten från 

intervjuerna med de två valda fallföretagen, samt konsulten kommer att 

kopplas till respondent och företag. 

4.2.1 NYTTOEFFEKTER 

Vid frågan om vilka nyttoeffekter som företagen upplevt efter 

implementeringen tog de flesta upp effekter rörande effektivisering och 

affärssystemet förmåga att integrera. Den absolut vanligaste nämnda 

nyttoeffekten var att affärssystemet integrerade organisationen och dess 

flöden, vilket resulterade i en mer överskådlig verksamhet med förbättrade 

uppföljningsunderlag. Även förenkling av integrationen mot andra system 

nämndes som en fördel. Vidare positiva effekter, som identifierats av 

respondenterna var en förbättrad kundhantering samt att organisationerna 

kände att de kunde växa i systemet och att eventuella framtida behov kunde 

uppfyllas av samma system. Sett till de respondenter som tidigare hade 

egenutvecklade system påstod att det nya affärssystemet minskade 
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mängden manuellt arbete då efterföljande kopplingar görs automatiskt i 

deras nya system. En respondent påstod att affärssystemet bidrog till att 

införa mer standardiserade processer på företaget, då användare tvingades 

att följa systemet. En av respondenterna påpekade att, trots de många 

nyttoeffekter som ett affärssystem innebär, det sällan finns något alternativ 

till att implementera ett. Vad som går att välja är vilket och framförallt hur. 

Fällman berättar att en positiv effekt från integrationen är att 

datainformationen är samma på alla avdelningar. Något som i sin tur har 

möjliggjort tvärfunktioner (Fällman, 2012-05-03). Sommer påpekar 

däremot att en organisation, liksom ESMA, som inte är uppbyggd enligt 

funktioner har svårare att realisera de fördelar en integration innebär. Han 

menar att funktionsorganisationer lättare kan integrera med 

affärssystemets hjälp, då moduler är uppbyggda på samma sätt som 

funktioner, och därigenom kunna hämta hem de nyttoeffekter detta innebär. 

Fällman fortsätter diskussionen kring fördelar och menar att förutom 

integrationen har det märkts en skillnad i effektiviteten på företaget i 

samband med implementeringen och utvecklingen av systemet. Flera 

uppgifter och handlingar tar kortare tid att genomföra än tidigare och mer 

information går att utvinna (Fällman, 2012-05-03). Julin och Sommer 

påpekar att affärssystemet har bidragit till effektiviseringar även på ESMA. 

Sommer anser att affärssystemet har hjälpt företaget att standardisera sina 

processer, och i sin tur effektiviserat.  

”Numera behöver jag inte gå in på flera ställen då en förändring skett utan 

ändrar jag i grunddata förändras det automatiskt i det efterföljande flödet.” 

(Julin, 2012-05-07) 

Fällman menar att genom att fortsätta utveckla affärssystemet kan 

företagets interna processer förbättras och tid och pengar sparas 

Förutom de ovan nämnda nyttorna anser Fällman och Dannqvist att 

ledningen och styrningen har blivit bättre och mer synlig. Alla delar i 

företaget går åt samma håll (Fällman, 2012-05-03). Även Sommer påpekar 

att styrningen på företaget har förbättrats som en följd av att affärssystemet 

gjort organisationen mer transparent, förståelsen gällande konsekvenser för 

ett visst beslut har ökat. Vid frågan huruvida identifierade nyttor gav 

företaget en hållbar konkurrensfördel svarade Fällman att IT kan vara en 

möjlig konkurrensfördel i den grad att ett affärssystem hjälper till att säkra 

leveranser, sänka kostnader och i sin tur pris, se mönster m.m. Hon påpekar 

däremot att de flesta företag använder affärssystem, det är snarare en 



61 

 

självbevarelsedrift. Det är inte unikt, alla företag har den möjligheten 

(Fällman, 2012-05-03). 

Fornell menar att det numera finns en medvetenhet om affärssystem hos 

företag. Dock hävdar han att de inte förstår alla de positiva effekter ett 

affärssystem kan ge upphov till. Företaget lägger grunden till samtliga 

nyttoeffekter ett affärssystem innebär då de beslutar sig för att 

implementera, postimplementeringen handlar sedan om att realisera dessa i 

olika grad. Generellt brukar företag lägga märke till fördelarna med system i 

olika perioder efter implementeringen men det är riskfullt att göra systemet 

allt för flexibelt, standardlösningar är att föredra. Fornell menar att även om 

flexibla system kan vara tilltalande kortsiktigt ökar risken att organisationer 

tappar kontrollen över systemet i det långa loppet. (Fornell, 2012-04-11) 

4.2.2 AFFÄRSSYSTEMS LIVSCYKEL 

Motiv till implementering av ett nytt affärssystem 

Samtliga empiriföretag utgick från samma grundtanke då de valde att 

implementera ett affärssystem. De ville integrera verksamheten och 

standardisera sina processer ytterligare. (Fällman, 2012-05-03; Sommer, 

2012-05-03) Sommer menar att ESMA framförallt såg ett behov i att 

standardisera sina processer eftersom deras organisation med 

tvärfunktionella grupper, där varje grupp hade sina egna processer, inte 

ansågs jobba för företagets bästa utan snarare för gruppens. Julin förklarar 

att ESMAs organisation, nu som då, bäst kan förklaras med att de består av 

många små företag inom ett större. Hon bekräftar även Sommers påstående 

och hävdar att det har märkts en stor skillnad i hela organisationen gällande 

standardiseringen av processerna. Såväl Sommer som Julin tror att företaget 

i stort är väldigt nöjda med denna standardisering men att det finns mycket 

kvar att utveckla. Sommer berättar vidare att ESMAs tidigare system inte 

var on-line hela tiden utan alla transaktioner skedde ursprungligen över 

natten och var färdigt när de kom till jobbet på morgonen. Precis innan de 

bytte system var dessa transaktioner inte klara förrän mitt på dagen. Detta 

problem tillsammans med standardiseringsproblem var grundorsaken till 

beslutet att implementera ett nytt affärssystem. (Sommer, 2012-05-03) 

På Arvid Nordqvist var integreringsfrågan av större vikt än på ESMA, även 

fast standardisering nämndes som en orsak till valet att implementera ett 

nytt affärssystem. Företaget ville ursprungligen integrera de olika 

funktionerna i organisationen och bedömde det bäst att implementera ett 

standardiserat system som klarade av detta, snarare än att utveckla sina 
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äldre system. Grundorsaken som krävde ett integrerat system var att 

företagets behov för att få en bild av hela organisationen växte i takt med att 

företaget växte. Efter att ha integrerat det egna företaget arbetade Arvid 

Nordquist med att även integrera sina dotterbolag i de nordiska länderna 

mellan åren 2000-2008 (Fällman, 2012-05-03).  

Go live 

Ungefär hälften av de undersökta företagen upplevde Go live som kaotiskt 

och smärtsamt för organisationen medan den andra hälften inte upplevde 

några större problem. Fornell menar att den initiala tiden, direkt efter Go 

live, vanligtvis syftar till att underhålla systemet och organisationen, dvs. 

utbildningar och justeringar av databaser. På grund av detta kan många 

företag uppleva implementeringen som jobbig då de inte kan återgå till 

vardagen direkt (Fornell, 2012-04-11). Telefonintervjuerna visade att den 

vanligaste orsaken till problem var att de intervjuade företagen inte 

lyckades passa ihop organisationens processer med affärssystemets 

tillräckligt snabbt. En respondent berättade att det till och med gick så långt 

att en anställd sa upp sig som en följd av stressen Go live innebar. En annan 

påstod att det inte var förrän Go live som det kom fram att den ansvariga 

projektgruppen för affärssystemimplementeringen inte hade någon bra koll 

på företagets egentliga processer. Trots att företaget i övrigt hade en väl 

genomarbetad implementeringsplan innebar detta misstag en problemfylld 

Go live med en kostsam efterjustering. Respondenternas upplevelse vid Go 

live har inte kunnat entydigt urskiljas att bero på varken 

implementeringslängden, val av paketlösning eller storleken på företaget. 

Vidare har denna undersökning inte kunnat urskilja skillnad i Go live 

gällande när i tiden implementeringen gjordes. 

Som det nämnts tidigare upplevde ESMA sin implementation som väldigt 

kaotisk. Enligt Sommer berodde detta på att det inte fanns någon uttalad 

mottagare av det konsulterna levererade till företaget, ingen som hade 

ansvaret för att sprida kunskaperna ut till organisationen, samt att 

företagets förarbete inför Go live var bristfälligt. Han menar att eftersom alla 

säljgrupper på företaget hade så pass olika processer var det omöjligt att 

forma det till en tydlig kravspecifikation. Istället var det personerna som 

hördes mest som fick sin vilja igenom. Detta märktes sedan i att vissa 

grupper fick stora problem med att anpassa sig till systemet medan andra 

inte upplevde några problem alls. (Sommer, 2012-05-03) Julin bekräftar 

detta genom att berätta att hon inte upplevde implementationen som jobbig, 

mer än att det var: ”bökigt att lära sig alla de nya funktionerna men när jag 
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sedan förstod allt systemet kunde göra gick det jättebra”, men att hon vet att 

några andra grupper kämpade betydligt mer. Då omfattningen av problemet 

insågs av ledningen anställdes Sommer för att bli affärssystemansvarig på 

företaget (Julin, 2012-05-07). Enligt Sommer tog det tolv månader efter det 

att han blev anställd innan företaget kunde använda systemet på det sätt 

som de tänkt sig från början. Detta berodde på två huvudsakliga 

anledningar. Den första var att företaget äntligen fick kunskap om företagets 

processer som kunde samla alla önskemål om systemförbättring innan de 

skickades till konsulterna. Tidigare var identifikationen av justeringskrav 

väldigt ostrukturerad och vissa fick igenom sina krav utan att tänka på hur 

det skulle påverka de andra grupperna. Den andra huvudanledningen var 

att Sommer började arrangera användarmöten och på så sätt fick de olika 

grupperna att börja kommunicera med varandra. Detta var något som 

bidrog dels till kunskapsutbyte men även till att identifiera och kartlägga 

gemensamma processer i syfte att standardisera dessa. (Sommer, 2012-05-

03) Julin menar att användarmötena är enormt uppskattade då dessa bidrar 

till ökat lärande.  

Som det nämnts tidigare upplevde Arvid Nordquist sin Go live som bitvis 

svår. Fällman berättar att Warehouse Management inte fungerade enligt 

organisationens krav och implementeringen fick stoppas och göras i 

efterhand. Gustavsson berättar att han personligen upplevde 

implementeringen som jobbig, på grund av den ökade arbetsbördan, men 

att företaget var väl förberedda på alla utmaningar. Det viktigaste var att 

kunderna skulle få sina varor, därefter skulle faktureringen fungera och 

sedan prioriterades den ekonomiska uppföljningen, enligt Fällman. Det tog 

företaget upp till ett halvår innan alla funktioner var implementerade och 

fungerade på ett tillfredställande sätt (Fällman, 2012-05-03).  

Vid frågan om vad som företaget skulle ha gjort annorlunda gällande deras 

implementering menar Sommer att ESMA borde ha ställt högre krav på sina 

anställda att arbeta enligt standardiserade processer. Vidare menar han att 

företaget hade tjänat på att göra en del av arbetet med implementeringen 

själva. Exempelvis fick konsulterna överföra hela databasen från det gamla 

systemet till det nya, något som är en enkel uppgift men tidskrävande. 

(Sommer, 2012-05-03) Fällman menar att Arvid Nordquist skulle ha tjänat 

på att tänka mer långsiktigt efter Go live. Trots att företaget i stora drag 

implementerade en standardlösning menar hon att det blev onödigt 

krångligt då dotterbolagen skulle integrerats in i systemet, något som 

Gustavsson bekräftar. Företaget implementerade medvetet ett 

standardsystem men utförde därefter vissa mindre systemanpassningar 
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som inte dokumenterades. Dessa anpassningar var orsaken till problemen 

som dök upp vid en senare integrering mellan Arvid Nordquist affärssystem 

och deras dotterbolags. Dotterbolagen hade ett standardsystem och på 

grund av bristande dokumentering av de genomförda 

systemanpassningarna trodde Arvid Nordquist att de hade detsamma. När 

sedan integrationen skulle genomföras upptäcktes problemet och mycket 

mer möda fick läggas ner på att få de två systemen integrerade. Fällman 

menar att grunden till problemet var att företaget tappade, tillfälligt, sitt 

mer långsiktiga fokus direkt efter Go live och ville bara komma tillbaka till 

normal produktivitet så fort som möjligt. (Fällman, 2012-05-03)   

Systemutveckling under postimplementeringen och framtida planer 

Av de intervjuade företagen har alla fortsatt med att utveckla systemet 

under postimplementeringsfasen. Utvecklingen varierar däremot mellan allt 

från mindre systemjusteringar, för att knyta systemet närmre 

organisationens krav eller bemöta yttre krav, till att lägga till ett flertal nya 

moduler samt utrullning till dotterbolag, i syfte att utöka funktionaliteten 

och integrera hela organisationen. Den vanligast förekomna 

vidareutvecklingen är de mindre systemjusteringarna som syftar till att 

bättre matcha systemet med processerna eller bemöta externa krav. 

”Vi blir aldrig färdiga med utvecklingen av affärssystemet” 

Såväl Arvid Nordquist som ESMA identifierar just mindre justeringar som 

den absolut vanligaste förekomna utvecklingen gällande affärssystemet 

(Fällman, 2012-05-03; Sommer, 2012-05-03). Fornell menar att efter det 

initiala underhållet, efter Go live, brukar de flesta företag jobba med att 

antingen förbättra sina eller systemets processer på olika sätt. Medan Arvid 

Nordquist har, förutom systemjusteringarna, både implementerat systemet i 

sina dotterbolag och lagt till fler moduler (Fällman, 2012-05-03) har ESMA 

enbart fokuserat på att förbättra det befintliga systemet och lyfter fram det 

kontinuerliga arbetet, EDI, utskrifter samt registertillägg som deras 

huvudsakliga utvecklingsarbete. (Sommer, 2012-05-03) Fornell menar att 

det är först efter det att företag har genomfört underhåll och anpassat 

processerna tillräckligt som helt nya moduler och processer vanligtvis 

adderas. 

I framtiden vill Fällman fortsätta utvecklingen av affärssystemet i samma 

linje som företaget gör idag. Hon anser att de använder systemet på en bra 

nivå, baserat på Arvid Nordquists specifika egenskaper och förutsättningar. 

(Fällman, 2012-05-03). Dannqvist anser däremot att företaget skulle kunna 
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bli mycket bättre i sitt utnyttjande av systemet. Han hävdar att ledningen 

vet vad som kan förbättras men att de inte har tid att stanna upp och fixa 

det.  

Sommer vill, i framtiden, ändra sitt företags utveckling av affärssystem till 

att mer fokusera på standardisering av processer, något han menar var 

ursprungstanken med implementeringen men som tappades bort på vägen. 

Allteftersom vill han även öka funktionaliteten, t.ex. genom att 

implementera prognos- och rapporteringsverktyg.  

Sommer anser att kontinuerligt underhåll av ett affärssystem i form av 

exempelvis uppgraderingar till nya versioner och rensning av data inte är 

nödvändigt att göra. Han anser snarare att detta är något som bör skjutas 

upp så länge som möjligt och hanteras då situationen kräver det. (Sommer, 

2012-05-03) Fällman menar däremot att omvärlden är föränderlig och för 

att systemet ska fungera i framtiden måste uppdateringar göras. Till skillnad 

från ESMA uppdaterar Arvid Nordquist sitt affärssystem kontinuerligt 

(Fällman, 2012-05-03).  

Generellt tycker Fornell att företag spenderar för mycket tid och resurser på 

den initiala urvalsprocessen. Han menar att de flesta moderna system kan 

lösa det mesta och lyfter istället fram vikten av att fortsätta utveckla ett 

system även under postimplementeringen, där resurserna får bättre effekt. 

Företag bör ha långsiktig fokus, förbi Go live, och se systemet och sig själva 

som en ”dynamisk organism”. (Fornell, 2012-04-11) 

4.2.3 KRITISKA OMRÅDEN 

Nedan presenteras resultaten från den empiriska studien som berör de fyra 

dimensionerna, beskrivna i referensramen. 

LEDNINGSDIMENSIONEN 

Affärssystemets strategiska påverkan 

Av de intervjuade företagen var det ingen som anpassade sin affärsstrategi 

för att matcha de nya möjligheterna affärssystem ger upphov till. Ett fåtal av 

företagen har planer ett par år framåt, som visar vilka utvecklingar som är 

planerade för affärssystemet. I dessa fall var planerna ett resultat av en 

nedbrytning av affärsplanen i handlingsplaner. Flera av respondenterna 

påstod att planeringen begränsades av budgetplaner, som vanligtvis 

sträckte sig ett år framåt i tiden. Ett av företagen som gick emot majoriteten 
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berättade att de betraktade utvecklingen av sitt affärssystem i två olika 

linjer. Mindre förändringar och justeringar ansvarade nyckelanvändarna för 

och är behovsstyrda. De större projekten planeras som en följd av en 

nedbrytning av den treåriga affärsplanen och är därmed planerade längre 

tid i förväg. Alla företag identifierar affärssystemet som ett stödjande 

verktyg för att uppnå ett större organisatoriskt mål. Studien visar att ingen 

större skillnad, gällande företagens inställning till sitt system, går att 

urskilja mellan företag som utvecklar IT utifrån långsiktiga planer och de 

som har en mer kortsiktig, behovsbaserad syn. Liknande utvecklingar, t.ex. 

uppdateringar och utökning av moduler, har skett på företag som har 

arbetat med långsiktiga planer och på de som har varit mer kortsiktiga. 

”Implementering av ett affärssystem är som att vänta barn. Fokus ligger på 

födseln och man tänker inte så mycket på tiden därefter. Det är först när 

barnet är fött som den insikten kommer. Då lever man med systemet och får 

göra det bästa av situationen.” 

Såväl Sommer som Fällman menar att deras respektive ledning tog beslutet 

att implementera systemet på grund av ett strategiskt val snarare än externt 

krav. Dannqvist menar att Arvid Nordquist har en IT-strategi men att den 

inte tillämpas under beslutsfattandet, det är snarare de andra områdenas 

strategier som påverkar ifall ett IT-projekt godkänns eller inte.  

Fornell menar att det märks en stor skillnad gällande synen på 

affärssystemet mellan företag som arbetar enligt en långsiktig plan och de 

som är mer behovsstyrda. Han menar att de som har en långsiktig plan 

generellt har en bättre förståelse av ett affärssystems möjligheter och kan 

således identifiera hur denna kan hjälpa de att nå sina mål. De mer 

behovsstyrda företagen tenderar att ha en ledning som ser systemet som ett 

nödvändigt ont. (Fornell, 2012-04-11) 

ESMA har utvecklat systemet uteslutande sporadiskt, medan Arvid 

Nordqvist planerar sina större utvecklingsprojekt på årsbasis i samband 

med budgetprocessen, inför denna budgetprocess är det IT-chefen på 

företaget som sammanställer allt underlag till investeringsfrågor rörande 

IT-projekt. (Fällman, 2012-05-03; Sommer, 2012-05-03; Dannqvist, 2012-

05-11) Både Fällman och Dannqvist berättar att företaget ser affärssystemet 

som ett verktyg för att nå vissa mål.  

”Om vi till exempel behöver sänka säkerhetslagret, på grund av ett högre 

uppsatt mål, tittar vi på många olika lösningar där IT är en av dessa.” 

(Fällman, 2012-05-03) 
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Ledningens engagemang 

Sett till de intervjuade företagen skiljer sig engagemanget för utvecklingar 

av affärssystemet åt kraftigt. Ingen av de företag som upplevde 

implementeringen som kaotisk har identifierat sin ledning som både 

engagerad och kunnig gällande IT-projekt. I undersökningen visade det sig 

att enbart ett företag som hade en smärtfri implementering identifierade sin 

ledning som både engagerad och kunnig gällande IT-frågor. Vad som 

utmärkte detta företag var att den uttalade ansvariga för IT-utveckling var 

medlem i ledningen. Resterande företag har förlagt ansvaret för 

affärssystemprojekt på olika sätt, antingen på IT-chefen, på processägaren 

för det specifika projektet eller inte på någon uttalad ansvarig utan detta låg 

på IT-avdelningen. Det som går att utläsa ur resultatet av undersökningen är 

att det enbart är mindre företag (omsättning under 400 miljoner SEK) som 

förlagt projektansvaret på processägaren. 

