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Sammanfattning 
De flesta stora företag använder idag ett affärssystem, för att exempelvis integrera olika 
funktioner i verksamheten och automatisera affärsprocesser, vilket har bidragit till att 
många leverantörer har ökat försäljningsfokus mot mindre företag. Små företag inser 
också behovet av affärssystem (Iskanius et al., 2009) och statistik visar även att 
användandet ökar i mindre företag (SCB, 2013). Små företag kan inte ses som mindre 
versioner av stora företag (Malhotra och Temponi, 2010; Welsh och White, 1981), då 
dessa skiljer sig i exempelvis striktare resursbegränsningar, vilket innebär att 
affärssystemsprojekt också skiljer sig från de i stora företag. Av denna anledning är det 
viktigt för leverantörer att förstå vad som påverkar små företag under 
införskaffningsprocessen av ett affärssystem. Denna rapport syftar till att, för små 
svenska företag, identifiera faktorer som är avgörande för valet att införskaffa ett 
affärssystem och undersöka hur dessa påverkar viktiga faktorer senare i processen. 

Utifrån en litteraturstudie och en inledande empirisk datainsamling ställdes en teori upp 
i form av hypoteser om hur avgörande faktorer i införskaffandeprocessens initieringsfas 
påverkar viktiga faktorer under anskaffnings- och implementeringsfasen. Genom en 
fallstudiemetod, där sex företag som införskaffat ett affärssystem under de senaste åren 
undersöktes, analyserades och testades den framtagna teorin. 

Studiens resultat belyser vikten av inblandade personers befintliga kunskap, en faktor 
som påverkar bland annat möjligheten att ta fram en genomtänkt kravspecifikation och 
projektets struktur. Vidare identifierades stora skillnader i inställningen till att förändra 
och effektivisera verksamheten och en syn på resursbegränsningar som leder till att 
exempelvis otillräcklig tid avvaras för projektet. Trots att affärssystem i små företag ofta 
används endast för ekonomi och ibland även logistik tyder undersökningen också på att 
införskaffandet kan medföra ett stort värde genom ett effektivare arbetssätt.  



 
 

  



 
 

Abstract 
Most large companies today use an ERP system, for example to integrate different 
functional areas of the organization and automate business processes. This has made 
many suppliers increase their sales focus on smaller companies. These companies 
realize the need for ERP systems (Iskanius et al., 2009) and statistics also show that the 
usage is increasing in smaller companies (SCB, 2013). However, small enterprises 
cannot be seen as smaller versions of large companies (Malhotra and Temponi, 2010; 
Welsh and White, 1981) as these differ, for example in more stringent resource 
constraints, which means that ERP projects also differ from those of large companies. 
For this reason, it is important for suppliers and consultants to understand what affects 
small companies during the process of acquiring an ERP system. This report aims to, in 
small Swedish companies, identify factors that affect the decision to acquire an ERP 
system and examine how these affect important factors later in the process. 

Based on a literature review and an initial empirical data collection, a theory was 
created in the form of hypotheses about how the determinants of the aquiring process 
initialization phase affects important factors during the acquisition and implementation 
phases. Through a case study method, in which six companies that has acquired an ERP 
system in recent years were studied, the developed theory was analyzed and tested. 

Our results highlight the importance of the existing knowledge of involved persons, a 
factor that influences, for example, the ability to develop a good requirements 
specification and the project structure. Furthermore, we identified significant 
differences in the openness to changing and improving the work flow of the company 
and a view of resource constraints that often leads to insufficient time being spared for 
the project. Although ERP system in small enterprises often are used only for financial 
management and sometimes logistics the study shows that the acquisition can add large 
value to the organization through more efficient work processes.   



 
 

  



 
 

Förord 
Rapporten du håller i handen är resultatet av vårt examensarbete vilket är det 
avslutande momentet i vår civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Linköpings 
universitet. Arbetet är skrivet under 20 veckor och motsvarar 30 högskolepoäng. 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till dem som har hjälpt och stöttat oss under 
arbetets gång. Özgün Imre, vår handledare vid Linköpings universitet, har bidragit med 
goda råd och har tillsammans med vår examinator Alf Westelius visat intresse för vårt 
arbete och med reflekterande frågor lett oss i rätt riktning. Våra opponenter, Daniel 
Silber och Petter Strömvall, har även de bidragit med kloka råd och synpunkter under 
arbetets gång. Avslutningsvis vill vi även rikta ett stort tack till Exsitec, som utöver att 
bidra med sin kunskap har förgyllt våra 20 veckor med en mycket trevlig arbetsplats, 
och de företag som ställt upp på intervjuer. Utan er hade arbetet inte varit möjligt att 
genomföra. 

Tack! 

 

Linköping den 4 april 2014 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en beskrivning av rapportens bakgrund och syfte för att ge en förståelse 
av det fortsatta innehållet. Vidare diskuteras rapportens vetenskapliga bidrag och 
målgrupp och rapportens disposition presenteras. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Affärssystem 
Affärssystem (en. Enterprise Resource Planning, ERP) är en programvara som samlar och 
bearbetar data från olika funktioner i ett företag. Systemet har sitt ursprung i 
lagerhanteringssystem (en. Inventory Control, IC) och system för resursplanering (en. 
Material Requirements Planning, MRP och Manufacturing Resource Planning, MRPII) och 
har därefter utökats till att inkludera andra funktioner som exempelvis inköp och 
redovisning (Kumar och van Hillesberger, 2000). Ett affärssystem är uppbyggt av olika 
moduler som behandlar dessa funktioner och kan definieras som ett konfigurerbart 
system som integrerar information inom och mellan funktionella områden i en 
organisation (ibid). Under 90-talet hade affärssystem stor framfart med leverantörer 
som SAP, Baan och Oracle (Kumar och van Hillesberger, 2000) och vid sekelskiftet hade 
de flesta stora, och även många medelstora, företag investerat i ett affärssystem 
(Benroider och Koch, 2000). Enligt en undersökning hade 87 procent av svenska företag 
med fler än 250 anställda ett affärssystem år 2013 (SCB, 2013).  

Ett affärssystem kan ge en mängd olika fördelar, exempelvis automatisering och 
förenkling av affärsprocesser samt snabb tillgång till stora mängder information 
(Federici, 2007; Yusuf et al., 2004). Att implementera ett affärssystem medför dock 
risker och ofta stora kostnader. Davenport (1998) rapporterar om ett växande antal 
skräckhistorier om misslyckade affärssystemsprojekt och nämner företag som 
spenderat miljardbelopp för att senare få lägga ner projektet. I en undersökning, där 
VD:n i 100 amerikanska bolag som genomfört en affärssystemsimplementering fick 
svara på frågor angående denna, ansåg endast 33 procent att utfallet av projektet var 
positivt och över 50 procent av projekten överskred tids- och kostnadsbudget (BCG, 
2000). 

Då de flesta stora företag redan har investerat i affärssystem har flera leverantörer 
skiftat försäljningsfokus mot små och medelstora företag (Chen, 2001). Det rapporteras 
också om att mindre företag inser behovet av affärssystem, även om användningen inte 
är lika utbredd som i större företag (Iskanius et al., 2009). Denna trend kan ses i att 
andelen svenska företag med 10-49 anställda som använder affärssystem ökade från 24 
procent år 2008 till 41 procent år 2013. Motsvarande ökning för svenska företag med 
50-249 anställda var från 48 procent till 64 procent (SCB, 2013). Trots ökat fokus på 
affärssystem i små företag finns det fortfarande relativt lite publicerad litteratur om 
detta (Haddara och Zach, 2011). Mycket av befintlig litteratur behandlar större 
producerande företag och fler studier av affärssystem i små företag efterfrågas 
(Malhotra och Temponi, 2010). 

Små företag skiljer sig från stora företag, speciellt vad gäller striktare 
resursbegränsningar (Malhotra och Temponi, 2010; Welsh och White, 1981) och 
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inställningen till affärssystem samt att svårigheter och fördelar med en implementering 
är beroende av företagets storlek (Laukkanen et al., 2007; Buonanno et al., 2005; 
Benroider & Koch, 2000). Fokus på kortsiktig överlevnad (Levy och Powell, 1998) och 
bristande IT-kompetens hos de anställda (Laukkanen et al., 2007) beskrivs också vara 
identifierande för små företag. Welsh och White (1981) menar även att små företag, till 
följd av resursbegränsningar, sällan överlever större misslyckanden eller 
missbedömningar. Författarna beskriver ett exempel där ett amerikanskt börsnoterat 
företag genomfört en större industriell investering där produkten visade sig vara 
feldesignad, något som kostade mycket tid och pengar. Trots detta kunde produktionen 
fortgå och ledningen klarade sig undan större kritik medan Welsh och White (1981) 
menar att ett mindre företag inte hade kunnat överleva en liknande situation. Även om 
investeringen i ett affärssystem inte kan likställas med ovanstående exempel så är det 
ofta en relativt stor kostnad för ett mindre företag, varför korta och kostnadseffektiva 
affärssystemsprojekt är av stor vikt. 

1.1.2 Exsitec AB 
Exsitec AB (fortsättningsvis benämnt Exsitec) är ett konsultföretag som säljer och 
implementerar IT-system i företag som vanligtvis har en omsättning mellan 50 och 500 
miljoner kronor. Företaget har huvudkontor i Linköping och är Sveriges största partner 
till Visma som bland annat producerar affärssystemet Visma Business (Exsitec, 2014). 
Visma Business är ett affärssystem med fokus på stora anpassningsmöjligheter i syfte att 
systemet ska stödja användande företags utveckling och förändring. Visma är 
ursprungligen ett nordiskt bolag och erbjuder, utöver affärssystem, även 
ekonomisystem för mindre bolag. Totalt använder 340 000 företag i norra europa 
Vismas produkter (Visma, 2014). 