”Vid den initiala implementeringen ägdes vi utav ett bolag som hade komplexa 

beslutsprocesser, vilka tog långt tid. Nu ägs vi av ett mindre flexiblare bolag 

vilket gör att motivationen kring utveckling har ökat då vi får snabbare 

respons uppifrån.” 

Såväl Fällman, Sommer som Fornell menar att en förändring blir lättare att 

genomföra ifall ledningen är involverad och visar sitt stöd. Detta är något 

som också bekräftas av Gustavsson som menar att det är väldigt enkelt att 

genomföra förändringar på Arvid Nordquist ifall initiativet kommer från 

ledningen. Fornell menar att, vid implementering samt vid större projekt 

under postimplementeringen, det alltid är Vd:n eller ledningsgruppen som 

fattar beslutet. Dock menar han att det sällan är någon från ledningen som 

är med i själva projektgruppen som ansvarar för genomförandet. Dannqvist 

berättar att på Arvid Nordquist är ledningen ofta representerad i 

projektgruppen. Sommer berättar att ledningen på ESMA enbart har rollen 

att skjuta till pengar till olika projekt rörande deras affärssystem. De är 

sällan initiativtagare eller med i själva genomförandet av projekten. Deras 

mentalitet är att alla utvecklingsprojekt som kan bidra till att frigöra tid för 

säljaren anses som värt mödan, annars inte. Eftersom bolaget är litet 

existerar inte något utmärkande ledningsarbete i ESMA, utan snarare finns 

tre ägare som tar beslut om investeringar. (Sommer, 2012-05-03) 

Ledningens IT-kompetens 

Alla de tillfrågade företagen utom ett har identifierad någon viss sort av IT-

kompetens i ledningen, i den formen att de förstår de fördelar IT kan 
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medföra. Det har däremot inte kunnat visas från telefonintervjuerna om 

denna kunskap har översatts till praktiska handlingar. En respondent 

påpekar att även fast den ansvariga beslutsfattaren har god kompetens är 

det ofta dennes inställning som påverkar beslutet, ofta är det inte enbart 

rationella grunder som styr beslut. 

Fällman berättar att Arvid Nordquists ledning har varit initiativtagare till 

flera projekt under postimplementeringstiden. Detta, menar hon, tyder på 

att de har en grundläggande förståelse för vad det finns för möjligheter med 

IT samt vilka nyttoeffekter som det kan generera. Dannqvist tycker däremot 

att IT-kompetensen hos ledningen på företaget lämnar en del att önska. Han 

önskar att IT-avdelningen borde representeras av IT-chefen vid 

ledningsmöten istället för CFO:n, som det är idag. Företaget skulle tjäna på 

ifall det fanns någon i ledningsgruppen som hade IT-frågor som huvudfokus. 

Medlemmar i ledningsgruppen som inte har så hög IT-kompetens är oftast 

svåra att övertala till en systemförändring då de inte ser nyttan och 

nödvändigheten, då skulle någon som enbart arbetar med IT-frågor kunna 

driva igenom förslag på ett annat sätt än vad det sker idag. (Dannqvist, 

2012-05-11) Sommer menar att ESMAs ledning saknar IT-kompetens och är 

inte intresserade av att utveckla IT mer än de nödvändiga funktionerna som 

krävs. Sommer påstående bekräftas delvis av Julin som hävdar att säljare 

väldigt sällan använder systemet och har i allmänhet en negativ syn på 

deras affärssystem. Trots den låga IT-kompetensen och 

utvecklingsengagemanget i ledningen hävdar Sommer att ESMAs ledning till 

stor grad förstår de fördelar som IT kan generera. 

PROJEKTDIMENSIONEN 

Investeringsbeslut 

Alla de tillfrågade respondenterna ansåg att det initiala 

investeringsbeslutet, vid implementeringen, var genomarbetat. Vid en 

fortsatt utveckling av systemet nämnde många av respondenterna att 

mindre projekt (sett till kostnad) inte hade lika höga krav på 

genomarbetade investeringsbeslut från ledningen. Många av dessa krävde 

inte ens ledningens godkännande. Motiven gällande större investeringar i 

IT-utveckling är, enligt respondenterna, överlag kvantitativa. Några 

respondenter lyfter fram att investeringen kan ha kvalitativa motiv i 

grunden men att det under själva beslutstillfället är kvantitativa faktorer 

som avgör oavsett påvisad kvalitativ nytta. Flera påpekade även att vissa 
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investeringar måste göras som en följd av yttre krav, exempelvis krav från 

staten, kunderna och dylikt.  

”Vi kan inte alltid välja om vi ska investera, men vi kan välja hur.” 

På samma sätt som telefonintervjuerna insinuerade berättade både Fällman 

och Sommer att många utvecklingsprojekt under postimplementeringen 

syftar till att uppfylla yttre krav som ställs på företaget och således snarare 

kan betraktas som självbevarelsedrift än jakt på nyttoeffekter. På Arvid 

Nordquist planläggs de större projekten vid den årliga budgetprocessen och 

de mindre projekten faller under IT-avdelningens löpande budget. Således 

är ledningen med i beslutsprocessen gällande de större projekten medan de 

mindre är Fällman ansvarig för att prioritera. (Fällman, 2012-05-03) Fornell 

menar att när företag förstår den verkliga nyttan med ett affärssystem blir 

projekt som syftar till att utveckla systemet en naturlig del av 

budgetprocessen. Fällman anser att ledningen på Arvid Nordquist är både 

intresserade av de kvantitativa och kvalitativa effekterna av ett projekt, med 

viss övervikt på de kvantitativa. Bland de projekt som inte är ett yttre krav 

tycker Fällman att det är väldigt svårt att prioritera bland förslagen. Hon 

försöker rangordna de olika förslagen genom att jämföra de fördelar 

projektet skulle medföra, payoff-tiden samt möjliga besparingar. Hon 

berättar vidare att företaget inte har någon formell process kring hur de gör 

investeringsbeslut och således rangordnar bland projekt. Det viktiga, enligt 

Fällman, är att företaget har någorlunda koll på vilka fördelar som projektet 

medför innan start och framförallt de kostnader som detta medför. 

Identifiering och kartläggning av fördelar är en kostsam process som bör 

göras med måtta. (Fällman, 2012-05-03) Dannqvist menar att 

ledningsgruppen ser uppgraderingar och externa krav som prioritet och 

oftast godkänner sådana IT-projekt. De övriga projekten är det IT-chefen 

som prioriterar bland och ledningens uppgift är då oftast att godkänna 

kostnaden. Vi de tillfällen IT-chefen ber ledningsgruppen prioritera bland 

olika affärssystemsprojekt väljer de nio gånger av tio det förslaget som ger 

mest pengar tillbaka snabbast. (Dannqvist, 2012-05-11)  

Fornell anser att företag generellt sett har blivit mycket bättre på att själva 

identifiera och räkna på nyttoeffekter med affärssystem, allteftersom IT har 

växt i betydelse, men att det fortfarande finns de som har stora brister i sitt 

arbete med investeringsbeslut och enbart tittar på kostnader. Fällman 

menar att de IT-projekt som har varit mindre lyckade på företaget har 

berott på ett dåligt förarbete från Arvid Nordquists sida i form av otydlig 

kravspecifikation, dålig kunskap om det nuvarande systemet eller 
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otillräcklig identifiering av nyttoeffekter. Nackdelen med att inte lägga tid på 

identifiering av nyttoeffekter är att företaget inte ser vidden av 

förändringen och vilka konsekvenser det får då företaget försöker realisera 

dessa. Företaget har blivit bättre på detta genom en tydligare 

dokumentering under projekten samt en generellt högre kunskap om 

systemet. (Fällman, 2012-05-03) 

På ESMA kommer de flesta förbättringsförslagen, som inte är yttre krav, 

från användarna eller från Sommer. Sommer berättar att det är uteslutande 

han som rangordnar bland förslagen och väljer vilka han ska lyfta fram för 

ledningen. För att rangordna utgår han ifrån sin egen erfarenhet gällande 

vad företaget skulle tjäna mest på. Därefter skapar han en kravspecifikation 

utifrån förslaget och begär ett anbud från en konsultfirma. Han menar att 

eftersom företaget besitter väldigt lite IT-kompetens görs ingen utveckling 

in-house. För att sedan kunna gå vidare med projektet behövs ett 

godkännande av ledningen. Han menar att i ett företag som ESMA innebär 

detta att kunna motivera hur förslaget, i slutändan, kommer göra kunden 

mer nöjd till en acceptabel kostnad. De affärssystemkonsulter som företaget 

har anlitat har varit väldigt bra på att estimera kostnader för olika projekt, 

detta underlättar för honom då han lyfter fram förslaget till ägarna. Ett 

projekt anses som lyckat ifall det uppnår sina mål och ligger inom den 

prisbild som konsulterna angav i förväg. Sommer förklarar att eftersom 

ESMA inte har genomfört några större projekt gällande sitt affärssystem att 

det har varit onödigt att göra några investeringskalkyler eller identifiering 

av nyttoeffekter. (Sommer, 2012-05-03) 

Projektgruppssammansättning 

Alla företag sätter ihop projektgrupper då de utvecklar sitt affärssystem, 

utom ett som inte gjort någon större utveckling. I dessa projektgrupper är så 

kallade nyckelanvändare, eller superusers, aktiva deltagare. I övrigt är 

gruppsammansättningen i stort styrd av målet med projektet och vad för 

typ av specialkompetens som behövs. Flertalet av respondenterna påpekade 

att det var viktigt att både ha IT- och verksamhetsförståelse i 

projektgruppen. De mindre företagen tenderar att ha en mindre 

projektgrupp bestående av konsulter ihop med IT-chefen, som ensam 

representant för företaget.  

Fällman menar att när ledningen på Arvid Nordquist har godkänt ett projekt 

kontaktas avdelningsansvariga för de som berörs av projektet. Dessa får 

sedan bestämma vilka nyckelanvändare, från sin avdelning, som ska vara 

med i projektgruppen.  På så sätt säkerställer företaget att den nödvändiga 
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kompetensen om verksamheten finns i varje projektgrupp. Även fast 

företaget har viss IT-kompetens är det de inhyrda konsulterna som är 

tänkta att vara starkt bidragande då teknisk kompetens behövs, menar 

Fällman. Vid större projekt arbetar företaget mer formellt och då är antigen 

Gabriella Fällman eller en verksamhetskontroller projektledare. Vid projekt 

som bara berör ekonomiavdelningen är de själva ansvariga för det 

projektet. (Fällman, 2012-05-03) Såväl Dannqvist som Fällman berättar att 

det inte finns några formella rutiner kring hur företaget sätter ihop 

projektgruppen och informerar de berörda slutanvändarna, detta beslut 

fattar IT-chefen. Sommer berättar att eftersom ESMA sällan gör några större 

utvecklingar med sitt affärssystem arbetar de inte i projektform. Då han är 

ensamt ansvarig för företagets affärssystem är det också han som får agera 

som den som motsvarar projektledare och som den som är kunnig inom 

organisationens processer i möte med konsulter. Han menar vidare att det 

inte har genomförts några projekt som syftade till att förbättra 

användningen utan enbart justeringar av mer tekniskt art har utförts.  

Utvärdering 

Gällande arbetet med projektutvärderingar berättade flertalet av 

respondenterna att de kände att de inte arbetade tillräckligt med det. 

Ungefär hälften av företagen påstod sig arbeta med någon form av 

projektutvärdering, där flera enbart gjorde informella kontroller om 

önskade effekter var uppfyllda. Flertalet av de som arbetar med 

utvärderingar påpekade svårigheter med att utvärdera mjuka effekter 

(indirekta fördelar). Den huvudsakliga anledningen som företag gav, för att 

inte arbeta med utvärderingar, var att det var en kostsam process som inte 

kunde rättfärdigas. De menade att projektets utfall kunde bedömas utan 

utvärderingar, antingen fungerade det tillräckligt bra eller inte. Två av 

företagen påpekade även att de arbetar med kontinuerliga utvärderingar i 

form av användarenkäter som syftar till att identifiera och i sin tur förbättra 

områden i systemet och i verksamheten i övrigt. Arvid Nordquist är ett av 

dessa och Fällman berättar att resultatet av enkäterna sedan har resulterat i 

att nya förbättringsprojekt har startats, exempelvis har basdata-hanteringen 

blivit bättre. 

Fornell menar att utvärderingar är av oerhörd vikt för att kunna lära sig 

inför nästa projekt. För att kunna ha en långsiktig relation mellan kund och 

konsult måste båda parter ge feedback. Sett till de flesta projekt som Fornell 

varit inblandad i (såväl implementering- som större 

postimplementeringsprojekt) handlar utvärderingar under själva projektet 
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ofta om att kvalitetssäkra i den formen att se till att vissa funktionella krav 

har blivit uppfyllda innan de går vidare på andra. Även uppföljningar 

gällande nerlagd tid jämförs mot budget. Efter projektavslut utvärderas 

enbart om kravspecifikationen med projektmål (funktionella) och budget är 

uppfylld. Fornell menar att effektmål så som kortare ledtid är något som 

ofta diskuteras men sällan mäts, konsulterna får sällan se sådana typer av 

effektiviseringar och förbättringar. Såväl konsulten som kunden undviker 

ofta att översätta de funktionella kraven i mätbara. En sådan översättning är 

ofta tidskrävande och svår, något som i slutändan innebär en stor kostnad 

för både konsulterna och kunderna. (Fornell, 2012-04-11) 

Gällande utvärderingar berättar Fällman att hon gärna ser en utökning på 

Arvid Nordquist medan Sommer påpekar att eftersom ESMA gör så små 

projekt lönar det sig inte att utvärdera mer än i syfte att kontrollera att alla 

de funktionella målen är uppfyllda. Sommer stämmer in på många av 

empiriföretagens uppfattning om att utvärderingar är en krånglig och för 

kostsam process för att utföra.  

Dannqvist menar att ledningen enbart är intresserade av att se ifall 

projektet har följt tidsramen, budgeten och att målen med projektet har 

nåtts. Således finns det, enligt honom, ingen större önskan från ledningens 

sida att förbättra utvärderingsprocessen. Fällman menar däremot att 

företaget inte är så bra som hon önskar på att ställa de jobbiga frågorna 

efter ett projekt. Hon menar att en nackdel med att utvärdera nyttoeffekter, 

förutom kostnadsaspekten, är att det blir ytterligare en dimension som kan 

avslöja ifall projektet har misslyckats, något som förhindrar folk att vilja 

undersöka. Något som försvårar utvärderingen är att det inte är Fällman 

som har ansvaret för att realisera nyttoeffekterna, trots att det ofta är hon 

som har räknat på effekterna. Det ansvaret ligger på processägaren. Ifall ett 

projekt inte uppnår det resultatet som hon har räknat fram kan det då 

uppstå en jobbig situation. (Fällman, 2012-05-03) 

Konsultens roll 

Hälften av respondenterna märkte en minskning av motivationen i företaget 

gällande affärssystemutvecklingar efter det att implementeringskonsulterna 

hade avslutat sitt arbete. En respondent menade att detta grundade sig i att 

företaget saknade kunskapen om utveckling och de möjligheter ett 

affärssystem kan innebära. Fornell menar att projektavslut generellt är en 

svår fas för leverantörerna, eftersom de tappar kontrollen. Kunden tar över 

ansvaret för systemet vilket gör att denna fas är kritisk för den fortsatta 

relationen. Fornell berättar vidare att konsultbolag erbjuder tjänster inom 
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identifiering av vilka nyttor företaget kan utvinna ur ett affärssystem, något 

som endast ett fåtal företag utnyttjar.  

Såväl ESMA som Arvid Nordquist använder samma konsultföretag både när 

det gällde implementeringen av deras affärssystem som den fortsatta 

utvecklingen. Ingen av respondenterna på dessa företag märkte någon 

skillnad i motivation kring affärssystemutveckling som kan knytas till 

konsulternas överlämnande. Sett till användande av konsulter är ESMA i 

mycket större grad beroende av dessa än Arvid Nordquist. Detta beror på 

att ESMA inte besitter någon teknisk utvecklingskompetens medan Arvid 

Nordquist har personal som kan ta sig an mindre utvecklingsprojekt. 

(Fällman, 2012-05-03; Sommer, 2012-05-03) 

ORGANISATIONSDIMENSIONEN 

Förändringsbenägenhet 

Hälften av de tillfrågade respondenterna identifierade sin företagskultur 

som förändringsbenägen. Flera påstod att förändringen ofta tas emot bra så 

länge den är väl motiverad. En respondent påpekade att 

förändringsbenägenheten i organisationen beror på vilka intressenter som 

påverkas av denna då många är rädda att förändra ett fungerande 

samarbete med en viktig kund. Att förändringen var förankrad eller 

initierad av ledningen ökade också graden av acceptans enligt 

undersökningen. Studien visar vidare att de företag som påståtts sig ha haft 

en problemfylld implementering var desamma som identifierat sin 

företagskultur som generellt svårt att genomföra förändringar i.  

”Det är en balansgång mellan förändringens ambitionsnivå och att få det 

förankrat.” 

Fornell berättar att ett företags kultur är den enskilt största påverkande 

faktorn till vilken grad de lyckas realisera ett affärssystems nyttoeffekter. 

Han menar att allt i slutändan handlar om viljan att ta till sig nya lärdomar 

och utvecklas. Organisationer som har viljan hittar tillslut en väg att 

realisera nyttoeffekterna i så hög grad som möjligt. Vissa gör det mer 

strukturerat än andra, det enda som ett strukturerat angreppssätt påverkar 

är tiden det tar att nå upp till de nivåer som är önskade. Han menar också 

att viljan till utveckling är en generationsfråga. Det allt större fokus på 

användarvänlighet tillsammans med en yngre generation, som ser IT som en 

naturlig del av vardagen, kommer i framtiden att ändra på dagens syn på 

affärssystem som krångliga och komplexa. (Fornell, 2012-04-11) Detta 
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påstående bekräftas också delvis av Sommer och Julin som hävdar att ESMA 

är ett företag där förändringar generellt är mycket svåra att genomföra, 

vilket ändras i takt med generationsbyten. Gällande just specifika 

förändringar gjorda under postimplementeringen menar Sommer att 

företagets kultur inte har påverkat särskilt mycket då dessa projekt har 

varit små och önskade av användarna själva. Kulturen har däremot påverkat 

tiden det tog för organisationen att acceptera systemet och de nya 

processerna. På Arvid Nordquist menar Fällman att förändringar inte är 

speciellt svåra att genomföra och att det går snabbt att bygga upp en 

acceptans så länge dessa är berättigade, detta är också något som vilket 

bekräftas av Gustavsson. Det viktigaste redskapet som finns till att bygga 

upp acceptans är kommunikation. Även om slutanvändarna inte har mycket 

att säga till om då ett beslut är fattat upplever Fällman att de accepterar 

beslutet på ett mycket bättre sätt ifall kommunikationen mellan de berörda 

och de som genomför förändringen är öppen. Således spenderar Fällman en 

stor del av sin tid inför och under projekt med att prata med användarna. 

(Fällman, 2012-05-03) Såväl Fällman som Gustavsson anser att Arvid 

Nordquist har en kultur som uppmuntrar ständig förbättring. Fällman 

menar att detta beror på att organisationen är anrik och har trygga 

ägandeformer som arbetar långsiktigt med företaget.  

Förändringar i organisation och processer 

När det gäller huruvida affärssystem passar hierarkiska eller platta 

organisationer är Fällman och Sommer oense. Sommer anser att 

affärssystem i grunden är logiskt uppbyggda kring moduler efter specifika 

funktioner i hierarkiska företag. Detta innebär att platta organisationer som 

jobbar tvärfunktionellt har svårt att passa in sina processer och samtidigt 

fortsätta vara horisontellt uppbyggda. Fällman hävdar däremot att många 

företag skyller sina misslyckade implementationer på att deras organisation 

inte är uppbyggd enligt affärssystemet. Hon är övertygad om att så länge 

företaget bedriver någon typ av produktförsäljning kan affärssystemet 

användas på ett bra sätt oavsett organisation. 