Att processen och svårigheterna vid ett affärssystemsprojekt varierar beroende på 
företagets storlek är något som är tydligt märkbart i Exsitecs verksamhet. Vid kontakt 
med mindre företag är exempelvis begränsade resurser och bristande IT-kompetens 
mer vanligt och det kan, från kundens sida, även saknas en tydlig bild av vilka problem 
som affärssystemet ska lösa. Att undersöka varför mindre företag, och mer specifikt 
företag med en omsättning mellan 25 och 75 miljoner kronor, införskaffar ett 
affärssystem och hur en sådan implementering kan underlättas är därför relevant för 
Exsitec. Då företag i den storleksklassen också, enligt statistik från SCB (2013), i ökande 
utsträckning investerar i affärssystem bör en sådan undersökning även intressera andra 
leverantörer. 

1.1.3 Problembeskrivning 
Små företag definieras som företag med färre än 50 anställda samt omsättning och 
balansräkning på mindre än 10 miljoner euro, och inkluderar då även mikroföretag som 
har färre än 10 anställda (Europeiska kommissionen, 2005). De speciella förhållanden 
som påverkar dessa företag, och som nämnts tidigare i detta kapitel, gör att 
implementeringar av affärssystem skiljer sig från de i stora företag. Små företag ser ett 
behov av affärssystem men samtidigt innebär sådana investeringar traditionellt stora 
risker och kan leda till misslyckanden, något som kan få stora konsekvenser för små 
företag. Vidare använder mindre företag ofta externa konsulter i projektet, något som 
rekommenderas av exempelvis Winkelmann och Klose (2008) som menar att 
kombinationen av intern och extern kompetens är viktigt för att lyckas. Detta medför att 
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konsulterna behöver förstå de faktorer som påverkar att ett litet företag väljer att 
investera i ett affärssystem och hur dessa faktorer påverkar den fortsatta processen. 

1.2 Syfte 
Likt beskrivet i inledningen finns behov av en förståelse av hur avgörande faktorer 
under processen att införskaffa ett affärssystem i ett litet företag påverkar varandra. 
Genom att koppla faktorer som är avgörande för att införskaffandet av ett affärssystem 
sker till kritiska faktorer senare i processen kan viktiga faktorer och moment framhävas. 

Syftet med denna rapport är att, för små svenska företag, identifiera faktorer som är 
avgörande för valet att införskaffa ett affärssystem och undersöka hur dessa påverkar 
viktiga faktorer senare i processen. 

För att besvara syftet behöver först processen för införskaffandet av ett affärssystem i 
små svenska företag undersökas. 

 Hur ser processen för införskaffandet av ett affärssystem ut i svenska 
 småföretag?  

I de olika faserna av processen måste sedan avgörande faktorer för ett lyckat 
affärssystemsprojekt identifieras. 

 Vilka är de avgörande faktorerna, för små svenska företag, i processen att 
 införskaffa ett affärssystem? 

Därefter kan kopplingar mellan avgörande faktorer för valet att införskaffa ett 
affärssystem och viktiga faktorer i processens senare delar att göras. 

 Hur påverkar avgörande faktorer för valet att införskaffa ett affärssystem 
 viktiga faktorer senare i processen? 

1.3 Avgränsningar 
Denna rapport har skrivits med Exsitec och dess kunder som källor till den empiriska 
undersökningen, något som också innebär att samtliga studerade företag har valt 
affärssystemet Visma Business. Detta betyder att rapporten främst kan anses ge en bild 
av hur situationen ser ut för Exsitec och konsultbolag med liknande storlek och 
inriktning samt företag som valt Visma Business. Dock ger rapportens teoretiska grund 
ett underlag för att resultatet bör spegla situationen även i företag som gjort andra val 
av system. 

Den process som undersöks startar då ett företag börjar fundera på att investera i ett 
affärssystem och slutar då det initiala resultatet har blivit synligt. Den fortsatta 
processen att vidareutveckla och förvalta systemet berörs ej i denna rapport utan 
lämnas till framtida studier. Vidare definieras ett lyckat projekt utifrån de inblandade 
nyckelpersonernas åsikter och ingen djupare undersökning av resultatet görs. Detta dels 
för att undersökningens omfattning då hade ökat signifikant och dels på grund av 
svårigheter i att mäta resultat av affärssystem. 
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1.4 Målgrupp 
Primärt riktar sig denna rapport till konsultföretag som arbetar med affärssystem i små 
företag. Där kan rapportens resultat ligga till grund för en ökad förståelse för behoven i 
små företag samt hur en implementering kan underlättas. 

Rapporten kan även vara intressant för små företag som funderar på att investera i ett 
affärssystem eller redan befinner sig i en införskaffningsprocess. Här kan rapportens 
resultat belysa faktorer som är viktiga att ha i åtanke både innan och under 
implementeringen. 

Avslutningsvis kan rapporten även vara av akademiskt intresse då den bidrar till 
befintlig litteratur på några olika punkter (se nästkommande avsnitt, 1.5 Vetenskapligt 
bidrag). 

1.5 Vetenskapligt bidrag 
Rapportens huvudsakliga bidrag till befintlig litteratur är kombinationen av ett fokus på 
små svenska företag och det faktum att en stor del av införskaffningsprocessen 
undersöks. Detta i syfte att ge en helhetsbild som är specifik för typen av studerade 
företag.  

Mycket tidigare litteratur använder klassificeringen små och medelstora företag i 
undersökningar, något som enligt Iskanius et al. (2009) och Laukkanen et al. (2007) inte 
alltid ger en perfekt bild av verkligheten eftersom det finns skillnader mellan små och 
medelstora företag. Genom att studera enbart små företag bidrar denna rapport till de 
relativt få studier som gjorts inom området för affärssystem i små företag (medelstora 
företag uteslutna). 

Företag skiljer sig mellan olika länder där kultur ofta påverkar mentalitet och arbetssätt. 
Detta gör att resultat inte alltid är generaliserbara till andra delar av världen. Adam och 
O’Doherty (2000) beskriver exempelvis hur deras resultat i en undersökning av 
affärssystemsimplementeringar i irländska små och medelstora företag skiljer sig från 
övriga världen. Då det i vår vetskap inte finns någon litteratur som behandlar hela 
processen för införskaffande av affärssystem i svenska småföretag bidrar denna rapport 
med ny kunskap om förhållandet i en svensk företagskultur. 

Små företag rekommenderas att inkludera externa konsulter i affärssystemsprojekt 
(Laukkanen et al., 2007; Winkelmann och Klose, 2008; Rao, 2000). Dock finns det, i vår 
vetskap, få undersökningar som inkluderar både internt och externt inblandade 
personer. Ofta uttrycks antingen den interna synen på projektet (ex. Li, 2011) eller 
konsulters perspektiv (ex. Winkelmann och Klose, 2008). Genom att kombinera 
företagsinterna nyckelpersoners syn på projektet med den från de inblandade 
konsulternas kan denna rapport bidra till en ökad förståelse av projektet som helhet. 
Detta efterfrågas även av Haddara och Zach (2011) som genomför en litteraturstudie av 
affärssystem i små och medelstora företag och pekar på att de flesta undersökningar 
belyser det implementerande företagets synvinkel.  
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1.6 Disposition 
Rapporten är uppdelad i åtta huvudkapitel. Efter inledningen beskrivs den metod som 
använts varefter relevant teori inom ämnet presenteras. Efter detta följer en 
undersökningsmodell som tagits fram, utifrån befintlig teori och en inledande empirisk 
datainsamling, i syfte att spegla införskaffningsprocessen i små svenska företag. Därefter 
följer en beskrivning av det empiriska material som samlats in och som i efterföljande 
kapitel analyseras i syfte att pröva den teori som tagits fram i undersökningsmodellen. 
Avslutningsvis förs en diskussion kring resultatet och rapportens slutsatser presenteras. 
Nedan följer en mer ingående beskrivning av rapportens huvudkapitel. 

1 Inledning I detta kapitel ges en beskrivning av rapportens bakgrund 
och syfte för att ge en förståelse av det fortsatta innehållet. 
Vidare diskuteras rapportens vetenskapliga bidrag och 
målgrupp och rapportens disposition presenteras. 

2 Metod I detta kapitel beskrivs den metod som ligger till grund för 
studien. Först presenteras det förhållningssätt som har 
använts varefter tillvägagångssättet i arbetets olika faser 
beskrivs. Avslutningsvis diskuteras rapportens trovärdighet. 

3 Teori I detta kapitel presenteras den teori som utgör grunden för 
rapporten. Inledningsvis ges en bakgrund till affärssystem 
varefter en litteraturstudie med syfte att identifiera 
avgörande faktorer i processen att införskaffa ett 
affärssystem presenteras. Därefter presenteras den 
teoretiska referensram som ligger till grund för rapportens 
undersökningsmodell och analys. 

4 Undersökningsmodell I detta kapitel skapas, utifrån den teoretiska grunden och en 
empirisk datainsamling, en modell för vilka faktorer som är 
avgörande för svenska småföretag vid införskaffandet av 
affärssystem och hur dessa påverkar processen. 

5 Empiri I detta kapitel presenteras de fallföretag som har undersökts 
och införskaffandeprocessen i dessa beskrivs utifrån det 
material som samlats in. 

6 Analys I detta kapitel analyseras de studerade fallen för att testa 
den undersökningsmodell som ställts upp. Analysen görs 
utifrån rekommendationer för fallstudieanalyser och med 
stöd av rapportens teoretiska grund. 