Undersökningen visar att hälften av företagen har inför sin implementering 

valt att medvetet försöka anpassa sina processer till systemets standard. En 

anledning var att affärssystemstandarden var så pass välintegrerad och 

passade bolagets krav att det ansågs som onödigt och kostsamt att förändra 

systemet. Vidare påpekade anledningar var att genom att implementera 

standaren såg företaget en fördel i den förenklade integrationen med andra 

system och utvecklingen av det egna. De företag som valde att justera 
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systemet efter bolaget menade att de utgick från en vision av hur 

processerna skulle se ut, därefter anpassade de systemet för att möta dessa 

krav. Ett av dessa företag menade att huvudanledningen till anpassningen 

var att standarden inte uppfyllde organisationens krav. En respondent 

menar, trots att de i förväg bestämde sig för att implementera ett 

standardsystem, att de blev överraskade av hur bra standarden passade 

deras nuvarande processer. Följden av detta blev att implementeringen gick 

väldigt smidigt. Ett annat företag i undersökningen berättar att de initialt 

ville anpassa systemet efter företaget. När det sedan av olika anledningar 

visade sig omöjligt valde de att implementera systemstandard. Effekten av 

detta blev en missanpassning mellan systemets och företagets processer, 

något som resulterat i att systemet än idag används i så liten grad som 

möjligt. Den dåliga implementeringen ledde också till att företagets 

motivation till att utveckla systemet försvann, de planerar nu ett 

systembyte. 

Undersökningen visar att den vanligaste förekomna utvecklingen av 

systemet under postimplementeringen är mindre justeringar som syftar till 

att anpassa systemet till företagets processer och krav, på så sätt skapas 

närmre förbindelser mellan verksamhetens krav och systemet. Detta gäller 

alla företag i undersökningen, oavsett initialt val av anpassning. Såväl Arvid 

Nordquist som ESMA valde att implementera ett standardsystem och ändra 

sina processer därefter (Fällman, 2012-05-03; Sommer, 2012-05-03). Det 

som skiljer dem åt är hur väl de har lyckats med detta. Fällman påstår att 

det inför implementeringen lades ner mycket resurser på att förstå 

skillnaderna och likheterna mellan affärssystemets och organisationens 

processer, således kunde identifikation göras gällande vilka processer som 

skulle behöva ändras i organisationen och behövde extra stöd. Sommer 

menar att brister i företagets förarbete gjorde att det blev svårt för företaget 

att anpassa sig. 

Anledningen till varför de valde att implementera ett standardsystem 

resonerar såväl Fällman som Sommer på ett liknande sätt. De menar att 

anledningen främst var en kostnadsfråga. Den höga kostnaden för att 

justera och framförallt underhålla ett affärssystem som stödjer 

organisationens befintliga processer gör det mycket mer lockande att 

implementera standard. En annan anledning var att båda företagen ville 

standardisera sina arbetsprocesser och såg affärssystemets standard som 

det bästa. (Fällman, 2012-05-03; Sommer, 2012-05-03) Fornell berättar att 

det inte är lika stor skillnad mellan att implementera standard eller 

specialanpassat system idag som det var för några år sedan. De flesta 
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affärssystem förbättras genom att bli mer flexibla, på ett hållbart sätt, och 

således låter sig anpassas enklare efter företagets processer. (Fornell, 2012-

04-11) Sommer menar att eftersom ESMA hade så få standardiserade 

processer var det svårt att hitta en gemensam grund. Företaget resonerade 

då att det var lika bra att implementera standard och anpassa sig till de 

processerna. Företaget har däremot inte lyckats med det till en så hög grad 

som Sommer önskar. (Sommer, 2012-05-03) 

”Det är svårt att hitta vägar att bli mer standardiserade i våra processer när 

varje säljgrupps kunder kräver att bli behandlade på ett visst specifikt sätt. I 

ett så kundstyrt företag som ESMA innebär detta problem då ägarna tenderar 

att prioritera kundernas önskemål framför organisationens.” (Sommer, 2012-

05-03) 

Såväl Gunnarson på Arvid Nordquist som Julin på ESMA anser att systemet 

på företaget, trots implementeringen av standard, snarare stödjer deras 

arbetsprocesser än styr dem. Båda menar att det betraktade systemet som 

styrande i början men allteftersom de har lärt sig systemet anser de att 

systemet snarare blivit ett stödjande verktyg. Båda lyfter bland annat fram 

systemets flexibilitet och förmågan att ge de en bättre översikt som exempel 

på detta stöd.  

Användarnas inblandning 

Samtliga företag som har intervjuats använder sig av 

superusers/nyckelanvändare för att få ett användarperspektiv vid projekt. 

Vid implementeringar är superusers vanligtvis med från start och är 

involverade i val av lösning. Kommunikationen till resterande användare 

sker vanligtvis först då ett beslut som påverkar dem har blivit fattat, eller 

som en respondent formulerade sig: ”Så fort vi har något att visa så gör vi 

det”. Efter implementeringen är det, enligt flera respondenter, superusers 

som har ansvaret för att fånga upp och vidarebefordra användarnas förslag 

till förbättring. Grunden till det kontinuerliga utvecklandes av systemet är 

ofta just en följd av dessa förslag.  

SYSTEMDIMENSIONEN 

Samtliga företag i undersökningen svarade att de inte hade någon formell 

utbildning för användarna. Enbart superusers fick denna typ av utbildning 

och då oftast genom deltagande på seminarier eller via konsulter. Det var i 

sin tur ofta de som sedan, under informella förhållanden, tränar 

slutanvändarna. Det är ofta under dessa informella utbildningar som 
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superusers får feedback från användarna om potentiella 

förbättringsområden. En respondent förklarade att upplägget med 

superusers fungerar bra men att det finns en risk i att förlora kompetens på 

företaget om dessa lämnar organisationen. Det finns då en kostnad i att 

utbilda ytterligare superusers. Fällman delar denna syn och menar att det är 

en risk i att förlita sig på enskilda personer som sitter med, på företaget 

unik, kompetens. Både Fällman och Sommer anser att användandet av 

superusers är bra i grunden men att det har sina brister. Sommer påpekar 

det faktum att ESMA inte har kunnat frigöra tillräckligt mycket tid för sina 

superusers till att utbilda resten av användarna tillräckligt väl. Något han 

erkänner delvis kan bero på ESMAs oförmåga att standardisera sina 

processer som har bidragit till att utbildningsbehovet har varit större än 

tänkt. Julin påstår däremot att hon är väldigt nöjd med graden av utbildning 

på ESMA och lyfter framförallt fram användarmöten som en viktig källa till 

information. 

Sett till vidareutbildning av användare som syftar till att förbättra 

användningen menar såväl Sommer som Fällman att det inte sker på deras 

företag, all personal får vid anställningsstart lära sig systemet i den 

utsträckning deras ansvarområde kräver. Däremot medverkar både Fällman 

och Sommer som åhörare på seminarier och event som behandlar ämnet 

affärssystem, just för att öka sin egen kompetens (Fällman, 2011; Sommer, 

2012).  

Då slutanvändare får problem med systemet som de inte kan lösa själva är 

det ofta superusers eller IT-avdelningen som de vänder sig till. Enligt flera 

respondenter är det normalt avdelningens superuser som kontaktas 

primärt. Därefter, ifall personen inte kan lösa problemet, kontaktas IT-

avdelningen. I sista hand kontaktas konsulter. Två av respondenterna, varav 

den ena var ESMA, ansåg sig däremot inte ha tillräcklig kompetens in-house 

och kontaktade således konsulterna i ett tidigare skede.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Detta kapitel avser att analysera den empiriska studien med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Även en diskussions förs och författarnas egna 

tankar och åsikter lyfts fram. Kapitlet är strukturerat enligt samma områden 

som den teoretiska referensramen, dock kan samma påstående behandlas på 

flera delar i analysen/diskussionen eftersom vissa områden är närliggande 

med varandra. 

5.1 NYTTOEFFEKTER 

Sett till de nyttoeffekter som realiseras under postimplementeringen av ett 

affärssystem tyder detta arbetes empiriska studie på att nyttoeffekter 

realiseras i olika hög grad, men möjligheterna att utnyttja dessa finns redan 

från start snarare än beroende på vilket skede i affärssystemets livscykel 

företag befinner sig i. Fornell stödjer detta påstående medan Ross och Vitale 

(2000) snarare lyfter fram det faktum att realiseringen och identifikationen 

av dessa är knutet till vilket skede i livscykeln företaget befinner sig i. Bland 

de intervjuade empiriföretagen har nyttoeffekter tillhörande de tre 

huvudgrupperna, presenterade i referensramen, alla identifierats. Detta 

oberoende av företagens storlek, grad av postimplementeringsarbete, tid 

sedan Go live och kultur. Som det tidigare beskrivits skiljer sig Arvid 

Nordquists postimplementeringsarbete åt från ESMAs, där Arvid Nordquist 

har identifieras att befinna sig i omvandlingsfasen i en högre grad än ESMA. 

Detta till trots har båda dessa företag identifierat att implementeringen av 

affärssystemet har, på olika sätt, bidragit till att effektivisera deras operativa 

arbete, ledning och strategiska styrning samt organisatorisk integration. Det 

som däremot skiljer dem åt är till vilken grad de har realiserat alla dessa 

nyttoeffekter. Ett exempel är deras användning av analysverktyg. På ESMA 

betraktas BI som en onödig lyx, enligt Sommer, trots god förståelse av 

modulens möjligheter. På Arvid Nordquist däremot betraktas BI som en 

naturlig del av ledningsarbetet. Detta exempel visar på skillnaden i graden 

av strategiskt tänk och arbete hos företagen. Då ESMA i dagsläget inte 

använder sig av de redan befintliga analysmöjligheterna som finns i deras 

affärssystem förefaller det sig naturligt att de inte betraktar BI som ett 

användbart verktyg. Således stödjer detta exempel inte bara det tidigare 

påståendet att Arvid Nordquist ligger före ESMA i uppfyllandet av 

omvandlingsfasen utan också gällande grad av realisering av nyttoeffekter, i 

detta exempel ledning och strategisk styrning. Enligt diskussionen ovan är 

det däremot en stor skillnad mellan företagen och det är inte säkert att 
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uppfyllandet av nyttoeffekter som beskrivs i litteraturen är det bästa för ett 

specifikt företag. Vidare kan även en konsults åsikt gällande hur ett företag 

arbetar med sitt affärssystem och deras realisation av nyttoeffekter skilja 

sig från hur företaget själva anser i dessa frågor. Att ett företag menar att de 

har realiserat många fördelar behöver inte betyda att en utomstående 

konsult anser att de har gjort det. Därmed bör företagets medvetenhet 

gällande vilka nyttoeffekter ett system kan medföra påverka hur pass nöjda 

de är. Dock har denna studie inte gått djupare in på denna faktor, vilket gör 

den intressant att undersöka ytterligare. 

Trots att ESMA har identifierat en förbättring gällande ledning och styrning 

av företaget som en följd av implementeringen av affärssystemet har deras 

upplevda behov och tankesätt förhindrat dem att nå en högre grad av nytta, 

gällande detta område. En möjlig förklaring till detta är, som även påpekats 

av Fornell, att företag blir allt bättre på att identifiera och upptäcka de 

fördelar ett affärssystem bidrar till. Således kan företags ökade medvetande 

gällande affärssystemets nyttoeffekter bidra till att de upptäcker dessa 

redan i livscykeln första fas, något Ross och Vitale kan ha bortsett från. En 

annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att respondenter inte såg 

skillnad på nyttoeffekter som de identifierat som möjliga att uppnå och de 

som de hade realiserat. Denna förklaring har dock kunnat uteslutas då 

respondenterna fick exemplifiera varje upplevd nytta med konkreta 

förbättringar, vilket visade att de uppfattade frågan rätt. Vidare kan 

respondenten ha en vinklad syn kring om ledning och styrning har 

förbättrats eller ej, då respondenten själv innesatt en ledarposition. Att 

intervjua ytterligare personer för att se om denna syn på ESMA är delad kan 

därför vara av intresse. 

Shang och Seddon (2002) påstår att det är möjligt att med affärssystemets 

hjälp uppnå konkurrensfördelar medan Carr (2003) hävdar motsatsen. Carr 

grundar sitt påstående på att IT är så pass tillgängligt att alla företag har 

samma förutsättningar, således kan alla uppnå en fördel om en konkurrent 

har gjort det. Genomgående under detta arbetets empiriska studie har 

merparten av de intervjuade företagen identifierat att såväl den initiala 

implementeringen som en stor del av deras fortsatta utveckling under 

postimplementeringen har varit pådriven av yttre och inre krav snarare än 

viljan att ligga före konkurrenterna genom att realisera ytterligare 

nyttoeffekter. En respondent hävdade att företaget inte hade något val till 

implementeringen eller den vidare utvecklingen. Ifall de inte genomförde 

utvecklingsprojekt för att uppfylla omvärldens krav riskerade de att tappa 

sina kunder. Arbetets empiriska studie pekar således på att de undersökta 
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företagen snarare implementerar och utvecklar sitt affärssystem för att inte 

hamna efter konkurrenter än att ligga före dem. Det faktum att 

empiriföretagen väljer att utveckla sitt affärssystem primärt för att uppfylla 

krav och för att följa med i utvecklingen, snarare än att ligga först, kan bero 

på att de inte ser affärssystem som ett verktyg som kan generera 

konkurrensfördelar. En annan förklaring är att företag inte tror att de 

konkurrensfördelar ett affärssystem kan bidra till är värt de kostnader som 

realisering av dessa innebär. Fällman tror att IT-utveckling kan generellt 

sett snarare betraktas som en självbevarelsedrift, än något som kan 

generera konkurrensfördelar, då alla företag har samma möjlighet. Hon 

menar vidare att det enda företag som kan erhålla konkurrensfördelar från 

IT är det som ligger i framkanten av utvecklingen. Nackdelen med detta är 

att det kan blir oerhört dyrt att erhålla konkurrensfördelar som inte kan 

betraktas som hållbara. Sett till detta arbetes empiriska studie kan det 

därmed sägas att den snarare stödjer Carrs påstående än Shang och 

Seddons. Det finns däremot en annan aspekt som bör betraktas, nämligen 

ifall inget av empiriföretagen har lyckat nå steget omvandling i tillräckligt 

hög grad. Enligt Deloitte (1999) når väldigt få företag denna fas. Det är även 

under denna fas som de största fördelarna, strategiskt sett, kan realiseras 

och således hållbara konkurrensfördelar erhållas då sannolikheten att 

konkurrenterna uppnår dessa är liten. Det kan således inte entydigt sägas 

ifall Carrs påstående stämmer eller inte. Det förefaller däremot troligt att 

företag som utvecklar sitt användande av affärssystem och når fasen 

omvandling kommer att få hållbara konkurrensfördelar gentemot företag 

som inte lyckas nå denna fas. Detta trots att de använder exakt samma typ 

av IT-lösningar. Vi vill argumentera för att det inte är IT-lösningen i sig som 

ger konkurrensfördelar utan snarare hur ett företag tar till sig denna och 

framförallt utnyttjar den. Under arbetets empiriska studie har vi sett 

tendenser till detta men inte kunnat underbygga de tillräckligt väl, främst på 

grund av studiens begränsade omfattning. Vi tror däremot att om en större 

studie genomfördes med tillräckligt många, mer jämförbara, företag skulle 

tydliga skillnader kunna urskiljas mellan företag som faktiskt tar tillvara de 

möjligheter som ett affärssystem ger och de som enbart använder systemet 

men inte tillämpar den information till att fatta välgrundade strategiska 

beslut. Sett ur denna synvinkel anser vi att ett affärssystem kan generera 

konkurrensfördelar. 

Summering – Nyttoeffekter 

Sett till de nyttoeffekter som realiseras under postimplementeringen av ett 

affärssystem tyder detta arbetes empiriska studie på att nyttoeffekter 
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realiseras i olika hög grad, men möjligheterna att utnyttja dessa finns redan 

från start snarare än beroende på vilket skede i affärssystemets livscykel 

företag befinner sig i. Bland de intervjuade empiriföretagen har 

nyttoeffekter tillhörande de tre huvudgrupperna, presenterade i 

referensramen, alla identifierats. Detta oberoende av företagens storlek, 

grad av postimplementeringsarbete, tid sedan Go live och kultur. 

En möjlig förklaring till detta är, som även påpekats av Fornell, att företag 

blir allt bättre på att identifiera och upptäcka de fördelar ett affärssystem 

bidrar till. Således kan företags ökade medvetande gällande affärssystemets 

nyttoeffekter bidra till att de upptäcker dessa redan i livscykeln första fas. 

Arbetets empiriska studie pekar på att de undersökta företagen snarare 

implementerar och utvecklar sitt affärssystem för att inte hamna efter 

konkurrenter än att ligga före dem. Vi vill argumentera för att det inte är IT-

lösningen i sig som ger konkurrensfördelar utan snarare hur ett företag tar 

till sig denna och framförallt utnyttjar den. Vi kan utifrån detta arbete inte 

entydigt säga ifall det är möjligt eller inte att erhålla konkurrensfördelar, 

men det förefaller däremot som troligt att företag som utvecklar sitt 

användande av affärssystem och når fasen omvandling kommer att få 

hållbara konkurrensfördelar gentemot företag som inte lyckas nå denna fas. 

5.2 AFFÄRSSYSTEMETS LIVSCYKEL 

Då fokus tappas riskerar företagen att senarelägga möjligheterna att 

realisera nyttoeffekter som kan inhämtas under postimplementeringen. 

Båda fallföretagen identifierade sin implementering som oväntat mycket 

problemfylld. Efter Go live fokuserade Arvid Nordquist på att lösa 

problemen, och upplevde sig som klara efter cirka sex månader, enligt 

Fällman. ESMA däremot saknade initiativ till att lösa problemen som 

uppkom som en följd av implementeringen. Vilket resulterade i att det blev 

en utdragen återhämtning som tog upp till två år, enligt Sommer. Andersson 

(2012) menar att det är lätt för företag att tappa fokus efter driftstart av 

affärssystem. Även Deloitte (1999) styrker detta påstående och menar att 

många företag ser arbetet som färdigt vid Go live. Detta är något som ESMAs 

implementering är ett exempel på. ESMAs brist på en uttalad ansvarig som 

fokuserade på affärssystemet ledde till att hela organisationen tappade 

fokus vilket i sin tur resulterade i höga kostnader och en långsam 

återhämtningsprocess. Det var först när Sommer anställdes som 

organisationen lyckades fokusera på affärssystemet igen.  
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Ross och Vitale (2000), Deloitte (1999) samt Botta-Genoulaz och Millet 

(2005) identifierar alla tre distinkta faser under postimplementeringen med 

typiska karaktärsdrag. Den första fasen karakteriseras av aktiviteter som 

säkring och underhållning av systemets huvudfunktioner samt fortsatt 

anpassning av processerna och utbildning av användare. Den andra fasen 

inbegriper utökning av funktionalitet samt ökad systemintegration och den 

tredje fasen innebär ett större strategiskt utnyttjande av affärssystemet.  Då 

alla empiriföretag har fortsatt utvecklingen av sitt system efter 

implementeringen, där de identifierar att det vanligaste 

utvecklingsprojektet syftar till att matcha systemet till processerna, tyder 

detta på att alla dessa är i, eller har passerat den första fasen, identifierat av 

författarna ovan. Det som kan utskiljas är att de flesta av respondenterna 

även nämner att företaget har arbetat med att utöka funktionaliteten i form 

av nya moduler, något som är karaktärsdrag för fas två enligt litteraturen. 

Därmed utför de flesta av de undersökta företagen aktiviteter både från fas 

ett och från fas två samtidigt. Jämförs tillägg av moduler under 

postimplementeringen med implementering av ett nytt affärssystem går det 

att urskilja många gemensamma drag, sett till de identifierade stegen i 

litteraturen. Den stora skillnaden mellan dessa är att 

postimplementeringsprojekt berör valda delar av organisationen medan 

implementering av affärssystem berör hela verksamheten. Således förefaller 

det sig naturligt att betrakta att företag kan befinna sig i båda stegen 

samtidigt, fast i olika hög grad. 

Fornell identifierar att steg ett i postimplementeringen innebär justering av 

databasen samt utbildning av användarna. Han ser processanpassningar 

som steg två och menar att det tredje, och avslutande, steget innebär tillägg 

av nya moduler. Jämförelsevis med faserna, presenterade i den teoretiska 

referensramen, har Fornell inte identifierat det sista steget, nämligen 

omvandling. Omvandling karakteriseras av att företag börjar använda 

affärssystemet på ett mer strategiskt medvetet sätt, genom att utnyttja 

systemets informationsmöjligheter till att fatta bättre underbyggda beslut. 