7 Diskussion I detta kapitel förs en diskussion kring resultatet av den 
genomförda analysen där intressanta upptäckter framhävs 
och återkoppling till befintliga teorier görs. Vidare diskuteras 
hur olika faktorer har påverkat studiens resultat. 

8 Slutsats I detta kapitel presenteras de slutsatser som dras utifrån den 
genomförda analysen och resultatet återkopplas till 
rapportens syfte.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som ligger till grund för studien. Först presenteras det 
förhållningssätt som har använts varefter tillvägagångssättet i arbetets olika faser 
beskrivs. Avslutningsvis diskuteras rapportens trovärdighet. 

2.1 Förhållningssätt 
Det finns en mängd olika vetenskapliga förhållningssätt som beskriver hur författaren 
bör förhålla sig till den data som samlas in och analyseras. Två vanligt förekommande 
förhållningssätt är positivism och hermeneutik som kan beskrivas som varandras 
motsatser. Positivismen är, enligt Patel och Davidson (2003), starkt kopplad till fysiken 
och är en metodologi som ska vara lika för alla vetenskaper. En forskare med ett 
positivistiskt förhållningssätt kännetecknas av att forskaren har distans till 
forskningsobjektet och att dennes politiska eller känslomässiga åsikter inte påverkar 
resultatet. Verkligheten ses som strikt objektiv och alla värden är mätbara (Patel och 
Davidson, 2003). I motsats till positivismen beskrivs hermeneutiken, av May (2013), 
som tolkningarnas teori och praktik och ses som ett mer subjektivt förhållningssätt. 
Istället för att, som positivismen beskriver, ha en distans till forskningsobjektet menar 
May (2013) att forskarens känsla och förståelse för forskningen samt dennes tolkning av 
den sociala världen är nödvändig för ett lyckat forskningsresultat. Det förhållningssätt 
som forskaren väljer att utgå från styr hur denne ser på data som samlas in och har 
inverkan på hela forskningsprocessen (Patel och Davidson, 2003). 

I genomförandet av denna studie har utgångspunkten varit ett hermeneutiskt 
förhållningssätt, men det förekommer även positivistiska inslag. De tydligaste inslagen 
av hermeneutik gör sig synliga vid insamling av data där de intervjuer som har 
genomförts har tolkats subjektivt och vi har försökt att få en förståelse av vad 
intervjuobjekten har velat förmedla. Även i litteraturstudien har det förekommit ett 
tydligt hermeneutiskt förhållningssätt. Där har vi försökt att vara neutrala till den fakta 
litteraturen innehåller men samtidigt har vår uppfattning av litteraurens relevans 
påverkats av faktorer som exempelvis författarens geografiska placering och yrke. 

Klein och Myers (1999) tar upp sju principer för hur tolkande studier ska genomföras. 
Principerna består av grundläggande tankar och är, enligt författarna, tänkta att 
användas för att underlätta för författare och granskare. De presenterar principen om 
den hermeneutiska cirkeln som den fundamentala grunden för tolkande 
undersökningar, en princip som grundar sig i att vi skapar en förståelse för en komplex 
helhet genom de förutfattade meningar som existerar om dess delar samt kopplingar 
mellan dessa. Klein och Myers (1999) övriga principer bygger vidare på denna 
fundamentala princip och behandlar bland annat vikten av att reflektera över det 
sammanhang som undersökningen görs i och hur undersökaren själv påverkar 
resultatet. Även interaktionen mellan undersökare och intervjuobjekt samt en 
medvetenhet om hur olika personer har olika uppfattningar om samma händelse är 
något Klein och Myers (1999) betonar som viktigt. För att, i vår studie, minska risken för 
problem kopplade till interaktionen och personers olika uppfattningar var två 
undersökare delaktiga under intervjuerna. Detta gjorde det möjligt att i efterhand 
diskutera och jämföra insamlad data för att öka trovärdigheten i denna. Vi har i vår 
undersökning också tagit Klein och Myers (1999) principer i beaktning vid upplägg och 
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tolkning av intervjuer för att uppnå en högre kvalitet i arbetet. Medvetenheten om 
principernas innebörd har bidragit till att vi har försökt att kritiskt granska den data 
som samlats in och övrigt material som har använts vid skrivandet av denna rapport. 

Det tydligaste positivistiska inslaget i denna studie är att vi har försökt att finna en 
generell bild av vad som är viktigt för små svenska företag då de införskaffar ett 
affärssystem. För att kunna göra det har ett urval gjorts av ett antal faktorer som anses 
vara avgörande vid införskaffandet av ett affärssystem medan övriga faktorer, som inte 
har ansetts vara avgörande, har lämnats utanför denna undersökning. Att på detta sätt 
reducera en komplex företeelse till enkla beståndsdelar är, enligt Patel och Davidson 
(2003), ett kännetecken för ett positivistiskt förhållningssätt. 

Att en undersökning bör innehålla både positivistiska och hermeneutiska inslag 
bekräftas av May (2013) som menar att det i praktiken inte går att genomföra en 
undersökning med ett strikt positivistisk eller hermeneutiskt förhållningssätt, utan att 
det alltid blir en kombination av dessa. Patel och Davidson (2003) hävdar även att alla 
människor bär på egna teorier vilket gör att iakttagelser vid en observation filtreras och 
påverkas av observatören, varför ett strikt positivistiskt förhållningssätt skulle vara 
omöjligt.  

2.2 Tillvägagångssätt 
De erfarenheter vi hade inom området för denna rapport innan detta examensarbete 
påbörjadedes var begränsade till kurser vi läst under vår utbildning vid Linköpings 
universitet. Kursen Affärssystem: Process och implementering har givit oss 
grundläggande kunskaper kring hur affärssystem fungerar och även kurser i strategiska 
IT-tillämpningar har varit till viss hjälp i ett inledande skede av arbetet. Utöver denna 
kunskap, och visst användande av ekonomisystem och affärssystem, saknades mer 
specifik kunskap inom området. För att kunna sätta oss in i ämnet och öka vår förståelse 
ytterligare var konsulter på Exsitec till stor hjälp där inledande intervjuer på företaget 
gav oss de anställdas syn på hur deras verksamhet fungerar, hur processen att 
införskaffa ett affärssystem ser ut och vad som skiljer sig mellan små och stora föratag 
vid affärssystemsimplementeringar. För att skapa en uppfattning av hur ett 
examensarbete kan utformas lästes tidigare uppsatser skrivna inom området 
ekonomiska informationssystem. På så vis gavs en viss förståelse över ungefärlig 
omfattning och upplägg på en färdig rapport.  

Efter att ha skapat en grundläggande kunskap inom ämnet genomfördes en 
litteraturstudie med avsikt att besvara de två första frågorna i vårt syfte, att undersöka 
hur processen för införskaffandet av ett affärssystem ser ut i små företag samt att 
identifiera avgörande faktorer i denna process. Vidare skapades, utifrån den studerade 
litteraturen och rapportens syfte, den referensram som utgjorde den teoretiska grunden 
för studien. Parallellt med detta genomfördes inledande intervjuer med konsulter på 
Exsitec för att få en bild av hur situationen ser ut i små svenska företag. Då den bild vi 
fick från intervjuerna inte stämde helt överens med den litteratur vi tagit del av valde vi 
att utöka antalet intitiala intervjuer och även genomföra en studie av ett företag som 
nyligen införskaffat ett affärssystem (hädanefter refererad till som pilotstudien). Utifrån 
denna initiala undersökning, och med stöd av den teoretiska grunden, skapades sedan 
en teori om vilka faktorer som påverkar svenska småföretag i valet att införskaffa ett 
affärssystem och hur dessa faktorer påverkar den fortsatta processen. Därefter 
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genomfördes en empirisk datainsamling, genom en fallstudiemetod (se Yin, 2009) med  
kunder till Exsitec införskaffat affärssystem under de senaste åren, och en efterföljande 
analys där vi testade hur väl den framtagna teorin stämmer överens med verkligheten. 
Avslutningsvis förs en diskussion kring resultatet och slutsatser presenteras.  

Figur 2.1 nedan sammanfattar arbetets tillvägagångssätt i syfte att ge en övergripande 
bild av studiens upplägg. Då vi under processens gång har erhållit ny kunskap och fått 
nya infallsvinklar på problemet har vi ibland gått tillbaka till tidigare steg i processen 
eller arbetat med flera delar parallellt. Att det i praktiken är svårt att utföra arbetet efter 
tydligt utarbetade moment, i den ordning som planerats, bekräftas också av Patel och 
Davidson (2003) som mer ser processen för undersökningen som en idealbild att arbeta 
efter.  

 

Figur 2.1 Studiens tillvägagångssätt 

Det tillvägagångssätt som används vid en undersökning kan, enligt Patel och Davidson 
(2003), beskrivas som hur forskaren relaterar teori till insamlad empiri. Ovanstående 
beskrivning av arbetets genomförande visar ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket kan 
ses som en kombination av deduktion och induktion som är två ytterligheter av 
tillvägagångssätt vid en undersökning (Patel och Davidson, 2003; Lekvall och Wahlbin, 
2001). Deduktion beskrivs av May (2013) som ett tillvägagångssätt där forskaren först 
ämnar finna en generell bild av samhället för att sedan undersöka ett mer specifikt 
område och testa styrkan i framtagna teorier. Målet med metoden beskriver May (2013) 
som att finna empiriska belägg som styrker de hypoteser som tagits fram ur teorierna. 
Ett induktivt tillvägagångssätt kännetecknas istället av att empirisk data samlas in utan 
att vara kopplad till en förankrad teori varefter forskaren utifrån denna kunskap bildar 
en egen teori (Patel och Davidson, 2003). Det som kännetecknar att vi i denna studie 
utgår från ett abduktivt tillvägagångssätt är att en teori har formulerats utifrån ett 
studerat problemområde för att sedan testas empiriskt. Den första delen studien, då vår 
teori om affärssystem i svenska småföretag skapades utifrån inledande intervjuer och 
vår teoretiska grund, har induktiva inslag medan nästa del, då vår skapade teori 
prövades empiriskt, istället är av deduktiv karaktär. 

En fördel med ett abduktivt tillvägagånssätt är, enligt Patel och Davidson (2003), att 
metoden inte riskerar att stänga in forskaren i ett visst mönster i samma utsträckning 
som vid ett strikt deduktivt eller induktivt tillvägagångssätt. Detta eftersom en skapad 
teori vid ett abduktivt tillvägagångssätt kan vidareutvecklas efter att den har testats 
empiriskt. Patel och Davidson (2003) tar även upp en viss risk med det abduktiva 
tillvägagångssättet eftersom det innehåller induktiva inslag. Författarna menar att det är 
oundvikligt att de teorier som skapats inte påverkas av undersökarens egna 
erfarenheter och tidigare forskning. 
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Valet att utgå ifrån ett abduktivt tillvägagångssätt växte fram under arbetets gång. Efter 
att ha genomfört litteraturstudien och inledande intervjuer fann vi att den uppfattning vi 
fått av hur små, svenska företag fungerar inte helt stämde överrens med studerad 
litteratur. Den största delen av den litteratur vi studerade var mer inriktad på små och 
medelstora företag istället för att enbart undersöka hur små företag fungerar. Genom att 
arbeta aduktivt har vi istället kunnat utgå utifrån intervjuer och observationer för att 
skapa en egen modell för att identifiera hur avgörande faktorer påverkar 
affärssystemprocessen i små företag och sedan testa denna empiriskt. Att den teori som 
togs fram baserades både på empiriskt insamlad data och vår teoretiska referensram är 
något som uppmuntras av Alvesson och Sköldberg (2008). De beskriver vikten av att 
kombinera empirisk data med stöd från teorier och menar att det krävs en teoretisk 
grund för att kunna tolka och dra slutsatser ur ett empiriskt material. De betonar 
samtidigt att en undersökning inte helt kan utgå från befintlig litteratur då det finns en 
verklighet bakom varje forskares teori. 

I följande kapitel beskrivs och diskuteras studiens genomförande i mer detalj, uppdelat i 
processens olika faser. 

2.2.1 Teori 
Insamlingen av teori inleddes med en litteraturstudie i syfte att besvara första delen av 
rapportens syfte, att identifiera faktorer som är avgörande för valet att införskaffa ett 
affärssystem i små företag samt kritiska faktorer i den fortsatta processen. För att hitta 
relevanta artiklar inom området användes till stor del Linköpings universitetsbiblioteks 
sökmotor och eftersom denna söker efter artiklar i ett flertal olika tidsskrifter visade 
den sig täcka vårt behov bra. Google Scholar användes i viss mån som kompletterande 
sökmotor. Sökord som användes var bland annat ”ERP”, ”SME”, ”CSF” och ”Small 
enterprises” och kombinationer av dessa vilket gav oss artiklar inom ett brett spektrum 
av affärssystem och dess användning. Referenslistor i relevanta artiklar, där det 
undersökta området tydligt berört införskaffandeprocessen av affärssystem i små 
företag, samt tidigare litteraturstudier skrivna inom ämnet ledde oss sedan vidare till 
fler artiklar som var intressanta för vår undersökning. Vår handledare och examinator 
vid Linköpings universitet var också till hjälp och tipsade om lämplig litteratur. Det 
visade sig dock att antalet artiklar som beskrev affärssystem specifikt i små företag var 
begränsat då de flesta författare undersöker grupperingen små och medelstora företag. 
Detta innebar att vi, för att kunna skapa en bred teoretisk grund, även fick inkludera 
litteratur som undersökt denna gruppering. 

Utifrån rapportens syfte och de identifierade faktorerna i litteraturstudien skapades en 
teoretisk referensram av befintliga teorier som, i stor utsträckning, tidigare använts för 
att studera affärssystem. Att teorierna använts som grund i ett flertal likande studier 
styrker att de är tillämpbara för vårt syfte. Vidare arbetades referensramen fram 
parallellt med inledande intervjuer med företag och konsulter och anpassades därefter. 
Exempelvis fann vi att många faktorer var bundna till personer varför vår teoretiska 
referensram kompletterades med teorier om stakeholders och roller i projekt. Detta 
bidrog till att den teoretiska referensramen utgjorde en bred och relevant grund för 
undersökningen. 

2.2.2 Undersökningsmodell 
Under de inledande intervjuerna växte det fram en förståelse av att befintlig litteratur 
inom affärssystem i små och medelstora företag inte helt stämde överens med bilden vi 
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fick av svenska småföretag. Vissa avgörande faktorer som framkom ur litteraturstudien 
kändes inte helt relevanta i vår studie samtidigt som valet att endast undersöka små 
företag gjorde att en del teori inte kändes lika tillämpbar. Exempelvis sågs en mer 
personberoende bild än den som litteraturen förmedlat och uttryck som ”ledningsstöd” 
kändes mindre relevant i ett företag där VD:n och ägaren var samma person. Av denna 
anledning valde vi att utöka vår initiala empiriska datainsamling och genomförde flera 
intervjuer med konsulter på Exsitec samt en pilotstudie av ett företag som valt att 
införskaffa ett affärssystem. Utifrån denna undersökning, och med stöd av vår teoretiska 
grund, skapades sedan en teori som ansågs tillämpbar i det studerade området. Detta 
mer abduktiva tillvägagångssätt växte alltså fram och innebar att befintlig teori 
anpassades för svenska småföretag. 

Processen att ta fram vår undersökningsmodell bestod alltså av två steg där det första 
steget bestod av intervjuer och det andra steget bestod av bildandet av en prövningsbar 
teori i form av ett antal hypoteser. Dessa steg förklaras mer ingående i kommande 
avsnitt. 

Intervjuer 
De intervjuer som genomfördes med anställda på Exsitec var ostrukturerade och kan 
liknas vid en diskussion där val av fördjupningsämne styrdes av intervjuobjektet och 
dennes tidigare erfarenheter och uppfattningar. Istället för att ställa raka frågor 
kopplade till studerad litteratur gavs intervjuobjekten möjlighet att berätta hur de ser 
på processen att införskaffa ett nytt affärssystem. Vi försökte under intervjuerna att vara 
öppna för ny information och nya infallsvinklar för att inte begränsa oss till den 
litteratur vi hade studerat. Denna typ av ostrukturerad intervju kallar Lekvall och 
Wahlbin (2001) för informell intervju och har, enligt författarna, fördelen att 
intervjuaren har möjlighet att styra vilka områden som ska diskuteras djupare. Det 
intervjuunderlag som användes under dessa intervjuer bestod endast av ett fåtal 
punkter som ansågs viktiga för att få en uppfattning av hur affärssystemsprojekt ser ut i 
mindre företag. Då vi under hela rapportens arbetsprocess dagligen har träffat de flesta 
av de intervjuade personerna på Exsitec har vi haft möjlighet att kunna komplettera 
intervjuerna och få eventuella oklarheter förtydligade i efterhand. En sammanställning 
av de intervjuer som genomförts finns i Bilaga 1. 

Den pilotstudie som genomfördes bestod främst av en längre intervju där företagets VD 
och projektledare deltog. Genom att låta båda intervjuobjekten delta i intervjun fick vi 
möjligheten att observera en dialog mellan deltagarna vilket upplevdes givande. May 
(2013) menar att en gruppintervju som metod för insamling av data kan ge ytterligare 
information jämfört med en individuell intervju, men en risk med att genomföra denna 
typ av intervju är dock, enlig Patel och Davison (2003), att intervjuobjekten påverkas av 
varandra och att svaren därför inte blir sanningsenliga. I vårt fall upplevdes dock att de 
intervjuade personernas relation gjorde att de öppet kunde uttrycka sina åsikter. 
Dessutom var företagets VD tvungen att lämna rummet under en tid vilket gjorde att 
projektledaren ensam deltog i intervjun under denna period. 

Framtagning av hypoteser 
Utifrån de genomförda intervjuerna reviderades de avgörande faktorer som identifierats 
i litteratur och en mer personberoende bild framhävdes för att möjliggöra en djupare 
analys av processen. I och med detta ansågs syftets andra frågeställning, angående 
identifieringen av avgörande faktorer för små svenska företag i processen att införskaffa 
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ett affärssystem, vara besvarad. För att sedan besvara rapportens huvudsakliga syfte 
ställdes hypoteser om hur avgörande faktorer i initieringsfasen påverkar faktorer 
senare i processen upp, detta utifrån en kombination av resultatet av de inledande 
intervjuerna och den teoretiska grunden för rapporten. 