(Ross & Vitale, 2000). Förklaringen till att Fornell inte identifierade det sista 

steget kan vara att han bygger sin identifiering på sina praktiska 

erfarenheter rörande det generella fallet. Enligt Deloitte (1999) lyckas de 

flesta företag aldrig nå denna fas, därför förefaller sig det naturligt att 

omvandling inte ingår i de generella faserna identifierade av Fornell. Såväl 

ESMA som Arvid Nordquist är medvetna om strategiska möjligheter som ett 

affärssystem kan skapa, då båda dessa företag lyfter fram vikten av 

rapportering och prognostisering. Det som däremot skiljer dem åt är att 

Arvid Nordquist arbetar aktivt för öka användandet av systemet i syfte att ta 
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bättre strategiska beslut, medan ESMA enbart ser detta arbete som en 

framtida utvecklingsmöjlighet. Då omvandlingsfasen inte bara innefattar att 

företag gör konkreta handlingar, utan faktiskt ändrar sitt tankesätt gällande 

affärssystemets möjligheter och utnyttjande, har det med denna rapports 

metod varit svårt att identifiera ifall något empiriföretag har nått denna fas 

eller inte. Det som däremot kan påpekas är att Arvid Nordquist visar fler av 

omvandlingens karaktärsdrag än vad ESMA gör. Det finns flera anledningar 

till varför ESMA inte har kommit lika långt i sitt arbete med affärssystemet 

som Arvid Nordquist, där de huvudsakliga kommer att diskuteras nedan. 

Det som vi ser som den största orsaken är skillnaden mellan möjligheterna 

att frigöra resurser, mellan dessa två företag. På Arvid Nordquist finns det 

en IT-avdelning som ansvarar för det operativa arbetet rörande 

affärssystem och en ledning som arbetar strategiskt. På ESMA finns det 

inget större strategiskt ledningsarbete, de arbetar mer med operativa 

uppgifter. Vidare har företaget varken någon IT-avdelning eller någon 

verksamhetsutvecklare, utan det är endast en person som vid sidan av sitt 

huvudsakliga arbete som ekonomichef har ansvaret för affärssystemet. Att 

Arvid Nordquist har lyckats utveckla sitt utnyttjande och därmed arbetar 

mer strategiskt och intensivt med sitt affärssystem förefaller då mer 

begripligt. 

Sett till de två fallföretagen tycks utvecklingen av ett affärssystem under 

postimplementeringen i stor grad bero på yttre intressenters 

förhandlingskraft. Exempel som styrker detta påstående fås genom att 

studera ESMAs arbete med sitt affärssystem under postimplementeringen. 

Sommer har identifierat att företaget är väldigt kundstyrt, följaktligen 

tenderar ledningen att prioritera projekt som uppfyller kunders önskemål 

snarare än organisationens. Jämförelsevis är ESMA ett mycket mer 

kundstyrt företag än Arvid Nordquist, något som har sin grund i den tjänst 

de erbjuder sina kunder. Ett företag som erbjuder kundanpassade 

produkter kommer troligtvis alltid vara mer kundstyrt än ett som erbjuder 

mer standardiserade. Postimplementering av ett affärssystem innebär att en 

organisation förändras och anpassas internt. Jämförelsevis ses ESMA som 

ett företag med mindre möjligheter till internt fokus än Arvid Nordquist. 

Detta beror delvis på skillnaden i storlek men framförallt på ESMAs större 

externa fokus. Att ett maximalt utnyttjande och utvecklande av 

affärssystemet, med stort internt fokus som krav, skulle vara det mest 

fördelaktiga för ESMA är därmed inte troligt. Ett passande 

postimplementeringsarbete för ESMA bör således inte nödvändigtvis vara 

den i litteraturen förspråkade då kundfokus uppenbarligen är något som är 

mer viktigt för företaget. Detta påstående stödjs även av Sommers 
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påstående att ledningen prioriterar kundrelationerna, trots deras 

medvetenhet om de fördelar ett system kan innebära. 

Genom att Arvid Nordquist inte styrs i lika hög grad av kundernas önskemål 

har de också haft möjlighet att fokusera på att uppfylla organisationens krav 

snarare än omvärldens när det kommer till utnyttjande av affärssystem och 

således realiseringen av nyttoeffekter. Därmed har Arvid Nordquist kunnat 

arbeta mer proaktivt med sin realisering av ett affärssystems nyttoeffekter 

än ESMA, även om de medger att de inte ligger i framkant gällande sin 

utveckling. 

Summering - Affärssystemets livscykel 

Då fokus tappas riskerar företagen att senarelägga möjligheterna att 

realisera nyttoeffekter som kan inhämtas under postimplementeringen. 

Arbetets empiriska studie visade att Arvid Nordquist fokuserade på att lösa 

problemen medan ESMA saknade initiativ och uttalad ansvarig för att göra 

detsamma. ESMAs brist på en uttalad ansvarig som fokuserade på 

affärssystemet ledde till att hela organisationen tappade fokus vilket i sin 

tur resulterade i höga kostnader och en långsam återhämtningsprocess. 

Den empiriska studien visar att många företag lyfter fram arbete med 

implementering av nya moduler (karaktärsdrag för fas två) samtidigt som 

de arbetar kontinuerligt med att matcha systemet till processerna 

(karaktärsdrag för fas ett). Det har således konkluderats att vår empiriska 

studie visar att företag kan befinna sig i fas ett och två samtidigt, fast i olika 

hög grad. Utifrån denna studie har fas tre inte kunnat urskiljas lika tydligt 

som de tidigare faserna, vilket även intervjun med Fornell bekräftar. En 

potentiell förklaring är att denna fas, enligt litteraturen, är väldigt svår att 

uppnå till fullo och är således svår att identifiera. Vi menar däremot att de 

flesta företag befinner sig i fas tre, men i olika hög grad. Genom att studera 

våra två fallföretag hittar vi vissa karaktärsdrag hos båda som tyder på en 

viss grad av uppfyllelse av fas tre, trots deras tidigare identifierade 

skillnader. Vi menar att den största svårigheten med att uppfylla fas tre är 

den mentalitetsförändringen som krävs av företag, detta kan i sin tur starta 

så fort företaget har bestämt sig för att implementera ett affärssystem och 

behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till de två föregående faserna. 

Sett till de två fallföretagen tycks utvecklingen av ett affärssystem under 

postimplementeringen i stor grad bero på yttre intressenters 

förhandlingskraft samt storleken på företaget. Vi menar att 

postimplementeringen av affärssystem kräver en viss intern fokus något 
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som minder, mer kundstyrda företag, inte har lika stor möjlighet till som de 

större. Skillnaderna mellan Arvid Nordquist och ESMA i form av storlek och 

deras kunders förhandlingskraft är därför, enligt oss, den huvudsakliga 

orsaken till deras skilda utnyttjande och utvecklande av systemet. Med detta 

sagt betyder det inte att vi anser att ESMA har utvecklat systemet på ett 

dåligt sätt. Ett passande postimplementeringsarbete för ESMA är inte 

nödvändigtvis den i litteraturen förspråkade då kundfokus uppenbarligen är 

något som är mer viktigt för företaget. 

5.3 KRITISKA OMRÅDEN 

Nedan analyseras och diskuteras de kritiska områdena som påverkar 

postimplementeringen. De är uppdelade i dimensionerna: ledning, projekt, 

organisation och system.  

5.3.1 LEDNINGSDIMENSIONEN 

Strategi 

Davenport (1998) menar att en verksamhets strategier bör modifieras för 

att passa systemet. Bensaou och Earl (1998) menar däremot motsatsen, att 

företag inte ska låta systemet styra organisationen utan ett affärssystem ska 

snarare vara ett verktyg till att uppnå de övergripande strategierna. Av alla 

empiriföretag är det endast ett som anpassar verksamhetens strategier för 

att matcha de nya möjligheter som implementeringen av affärssystemet 

bidrog till. Det specifika företaget hade en svår initial implementering men 

är överlag nöjda med systemet, vilket kan ses som styrkande av Davenports 

påstående. Av övriga företag var användandet och inställningen till 

affärssystemet divergerande, och inget tydligt mönster kunde utskiljas. 

Således går det inte att se någon tendens till om Davenports eller Bensaou 

och Earl påstående verkar vara det mest fördelaktiga. Sett till ESMA och 

Arvid Nordquist har ingen ändrat sina strategier för att möta affärssystemet 

utan använder affärssystemet som ett verktyg för att uppnå dessa. Att 

företagen lyckas olika bra med ett utvinna fördelar ur systemet bör således 

främst bero på andra faktorer än deras syn på affärssystemet som verktyg 

eller som styrande för strategier. 

Fornell menar att det märks en stor skillnad gällande synen på affärssystem 

mellan företag som arbetar enligt en långsiktig plan och de som är mer 

behovsstyrda. De som arbetar med en långsiktig plan har generellt en bättre 

förståelse för ett affärssystems möjligheter och hur de kan arbeta för att nå 
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dessa, menar han. Att Fornell har denna syn kan bero på att han har som 

konsult ser större fördelar i att en kund planerar för större 

utvecklingsprojekt, eftersom det i sin tur innebär en chans för 

konsultbolaget att involveras. ESMA utvecklar systemet sporadisk medan 

Arvid Nordquist har en blandning av långsiktiga planer och utveckling vid 

behov. Eftersom ESMA inte vill utveckla sitt system nämnvärt förfaller det 

sig naturligt att de inte planerar för stora investeringar och därigenom inte 

har en långsiktig plan. Avsaknaden av långsiktiga planer på ESMA resulterar 

förmodligen i att de inte identifierar nyttoeffekter lång tid i förväg och 

således inte är medvetna om potentialen hos affärssystem i samma grad 

som Arvid Nordquist. Därmed anser vi Fornells påstående som troligt. 

Ledarskap och stöd 

Fällman, Gustavsson och Dannqvist menar att det är relativt enkelt att få 

förändringar accepterade på Arvid Nordquist, speciellt om initiativet 

kommer från ledningen. De har en engagerad ledning och även en uttalad 

ledare för varje projekt, vilket tillsammans kan vara en starkt bidragande 

orsak till acceptansnivån. På ESMA däremot identifieras inte ledningen som 

engagerad, enligt Sommer har de enbart rollen att skjuta till pengar och kan 

därmed ses mer som en sponsor. Vidare menar Sommer att det är svårt att 

få en förändring accepterad över hela organisationen, en anledning till det 

kan vara att ledningens engagemang och stöd saknas på företaget. Detta 

styrks av Davenports (1998), Yus (2005) med fleras påstående att det är 

viktigt att ledningen är involverad i förändringsprojekt för att det ska bli 

lyckat. Även Fornell påpekar vikten av en deltagande och stödjande ledning 

då ett affärssystemprojekt ska genomföras på ett företag. Vidare stödjer 

även resultatet av telefonintervjuerna detta, då de visade att respondenter 

som upplevde sitt företags Go Live som kaotiskt och jobbigt inte hade både 

en engagerad och kunnig ledning. Dock visar den även att av de företag som 

hade en smärtfri implementering identifierade enbart en respondent sin 

ledning som både involverad och erfaren, vilket i sin tur tyder på att en 

engagerad ledning inte är det avgörande. Vad som skiljde detta företag mot 

övriga respondenter som ansåg sig haft en lyckad implementering var att 

den uttalade ansvarige för implementeringen även var med i 

ledningsgruppen, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Dock anses det 

som naturligt att en stödjande och engagerad ledning inte bidrar negativt till 

acceptansnivån. Det kan därför vara troligt att unika personers, som har 

möjlighet att påverka, engagemang är än mer viktigt än ledningens. Sett till 

ESMA är de starkt beroende av en specifik person för att utveckla sitt 

affärssystem. Initialt rekryterades Sommer för att ansvara för systemet, 
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därefter har han bytt position till ekonomichef då den tidigare lämnade 

företaget. Trots detta är han fortfarande initiativtagaren och den ansvariga 

för systemet, något som den tidigare ekonomichefen inte var. Utan Sommer 

skulle minimala resurser läggas på systemet och vi tror att situationen 

skulle återgå mot hur den var innan Sommer anställdes och arbetet med 

standardisering skulle avta. Därmed kan det sägas att en personers 

individuella syn kan påverka hur ett företag arbetar med sitt affärssystem 

och att det förutom formella ledare som sponsrar projekt även är viktigt 

med personer som tar initiativ till förändringar, och i den formen tar en 

ledarroll. 

Nahavandi (2009), Magnusson och Olsson (2008) samt Sumner (2005) 

påstår att en uttalad ledare som kommunicerar med de berörda är viktigt 

för att skapa delaktighet och påverkbarhet. En sammanställning av 

telefonintervjuerna visar att det är ganska jämnt fördelat mellan: en uttalad 

ansvarig, en grupp som ansvarig och ingen ansvarig vid affärssystemprojekt 

bland empiriföretagen. Dock går det inte att urskilja något resultatmönster 

som stödjer påståendet att en uttalad ledare är viktigt för att skapa 

acceptans. Därmed kan det påvisas att det inte verkar vara ett avgörande 

krav för att lyckas med förändringsprojekt, eftersom företag utan en uttalad 

ledare har lyckats. Vid den initiala implementeringen på ESMA hade 

företaget ingen som tog emot systemet. Sommer menar vidare att de inte 

pratat igenom hur de gemensamt skulle arbeta utan alla gjorde på sitt 

individuella sätt. Resultatet av implementeringen var, som presenterat 

tidigare, en kaosartad period där mångt och mycket inte fungerade. När 

Sommer sedan anställdes hade han huvudansvaret för affärssystemet och 

en av Sommers åtgärder var att arrangera användarmöten där diskussion 

kring användandet av affärssystemet fördes. Han påstår att detta var en 

viktig faktor som gjorde att företaget kunde standardisera processerna. 

Detta stödjer Nahavandis, Magnusson och Olsson samt Sumners påstående 

att en uttalad ledare som kommunicerar med de berörda är viktigt för att 

skapa delaktighet och påverkbarhet. Användarna på ESMA kunde efter detta 

acceptera förändringen lättare och ta till sig de standardiserade 

processerna. Även att användarna sinsemellan började kommunicera bör ha 

påverkat positivt, vilket bekräftas av Julin. 

Kompetens 

Fällman anser att Arvid Nordquists ledning har en grundläggande förståelse 

för vad det finns för möjligheter med IT och vilka nyttoeffekter som det kan 

generera. Dannqvist menar däremot att många ledningspersoner inte har 
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lika hög kompetens som han önskar och påpekar att dessa personer 

tenderar till att oftare vara emot systemförändringar, då de inte ser nyttan 

och nödvändigheten med förändringen. På ESMA är kompetensen ännu 

lägre hos ledningen och de och har inget större intresse av att utveckla 

systemet. Trots detta menar han att de förstår i en ganska hög grad de 

fördelar ett affärssystem kan innebära. Julin påpekar att ledningen har en 

negativ syn på affärssystem. Magnusson och Olsson (2008) samt Yu (2005) 

menar att ledningens kompetens har betydelse. Genom att de besitter rätt 

kompetens kan många kritiska faktorer som påverkar 

postimplementeringens utfall hanteras på ett fördelaktigt sätt (Yu, 2005). 

Att ESMA inte utvecklar systemet i samma grad som Arvid Nordquist kan 

beror på att ESMAs ledning inte har samma kompetens som Arvid 

Nordquist. ESMAs ledning kommer inte med initiativ till förändringar, enligt 

Sommer, vilket Arvid Nordquist ledning gör, enligt Fällman. Detta kan tolkas 

på så sätt att Arvid Nordquists ledning bättre förstår och ser de positiva 

fördelarna som affärssystemet kan bidra till om de använder det på ett visst 

sätt. Att Dannqvist påpekar att han vill se ytterligare utveckling av 

affärssystemet kan bero på att han än mer förstår de möjligheterna 

systemet kan innebära. Alternativt beror hans åsikt på ett överdrivet fokus 

på affärssystemet, där han inte har en lika vid syn på organisationen som 

resterande ledningsmedlemmar. Oavsett anledning ser vi det som positivt 

att Dannqvist sitter med i ledningen, då det i sin tur ökar systemfokus i 

ledningsgruppen. 

Summering – Ledningsdimensionen 

Av alla empiriföretag är det endast ett som anpassar verksamhetens 

strategier för att matcha de nya möjligheter som implementeringen av 

affärssystemet bidrog till. Övriga företag har skilda användningssätt och 

inställningar där ESMA har hämtat färre fördelar från systemet än Arvid 

Nordquist, vilket främst tenderar att bero på andra faktorer än synen på 

affärssystemet som verktyg eller som styrande för strategier.  

Fornell menar att de som arbetar med en långsiktig plan generellt har en 

bättre förståelse för ett affärssystems möjligheter och hur de kan arbeta för 

att nå dessa, jämfört med de som är behovsstyrda. Detta stödjs då de två 

fallföretagen studeras där avsaknaden av långsiktiga planer på ESMA 

förmodligen resulterar i att de inte identifierar nyttoeffekter. Sålunda är de 

inte medvetna om potentialen hos affärssystem i samma grad som Arvid 

Nordquist, som i sin tur har en blandning av långsiktiga planer och 

utveckling vid behov. 
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Enligt respondenterna på Arvid Nordquist är det relativt enkelt att få 

förändringar accepterade på företaget, speciellt om initiativet kommer från 

ledningen. De har en engagerad ledning och även en uttalad ledare för varje 

projekt, vilket tillsammans kan vara en starkt bidragande orsak till 

acceptansnivån. På ESMA är det svårt att få en förändring accepterad över 

hela organisationen vilket kan ha sin grund i att ledningen inte identifieras 

som engagerad. Även Fornells påståenden och resultatet av 

telefonintervjuerna tyder på att en deltagande och stödjande ledning 

förenklar genomförandet av affärssystemprojekt. Dock tyder studien även 

på att en engagerad ledning inte är det avgörande, utan att den uttalade 

ansvarige för implementeringen är ledningsmedlem kan ha betydelse. 

Vidare anses det att en persons individuella syn kan påverka hur ett företag 

arbetar med sitt affärssystem, där exempel från ESMAs arbete har 

identifierats. 

Studien visar att en uttalad ledare inte är en avgörande faktor för att lyckas 

med förändringsprojekt. På ESMA förenklades affärssystemutvecklingen då 

användarmöten arrangerades där Sommer kommunicerade ut förändringar. 

En annan positiv effekt av dessa möten var att kommunikation mellan 

användare sinsemellan och Sommer ökade. Kommunikation verkar därmed 

vara en viktigare faktor än en uttalad ledare.  

Att ESMA inte utvecklar systemet i samma grad som Arvid Nordquist kan 

beror på att ESMAs ledning inte har samma kompetens som Arvid 

Nordquist. ESMAs ledning kommer inte med initiativ till förändringar vilket 

Arvid Nordquist ledning gör. Detta kan tolkas på så sätt att Arvid Nordquists 

ledning bättre förstår och ser de positiva fördelarna som affärssystemet kan 

bidra till om de använder det på ett visst sätt. 

5.3.2 PROJEKTDIMENSIONEN 

Team och management 

Magnusson och Olsson (2008), Markus och Benjamin (1997) samt Yu 

(2005) påpekar vikten av en bra gruppsammansättning då projekt rörande 

affärssystem ska genomföras. Författarna menar att det är viktigt att 

gruppen består av kompetent personal med djupare kunskap om 

verksamheten, för att på så sätt minska glappet mellan verksamhetens krav 

och vad som faktiskt levereras.  

Samtliga empiriföretag som hade utfört större utveckling rörande 

affärssystemet under postimplementeringstiden gjorde det i projektform, 
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där en projektgrupp sattes samman. I enhet med Magnusson och Olssons 

(2008) rekommendationer menade alla av dessa företag att 

nyckelanvändare (eller superusers) oftast är medlemmar i sådana 

projektgrupper. En benägenhet som den empiriska studien visade var att 

desto mindre företaget är, desto mindre brukar en projektgrupp vara. Det är 

också mycket troligt att mindre företag bedriver större projekt mer sällan, 

dock är detta någonting denna studie inte entydigt kunde bekräfta. Både på 

Arvid Nordquist och på ESMA är det en person som generellt brukar vara 

projektledare och få ansvaret för att sätta samman en projektgrupp. Den 

generella trenden bland empiriföretagen, att utse nyckelanvändare redan 

vid implementeringen som sedan är med i många av de utförda projekten 

även under postimplementeringen, har såväl sina fördelar som nackdelar. 