2.2.3 Empiri 
Efter att, i framtagandet av undersökningsmodellen, ha formulerat ett antal hypoteser 
genomfördes en empirisk datainsamling i syfte att testa dessa. De frågeställningar och 
hypoteser som ställts upp kan ses ämna besvara frågan om hur avgörande faktorer i 
processen att införskaffa ett affärsystem ser ut och varför, det vill säga vilka faktorer 
tidigare i processen som påverkar dessa. Vidare har vi som genomfört studien inte haft 
möjlighet att påverka händelserna som studerats samtidigt som mer eller mindre 
samtida händelser har undersökts. Dessa tre förhållanden, där (1) undersökningen 
ämnar besvara frågorna hur och varför, (2) ingen direkt kontroll över händelserna krävs 
och (3) fokus är på samtida händelser där alltså involverade personer kan intervjuas, är 
de som, enligt Yin (2009), råder då en fallstudie är lämplig att genomföra. Vidare har 
fallstudiemetoder framgångsrikt använts i liknande undersökningar där exempelvis 
Tellis (1997), vid en studie av informationssystem vid ett universitet, följer Yins (2009) 
rekommendationer. Tellis (1997) menar att fallstudie är en pålitlig undersökningsmetod 
då de riktlinjer som Yin (2009) med flera har satt upp efterföljs, något som han menar 
bidrar till ökad trovärdighet i studien. 

Den empiriska datainsamlingen följde alltså en fallstudiemetod, där fem företag som 
införskaffat ett affärssystem undersöktes, eftersom detta ansågs vara det bästa sättet att 
besvara rapportens frågeställningar och undersöka de hypoteser som formulerats. Att 
undersöka ett flertal fall istället för endast ett är något som Yin (2009) rekommenderar i 
de fall där forskaren har möjligheten och resurserna som krävs. Att endast undersöka 
ett fall jämförs med att lägga alla ägg i samma korg samtidigt som ett flertal olika fall ger 
ökade möjligheter i analysen där slutsatser exempelvis kan bli mer kraftfulla då fler än 
ett fall backar upp dem. Valet att undersöka fem olika fallföretag grundade sig alltså i att 
vi ville öka möjligheten att generalisera resultatet, till viss del på bekostnad av en mer 
djupgående analys av företagen. Yin (2009) menar att en djupare analys av endast ett 
fall kan vara att föredra då fallet anses vara extremt eller unikt, en situation som inte 
speglar vår studie.  

Yin (2009) delar in processen för en fallstudie i sex olika steg och betonar att processen 
är linjär men iterativ, se Figur 2.2 nedan. 



27 

 

Figur 2.2 Process för fallstudieforskning (Yin 2009: 1) 

Det första steget i processen är planeringen, där frågeställningar formuleras och valet 
att använda fallstudie görs. Detta val gjordes alltså efter framtagningen av 
undersökningsmodellen då en fallstudiemetod visade sig väl lämpad för vår 
undersökning. Planeringssteget följs av designsteget, där metoden för studien utformas, 
och därefter stegen förberedelse och insamling. Dessa tre steg beskrivs mer ingående i 
följande avsnitt medan analyssteget beskrivs i nästkommande delkapitel. 

Design 
Som tidigare nämnt valde vi att utgå från ett flertal olika fall, något som Yin (2009) också 
rekommenderar. Han beskriver replikation som en grundläggande del då en 
undersökning av flera fall genomförs och menar att fallen bör väljas på ett sådant sätt att 
liknande resultat förväntas eller att förväntade olikheter framhävs. En viktig del i detta 
är skapandet av ett brett teoretiskt ramverk där alla förväntade förhållanden framhävs, 
något som i vårt fall görs i undersökningsmodellen som i sin tur bygger på ett teoretiskt 
ramverk. 

En annan viktig del i designsteget, som betonas av Yin (2009), är enheten för analysen. 
Fallet (en. case) beskrivs kunna vara en individ, men även en händelse som exempelvis 
ett beslut eller en implementering, som fallet är i vår undersökning. Yin (2009) 
framhäver hur mer specifika frågeställningar och propositioner leder till att fallstudien 
håller sig inom rimliga ramar och betonar att det är omöjligt att undersöka allt som finns 
att veta om ett fall. I denna undersökning har vi, genom att ställa upp tydliga hypoteser, 
kunnat fokusera fallstudien på det som varit intressant för rapportens syfte. 

Förberedelser 
Förberedelsesteget innefattar, enligt Yin (2009), ett antal olika punkter som behövs 
genomföras innan insamlingen av data kan påbörjas. Den första punkten behandlar 
önskade färdigheter hos undersökaren där Yin (2009) bland annat framhäver 
välformulerade frågor och att vara en skicklig lyssnare som viktigt. Nästa punkt 
innefattar förberedelser och träning för en specifik fallstudie där vikten av att skydda de 
individer som intervjuas tas upp. Yin (2009) menar att detta är viktigt eftersom nästan 
alla fallstudier görs av samtida händelser med inblandade människor. För att, som Yin 
(2009) beskriver, inte placera de intervjuade personerna eller det företag dessa 
representerar i en ofrivillig position till följd av deltagandet har samtliga namn 
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undanhållits från denna rapport. Detta har de intervjuade personerna informerats om 
vid inledningen av intervjuerna. 

För att vara väl förberedda inför intervjuerna och få stöd i att hålla dessa på rätt spår 
utvecklades ett fallstudieprotokoll. Ett sådant protokoll är den tredje punkten som Yin 
(2009) tar upp i förberedelsesteget och har syftet att öka trovärdigheten i studien samt 
stödja forskaren i datainsamlingen. Vårt fallstudieprotokoll finns bifogat i Bilaga 3 och 
innehåller de fyra sektioner som Yin (2009) rekommenderar: (1) en översikt av 
fallstudieprojektet, (2) en procedurbeskrivning innehållande bland annat en 
presentation av datakällor, (3) ett intervjuunderlag och (4) en guide för fallstudiens 
rapport. 

En annan viktig punkt som Yin (2009) tar upp i förberedelsesteget är att välja ut de fall 
som ska undersökas i studien. I vår studie utgick denna procedur från en lista över 
Exsitecs kunder som införskaffat ett affärssystem under de senaste två åren utifrån 
vilken de företag som klassificerades som små valdes ut. Den konsult eller säljare som 
ansvarat för projektet för Exsitec samt den primära kontaktpersonen hos kundföretaget 
kontaktades. De företag som ansåg att de kunde avvara tid för att delta i studien, vilket 
visade sig vara samtliga kontaktade företag, utgjorde sedan fallföretagen i 
undersökningen. Företagen kontaktades efterhand och undersökningarna av dessa 
gjordes till viss del överlappande, men inte helt parallellt. Efter fem studerade fallföretag 
ansåg vi att vi hade tillräcklig grund för vår analys då det sågs god möjlighet till 
replikation, alltså att slutsatser om olika faktorers påverkan kunde styrkas av 
situationen i flera olika undersökta företag. Detta betonas, av Yin (2009), som avgörande 
vid en fallstudie innehållandes flera olika fall och nämndes även i föregående avsnitt. 

Yin (2009) anser vidare att en pilotstudie är ett bra sätt att förbereda sig inför 
kommande intervjuer. Då vi i denna undersökning genomförde en sådan pilotstudie 
under framtagandet av undersökningsmodellen, i syfte att bilda vår teori, ansåg vi att vi 
redan hade det underlag som behövdes för att genomföra fallstudier i syfte att testa den 
teori som formulerats. 

Insamling 
Efter att alla förberedelser gjorts genomfördes datainsamlingen som i första hand 
bestod av intervjuer, vilket Yin (2009) betonar som en av de viktigaste datakällorna vid 
en fallstudie. Dessa intervjuer var av semi-strukturerad karaktär där vi ämnade försöka 
hålla en tydlig linje, utefter införskaffandeprocessens olika faser, men ställde öppna 
frågor och försökte skapa en diskussionsliknande situation. Detta är enhetligt med Yin 
(2009) som beskriver hur fallstudieintervjuer bör likna guidade konversationer snarare 
än att följa strukturerade frågor. Yin (2009) beskriver hur undersökaren har två 
uppgifter under intervjun, att dels följa undersökningens huvudlinje och dels ställa 
kompletterande konversationsliknande frågor som faller inom ramen för 
undersökningens syfte. I våra intervjuer berörde dessa kompletterande frågor ofta 
anledningar till varför en händelse upplevts på ett visst sätt, exempelvis kunde svaret att 
en speciell del av implementeringen var lyckad följas upp med en fråga om vilka faktorer 
som gjort att den blev lyckad. På detta sätt kunde vi få svar som var relevanta för de 
hypoteser som formulerats, utan att fråga om dessa rakt ut vilket troligtvis hade 
påverkat undersökningens trovärdighet negativt.  

Intervjuerna genomfördes av två personer, där den ena agerade samtalsledare och den 
andra antecknade intervjun. Denna uppdelning har gjort att utförliga anteckningar, där 
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den största delen av konversationerna har skrivits ner, har kunnat göras vid varje 
intervju. Detta har också gjort att behovet av ljudinspelning har upplevts som litet, något 
som har eftersträvats. Patel och Davidson (2003) beskriver hur det sällan är problem att 
få intervjupersoner att godkänna en ljudinspelning men betonar att samtalet ofta blir 
mer spontant och fritt så fort bandspelaren stängs av. Vi tror att avvarandet av 
ljudinspelning har påverkat våra intervjuer positivt i och med detta, samtidigt som 
risken att ha missat viktig information bedöms som liten. Anteckningarna har gjorts i ett 
kalkyldokument, likt Figur 2.3 nedan, för att få en tydlig struktur samt underlätta 
analysarbetet. 

 

Figur 2.3 Anteckningsdokument för intervjuer 

Yin (2009) tar, utöver intervjuer, upp ytterligare fem datakällor som kan användas i en 
fallstudie. En av dessa är dokumentation, vilket i viss mån har använts i vår 
undersökning där exempelvis dokument för kravspecifikationer och projektmodeller 
har funnits tillgängliga för oss. Dessa har använts i kompletterande syfte och för att 
bredda vår förståelse för processen. Vidare tar Yin (2009) upp observationer som en 
datakälla och skiljer på direkta observationer och deltagande observationer, där 
undersökaren själv påverkar händelserna. Vår undersökning har i flera fall innefattat 
direkta observationer som datakälla då vi deltagit i olika typer av möten, exempelvis 
uppföljningsmöten och kravspecifikationsmöten kring fortsatt utveckling av 
affärssystemet, i de studerade fallen. Detta har givit oss ökad insikt i hur processen ser 
ut samt bildat en bredare förståelse för de studerade fallen. Att på detta sätt använda 
flera olika typer av datakällor anses, av Yin (2009), som centralt för fallstudier och han 
betonar hur detta ökar kvaliteten och trovärdigheten i studien. Genom att underbygga 
fakta med information från olika typer av datakällor skapas en typ av triangulering, så 
kallad datatriangulering. Patel och Davidson (2003) beskriver triangulering som en ofta 
tillämpad metod vid datainsamling och nämner hur information från olika källor ger 
underlag till en rikare tolkning av den data som samlas in. Yin (2009) tar även upp 
arkivinspelningar och fysiska artefakter som andra typer av datakällor, något som ej 
varit en del av den datainsamling vi genomfört. Detta på grund av bristande befintlighet 
och relevans av sådant material. 

För varje studerat fall har vi använt oss av en delad digital mapp för att lagra den 
information som samlats in, något som fungerat väl då i princip all insamlad data har 
varit i digitalt format. Att på detta sätt samla icke bearbetad data och skilja den från 
rapporten är något som rekommenderas av Yin (2009). Han betonar att upprättandet av 
det han kallar för en fallstudiedatabas är viktigt för att öka trovärdigheten i studien. 
Detta möjliggör att andra forskare i praktiken kan granska undersökningen utan att 
begränsas av den beskrivning som gjorts i den slutgiltiga rapporten. 
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Yin (2009) betonar även vikten av att upprätthålla en beviskedja genom rapporten så att 
läsaren tydligt kan se hur slutsatserna underbyggs. Han menar att undersökaren ska 
kunna följa kedjan från båda håll, något som illustreras i Figur 2.4 nedan. 

 

Figur 2.4 Beviskedja (Yin, 2009: 123) 

Vi har haft denna beviskedja med i tankarna under arbetet och rapportens empiriska 
kapitel har vid flera tillfällen jämförts med protokollen från intervjuerna för att 
säkerställa en tydlig koppling däremellan. Att hela tiden kunna härleda senare delar av 
rapporten tillbaka till studiens frågeställningar har också bidragit till upprätthållandet 
av beviskedjan. 

2.2.4 Analys 
Att analysera en fallstudie är, enligt Yin (2009), en relativt svår uppgift på grund av 
avsaknad av väldefinierade analystekniker. Han menar att detta kan överkommas 
genom att använda en generell analysstrategi samt en specifik analysteknik, vilka 
presenteras i hans bok Case Study Research : Design and Methods . För att öka kvaliteten i 
vår undersökning, genom säkerställandet att en beprövad metod använts, har vår analys 
följt de strategier och tekniker som Yin (2009) rekommenderar vid 
fallstudieundersökningar. 

Analysen har utgått från de hypoteser som ställts upp i undersökningsmodellen och 
utgör syftet med undersökningen. Att på detta sätt förlita sig på teoretiska propositioner 
tas upp av Yin (2009) som en av fyra generella analysstrategier. Han menar att denna 
strategi är att föredra eftersom den hjälper undersökaren att fokusera på den data som 
är relevant. De andra strategierna som Yin (2009) tar upp är att utveckla en 
fallbeskrivning, något som är ett alternativ då inga tydliga hypoteser eller 
frågeställningar har formulerats, att använda både kvantitativ och kvalitativ data samt 
att undersöka konkurrerande förklaringar. Det betonas att användandet av dessa 
strategier inte är exklusivt utan att flera strategier kan användas i samma undersökning. 
I vårt fall har främst den förstnämnda strategin använts, men konkurrerande 
förklaringar har även undersökts. Yin (2009) menar att denna strategi, som innebär en 
medvetenhet om konkurrerande förklaringar och att även dessa undersöks, kan 
användas tillsammans med alla de tre föregående strategierna. I vår undersökning har vi 
framförallt eftersträvat en öppenhet och medvetenhet om konkurrerande förklaringar, 
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detta exempelvis i litteraturstudien där flera olika synsätt presenterades. Även i 
undersökningsmodellen, där hypoteserna ställs upp, presenteras möjliga alternativa 
förklaringar. 

Vid analysen har vi utgått från de intervjuanteckningar som samlats in och som 
beskrivits tidigare i metodkapitlet. Där har punkter, med tydliga kopplingar till de 
faktorer och hypoteser som ställts upp, markerats för att därefter möjliggöra en 
sammanställning utifrån den undersökningsmodell som tagits fram. På så sätt 
matchades resultatet från fallstudierna med det förväntade mönster som ställts upp i 
vår undersökningsmodell, en analysteknik som Yin (2009) nämner som 
mönstermatchning (en. pattern matching). Han menar att detta är en av de mer 
föredragna analysteknikerna och att en tydlig matchning mellan förväntat och faktiskt 
mönster leder till en högre trovärdighet i studien. Utöver mönstermatchning har även 
analystekniken som Yin (2009) nämner som falljämförandesyntes (en. cross-case 
synthesis) använts. Resultatet har analyserats genom att jämföra de olika fallstudierna 
vilket har framhävt faktorernas påverkan. 

Rapportens analyskapitel är uppdelat efter de olika hypoteser som testats för att bidra 
till en tydlig struktur. Under undersökningens gång har information som har ansetts 
eventuellt kunna vara relevant för prövningen av respektive hypotes samlats under dess 
rubrik, ett arbetssätt som även rekommenderas av Yin (2009). Han menar att detta är 
ett bra sätt att komma igång med analysen av data i en fallstudie. 

2.3 Trovärdighet 
I alla typer av undersökningar finns det en risk att fakta innehåller felaktig data eller att 
den tolkas på ett sätt som gör att den inte överensstämmer med verkligheten (Lekvall 
och Wahlbin, 2001). Exempel på faktorer som påverkar resultatet av en studie kan vara 
urvalet av intervjuobjekt eller hur insamlad data analyseras. Detta ger upphov till två 
vanligt förekommande typer av felaktigheter, låg validitet och reliabilitet. Validiteten är 
ett mått på hur relevant insamlad data är för undersökningens syfte medan reliabiliteten 
beskriver mätmetodens tillförlitlighet (Lekvall och Wahlbin, 2001). 

Yin (2009) tar upp begreppsvaliditet (en. construct validity), inre validitet (en. internal 
validity), yttre validitet (en. external validity) samt reliabilitet (en. reliability) som fyra 
tester för att kontrollera kvaliteten i en fallstudie. För att öka trovärdigheten i denna 
studie har vi använt oss av de metoder Yin (2009) tar upp samt Klein och Myers (1999) 
principer för hur en undersökning ska utföras. Hur vi har använt oss av dessa metoder 
samt hur detta har påverkat studien beskrivs mer ingående i följande delkapitel. 

2.3.1 Validitet 
Begreppsvaliditet innebär att identifiera korrekta mått för de koncept som studeras, 
något som Yin (2009) betonar som en utmaning vid fallstudier eftersom subjektiva 
omdömen ofta används vid datainsamlingen. För att uppnå hög begreppsvaliditet menar 
Yin (2009) att undersökaren tydligt bör definiera det undersökta området och sedan 
välja ett specifikt mått för att mäta detta. I vår undersökning har tydliga hypoteser, om 
kopplingar mellan avgörande faktorer i initieringsfasen och avgörande faktorer senare i 
processen att införskaffa ett affärssystem, ställts upp för att fokusera undersökningen på 
detta, varefter det insamlade materialet har undersökts för att identifiera dessa 
kopplingar. Det mått som använts för undersökningen av kopplingarna är huruvida 
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exempelvis faktor A i initieringsfasen har nämnts som påverkande i samband med en 
diskussion eller text om en faktor senare i processen. Något som skulle kunna påverka 
validiteten negativt är att olika personer som har intervjuats har olika uppfattning om 
nämnda faktorers innebörd och vad de avser med dessa. Då detta är svårt att kontrollera 
har problematiken hafts i åtanke under den gjorda fallstudien. Även det faktum att flera 
faktorer i initieringsfasen förväntas påverka samma faktor senare i processen kan 
innebära problem för rapportens validitet då det försvårar tolkningen av resultatet. För 
att motverka detta har vi vid analysen av en faktors påverkan försökt att bortse från de 
övriga faktorerna samtidigt som vi varit medvetna om dess existens. Exempelvis har vi i 
analysen fört en diskussion kring hur situationen hade sett ut om någon av de andra 
faktorerna varierat, det vill säga att vi vid analysen av till exempel faktor A reflekterade 
över om påverkan hade sett likadan ut om faktor B:s påverkan hade varit annorlunda. 
Att sedan jämföra de olika fallen med varandra bidrog ytterligare till att skilja de olika 
faktorernas påverkan från varandra, samtidigt som vi var öppna för att finna kopplingar 
mellan de initierande faktorerna. 