Det faktum att flera empiriföretag påpekade svårigheter som de inte 

förutsåg med metoden av att använda sig av nyckelanvändare leder däremot 

till slutsatsen att de inte är så medvetna om nackdelarna. De största 

fördelarna består naturligtvis av att de kan agera som en brygga mellan 

systemet och organisationen och således kan på ett effektivt sätt bidra till 

identifikation av krav och eventuella problemområden. Detta är något 

Magnusson och Olsson (2008) hävdar och Fällman bekräftar. Nackdelen är 

däremot att en organisation blir beroende av dessa användare under resten 

av livscykeln. Ett exempel på detta är Sommers påstående gällande 

tidsbristen för företagets nyckelanvändare. Även andra respondenter har 

påpekat att det har blivit ett problem för företaget då nyckelanvändare har 

slutat och utvecklingen av affärssystemet har tillfälligt stoppats. Dessa 

nackdelar tycks vidare upplevas mer frekvent av mindre företag än av 

större, något som har sin grund i de större företagens uppenbara behov av 

att utbilda fler nyckelanvändare redan från början. Även om alternativet, att 

utbilda alla/fler användare i samma nivå som nyckelanvändarna för att 

sprida risken, inte är rimligt vill vi påstå att medvetenheten om nackdelarna 

kan räcka lång för att handskas med detta problem. I ESMAs fall hade mer 

resurser kunnat läggas på att frigöra nyckelanvändarnas tid, något vi tror 

att företagets ledning hade gjort ifall de hade förstått den roll de har. Istället 

lades resurser på att hyra in konsulter för att utföra användarstöd, något 

som är mycket dyrare. I de företag där nyckelanvändare som slutade 

orsakade problem hade företagen förstått den vikt de spelar i utvecklingen 

av systemet och således arbetet mer aktivt för att ersätta de. Genom att göra 

det hade de förmodligen sluppit stanna upp i sin utveckling helt. 

Sett till såväl Arvid Nordquist som ESMA anser vi att avsaknaden av 

formella rutiner för projektgruppssammansättningar kan vara av stor 

nackdel då de i dagsläget förlitar sig på kompetensen hos respektive 
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ansvarig att välja en lämplig sammansättning. Fällman sätter samman en 

projektgrupp på Arvid Nordquist genom att studera vilka områden som 

projektet kommer att beröra och sedan kalla in nyckelanvändare från 

respektive område. Detta är ett arbetssätt som vi anser är lämpligt, sett till 

Magnusson och Olssons rekommendationer, och borde gå förhållandevis lätt 

på företaget att formalisera i form av enklare checklistor. Det finns däremot 

en aspekt som inte går att formalisera och det är kompetensen och 

organisationskunskapen som gör det möjligt att sätta samman en bra grupp. 

Utifrån denna aspekt kan såväl Arvid Nordquist som ESMA få potentiellt 

stora problem i framtiden ifall Fällman respektive Sommer slutar. 

Plan 

Ett projekt föregås vanligtvis av ett investeringsbeslut. Hur detta beslut bör 

fattas är omdiskuterat i litteraturen. Keen (2011) och Wagle (1998) menar 

att kvantitativa värden bör vara grunden till besluten medan Bensaou och 

Earl (1998) samt Olson (2004) lyfter fram vikten av att kvalitativa värden 

finns med i investeringsbeslutet och menar att ett affärssystem kan erbjuda 

många kvalitativa fördelar. Bensaou och Earl (1998) samt Olson (2004) 

menar vidare att ett utvecklingsprojekt rörande affärssystem kan felaktigt 

förkastas ifall enbart kvantitativa värden betraktas vid investeringsbeslutet.  

Detta arbetes empiriska studie visar att företag snarare väljer att följa Keens 

och Wagles metod och fokusera på kvantitativa värden vid 

investeringsbeslut. Många påpekade vikten av såväl kvalitativa som 

kvantitativa värden, men i frågan om hur prioriteringen av projekt ser ut 

hos ledningen angav de flesta att projekt med större kvantitativa 

nyttoeffekter prioriterades över projekt med mer kvalitativa nyttoeffekter. 

Undersökningen visade vidare att både ESMAs och Arvid Nordquists ledning 

fokuserar på just kvantitativa nyttoeffekter primärt och att det snarare är 

viktigt att, då ledningen presenteras med ett investeringsförslag, ha god koll 

på kostnaderna än nyttoeffekterna. Ett annat resultat från undersökningen 

är att flera företag väljer att enbart lyfta stora projekt (kostnadsmässigt) till 

ledningsnivå, där Arvid Nordquist är ett av dessa. De projekt/justeringar av 

systemet som anses vara mindre får IT-chefen själv ta investeringsbeslut om 

och initiera. Sett till dessa företags identifikation om att företaget fokuserar 

på både kvantitativa och kvalitativa nyttoeffekter, men att ledningen oftast 

ger större fokus till kvantitativa, tordes betyda att mindre projekt är av mer 

kvalitativ art. Detta är något som också bekräftas av Fällman. I detta läge 

blir det intressant att jämföra hur ett investeringsbeslut förhåller sig till 

beslutsfattarnas IT-kompetens. På ESMA har Sommer identifierat en brist i 



93 

 

IT-kompetens hos ledningen och på Arvid Nordquist menar Dannqvist att 

det finns en del kvar att önska gällande detta område. Sett till detta kan det 

då hävdas att vikten av nyttoeffekter generellt, och kvantitativa specifikt, 

ökar i värde vid investeringsbeslut då personen/personerna som fattar 

beslutet har god IT-kompetens. Detta är något som bekräftas av Fornell som 

menar att när företag förstår den verkliga nyttan med ett affärssystem 

tenderar fokus på kostnader bli mindre och fokus på nyttoeffekter bli högre. 

Dannqvist menar att det är svårare för personerna med lägre IT-kompetens 

i Arvid Nordquists ledning att ta till sig och förstå vissa nyttoeffekter med en 

IT-investering. Ur denna aspekt anser vi att det är fördelaktigt att Sommer 

får göra prioriteringar av olika projekt innan de presenteras till ledningen. 

Då Sommer är med i företagets ledning anses han besitta tillräckligt med 

verksamhetskunskap för att göra organisatoriskt kloka rekommendationer, 

både med kvalitativa och kvantitativa mått sett. Vi ser däremot en risk i att 

Fällman får göra detsamma på Arvid Nordquist. Då många av de förslagen 

som hon lyfter fram går igenom har hennes bedömning bevisligen stor 

genomslagskraft, däremot kan hon sakna den nödvändiga 

verksamhetskunskapen för att faktiskt göra de bästa prioriteringarna.   

Generellt anser vi att det verkar finnas en medvetenhet hos de flesta 

empiriföretagen om vikten av att betrakta såväl de kvantitativa som 

kvalitativa nyttoeffekterna vid investeringsbeslut. Huruvida denna 

medvetenhet finns hos beslutsfattarna är däremot svårare att konkludera. 

De flesta empiriföretag identifierar att deras ledning förstår de nyttoeffekter 

ett affärssystem innebär men väljer ändå att fokusera på kvantitativa nyttor 

framför kvalitativa. Att fokus på kvantitativa nyttoeffekter blir högre då 

projektet innebär en stor kostnad eller då ledningen ska ta beslutet känns 

logiskt, de kvalitativa nyttoeffekterna är till sin natur mer osäkra och 

innebär större risker för företaget, då ett företag generellt försöker undvika 

risker. Det vi anser är viktigt i sammanhanget är att företagen tar sig tid att 

identifiera de nyttoeffekter ett projekt kan generera. Genom att göra detta 

tror vi att en större fokus kan skapas på att realisera dessa snarare än att 

bara fokusera på kostnaderna och i sin tur gå miste om vissa nyttoeffekter, 

något vi anser flera av våra empiriföretag har brister i. Det är däremot 

troligt att området kommer förbättras med tiden. Den generella IT-

kompetensen är något som naturligt ökar desto mer en person använder sig 

av just IT och således är det troligt att anta att framtida ledningar kommer 

att på ett mycket bättre sätt själva kunna identifiera och förstå de 

potentiella nyttoeffekter som en investering skulle innebära. Detta är även 

något som bekräftas av Fornell som menar att företag generellt sett har 
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blivit bättre på att själva identifiera nyttoeffekter allteftersom affärssystem 

har växt i betydelse. 

Utvärderingar av affärssystem anses av många författare som ett viktigt 

område för att säkerställa att det används på rätt sätt och således att de 

tilltänkta nyttoeffekterna faktiskt realiseras. Powel och Barry (2005) lyfter 

fram betydelsen av kontinuerligt utvärdera affärssystemet för att 

säkerställa att den understödjer verksamhetens regler. Tonnquist (2008) 

lyfter fram betydelsen av utvärderingar efter projekt och menar att de bör 

syfta till att utvärdera såväl processen som uppfyllelsen av mål. På så sätt 

ökar företag sin kunskap inför framtida projekt. Stefanou (2001) menar att 

affärssystemutvärderingar bör vara av såväl kvalitativ karaktär som 

kvantitativ för att fånga upp alla de nyttoeffekter som den genererar. 

Sett till utvärderingar efter affärssystemprojekt svarade majoriteten av 

empiriföretagen att detta är ett område som de kunde förbättra betydligt. 

Många berättar att utvärderingen består av en informell kontroll om projekt 

hade uppnått de önskade kraven eller inte. Det är enbart om projektet sågs 

som ett misslyckande som resurser lades på att göra en mer formell 

utvärdering. Vidare gjorde endast två företag kontinuerliga utvärderingar 

som syftar till att identifiera och i sin tur förbättra områden i systemet. Sett 

till detta resultat verkar fördelarna, som lyfts fram i litteraturen, 

överskuggas av nackdelarna. Den huvudsakliga nackdelen är enligt såväl 

Fällman som Sommer att kostnaden är väldigt hög. Fällman påpekar även 

att en djupare utvärdering kan leda till att brister som inte syns hittas, något 

som resulterar i att motivationen till att genomföra dessa är låg. Även från 

ledningens håll på Arvid Nordquist används utvärderingar snarare i syfte att 

kontrollera och styra än att lära då de enbart är fokuserade på om projektet 

har följt tidsramen, budgeten och att målen med projektet har nåtts. Arvid 

Nordquist är däremot ett av företagen som har handlat i linje med Powel 

och Barrys rekommendationer och gör utvärderingar kontinuerligt för att 

undersöka hur stödjande affärssystemet verkligen är. 

Vi tror att det finns en fördel i att lägga ner tid och göra en utvärdering efter 

varje större affärssystemprojekt, huruvida denna utvärdering ska vara av 

det formella slaget eller bara en informell erfarenhetsdelning är däremot 

svårt att dra några slutsatser om sett till detta arbetes empiriska studie. Det 

går att argumentera för en dokumenterad utvärdering i form av att 

erfarenheter och lärdomar då kan konserveras på företaget inför 

kommande projekt. Nackdelen är däremot att mycket av kunskapen som fås 

genom att göra ett projekt är svår att fånga i skriftliga utvärderingar, ifall 
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personer med erfarenhet gällande dessa projekt väljer att lämna företaget 

förloras förmodligen mycket kompetens oavsett. På samma sätt som vi 

anser att en brist av utvärderingar kan påverka ett företags 

nyttorealiseringsarbete negativt anser vi att en alltför rigorös och formell 

utvärderingsprocess kan göra detsamma. Förutom den höga 

kostnadsaspekten som detta skulle innebära finns det också en möjlighet till 

att företaget låser sig för mycket till de erfarenheter deras tidigare projekt 

bidragit till och missar att ta till sig andra personers erfarenhet. 

Oavsett val av utvärderingsform är det enligt oss av oerhörd vikt att faktiskt 

våga ställa de obekväma frågorna för att verkligen kunna komma fram till 

slutsatser gällande projektets verkliga utfall. Enligt Fällmans påstående 

verkar det finnas tendenser på företaget att sopa mindre lyckade projekt 

under mattan och gå vidare utan att ta reda på varför det gick snett. Genom 

att agera på detta sätt blir det då väldigt svårt att justera felen med projektet 

och de tilltänkta fördelarna kan potentiellt aldrig realiseras. Vi vill med 

detta argumentera för att företag bör hitta en balans mellan utvärderingens 

kostnad och den nytta som genereras i form av att potentiella svårigheter 

som står i vägen för realiseringen identifieras och åtgärdas. För att klara av 

att hitta denna balans är det viktigt hur misslyckanden hanteras i ett 

företag. Genom att fokusera på att belöna de som hittar och lyfter fram 

förbättringsmöjligheter snarare än att bestraffa de som misslyckas, kan 

företag då skapa en kultur där utvärderingar inte undviks på grund av 

rädsla för att upptäcka ett misslyckande. 

Extern 

Hälften av respondenterna märkte en minskning av motivationen kring 

affärssystemet då implementeringskonsulten lämnade företaget. En av 

respondenterna menade att detta låg i grund till att kompetensen kring 

systemets möjligheter försvann, då endast konsulten besatt denna. ESMA är 

ytterligare ett exempel på detta då de påstår sig själva inte ha någon 

utvecklingskompetens, utan är beroende av konsulten. Arvid Nordquist har 

större kompetens och är i den frågan inte lika beroende av konsulter som 

ESMA. Att Arvid Nordquist utvecklar sitt system mer än ESMA kan vara en 

påföljd av detta, utvecklingen för Arvid Nordquist bör således inte vara lika 

konsultberoende, samt bör initiativ och engagemang i högre grad kunna 

komma från företaget.  

Fornell menar att projektavslut även är en svår fas för konsulterna då 

kunderna tar över ansvaret för systemet vilket i sin tur är kritiskt för den 

fortsatta relationen. Endast ett fåtal företag utnyttjar tjänsten att konsulten 
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hjälper dem att identifiera affärsnyttor och nyttoeffekter som företaget 

kanske inte hade förväntat sig. Varken ESMA eller Arvid Nordquist 

utnyttjade denna möjlighet, en anledning kan vara att de kände att det 

kunde göra det tillräckligt bra själva, att kostnaderna skulle bli för höga eller 

att de såg en risk i att konsulten vinklade resultatet för påverka valet av 

implementeringskonsult. Att fullt ut förlita sig på konsultens kompetens och 

således bli beroende av denna får anses riskfyllt då konsulten förmodligen 

ser till sitt företag fördelar mer än till kundföretaget och även innehar unik 

kritisk kompetens som kundföretaget i sig inte kan styra över. Utkomsten av 

detta bör således bli att kunderna blir väldigt bundna till den konsult som 

de samarbetar med. Skulle detta konsultföretag sluta med sin verksamhet 

kan det bidra till ödesdigra konsekvenser för kundföretaget.  

Oavsett hur relationen med konsulter ser ut under postimplementeringen 

anses denna kontakt påverka ett företags val, antingen genom att företagen 

rådfrågar konsulter eller genom att konsulterna tar initiativ, vilket stödjs av 

Adam och O ´Dohertys (2000) påstående att relationen med konsulten har 

betydelse för postimplementeringen. Vi anser att konsultens kompetens och 

unika förmågor är fördelaktiga att utnyttja i de situationer som uppstår mer 

sällan och som kräver mycket resurser att bibehålla internt. Dock bör 

företag ha tillräckligt bra intern kompetens för att sköta det dagliga arbetet 

och för att genomföra utvecklingar av mindre komplexitet. Att använda sig 

av samma konsult som vid implementeringen bör vara fördelaktigt då de 

redan är införstådda vilka lösningar som valdes och vilka problem som kan 

uppstå. 

Summering – Projektdimensionen 

Samtliga företag som deltog i studien använder sig av nyckelanvändare 

(eller superusers). Bland de som utför större projekt är dessa 

nyckelanvändare även medlemmar i projektgruppen. Utifrån studien anser 

vi att det generellt saknas en medvetenhet kring en nyckelanvändares 

betydelse för postimplementeringsarbetet. Många empiriföretag motiverar 

valet av nyckelanvändare som projektgruppsmedlemmar med att de på ett 

effektivt sätt kan agerar som en brygga mellan systemet och organisationen, 

något som är helt i linje med litteraturen presenterat i detta arbete. Det som 

däremot upptäcktes var att flera företag upplevde stora problem att 

fortsätta sitt postimplementeringsarbete ifall de nyckelanvändare som 

utbildats vid systemimplementeringen valde att lämna företaget. Detta var 

ett problem som upplevdes mer frekvent av mindre företag än av större, 

något som har sin grund i de större företagens uppenbara behov av att 
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utbilda fler nyckelanvändare redan från början. Även om alternativet, att 

utbilda alla/fler användare i samma nivå som nyckelanvändarna för att 

sprida risken, inte är rimligt vill vi påstå att en större medvetenhet om 

nyckelanvändarnas roll kan räcka långt för att handskas med detta problem. 

Sett till projektgruppssammansättningen ser vi en risk i våra två fallföretags 

avsaknad av formella rutiner. I dagsläget förlitar sig företaget på 

kompetensen hos respektive ansvarig att välja en lämplig sammansättning, 

något som kan bli ett problem ifall företaget skulle bli av med den 

kompetensen. Genom att göra enklare checklistor kan iallafall en liten del av 

kompetensen konserveras på företaget för att underlätta ett eventuellt byte 

av ansvarig. 

Trots en allmän medvetenhet hos de flesta företag gällande såväl kvalitativa 

som kvantitativa faktorer visar detta arbetes empiriska studie att 

beslutsfattarna på företag överlag väljer att fokusera på främst kvantitativa 

värden vid investeringsbeslut. Detta är däremot ofta knutet till 

beslutsfattarnas IT-kompetens där kvalitativa nyttoeffekter ökar i betydelse 

på de företag som identifierar en hög IT-kompetens hos ledningen. Utifrån 

de två fallföretag har det också framkommit att prioriteringar bland olika 

projekt ofta görs av IT-ansvarig innan det förslaget lyfts fram för 

ledningsgruppen. Detta är enligt oss en fördelaktig strategi så länge den IT-

ansvariga anses besitta tillräckligt hög verksamhetskunskap för att göra 

organisatoriskt kloka rekommendationer. 

Generellt anser vi att det verkar finnas en medvetenhet hos de flesta 

empiriföretagen om vikten av att betrakta såväl de kvantitativa som 

kvalitativa nyttoeffekterna vid investeringsbeslut. Huruvida denna 

medvetenhet finns hos beslutsfattarna är däremot svårare att konkludera. 

Det vi anser är viktigt i sammanhanget är att företagen tar sig tid att 

identifiera de nyttoeffekter ett projekt kan generera. Genom att göra detta 

tror vi att en större fokus kan skapas på att realisera dessa snarare än att 

bara fokusera på kostnaderna och i sin tur gå miste om vissa nyttoeffekter, 

något vi anser flera av våra empiriföretag har brister i. Vi argumenterar 

däremot för att detta är ett område som kommer att förbättras i framtiden 

då den generella IT-kompetensen blir allt högre. 

Många av arbetets fallföretag berättar att utvärderingen består av en 

informell kontroll om projekt hade uppnått de önskade kraven eller inte. 

Det är enbart om projektet sågs som ett misslyckande som resurser lades på 

att göra en mer formell utvärdering. Kostnadsfrågan är den huvudsakliga 

anledningen till att utvärderingar ofta inte utförs men Fällman lyfter också 
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fram att en djupare utvärdering kan leda till att brister som inte syns hittas, 

något som resulterar i att motivationen till att genomföra dessa är låg. Vi 

tror att det finns en fördel i att lägga ner tid och göra en utvärdering efter 

varje större affärssystemprojekt, huruvida denna utvärdering ska vara av 

det formella slaget eller bara en informell erfarenhetsdelning är däremot 

svårt att dra några slutsatser om sett till detta arbetes empiriska studie. Vi 

vill med detta argumentera för att företag bör hitta en balans mellan 

utvärderingens kostnad och den nytta som genereras i form av att 

potentiella svårigheter som står i vägen för realiseringen identifieras och 

åtgärdas. 

Hälften av respondenterna, ESMA inkluderat, märkte en minskning av 

motivationen kring affärssystemet då implementeringskonsulten lämnade 

företaget, där en påtalad anledning var att kompetens försvann. På Arvid 

Nordquist är kompetensen högre vilket kan vara en bidragande faktor till 

att utvecklar sitt system mer då de inte är lika konsultberoende. Oavsett hur 

relationen med konsulter ser ut under postimplementeringen anses denna 

kontakt påverka ett företags val, antingen genom att företagen rådfrågar 

konsulter eller genom att konsulterna tar initiativ. Vi anser att konsultens 

kompetens och unika förmågor är fördelaktiga att utnyttja i de situationer 

som uppstår mer sällan och är för resurstunga för att bibehållas internt. Att 

fullt ut förlita sig på konsultens kompetens och samarbete och således bli 

beroende av denna anses däremot riskfyllt. 