Vidare tar Yin (2009) upp tre taktiker för att öka begreppsvaliditeten i fallstudier där 
användning av flera olika informationskällor, att upprätthålla en beviskedja samt att låta 
nyckelinformatörer granska rapporten sägs ha positiv inverkan. Som tidigare nämnt, i 
kapitel 2.2.3 Empiri, har de två första av dessa taktiker använts i denna undersökning, 
något som enligt Yin (2009) bidrar till en högre begreppsvaliditet. Möjligheten att låta 
de intervjuade personerna granska rapporten har dock varit begränsad då många av 
dessa personer inte kunnat avvara tid till detta. Dock har säljare och konsulter på 
Exsitec kunnat hjälpa till att minska osäkerheter i det insamlade materialet vid 
rapportskrivandet genom att exempelvis bidra med nya synvinklar på en beskriven 
situation. Till exempel kunde faktor A:s påverkan hos ett undersökt företag bekräftas av 
säljare och konsulter som varit involverade i projektet. I de fall där synen på någon 
undersökt faktor eller situation skilde sig från den som fallföretaget förmedlat togs detta 
i beaktning vid tolkning och analys.  

En viktig del i att åstadkomma hög inre validitet i en studie är att skapa en relation där 
vissa förhållanden förväntas leda till ett visst annat förhållande, något som Yin (2009) 
menar kan göras genom den analysteknik han kallar för mönstermatchning. Likt 
beskrivet i kapitel 2.2.3 Empiri har vi i denna studie primärt använt oss av denna metod 
genom att låta ett antal hypoteser presentera det förväntade mönstret för att sedan 
analysera huruvida detta speglar verkligheten på ett bra sätt. Att använda den strategi 
som Yin (2009) kallar för konkurrerande förklaringar, som gjorts i denna studie och 
beskrivits i avsnitt 2.2.4 tidigare i kapitlet, anses också ha en positiv inverkan på den 
inre validiteten. Exempelvis behandlades möjligheten att företag med befintlig kunskap 
ställer överflödiga krav på systemet, till följd av en vetskap om affärssystemets 
möjligheter, som ett konkurrerande påstående till hypotesen att befintlig kunskap hos 
inblandade personer leder till en mer genomtänkt kravspecifikation. Att alternativa 
hypoteser av denna typ var en del av den analys som genomfördes antas ha ökat den 
inre validiteten. Eftersom flera olika initierande faktorers påverkan på samma faktorer 
senare i processen undersöktes har även denna typ av alternativa förklaringar varit en 
naturlig del av studien. Detta har, som tidigare nämnt, haft en försvårande påverkan på 
begreppsvaliditeten men kan, enligt Yin (2009), anses ha en positiv inverkan på den inre 
validiteten eftersom till viss del konkurrerande förklaringar undersöks. 
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Den yttre validiteten är starkt kopplad till genaraliserbarheten i studiens resultat, något 
som, enligt Yin (2009), ofta ifrågasätts då fallstudier av enstaka fall har genomförts. Då 
flera olika fall undersöks menar Yin (2009) att replikationslogik, alltså att ett förväntat 
mönster ses i flera av de olika fallen, bör användas för att öka den yttre validiteten. I vår 
undersökning har företag med liknande initieringsfaktorer undersökts för att bekräfta 
huruvida detta har inneburit liknande åsikter om faktorer senare i processen. Samtidigt 
har företag där dessa initieringsfaktorer inte funnits, och där motsvarande påverkan på 
andra faktorer alltså inte har förväntats existera, undersökts. Exempelvis har flera olika 
företag med hög befintlig kunskap om affärssystem undersökts samtidigt som företag 
där kunskapen varit låg också har undersökts. Att på detta sätt söka återskapning där 
antingen liknande resultat eller olika resultat förväntas rekommenderas av Yin (2009) 
som menar att detta bidrar till en högre yttre validitet. Att åstadkomma detta var inte, 
likt vad Yin (2009) förespråkar, en del av de ursprungliga kriterierna för fallföretagen 
eftersom vi hade begränsade möjligheter att styra urvalet. Dock visade sig, efter fem 
undersökta fallföretag, en bra spridning av de undersökta faktorerna. Valet att 
undersöka flera fallföretag bidrog därigenom till en högre yttre validitet samtidigt som 
detta, på grund av studiens omfattning, begränsade möjligheten till en mer djupgående 
analys av respektiva fall, något som kan anses påverka reliabiliteten negativt. 

2.3.2 Reliabilitet 
En hög reliabilitet är, enligt Yin (2009), ett bevis för att den metod som används, till 
exempel vid datainsamling, kan användas flera gånger med samma resultat. Att samma 
resultat och slutsatser kan erhållas vid en senare mätning, oavsett vem som genomför 
undersökningen, är ett tecken på tillförlitlighet i vald mätmetod och påvisar att 
resultatet stämmer väl överrens med verkligheten (Lekvall och Wahlbin, 2001; Yin 
2003). Att kontrollera reliabiliteten i en studie leder därmed, enligt Yin (2009), till 
miskad risk för fel till följd av misstolkningar i studien.  

En förutsättning för att vid ett senare tillfälle kunna upprepa en undersökning med 
liknande resultat är att den ursprungliga undersökningen är väl dokumenterad (Yin, 
2009). För att åstadkomma detta har vi, likt tidigare nämnt, samlat allt insamlat material 
i det Yin (2009) kallar för en fallstudiedatabas. Denna databas skulle i teorin möjliggöra 
för andra forskare att granska insamlat material utan att påverkas av våra tolkningar 
och slutsatser från denna rapport.  

Något annat vi har gjort för att öka reliabiliteten i studien är att använda oss av ett 
fallstudieprotokoll, något som också rekommenderas av Yin (2009). Framtagandet av 
detta protokoll var en viktig del i förberedelsearbetet inför den empiriska 
datainsamlingen och Yin (2009) menar att detta kan vara en starkt bidragande faktor till 
ökad reliabilitet. Fallstudieprotokollet kan också ses som en viktig del i att andra 
undersökare ska kunna genomföra samma studie vid ett senare tillfälle. Vidare tar Yin 
(2009) också upp vikten av att, i en intervjusituation, både vara en skicklig lyssnare och 
vara tränad för den specifika händelsen för att kunna göra korrekta observationer. 
Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) finns det flera faktorer, som exempelvis 
intervjuobjektets hälsa, motivation och trötthet, som kan sänka reliabiliteten i en 
undersökning. Även interaktionen mellan intervjuare och intervjuobjekt och hur 
frågorna ställs anses vara avgörande faktorer. Genom att, innan de verkliga 
fallstudierna, genomföra en pilotstudie fick både intervjuare och antecknare träning, 
vilket minskade risken att vi som undersökare påverkade utfallet av de fallstudier som 
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sedan genomfördes. Att vara tydliga i frågeformulering samt föra anteckningar på ett 
systematiskt sätt är exempel på lärdomar som upplevdes viktiga.  

Ytterligare en del i att öka reliabiliteten i undersökningen har varit Klein och Myers 
(1999) principer för hur en tolkande undersökning bör genomföras. Flera av 
principerna grundar sig i att undersökaren kritiskt bör reflektera över det sammanhang 
undersökningen görs i och hur undersökaren och dennes agerande påverkar resultatet. 
Likt beskrivet tidigare, i kapitel 2.1 Förhållningssätt, har en medvetenhet om Klein och 
Myers (1999) principer bidragit till en mer omfattande granskning och tolkning av 
insamlad data. Vid samtliga intervjuer var båda undersökarna närvarande, vilket gjorde 
att tolkningar kunde jämföras i efterhand, och en medvetenhet om intervjuarens 
påverkan var en bidragande faktor till att vi försökte skapa en mer diskussionsliknande 
situation. Detta medförde att intervjuobjekten mer fritt kunde berätta om sina 
upplevelser och åsikter utan att påverkas av och låsas in i specifika frågor. Vi har efter 
varje intervju också diskuterat resultatet och reflekterat över huruvida intervjuobjektet 
kan ha givit vinklade svar utefter sin situation. Denna kritiska granskning av insamlat 
material, samt att vi innan varje intevju tydlig informerade om intervjuobjektets 
anonymitet, kan antas ha påverkat reliabiliteten positivt. Vår uppfattning är att 
intervjuade personer i stor utsträckning har förmedlat liknande uppfattningar om 
införskaffandets faktorer i respektive fall samt att de även varit öppna för att erkänna 
brister i sitt egna agerande. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som utgör grunden för rapporten. Inledningsvis ges en 
bakgrund till affärssystem varefter en litteraturstudie med syfte att identifiera avgörande 
faktorer i processen att införskaffa ett affärssystem presenteras. Därefter presenteras den 
teoretiska referensram som ligger till grund för rapportens undersökningsmodell och 
analys. 

3.1 Affärssystemets bakgrund 
Affärssystemets (en. Enterprise Resource Planning, ERP) moderna historia börjar på 
1990-talet då termen ERP myntades av Gartner Group of Stamford (Chen, 2001), men 
redan på 1970-talet tillkom, enligt Bjørn-Andersen (2009), den första generationen 
affärssystem då företag började integrera tidigare fristående informationssystem. 
Föregångare till affärssystemet var system för planering av material och 
tillverkningsresurser (en. Material Requirements Planning, MRP och Manufacturing 
Resource Planning, MRP II) och anledningen till det nya namnet var att systemets 
omfattning ökades till att involvera fler delar av värdekedjan. En viktig skillnad mellan 
affärssystemet och dess föregångare är att det inte bara fokuserar på interna resurser 
utan även planering och schemaläggning som involverar leverantörer och kunder (Chen, 
2001). Kumar och van Hillesberger (2000) uttrycker även att affärssystem är 
konfigurerbara system som integrerar olika funktioner inom verksamheten, något som 
inte var fallet i dess föregångare. Numera är affärssystem ett väl undersökt område inom 
informationssystemsforskning och Schlichter och Kraemmergaard (2010) genomför en 
litteraturstudie där de noterar att den akademiska kunskapen om affärssystem har nått 
en viss mognad. De rapporterar att över 250 olika tidsskrifter har publicerat artiklar om 
affärssystem mellan år 2000 och 2009. 