5.3.3 ORGANISATIONSDIMENSIONEN 

Kultur 

En respondent påpekade att förändringsbenägenheten i organisationen 

beror på vilka intressenter som påverkas. Många är rädda att förändra 

något som påverkar en viktig kund där samarbetet är bra, även om 

förändringen skulle kunna innebära en ännu mer fördelaktig relation, 

menar respondenten. Att förändra något som inte fungerar är aldrig svårt. 

Att förändra någonting som däremot fungerar är egentligen det som 

definierar om en organisation har en förändringsbenägen kultur eller inte. 

Således är det aktuella företaget inte särskilt förändringsbenäget även om 

de själva anser sig vara det. Vidare är det ett krav att utveckla användningen 

av affärssystemet kontinuerligt för att kunna nå fas tre, utveckling, i 

livscykeln och i sin tur utvinna ytterligare fördelar ur ett affärssystem. Att 

utveckla affärssystemet som fungerar ganska bra i fas två kräver således en 

förändringsbenägen kultur. 
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De empiriföretag som identifierat sig som ej förändringsbenägna hade alla 

en problemfylld initial implementering. Därmed är det troligt att företag 

som är förändringsbenägna har lättare att genomföra förändringsprojekt. 

Detta stödjs bland annat av Magnusson och Olsson (2008) som menar att 

det är viktigt att företag har en förändringsbenägen kultur då de ska arbeta 

med affärssystemprojekt, annars kan satsningen inte lyckas alls eller bli 

väldigt dyr. ESMA är ett exempel på detta när de initialt implementerade sitt 

affärssystem. Där fanns det ingen mottagare för systemet och personalen 

ville inte ändra sitt sätt att arbeta. Detta innebar väldigt höga 

konsultkostnader för ESMA, vilket i sin tur innebar att satsningen blev 

extremt dyr. Det var först när Sommer anställdes och användarmöten 

introducerades som användarna accepterade förändringen fullt ut. Sumners 

(2005) menar att det är viktigt att användarna förstår förändringar för att 

de ska vara öppna mot en förändring. Hade företaget varit öppen för 

förändringar redan från början hade det troligtvis inte stött på samma höga 

grad av problem då de lättare tagit emot affärssystemet, dock är detta 

förmodligen bara en del i problemet. På Arvid Nordquist däremot betraktas 

organisationen som öppen och positivt inställda för förändringar. Fällman 

tror att detta beror på att företaget har trygga ägandeformer. De anställda 

kan då fokusera på att utveckla företaget än att fundera över deras plats på 

företaget. Fällman berättar att hon pratar och diskuterar med individerna 

som berörs av en förändring för att på så sätt generera engagemang och en 

positiv inställning till förändringen. Hon anser att detta är viktigt för att 

skapa större möjligheter till att utvinna de positiva effekter som 

förändringen kan innebära. Detta stödjs av Karamitsos, Apostolopoulos och 

Bugami (2010) påstående att användarna måste vara engagerade i 

realiseringen av önskade fördelar för skapa bättre förutsättningar att 

inhämta dem. Dock kan det finnas en risk i att företag är för 

förändringsbenägna och inte analyserar och diskutera tillräckligt väl och 

överge gamla lösningar för snabbt, vilket i sig kan bli onödigt kostsamt. 

Fällman berättar att vid ett antal tillfällen har förändringar på företaget inte 

lyckats då förarbetet inte gjorts tillräckligt väl och de förväntade effekterna 

inte uppnåtts. I detta perspektiv kan det påstås att Arvid Nordquist är för 

förändringsbenägna, med sin grund i att de inte analyserade och 

underbebyggde förändringarna tillräckligt väl innan de genomförde dem.  

Fornell menar att viljan till att utveckla affärssystemet är en 

generationsfråga, de yngre ser IT som en naturlig del i vardagen och inte 

som krånglig och komplex. Detta diskuterar även Sommer som menar att 

han tidigare ansåg att det berodde på ålder, om en individ accepterade 

förändring på företaget eller inte. Dock har han ändrat syn på detta och 
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menar att det istället är individuellt. Det faller sig mer naturligt att det 

snarare är en individs persons intresse och inställning som påverkar hur 

pass förändringsbenägna de är i frågan, det är viljan att ta till sig nya 

lärdomar och utvecklas som spelar roll. Att en äldre generation är mer 

försiktiga till förändringar är inte konstigt, anser vi. De har gjort saker på ett 

visst sätt som har fungerat tidigare och förmodligen även deltagit i mindre 

lyckade förändringsprojekt. Det är även troligt att de inte är lika 

uppdaterade vad ny teknik och IT kan medföra, vilket yngre tenderar till att 

ha mer erfarenhet i. Att Fornell även ser det som en generationsfråga är 

därmed inte konstigt. 

Trots den snabba teknikutvecklingen kvarstår samma problem vid 

implementering av affärssystem som för femton år sedan. Detta bör 

innebära att problemen snarare beror på människan, som inte har 

förändrats, än systemen. Därför bör kulturen och i sin tur människan vara 

en faktor som är extra viktig. 

Förändring i organisation och processer 

Nilsson, Olve och Parment (2010) menar att organisationers utveckling mot 

ett mer decentraliserat beslutsfattande delvis har sin grund i 

affärssystemutvecklingen och att affärssystem kan både vara 

decentraliserande och centraliserade. Davenport (1998) menar däremot att 

affärssystem bidrar till centralisering, i form av standardisering av 

processer och kontroll av information. Endast ett av företagen som 

medverkade i en telefonintervju har förändrat sin organisation från det att 

de implementerade sitt affärssystem, trots att både hierarkiska och 

ickehierarkiska företag har medverkat i studien. Affärssystemets påverkan 

på organisationsstrukturen tycks därför inte vara särskilt stor, däremot kan 

ett affärssystem bättre passa en viss typ av struktur. Sommer menar att 

affärssystem bättre passar hierarkiska företag som är uppbyggda av 

funktioner, något som ESMA inte är, medan Fällman anser att ett 

affärssystem kan användas på ett bra sätt på ett företag som driver någon 

typ av produktförsäljning, oavsett organisationsstruktur. Att de flesta 

företag kan använda affärssystem på ett bra sätt är troligt, dock bör de 

finnas en skillnad i hur lätt det är att implementera standardiserade 

processer på företaget, och i sin tur systemet. 

Hälften av de tillfrågade företagen anpassade medvetet sina processer till 

systemets standard vid den initiala implementeringen. Detta angreppssätt 

menar Davenports (1998) är den fundamentala tanken med ett 

affärssystem. Även Magnusson och Olsson (2004) och Davenport, Harris 
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samt Cantrell (2004) menar att anpassningen bör ske på detta sätt. Bensaou 

och Earl (1998) menar däremot att människan ska styra hur processerna 

ska se ut. Nilsson (2000) uttrycker dessa två vinklar som att affärssystemet 

dels kan vara stödjande för att nå mål och strategier och dels vara styrande 

på verksamhets arbetssätt. Båda fallföretagen identifierar sina system som 

stödjande snarare än styrande. Huruvida styrande eller stödjande är det 

mest fördelaktiga är svårt att uttala sig om sett till denna studies omfattning. 

Vi anser dock att det bör vara positivt att se över vad affärssystemet kan 

bidra till och vilka effekter det kan få, och på så sätt låter det styra framtida 

investeringar. Dock bör företaget i sig inte styras av systemet. Fornell 

berättar att systemen har under de senare åren blivit mer flexibla och kan i 

större grad anpassas och konfigureras till en bredare flora av arbetssätt och 

verksamhetsutformningar. Detta bör innebära att det finns mindre hinder 

än tidigare till att anpassa systemet till verksamheten. Förutsättningarna vid 

tillfället då Davenport med flera sade sina påståenden är därmed inte 

desamma som idag och en möjlighet finns i att de idag har en annan åsikt. 

Även denna studies resultat skulle kunna bli annorlunda om den skulle 

genomföras om fem år eftersom förutsättningarna för företagen skulle vara 

annorlunda, den centrala frågan behöver nödvändigtvis inte vara lika kritisk 

i framtiden. 

Ett av de företag som ändrade systemets processer för att passa 

verksamheten hade en mycket svår implementering. Tillslut togs beslutet 

att byta infallsvinkel och försöka använda systemets standard. Idag är 

företaget mycket missnöjt med systemet och planerar ett byte. ESMA 

arbetar med att anpassa företagets processer för att möta systemet, där 

förändringarna och anpassningarna har mött motstånd. Företaget hade vid 

den initiala implementeringen inga standardiserade processer, vilket bör 

vara en orsak till de påtalade svårigheterna med att anpassa verksamheten. 

Arvid Nordquist har däremot inte påtalat något problem med anpassningen 

mellan verksamheten och systemet, vilket kan bero på olika faktorer. En 

anledning kan vara att företaget hade standardiserade processer vid den 

initiala implementeringen och krävde därför mindre förändring, systemet 

och verksamhetens processer kan också vara väldigt lika vilket i sin tur 

resulterar i att inga större anpassningar krävs. Vidare lades det ner mycket 

resurser initialt för att förstå skillnader och likheter mellan affärssystemet 

och organisationens processer. På ESMA däremot fanns det ingen som tog 

emot systemet och Sommer anser att företaget egentligen inte var medvetna 

om hur processerna egentligen var uppbyggda. Dessa situationer tyder på 

att om ett företag väljer att anpassa sig efter systemet är det viktigt att veta 

hur detta påverkar verksamheten. Således bör företag lägga ner resurser på 
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det initiala arbetet med att se hur verksamhetens processer skulle förändras 

innan systemet implementeras. Vidare har de företag som valt att anpassa 

systemet inte karaktäriserats av en mer problemfylld implementering. Dock 

visar det att den fortsatta utvecklingen har varit smidigare om företagen har 

systemstandard. Således verkar valet inte vara det viktigaste för utgången 

av Go live, snarare tyder det på att valet påverkat utvecklingssmidigheten i 

framtiden. 

Fornell menar att företag som implementerat standard tänker mer 

långsiktigt medan företag som justerar mycket tänker mer kortsiktigt, eller 

är mer behovsstyrda. Att Arvid Nordquist implementerade standard är inte 

konstigt med tanke på att de hade långsiktiga planer. De har även en ledning 

som tänker långsiktigt, men däremot anpassade de systemet för mycket i 

det avseendet att det var krångligt att senare koppla systemet till 

dotterbolagens. I detta avseende verkar det således som att Fornells 

påstående verkar stämma överlag. Däremot motsätts påståendet i det 

avseende att Arvid Nordquist justerade i för stor grad trots att de tänker 

långsiktigt. Vidare försökte även ESMA implementera standard, trots att de 

inte verkar tänka särskilt långsiktigt utan snarare är behovsstyrda. Därmed 

finns det brister i Fornells påstående. 

Studien visar att den vanligaste utvecklingsformen av affärssystem är 

mindre projekt som syftar till att anpassa systemet till företagets processer 

och krav. Davenport (1998) menar att systemet bör konfigureras och 

justeras kontinuerligt för att verksamheten och systemet ska ligga i nära 

linje med varandra. Företagen nämnde att syftet med projekten var just att 

skapa en närmre förbindelse mellan verksamhetens krav och systemet. 

Studien visar däremot inte att de företag som väljer motsatsen, att anpassa 

verksamheten, inte bidrar till att systemet och verksamheten ligger i linje 

med varandra. Därmed stödjs påståendet till en liten grad, dock bör 

ytterligare undersökningar göras för att bredda stödet. 

Kommunikation 

Nahavandi (2009) och Lindell (2005) menar att det är viktigt att lägga tid 

och pengar på bra kommunikation. Kommuniceras förändringen ut tidigt 

ökar möjligheterna för acceptans. Även Fällman menar att ett viktigt 

redskap till att bygga upp acceptansen hos användarna är kommunikation. 

Hon uppfattar det som att acceptansen ökar hos användarna då 

kommunikationen mellan de som genomför förändringen och de som 

påverkas av den är öppen. De småprojekt som genomförs på ESMA kommer 

huvudsakligen fram på de användarmöten som Sommer arrangerar. Där är 
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användare med och diskuterar förändringar och således blir de 

direktinformerade om vilka förändringsprojekt som kan komma att 

genomföras. Detta bör bidra positivt till att få igenom de förändringar som 

har diskuterats på dessa möten. Även att ett förändringsförslag 

vidarebefordras från dessa mötet ses som ett tecken till att förändringen är 

relevant och genom detta lättare att acceptera. Lindell (2005) menar att 

kommunikationen bör ske i små steg. Detta påstående styrks av en 

respondents utsaga då han menade att det var lättare att skapa acceptans 

om de kommunicerade ut en förändring så fort de visste att förändringen 

skulle ske. Då kände de anställda sig mer trygga med förändringen då den 

väl trädde i kraft. Angående hur mycket resurser som ska läggas ner på 

kommunikation kan det tyckas att det är viktigt med en bra avvägning. Det 

finns en risk att lägga ner för mycket resurser för att rättfärdiga nyttan med 

det, t.ex. bör acceptans lättare kunna skapas om individerna får vara med 

och diskutera förändringsmöjligheter samt hur effekterna ska hanteras. 

Dock kan detta ses som onödiga resursnedläggningar för mindre 

förändringar som inte påverkar användarna i lika stor grad. Till dessa är det 

troligt att acceptans skapas genom att enbart kommuniceras ut 

förändringen innan den genomförs.  

Summering – Organisationsdimensionen 

För att nå fas tre behövs en förändringsbenägen kultur då det är ett krav att 

utveckla användningen av affärssystemet kontinuerligt för att uppnå fasen, 

även inom områden som redan fungerar bra. Det kan finnas en risk i att 

företag är för förändringsbenägna och inte analyserar och diskuterar en 

förändring tillräckligt väl och överger gamla lösningar för snabbt, vilket i sig 

kan bli onödigt kostsamt. Vidare anses kulturen vara av extra stor vikt för 

att hantera de problem som uppstår vid implementeringen av affärssystem. 

De empiriföretag som identifierat sig som ej förändringsbenägna hade alla 

en problemfylld initial implementering, där personal på ESMA accepterade 

förändring först när användarmöten introducerades. Därmed är det troligt 

att företag som är förändringsbenägna har lättare att genomföra 

utvecklingsprojekt. På Arvid Nordquist betraktas organisationen som öppen 

och positivt inställda för förändringar. Anställda som påverkas av ett 

förändringsprojekt inkluderas i diskussioner och på så sätt skapas 

engagemang och en positiv inställning på företaget, vilket de anser är viktigt 

för att skapa större möjligheter till att utvinna de positiva effekter som 

förändringen kan innebära. Studien visar även att Arvid Nordquist kan 

betraktas som för förändringsbenägna i vissa situationer, med sin grund i 
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att de har haft brister i hur de analyserade och underbebyggde 

förändringarna innan de genomförde dem. Fornell menar att viljan till att 

utveckla affärssystemet är en generationsfråga, de yngre ser IT som en 

naturlig del i vardagen och inte som krånglig och komplex. Det faller sig mer 

naturligt för oss att det snarare är en individs persons intresse och 

inställning som påverkar hur pass förändringsbenägna de är i frågan, det är 

viljan att ta till sig nya lärdomar och utvecklas som spelar roll. 

Endast ett av företagen som medverkade i en telefonintervju har förändrat 

sin organisation från det att de implementerade sitt affärssystem, trots att 

både hierarkiska och ickehierarkiska företag har medverkat i studien. 

Affärssystemets påverkan på organisationsstrukturen tycks därför inte vara 

särskilt stor, däremot kan ett affärssystem bättre passa en viss typ av 

struktur. Att de flesta företag kan använda affärssystem på ett bra sätt är 

troligt, att en skillnad i hur lätt det är att implementera standardiserade 

processer bör däremot finnas. Fornell berättar att affärssystemen har under 

de senare åren blivit mer flexibla och kan i större grad anpassas och 

konfigureras till en bredare flora av arbetssätt och 

verksamhetsutformningar. Detta bör innebära att det finns mindre hinder 

än tidigare till att anpassa systemet till verksamheten. Hälften av de 

tillfrågade företagen anpassade medvetet sina processer till systemets 

standard vid den initiala implementeringen, vilket har varit svårt att dra 

slutsatser kring om det var positivt eller negativt.  

Till skillnad från ESMA har Arvid Nordquist inte påtalat något problem med 

anpassningen mellan verksamheten och systemet. Tre påtänkta anledningar 

till detta är att företaget redan tidigare hade standardiserade processer, 

systemet och verksamhetens processer kan också vara väldigt lika samt att 

den initiala resurssatsningen för att förstå skillnader och likheter mellan 

affärssystemet och organisationens processer minskade problemen. Utifrån 

den empiriska studien verkar valet om huruvida systemet eller 

verksamheten ska anpassas inte vara det viktigaste för utgången av Go live, 

snarare tyder det på att valet påverkar utvecklingssmidigheten i framtiden.  

Fornell menar att företag som implementerat standard tänker mer 

långsiktigt medan företag som justerar mycket tänker mer kortsiktigt, eller 

är mer behovsstyrda. Resultatet från studien av de två fallföretagen visar att 

Fornells påstående har brister, då Arvid Nordquist som har långsiktiga 

planer fick problem efter att de justerat processerna i för stor grad samt att 

ESMA som implementerade standard trots att de inte verkar tänka särskilt 

långsiktigt utan snarare är behovsstyrda. 
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Både på Arvid Nordquist och på ESMA uppfattas acceptansen för en 

förändring öka hos användarna då kommunikation riktas mot dem och de 

får delta i en diskussion. En respondent påpekade även att det var lättare att 

skapa acceptans om de kommunicerade ut en förändring så fort de visste att 

förändringen skulle ske. Självklart är det positivt för acceptansen om så 

många som möjligt är involverade så mycket som möjligt men det krävs en 

bra avvägning av hur mycket resurser som ska läggas då det finns en risk att 

lägga ner för mycket resurser för att rättfärdiga nyttan med det. 

5.3.4 SYSTEMDIMENSIONEN 

Användare och utbildning 

Nahavandi (2009) samt Magnusson och Olsson (2008) påpekar att det är 

viktigt att involvera användare tidigt, gärna i form av utbildning, för att öka 

acceptans och kompetensnivån. Det finns däremot en risk i att involvera 

användarna i ett för tidigt skede innan det stadium då det blir 

arbetsrelevant och det inte går att utnyttja i vardagen. Vidare menar 

Magnusson och Olsson (2008) att användarna bör fortsätta att utbildas och 

involveras på olika sätt för att skapa engagemang och få feedback på 

förbättringsförslag. Dessa påståenden kan styrkas då fallföretaget ESMA 

studeras. På företaget var det lättare att förändra processerna då 

användarna tillsammans diskuterade och kom fram till hur de skulle 

standardisera sina processer på så kallade användarmöten. Innan dessa 

möten introducerades kunde en person påverka standardiseringen utan att 

se till vilka konsekvenser det fick för andra. Då blev det i sin tur mycket 

svårt att få övriga personer att acceptera förändringen och ändra sitt sätt att 

arbeta. Vidare hävdar Sommer att specifika förändringar under 

postimplementeringen har varit lätta att genomföra, då de kommer från 

användarna själva. Att användarna känner att de kan påverka verkar 

därmed vara en faktor som underlättar vid förändringar. Vidare påpekade 

många respondenter att de personer som varit med och arbetat fram en viss 

förändring hade lättare att acceptera denna. Det anses även troligt att om 

företag involverar användare och får och implementerar förbättringsförslag 

går det smidigare och effektivare att på olika sätt nå fördelar. Däremot 

innebär en högre grad av medverkande en högre kostnad för företag, vilket 

måste avvägas. Ingen av de deltagande empiriföretagen hade någon formell 

utbildning under postimplementeringen som syftade till att utbilda 

slutanvändarna. Trots detta har företagen i olika stor grad lyckats realisera 

fördelar med affärssystemet, vilket visar att utbildning inte är den enbart 
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påverkande faktorn som i sin tur är ganska självklart. Till vilken grad 

vidareutbildning påverkar kan därmed inte analyseras.  

Markus et al. (2000) påstår att många användare inte har tillräckligt med 

utbildning då till exempel inmatningsfel görs. Företaget blir då beroende av 

nyckelpersoner som inte kan ägna sig åt uppgifter som till exempel fortsatt 

utbildning (Markus, Axline, Petrie, & Tanis, 2000). Denna risk har även 

identifieras av en anonym respondent, Fällman och Sommer, där Sommer 

berättar att ESMA har problemet med att frigöra tid för superusers för att 

utbilda personal. En anledning till detta kan vara att ESMA är ett litet företag 

jämförelsevis med Arvid Nordquist. På Arvid Nordquist finns det fler 

personer som kan täcka upp för utbildningstiden på avdelningen som 

berörs av utbildningen medan resursfriläggningen har mycket större 

påverkningskraft på ESMA där en avdelning är väldigt liten och enbart ett 

fåtal personer ska täcka upp för en hel tjänst.  

Summering – Systemdimensionen 

Många respondenter påpekade att de anställda som varit med och arbetat 

fram en viss förändring hade lättare att acceptera denna. Att användarna 

känner att de kan påverka verkar därmed vara en faktor som underlättar 

vid förändringar, dock innebär en högre grad av medverkande en högre 

kostnad som måste avvägas. Fortsatt utbildning och involvering under 

postimplementeringen för användarna kan skapa engagemang och ge 

feedback på förbättringsförslag, vilket ESMA är ett exempel på. De 

anordnade användarmöten som bidrog till att användarna lättare 

accepterade de förändringar som diskuterades på dessa möten. Ingen av de 

deltagande empiriföretagen hade någon formell utbildning under 

postimplementeringen som syftade till att utbilda slutanvändarna och har i 

sin tur lyckats realisera fördelar med affärssystemet i olika grad, vilket visar 

att utbildning inte är den enbart påverkande faktorn som i sin tur är ganska 

självklart. 

Att använda sig av superuser vid utbildning är väldigt vanligt bland de 

studerade företagen. Det finns däremot en risk i att det är svårt att frigöra 

tid för dessa att hålla i utbildning, där det verkar vara mer problematiskt för 

ett mindre företag som ESMA, jämförelsevis med Arvid Nordquist. 
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6 SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras arbetets slutsatser, vilka avser att besvara 

frågeställningarna. Slutsatserna har byggts upp genom att utgå från de, för 

arbetes intervjustudie, specifika slutsatserna i analysen. Efter slutsatserna 

lyfts författarnas egen reflektion fram. Avslutningsvis sammanfattas 

slutsatserna och förslag på framtida områden att studera vidare diskuteras. 

6.1 SLUTSATSER 

Arbetets frågeställningar behandlar identifiering av hur företag arbetar 

under postimplementeringsfasen av affärssystem för att realisera 

nyttoeffekter samt att belysa vilka huvudsakliga faktorer som kan tänkas 

påverka detta arbete. Genom att besvara dessa avses syftet med arbetet 

uppfyllas, nämligen att identifiera viktiga aspekter gällande företags 

agerande i postimplementeringen av affärssystem som påverkar 

realiseringen av nyttoeffekter. 

Nyttoeffekter 

Studien har kunnat styrka de i litteraturen nämnda fördelarna i de tre 

huvudgrupperna (operativa effektiviseringar, förbättrad ledning och 

strategisk styrning samt organisatorisk integration) som ett affärssystem 

kan skapa. Konklusioner som kan dras är att de flesta företag har realiserat 

dessa fördelar men graden av realisering företag emellan tycks beror på hur 

de utvecklar och använder systemet. Således tycks det finnas möjlighet att 

realisera nyttoeffekterna redan från start, oberoende av var i livscykeln ett 

företag befinner sig. Vidare tyder denna studies resultat på att 

empiriföretagen utvecklar och implementerar sitt affärssystem i syfte att 

inte tappa konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter snarare än att få 

fördelar gentemot dem. En preliminär slutsats som kan dras utifrån detta är 

att affärssystemet i sig inte ger konkurrensfördelar utan skapar 

möjligheterna till det, eftersom de flesta företag utnyttjar affärssystem på 

ett grundläggande sätt men lyckas inte inhämta de mer strategiska 

fördelarna. 

Affärssystemet livscykel 

Utgående från affärssystems livscykel, som presenterats i referensramen, 

har detta arbetes empiriska studie resulterat i ett flertal slutsatser. Den 

första slutsatsen behandlar ordningen i viket de tre olika faserna under 

postimplementeringen uppfylls. Även fast identifikationen av 
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postimplementeringsfaserna anses överensstämma med de identifierade i 

litteraturen tyder denna studie på att fas ett (stabilisering) och fas två 

(ständig förbättring) sker samtidigt på många företag och att livscykeln kan 

ses som en iterativ process snarare än en sekventiell som litteraturen 

antyder. Detta är en slutsats som bör gå att generalisera till alla företag som 

utvecklar sitt affärssystem under postimplementeringsfasen. Varje enskild 

utvecklings livscykel sker parallellt med hela affärssystemets livscykel och 

de upprepande utvecklingscyklarna bidrar i sin tur till affärssystemets 

utveckling. Vidare har den empiriska studien visat att fas tre (omvandling) 

är identifierat hos samtliga empiriföretag oavsett nivå av 

postimplementeringsarbete, dock i olika hög grad. Således menas att viss 

uppfyllande av fas tre kan uppnås utan att något större utvecklingsarbete 

med affärssystemet gjorts.  Detta då den största svårigheten att uppnå fasen 

är att skapa en mentalitetsförändring på företaget, vilket kan starta så fort 

beslutet att implementera ett affärssystem är fattat, något som även bör 

vara oberoende av företag och bransch. Överlag tyder dessa slutsatser på att 

ett affärssystems livscykel inte sker i sekventiella faser utan är en iterativ 

process. 

Studien har också identifierat två områden, ej behandlade i den litteraturen 

som lyfts fram i detta arbete, som påverkar ett företags möjligheter till 

realisering av nyttoeffekter. Dessa är storleken på företaget samt 

intressenternas förhandlingskraft, där främst kundernas förhandlingskraft 

är identifierat i arbetet. Det har visats att ett kundberoende företag inte 

bestämmer över sina egna processer i lika hög grad, något som oundvikligen 

påverkar deras postimplementeringsarbete och deras utvecklingstakt längs 

livscykeln. Även storleken på företaget tycks ha en avgörande betydelse för 

möjligheterna att utveckla ett affärssystem, dels sett ur ett 

kostnadsperspektiv men även ur ett kompetensperspektiv. Dessa två 

aspekter bör kunna generaliseras till samtliga företag då de inte anses unika 

och inga större skillnader ses vid en utökning av mängden fallföretag. Det 

bör även tilläggas att dessa två områden bör ses som något som påverkar 

möjligheten att på ett bra sätt hantera de kritiska dimensionerna 

identifierade i litteraturen. 

Viktiga aspekter i ledningsdimensionen 

Huruvida det är fördelaktigt att se sitt affärssystem som stödjande eller 

styrande har i studien inte verkat ha betydelse för postimplementeringen, 

trots att litteraturen förespråkar båda sidor. Däremot kan slutsatser dras att 

företag som använder långsiktiga planer tycks ha en bättre förståelse kring 
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affärssystemets möjligheter. Detta nämns inte specifikt i litteraturen och 

möjligheten finns att slutsatsen enbart gäller fallföretagen, vilket gör den 

svår att generalisera. Däremot stödjs den av en utomstående part (konsult) 

som varit involverade i ett stort antal projekt på olika företag och bör 

således vara av det generella slaget. Det bör dock påpekas att konsulter 

antagligen gärna vill lyfta fram vikten av långsiktiga planer till sina kunder 

av andra anledningar än enbart för att skapa en bättre förståelse hos 

kunden. En långsiktig plan innebär antagligen en större konsultinblandning 

och således mer fakturerade timmar än en kortsiktig. Således kan 

konsultens utsagor gällande denna aspekt vara vinklade.  

En generell slutsats som fås utifrån studien är att en engagerad ledning 

bidrar positivt till att införa förändringar på företaget och i sin tur skapa 

möjligheter till att realisera ytterligare nyttoeffekter av ett affärssystem. 

Dock tyder studien även på att en engagerad ledning inte är det avgörande, 

utan att den uttalat ansvariga för implementeringen är ledningsmedlem kan 

ha betydelse. Emellertid verkar en persons individuella syn kunna ha stor 

påverkan gällande hur företaget i stort utvecklar och använder sitt 

affärssystem. Dock är studiens fallföretag med djupare intervjuer begränsat 

till två och en bredare studie gällande detta kan vara intressant att 

genomföra för att se om det kan vara andra faktorer som egentligen är mer 

avgörande.  

En motsättning till den gängse teorin som visats är att en uttalad ledare för 

ett förändringsprojekt inte verkar ha en särskild betydelse, däremot har 

studien påvisat att kommunikation mellan ledaren och de berörda anställda 

har varit avgörande för att skapa acceptans för en förändring, vilket även 

flera litteraturkällor stödjer. 

Även slutsatser kring hur kompetensnivån hos ledningen påverkar 

utvecklingen av ett företags affärssystem kan dras. En ledning med hög 

kompetens och i sin tur god förståelse kring vilka möjligheter ett 

affärssystem bidrar till att fler utvecklingsinitiativ tas, just för att utnyttja de 

nämnda möjligheterna. Detta kan underbyggas både av logiska resonemang, 

ser en person fördelarna vill denna förändra sig för realisera dessa om 

möjligt, samt från de två fallföretagen. Även litteraturen menar att 

kompentensen hos ledningsgruppen påverkar, vilket gör denna slutsats väl 

underbebyggd och av generell karaktär. 

Ledarens roll och användares involvering bör logiskt sett påverka ett 

förändringsprojekts utfall. Ju mer användarna involveras desto mer 

resursintensiv blir förändringen, därmed bör det vara av betydelse att ha en 
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bra avvägning mellan att få en förändring accepterad på ett smidigt sätt och 

hur mycket resurser det kan motiveras för. 

Viktiga aspekter i projektdimensionen 

Sett till det faktum att samtliga empiriföretag utbildar nyckelanvändare som 

sedan är med i projekt under postimplementeringsfasen, i syfte att agera 

som en brygga mellan organisationen och systemet, tyder detta på att det är 

en strategi som används av de flesta företag och är helt enligt de 

rekommendationer som presenteras i litteraturen. Denna studie har kunnat 

påvisa vikten som dessa personer har på ett företags 

postimplementeringsarbete då flertalet empiriföretag angav svårigheter 

med att fortsätta sin affärssystemutveckling då dessa inte kunde delta, av 

olika anledningar. I och med detta anses denna studie bekräfta den i 

litteraturen förklarade vikten som personer med såväl 

organisationskunskap som systemkunskap har för utvecklingen av ett 

affärssystem under postimplementeringen. Med denna slutsats som 

bakgrund anses ett medvetande gällande den vikt en nyckelanvändare 

spelar under postimplementeringen vara av stor vikt. Detta blir extra viktigt 

sett till att kompetensen som krävs av nyckelanvändare sannolikt tar lång 

tid att bygga upp då mycket av kompetensen inte kan dokumenteras utan är 

erfarenhetsbaserad. 

Investeringsbeslutets betydelse för realiseringen av nyttoeffekter under 

postimplementeringen är ett ämne kring vilka generella slutsatser har varit 

svåra att dra. Föga överraskande kunde arbetets empiriska studie påvisa att 

det finns en medvetenhet hos de flesta företag gällande såväl vikten av 

kvalitativa som kvantitativa faktorer, men vid ledningsbeslut var de 

kvantitativa faktorerna, främst kostnaderna, av större vikt och avgörande. 

Vidare sågs en trend bland de företag som identifierade sina beslutfattare 

som kunniga gällande IT i att de kvalitativa faktorerna verkade öka i 

betydelse, något som ses som rimligt. Arbetets referensram staterar vidare 

att det är först då långsiktighet uppnås gällande ett affärssystems utveckling 

som de största fördelarna kan inhämtas. Utifrån detta och det faktum att 

kvalitativa faktorer är långsiktiga till sin natur borde det teoretiskt innebära 

att de företag som lyfter fram de kvalitativa faktorerna har ett mer 

långsiktigt tänkande och således möjlighet att realisera fler nyttoeffekter än 

de som fokuserar på kostnader. Detta är dock något som arbetet inte har 

kunnat påvisa stämmer i praktiken. Även om ingen definitiv slutsats har 

kunnat dras gällande investeringsbeslutets påverkan på realiseringen av 

nyttoeffekter har däremot en annan viktig aspekt uppmärksammats, 
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nämligen vikten av avvägning. Utveckling av ett affärssystem kan variera 

kraftigt i storlek mellan allt från mindre justeringar till implementering av 

nya moduler. Denna kraftiga variation i samband med kostnaden för att 

utföra ett underbebyggt investeringsbeslut gör det således olönsamt att 

göra underlag för investeringsbeslut till de mindre projekten. Detta 

bekräftas också av flera fallföretag som menar att det enbart är de 

kostnadsmässigt stora projekten som lyfts upp till ledningsnivå medan de 

mindre justeringarna får IT-asvariga självständigt ta beslut om. 

Sett till utvärderingarnas betydelse, och kanske främst genomförande, 

under postimplementeringen skiljer sig litteraturstudien överraskande 

mycket från resultatet av den empiriska studien. Medan stora delar av 

litteraturen lyfter fram vikten av att utvärdera för att bättre kunna 

identifiera och realisera nyttoeffekterna verkar de flesta företag tycka att de 

fördelar en utvärdering innebär inte väger upp kostnaderna. Det faktum att 

utvärderingar gör att misslyckade projekt lever länge trots att de ansvariga 

hellre vill glömma och gå vidare nämndes också som en möjlig orsak till 

bristen av utvärderingar. Huruvida företag väljer att inte genomföra 

utvärderingar i samma grad som litteraturstudien framhåller på grund av de 

inte anser att fördelarna vägs upp av kostnaderna, trots god förståelse för 

fördelarna, eller på grund av att de inte fullt ut förstår fördelarna, har det 

med denna studie varit svårt att konkludera. Däremot visar studien 

tendenser till att det snarare är den förstnämnda förklaringen som är 

orsaken då många respondenter påpekade att utvärderingar var ett område 

de kunde bli betydligt bättre på men att kostnadsfrågan inte tillät det. 

Logiskt sett borde utvärderingar bidra till en identifikation av existerande 

och framtida potentiella nyttoeffekter, något som i sin tur underlättar 

realiseringen av dessa. I praktiken verkar däremot kostnadsfrågan sätta 

begränsningar och informella utvärderingar genomförs snarare i syfte att 

dela erfarenheter än för att realisera nyttoeffekter. 

Arbetets empiriska studie visar också att konsulternas inblandning är av 

betydelse för realiseringen av nyttoeffekter under postimplementeringen. 

Då samtliga empiriföretag anlitade konsulter för den initiala 

implementeringen och även under de större projekten under 

postimplementeringen var denna slutsats inte särskilt överraskande. Hur 

pass mycket konsulten påverkar är däremot starkt knutet till hur pass 

mycket intern kompetens företaget anses besitta, där större företag logiskt 

sett borde generellt ha en fördel gentemot de mindre. 
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Viktiga aspekter i organisationsdimensionen 

En slutsats som grundar sig i den empiriska studien är att en 

förändringsbenägen kultur är viktig utifrån flera aspekter. För att nå den 

tredje fasen (omvandling) i affärssystemets livscykel krävs det att företaget 

kontinuerligt utvecklar sig, även i områden som redan fungerar, och därmed 

krävs en förändringsbenägen kultur för att uppfylla fas tre i en större grad. 

Vidare är förändringsbenägenhet viktigt för att slippa lägga ner onödiga 

resurser på att få en förändring accepterad, dock har en risk i att vara för 

förändringsbenägna identifierats då förändringar kan ske utan välgrundade 

beslut som i sin tur får negativa konsekvenser. Förändringsbenägenhet har 

visat sig påverka utvecklingen av affärssystem hos alla de medverkande 

företagen i studien och påpekas som kritisk även i gängse litteratur, något 

som innebär att slutsatsen bör kunna generaliseras.  

Ett affärssystem bidrar oftast till att ett företag förändrar sina processer 

dock tycks inte systemet påverka ett företags organisationsstruktur, likväl 

kan det med logiska resonemang dras slutsatsen att ett systems 

standardiserade processer är lättare eller svårare att implementera på en 

viss typ av företag då olika mycket justeringar krävs. I studien anpassade 

hälften av företagen sina processer till systemets standard, men några 

generella slutsatser kring effekten av det har inte varit möjligt att dra då 

studien är avgränsad från att studera företag innan implementeringen. 

Däremot verkar valet om huruvida systemet eller verksamheten ska 

anpassas påverka utvecklingssmidigheten i framtiden där anpassning av 

systemet försvårar fortsatta utvecklingar. 

Att förändringsansvariga kommunicerar med användarna samt att dessa 

kommunicerar sinsemellan rörande förändringar är viktigt för att de 

berörda lättare ska acceptera en förändring. Vidare har det även visats sig 

fördelaktigt om en förändring kommuniceras ut så fort som möjligt i flera 

steg, då individer lättare har tagit till sig denna, vilket även påtalas i 

litteraturen. Därmed kan det påpekas att kommunikation med alla berörda 

parter vid affärssystemutvecklingar är viktigt för att förverkliga en 

förändring på ett smidigare och effektivare sätt. Att denna slutsats även kan 

motiveras logiskt, då det är uppenbart att en individ lättare accepterar en 

förändring om denne blir införstådd varför och vad det innebär, samt att 

kommunikation även förespråkas som kritisk i litteraturen bidrar till att den 

bör vara generell. 
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Viktiga aspekter i systemdimensionen 

Att involvera användare i arbetet med att ta fram och realisera utvecklingar 

har visat sig fördelaktigt för att få personerna att acceptera de förändringar 

som utvecklingen innebär. Genom att involvera användarna i den fortsatta 

utvecklingen av systemet kan värdefull feedback fås vilket kan förbättra 

systemet ytterligare, dock har inga slutsatser gällande huruvida fortsatt 

utbildning under postimplementeringen av ett affärssystem påverkar 

realiseringen av nyttoeffekter. Via logiska resonemang kan det däremot dras 

slutsatsen att det är viktigt att användarna först och främst har den 

utbildning som krävs för att utföra rutinmässiga arbetsuppgifter, men även 

att om användarna hade en bättre inblick i vilka möjligheter som finns 

skapas möjligheter att bättre förbättringsförslag ges, vilket även litteratur 

förespråkar. Ingen av empiriföretagen använde sig av någon formell fortsatt 

utbildning för användarna vilket göra att dessa slutsatser saknar 

praktikrelevanta grunder. En fortsatt studie med djup i detta område anses 

därmed aktuellt att genomföra. 

Att använda sig av superusers vid utbildning under postimplementeringen 

var väldigt vanligt bland de studerade företagen. Det har i studien 

uppmärksammats en risk i att det är svårt att frigöra tid för dessa att hålla i 

utbildning, där det verkar vara mer problematiskt för ett mindre företag. Att 

just mindre företag har mer problem med detta förefaller sig ganska logiskt 

eftersom de vanligtvis har mindre resursfriläggningsmöjligheter. 

Övergripande konklusioner 

Överlag stödjer detta arbete vikten av de kritiska dimensionerna som har 

presenterats i referensramen. Alla dessa är av betydelse i 

postimplementeringsarbetet för att realisera nyttoeffekter. Det som skiljer 

sig åt är att studien även har identifierat aspekter inom dessa dimensioner 

som inte lyfts fram av litteraturen. För det första belyser inte litteraturen 

externa faktorer såsom kundernas förhandlingskraft. Intervjustudien visar 

däremot att detta är av stor betydelse för affärssystemutvecklingen och, i 

förlängningen, nyttorealiseringen. Vidare har ett företags storlek 

identifierats spela en stor roll gällande dess möjlighet att hantera de kritiska 

dimensionerna som presenterats i referensramen. Det har vidare 

identifierats en distinkt skillnad mellan de kritiska dimensionerna där 

ledning och organisation ses som förutsättande för nyttorealisering under 

postimplementeringen, medan faktorerna projekt och system snarare bör 
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betraktas som förenklare. Denna slutsats har sin grund i att de aspekter som 

lyfts fram i dimensionerna projekt och system har identifieras att i stor grad 

påverka realiseringen av nyttoeffekter baserat på hur mycket resurser 

företaget väljer att lägga ner på dessa. Exempelvis har slutsatsen dragits att 

desto mer pengar företag väljer att lägga ner på att göra investeringsbeslut 

och utvärdering samt utbilda sina användare, desto högre är sannolikheten 

att de kommer att kunna realisera fler nyttoeffekter (det bör dock nämnas 

att bara för att nyttoeffekter realiseras betyder det inte att de är värde de 

pengar som har lagts ner). På grund av detta kallas de för förenklare. Sett till 

dimensionerna ledning och organisation har slutsatsen dragits att dessa inte 

entydigt går att påverka på ett lika enkelt sätt som förenklarna, dessutom 

anses dessa dimensioner som viktigare för nyttorealiseringen än 

förenklarna och benämns därför som förutsättare. Utifrån detta ses en 

tillräckligt hög grad av de förutsättande dimensionerna vara kritiskt för att 

ens kunna börja realisera nyttoeffekter, medan de förenklande underlättar 

denna realisering baserat på till hur hög grad dessa tillämpas. Avvägningen 

mellan nerlagda resurser och den nytta som fås vid tillämpning av de 

förenklande dimensionerna är beroende på den företagsspecifika 

situationen samt deras förmåga att hantera de förutsättande 

dimensionerna. Denna slutsats ses dock som tentativ.  

Avslutningsvis finns det en poäng i att än en gång belysa att denna studie 

har en begränsad mängd fallföretag och att det kan finnas ytterligare 

faktorer som har betydelse som inte kommit fram i denna rapport. Vidare 

kan studiens empiriföretag vara unika och områden identifierade kan 

således ha mindre betydelse för andra företag. 
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6.2 SAMMANFATTNING 

Tabell 6 Sammanfattning av slutsatserna 

Område Slutsats 

Nyttoeffekter  Studien har styrkt att affärssystem bidrar till 

fördelar i form av operativa effektiviseringar, 

förbättrad ledning och strategisk styrning samt 

organisatorisk integration. 

 Möjligheterna att realisera nyttoeffekterna tycks 

finnas redan från start, oberoende av var i 

livscykeln ett företag befinner sig. 

 Företag utvecklar och implementerar sitt 

affärssystem i syfte att inte tappa 

konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter 

snarare än att få fördelar gentemot dem. 

 Ett affärssystem tycks inte kunna ge ett företag 

konkurrensfördelar. 

Affärssystemets 

livscykel 

 Studien tyder på att affärssystemets livscykel 

snarare bör ses som en iterativ process än en 

sekventiell. 

 Storleken på företaget samt intressenternas 

förhandlingskraft är två aspekter som tycks ha 

stor påverkan på ett företags 

postimplementeringsarbete. 
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Lednings-

dimensionen 

 Företag som använder långsiktiga planer tycks 

ha en bättre förståelse kring affärssystemets 

möjligheter. 

 En engagerad ledning bidrar positivt till att 

införa förändringar på företaget och i sin tur 

skapa möjligheter till att realisera ytterligare 

nyttoeffekter av ett affärssystem. 

 En formellt uttalad ledare för ett specifikt 

förändringsprojekt tycks inte vara av större 

betydelse. 

 Kommunikation mellan ledaren och de berörda 

anställda har varit avgörande för att skapa 

acceptans för en förändring. 

 En ledning med hög kompetens tycks ta fler 

initiativ till utveckling av affärssystem under 

postimplementeringen. 

Projekt-

dimensionen 

 Nyckelanvändare används i de flesta företag som 

en brygga mellan organisationen och systemet. 

 Vid större investeringsbeslut är det främst de 

kvantitativa faktorerna som är av betydelse. 

Kvalitativa faktorer tycks däremot öka i 

betydelse i takt med att beslutsfattarnas IT-

kompetens. 

 Vid investeringsbeslut är det viktigt med 

avvägningar mellan kostnad och nytta. 

 Logiskt sett borde utvärderingar bidra till en 

identifikation av existerande och framtida 

potentiella nyttoeffekter, något som i sin tur 

underlättar realiseringen av dessa. I praktiken 

verkar däremot kostnadsfrågan sätta 

begränsningar och informella utvärderingar 

genomförs snarare i syfte att dela erfarenheter 

än för att realisera nyttoeffekter. 



117 

 

Organisations-

dimensionen 

 För att nå den tredje fasen (omvandling) i 

affärssystemets livscykel krävs det att företaget 

kontinuerligt utvecklar sig, även i områden som 

redan fungerar. 

 Ett affärssystem tycks vanligen inte påverka ett 

företags hierarkiska struktur, däremot verkar 

valet om huruvida systemet eller verksamheten 

ska anpassas påverka utvecklingssmidigheten i 

framtiden, där anpassning av systemet försvårar 

för utvecklingar. 

 Kommunikation med alla berörda parter vid 

affärssystemutvecklingar är viktigt för att 

förverkliga en förändring på ett smidigare och 

effektivare sätt. 

System-

dimensionen 

 Att involvera användare i arbetet med att ta 

fram och realisera utvecklingar har visat sig 

fördelaktigt för att få personerna att acceptera 

de förändringar som utvecklingen innebär. 

Övergripande 

konklusioner 

 Överlag stödjer detta arbete vikten av de kritiska 

dimensionerna som har presenterats i 

referensramen. 

 Det har vidare identifierats en distinkt skillnad 

mellan de kritiska dimensionerna där ledning 

och organisation ses som förutsättande för 

nyttorealisering under postimplementeringen, 

medan faktorerna projekt och system snarare 

bör betraktas som förenklare. 

 En tillräckligt hög grad av de förutsättande är 

kritiskt för att ens kunna börja realisera 

nyttoeffekter, medan de förenklande underlättar 

denna realisering baserat på till hur hög grad 

dessa tillämpas. 

 

 



118 

 

6.3 REFLEKTION ÖVER SLUTSATSERNA 

Resultatet av denna rapport visar att det inte är några större skillnader på 

de problem som företag ställs inför idag och de som de ställdes inför för 

femton år sedan, men däremot har två ytterligare dimensioner adderats. Att 

problemen inte minskat trots att systemen och tekniken har utvecklats 

lavinartat anses anmärkningsvärt, vilket i sin tur borde innebära att det 

snarare är människan som är den huvudsakliga faktorn än tekniken. Dock 

bör det påpekas att problemen må vara inom samma område men grunden 

till dem är inte desamma. Ny teknik för femton år sedan ses inte som något 

speciellt idag då människan har accepterat denna, emellertid kommer 

ständigt tekniska utvecklingar vilket innebär att tekniken ofta är nytt och på 

så sätt mäts den av motstånd. Därmed är det möjligt att så länge som 

tekniken utvecklas i den takt den gör kommer systemen möta samma 

problem. 

Vidare kan företag i princip alltid räkna med problem då de implementerar 

ett affärssystem, men hur pass stora dessa problem blir samt till vilken grad 

företag kan få fördelar ur systemet beror på hur de förbereder sig och 

arbetar med systemet.  T.ex. har kulturen på företaget visats sig vara extra 

viktig, vilket går i linje med att det är människan och inte tekniken som är 

den viktigaste faktorn.  

Studien påvisar att faserna under affärssystemets livscykel inte bör ses som 

sekventiella utan snarare faser som sker samtidigt i en iterativ process, 

vilket går emot den gängse teorin. Att skapa modeller för ett affärssystems 

implementering är svårt då den är en så pass invecklad. Dessa modeller 

passade förmodligen bättre förr då systemet mer sågs som en renodlat 

ekonomisystem men med den tekniska utvecklingen är affärssystem mer 

komplicerade och händelsestyrda och därmed kan det vara svårt att dela 

upp livscykeln i distinkta faser med nyttoeffekter tillhörande en specifik fas. 

Den tredje fasen omvandling kan snarare visualiseras likt en stapel som 

växer i takt med att ett företag utvecklar systemet och anpassar sig till det. 

Även graden av realiserade nyttoeffekter kan ses på detta sätt där en viss 

grad finns redan från början och ökar i takt med att fas tre nås i högre och 

högre grad.  
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6.4 FRAMTIDA FORSKNING 

Då detta arbete har haft en begränsad fallstudie har flera områden inte 

behandlats så grundligt som vi hade önskat. Det har även under arbetets 

gång uppkommit idéer och hypoteser som inte ingår i rapportens syfte. 

Nedan har vi listat de huvudsakliga områden som vi anser är intressanta för 

framtida forskning. 

 En större utredning gällande skillnader mellan stora och små 

företags förmåga att hantera de kritiska områdena under 

postimplementeringen av ett affärssystem. Detta arbete anses ha 

haft en alltför smal fallstudie för att kunna hävda att samtliga 

skillnader mellan stora och små företag har belysts. Dock har 

studien, med dess begränsade omfattning, sett tendenser till 

ytterligare sådana. Även en likande uppdelning mellan specifika 

branscher kan tänkas vara intressant att studera. 

 En fortsatt undersökning gällande detta arbetes slutsatser angående 

de förutsättande och möjliggörande faktorerna är att föredra. En 

större undersökning med fler företag bör genomföras för att testa 

slutsatsernas giltighet.  

 En tendens som framkom under arbetet var att det borde finnas en 

skillnad mellan företag som implementerade ett affärssystem 

nyligen och de som implementerade ett tidigare. Trots att en bredd 

av implementeringstillfälle fanns i studien kunde inga skillnader 

kopplat till detta visas men sett till det faktum att IT-kompetensen 

hos användarna blir högre samt att affärssystemen blir allt mer 

flexibla, gör denna aspekt intressant att undersöka vidare. 

 Hur pass mycket företags medvetenhet påverkar hur nöjda de är 

med systemet är också en intressant aspekt att undersöka 

ytterligare. T.ex. kan utomstående konsulters åsikter kring hur väl 

företag arbetar med sitt system skilja sig från deras egna 

uppfattning, då konsulten kan jämföra med andra företag. 

 Mer konkreta förslag till metoder kring hur de kritiska områdena 

ska hanteras. Detta arbete har enbart syftat till att utvärdera vilka 

faktorer som har en påverkande roll vid postimplementeringen. 

Således har konkreta förslag till förbättringar inte presenterats, 

något som bör vara av intresse för framtida forskning. 

 En komplettering till detta arbete kan även vara att föredra. Genom 

att utföra fler kvalitativa intervjuer kan en större förståelse kring 

den påverkan de presenterade områdena införskaffas. Till exempel 
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finns det anledning att belysa användar- och ledningsperspektivet 

ytterligare. Genom kompletteringar kan även slutsatser i denna 

rapport få högre validitet. 
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8.1 BILAGA 1 - INTERVJUUNDERLAG – KONSULTER 

Då syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse samt ta del av 

konsulternas personliga erfarenheter gällande problemområdet var 

intervjuernas grad av standardisering låg. Detta innebär att det fanns 

mycket utrymme för respondenten att själv styra intervjun och således 

syftade detta intervjuunderlag enbart till att säkerställa att alla områden 

hade täckts och att tillräckligt med information från vart och ett av dessa 

områden hade erhållits. 

Inledande 
Berätta lite kort om din befattning och erfarenhet inom branschen. 

Vilka områden och aspektergällande arbete med affärssystem belyser ni 

extra och lyfter fram vid försäljning till era kunder? 

Hur stort investeringsbeslut är egentligen implementeringen av ett nytt 

affärssystem för ett företag?  

Investeringsbeslut 
Hur ser investeringsbeslutsprocessen ut från ert perspektiv?  

Brukar implementeringskonsulter vanligtvis vara involverade i beräknandet 

av investeringen? 

Hur bra upplever du företag är på att identifiera och värdera ett 

affärssystems alla fördelar? 

Affärssystemets livscykel 

Vilken del i ett affärssystems livscykel anser du det finns utrymme för mest 

förbättringar? 

Hur mycket gällande investeringen är bestämt när konsulter kommer in i 

bilden? 

Angående kravspecifikation: 

 Hur mycket blandar ni er i? 

 Hur byggs den upp? 
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Vilka mål brukar företag ha med implementeringen? (hårda, mjuka) 

Hur pass mycket brukar ett företags processer förändras och anpassas till 

systemet?  

Hur vanligt är det att det sker anpassning av systemet för att 

passa processerna? 

Är det vanligt att kunderna har funderat över hur de vill 

använda systemet för att få ut ny och bättre information och 

analyser över hela företaget, gentemot vad de gjorde innan? 

Företags synsätt, hur långt brukar planeringen och fokus sträcka sig? 

Brukar fokus och horisont skilja mellan konsulterna och kunden?  

 Vem bestämmer fokus? 

 Vem brukar tänka kort- respektive långsiktigt? När? 

I vilket skede planeras det hur företaget ska utveckla systemet efter 

Go live? 

Vilka fördelar brukar företagen se med affärssystemet, både innan och då 

det är implementerat? 

Hur ser kunskapen ut på företag gällande de taktiska och 

strategiska fördelarna ett affärssystem kan ge upphov till? 

Brukar företag fortsätta samarbeta med er och på olika sätt utveckla vidare 

affärssystemet efter Go Live? 

 På vilket sätt? 

Vilka typer av ”faser” brukar företag gå igenom efter Go live? 

(stabilisering, ständig förbättring, omvandling) 

Vilka fördelar brukar synas i respektive fas? 

Är integration i värdekedjan, vanligt? 

Strategisk ekonomistyrning 

Brukar företag reflektera över hur ett affärssystem påverkar företaget och 

vad som bör ändras annat än processerna och informationshanteringen? 

(kultur, strategier, ek. styrning…) 



3 

 

Kritiska områden vid postimplementering 

Finns det stora skillnader i hur väl företag lyckas med 

postimplementeringen av affärssystem? 

Har du identifierat några särskilda aspekter eller områden som brukar 

påverka postimplementeringen av affärssystemet? T.ex. ledningens stöd. 

Vad kännetecknas de företag som lättare brukar lyckas med 

postimplementeringen? 

Vilka problem är vanliga under postimplementeringen? 

 Vad brukar förhindra problemen? 

 Hur löses problemen då de dykt upp? 

Hur arbetar ni/konsulter med relationen till kunderna efter Go live? 

 Viktiga aspekter? 

Utvärderingar – följa nyttoeffekternas realisering 

När och hur genomförs utvärderingar av implementeringen? 

 Hur arbetar ni? (kvantitativt, kvalitativt) 

Är det vanligt med utvärderingar som syftar till att följa upp just 

nyttoeffekter? 

Avslutande 

Något annat du tycker är viktigt angående arbetet med, utvecklingen av 

affärssystem?  
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8.2 BILAGA 2 - INTERVJUUNDERLAG – TELEFONINTERVJU 

Då dessa intervjuer gjordes på cirka 20-30 min per respondent, 

efterfrågades ganska korta och koncisa svar. Tanken var att dessa intervjuer 

skulle vara av det mer strukturerade slaget dock så hände det väldigt lätt att 

respondenterna ”spann vidare” och diskuterade även andra aspekter då en 

fråga ställdes. Som vi har nämnt i metod-kapitlet var tanken med dessa 

intervjuer (såväl telefon som de djupare) att få respondenternas egna 

reflektioner och tankar snarare än den allmänna uppfattningen på företaget. 

Inledning 

Företag:  Omsättning:   Bransch: 

Befattning och ansvarsområden: 

När implementerades nuvarande affärssystem (go-live) affärssystemet? 

 Var du anställd på företaget då? 

Hur smärtfritt var det att implementera systemet på företaget? 

Affärssystemets livscykel 

Har ni ökat funktionalitet av systemet i efterhand, när och vad i så fall? 

Har/hade ni någon tidsplan för affärssystems projekt? Följs den? 

Om ja: När skapades den(innan eller efter 

implementeringen/projektet)? 

Hur har ni reflekterat kring processtandardiseringar? 

Har införandet av affärssystem inneburit att ni har sett över er 

informationshanteringsstruktur? 

Hur ser utbildning av användarna ut vid nya affärssystemsprojekt? (även 

mellan projekten) 

Vilka fördelar har uppmärksammats med projekten, när visades dem? (Både 

de du och andra har sett) 

Vilka nackdelar har ni sett med implementeringen, när? 

Investeringsbeslut 
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Hur motiverades det att resurser läggs ner på affärssystem? 

Är det mestadels kvantitativa fördelar som lyfts fram eller vad 

det de mjukare värderingarna som är viktigare? 

Hur identifierades fördelarna och hur följdes de upp? 

Anser du att det vanligtvis är ett genomarbetat investeringsbeslut? 

Har det hänt att syftet/målet ändrats under vägen? 

Följa nyttoeffekternas realisering 

Har det gjorts en utvärdering efter implementationen? 

Om ja: Vilka faktorer har man tittat på vid utvärderingen? 

Om nej: Varför inte? 

Kritiska områden vid postimplementering 

LEDNINGSDIMENSIONEN 

Anpassades t.ex. affärsstrategin, verksamhetsstrategin, då ni 

implementerade ert affärssystem? 

Vem har ansvar för affärssystemprojekt? 

Om ledningen inte var ansvarig: Vad hade ledningen för 

roll/inställning? 

ORGANISATIONSDIMENSIONEN 

Hur upplever du företagskulturen? Har det skett en förändring de senaste 

åren? 

Hur tas beskedet om förändringar i affärssystemet emot av de som ska 

använda det? 

När, och hur får de veta? 

När i implementeringsprocessen involveras användarna? 

Har användarna haft en aktiv roll vid utvecklingen av 

användandet eller har de mer varit föremål för utbildning? 

SYSTEMDIMENSIONEN 
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Hur har IT-personalen arbetat med affärssystemet efter det togs i drift? 

Har de sysslat med rutinarbete, hjälpa användarna med 

småfel, hållit i utbildning, varit support etc.? 

KONSULTENS ROLL 

Hur har kommunikationen med implementeringskonsulten varit efter ”go 

live”? 

Har ni märkt en skillnad över hur motivationen kring utvecklingen av 

affärssystemet har varit efter det att konsulterna är färdiga med sitt 

uppdrag? 
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8.3 BILAGA 3 – SAMANFATTNING TELEFONINTERVJUER 

Företag A B C D E F G H I J K 

Omsättning (Mkr) 100-

500 

500-

1000 

100-

500 

100-

500 

100-

500 

500-

1000 

100-

500 

1000+ 100-

500 

1000+ 1000+ 

År implementerat 2000-

2005 

2000-

2005 

2000-

2005 

2000-

2005 

2000-

2005 

2000-

2005 

1995-

1999 

2000-

2005 

2000-

2005 

1995-

1999 

2000-

2005 

Implementeringsti

d 

- 2 år 8 

veckor 

20 

veckor 

12 

veckor 

1 år - 4 år 12 

veckor 

6-8 

månader 

- 

Lagt till moduler 

under 

postimplementeri

ngen? 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Ledningsdimensionen 

Engagerad 

ledning? 

Ja Nej Nej Ja Nej Nej - Ja Nej - Nej 

Kunnig ledning? Ja - Ja Ja Nej Ja - Ja Nej Ja Nej 

Långsiktiga planer 

för 

affärssystemsutve

cklingen? 

- Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Anpassa strategin 

som en följd av 

implementeringen

? 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

En uttalat ansvarig 

för 

affärssytemsutvec

kling? 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Ansvaret för 

affärssytemsutvec

klingen har 

tilldelats en 

Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej 
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grupp? 

Projektdimensionen 

Projektansvarig 

med i ledningen? 

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Använder sig av 

nyckelanvändare? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Genomarbetade 

investeringsbeslut 

inför nya projekt? 

Ja Ja Ja - - - Nej Nej Ja Ja Ja 

Kvalitativa eller 

kvantitativa 

värden som 

viktigast vid 

investeringsbeslut

? 

Båda Kvalita

tiva 

främst 

Båda - - Båda Kvanti

tativa 

Kvalita

tiva 

Kvanti

tativa 

Kvantitat

iva 

- 

Genomförs 

utvärdering (efter 

projekt)? 

Ja Ja Nej Ja - Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Genomförs 

Utvärdering 

(generell) 

Ja Nej Nej Nej - Nej Ja Nej Nej Ja Nej 

Upplevdes det som 

att motivationen 

sänktes efter det 

att konsulterna 

lämnat över 

systemet till 

företaget? 

Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej 

Organisationsdimensionen 

Förändringsbenäg

et företag? 

Ja Ja - Ja - - Nej Ja Nej Ja Nej 

Företaget ändrade 

processerna efter 

Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej 
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systemets? 

Användare får 

komma till tals 

gällande 

systemutvecklinge

n? 

Nej Ja - Ja Nej Nej Ja - Nej Nej Nej 

Enbart superusers 

involveras i 

utvecklingsprojekt

? 

Ja Ja - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



  

 

  



  

 

  



  

 

 