Under 90-talet var SAP, Baan och Oracle framstående leverantörer av affärssystem och 
stora företag var den primära målgruppen. Eftersom de flesta stora företag redan har 
investerat i ett affärssystem så har leverantörer på senare tid skiftat fokus mot små och 
medelstora företag (Benroider och Koch, 2000; Chen, 2001). Iskanius et al. (2009) 
rapporterar också om en förståelse av nyttan med affärssystem från de mindre 
företagens håll. Ett ökat intresse kan också ses i statistik över svenska företag som 
använder ett affärssystem i verksamheten. I Figur 3.1 nedan visas denna utveckling över 
en femårsperiod. 

 

Figur 3.1 Användning av affärssystem efter storleksklass (Källa: SCB, 2013) 
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Små och medelstora företag skiljer sig från stora företag och ett litet företag kan inte 
antas fungera som en mindre version av ett stort företag. Speciellt skiljer sig små företag 
i striktare resursbegränsningar och det faktum att ägaren och VD:n ofta är samma 
person (Welsh och White, 1981; Malhotra och Temponi, 2010). Detta gör att 
inställningen till affärssystem och svårigheter med ett sådant projekt skiljer sig i små 
och medelstora företag, något som noterats i litteratur (ex. Laukkanen et al., 2007; 
Buonanno et al., 2005; Benroider och Koch, 2000). Studier visar dessutom att små 
företag skiljer sig från medelstora företag i vissa avseenden och att grupperingen små 
och medelstora företag som är vanligt förekommande i litteratur inte alltid är tillräckligt 
specifik (Iskanius et al., 2009; Laukkanen et al., 2007). 

Trots ett ökat fokus på affärssystem i små och medelstora företag och tydliga skillnader 
mellan större och mindre företag finns det relativt lite akademisk litteratur inom 
området. Haddara och Zach (2011) genomför en litteraturstudie och noterar att 77 
artiklar publicerats om affärssystem i små och medelstora företag under en 
tioårsperiod, något de anser vara en låg siffra med tanke på att behovet av mer litteratur 
inom området betonats i flera tidigare publicerade artiklar. De menar att det behövs fler 
undersökningar för att skapa en bättre uppfattning om ämnet och betonar exempelvis 
att en undersökning av storlekens påverkan i de små och medelstora företagen vore 
relevant. Vidare behandlar den befintliga litteraturen mestadels tillverkande företag och 
belyser kundsidan av projekten, varför Haddara och Zach (2011) efterfrågar 
undersökningar av andra branscher samt att flera perspektiv än det implementerande 
företagets tas i beaktning. 

3.2 Litteraturstudie 
Ett affärssystemsprojekt är ofta omfattande och sträcker sig över en längre tid. 
Akademisk litteratur använder olika men ofta liknande indelningar av projektets faser 
och affärssystemets livscykel. Haddara och Zach (2011), som genomför en 
litteraturstudie av affärssystem i små och medelstora företag, väljer att dela in livscykeln 
i initiering, anskaffning, implementering, användning och underhåll, vidareutveckling 
samt pensionering. Då denna indelning speglar tidigare litteratur i vårt 
undersökningsområde, där exempelvis Buonanno et al. (2005) undersöker 
initieringsfasen, Wei et al. (2004) behandlar anskaffningsfasen och Malhotra och 
Temponi (2010) undersöker implementeringsfasen, samtidigt som den sammanfaller 
med Exsitecs konsulters syn, har den valts som grund för vår rapport. Vi har dock 
uteslutit de senare faserna, och användning och underhåll har minskats till att endast 
innefatta inledande användning, på grund av ramen för vår undersökning. Processen att 
införskaffa ett affärssystem delas alltså in i initiering, anskaffning, implementering och 
användning. 

Fortsättningen av detta kapitel fokuserar på att, utifrån tidigare litteratur, presentera 
faktorer som är avgörande i de olika faserna. Detta för att ge en bred grund för att 
besvara den andra frågeställningen i vårt syfte, att identifiera avgörande faktorer för ett 
litet svenskt företag i ett affärssystemsprojekts olika faser. Varje fas utgör ett delkapitel 
som avslutas med en sammanställning av de faktorer som identifierats. De olika faserna 
och den typ av faktorer som identifieras beskrivs i Tabell 3.1 nedan. 
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Tabell 3.1 Olika faser i ett affärssystemsprojekt 

Fas Beskrivning Faktor 

Initiering Haddara och Zach (2011) definierar 
initieringsfasen (en. adoption decision) 
som den fas där företaget identifierar 
och ifrågasätter behovet av ett 
affärssystem. 

Faktorer som är 
avgörande för om ett 
företag väljer att 
investera i ett 
affärssystem eller ej. 

Anskaffning Anskaffningsfasen är, enligt Haddara 
och Zach (2011) den fas där system och 
leverantör väljs.  

Faktorer som är 
avgörande för val av 
system och leverantör. 

Implementering Implementeringsfasen inkluderar själva 
installationen, organisatorisk 
förändring och andra aktiviteter som 
sker i samband med implementeringen 
(Haddara och Zach, 2011). 

Faktorer som är kritiska 
för att 
implementeringen av ett 
affärssystem ska bli 
lyckad. 

Användning Användning är en del av den fas som 
Haddara och Zach (2011) benämner 
som användning och underhåll. Den 
innefattar realisering av fördelar och 
eventuella problem som uppstår efter 
att systemet börjat användas. 

Faktorer som avgör om 
affärssystemet används 
på ett bra sätt och 
investeringen därmed 
anses lyckad. 

3.2.1 Initiering 
Initiering är den fas där företaget identifierar ett behov och väljer att undersöka en 
eventuell investering i ett affärssystem. Anledningar till att investera i ett affärssystem 
skiljer sig mellan små, medelstora och stora företag även om vissa är återkommande för 
alla storlekar på företag (Laukkanen et al., 2007). Utöver möjliga förbättringar i 
verksamheten finns det andra avgörande faktorer för om ett litet företag väljer att 
införskaffa ett affärssystem.  

Nedan identifieras och presenteras faktorer som är avgörande för om ett företag väljer 
att investera i ett affärssystem eller ej, det vill säga faktorer som påverkar initieringen av 
ett affärssystemsprojekt. 

Storlek på företaget 
Ett flertal studier har visat att företagets storlek är en avgörande faktor för om en 
investering av ett affärssystem sker. Buonanno et al. (2005) menar att utvecklingen av 
affärssystemsmarknaden, där leverantörer kategoriserar företag efter storlek, tydligt 
visar att just företagsstorlek påverkar hur villiga företag är att investera i affärssystem 
och även vilken typ av system företaget behöver. Utifrån en kvantitativ undersökning av 
både små, medelstora och stora företag drar de slutsatsen att ett företags storlek är en 
bra indikator på om det kommer att investera i ett affärssystem. Ramdani et al. (2009) 
drar samma slutsatser utifrån en undersökning av slumpvis utvalda små och medelstora 
företag i England och även statistik från SCB (2013) är enhetlig med detta. 
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Möjliga förbättringar 
Det finns en mängd olika anledningar till att investera i ett affärssystem varav vissa har 
en mer organisatorisk och strategisk karaktär. Exempelvis kan ett affärssystem vara ett 
sätt att möjliggöra nya sätt att arbeta på eller bidra till intern och extern integration. 
Laukkanen et al. (2007) har undersökt hur synen på dessa och en mängd andra faktorer 
varierar mellan stora, medelstora och små företag och resultatet visar att strategiska 
faktorer värderas lägre av små företag där mer operativa faktorer istället ligger till 
grund för beslutet. Detta är enhetligt med vad en liknande undersökning av Iskanius et 
al. (2009) visar. Faktorer som att förbättra planeringsprocesser och reducera ledtider 
sågs som mindre viktigt av små företag där eliminering av improduktivt arbete var en 
avgörande faktor för affärssystemsinvesteringen. Även Benroider och Kochs (2000) 
undersökning visar att strategiska faktorer, exempelvis ökad kundnöjdhet och 
förbättrade processer, värderades lägre av mindre företag. De menar att dessa 
skillnader kan ha sin förklaring i de speciella egenskaper som utmärker små företag. 

Adam och O’Dohertys (2000) undersökning, av 14 små och medelstora företag på Irland 
som implementerat sitt första affärssystem, visar att de vanligaste anledningarna till 
investeringen var att skapa en stabilare process för transaktioner samt minska 
kostnader i företaget. Andra undersökningar tar upp ökad effektivitet och produktivitet 
samt förbättrat informationsflöde som de viktigaste anledningarna till att små företag 
investerar i ett affärssystem (Iskanius et al., 2009; Laukkanen et al., 2007; Benroider och 
Koch, 2000). En undersökning av Ramdani et al. (2009) visar att en relativ förbättring 
mot nuvarande arbetsmetoder är av betydande vikt för om ett företag väljer att 
införskaffa ett affärssystem eller ej. En liknande hypotes, att de upplevda fördelarna av 
ett affärsystem har en stark och positiv inverkan på affärssystemsinförande, testas av 
Shiau et al. (2009) som finner att detta är den vanligaste och största motivationsfaktorn 
för små och medelstora företag. Av fyra undersökta hypoteser om motivationsfaktorer 
finner de att upplevda fördelar är den enda faktor som signifikant påverkar valet att 
investera i ett affärssystem. 

Chen (2001) betonar vikten av att se bortom de tekniska kraven och förstå de 
organisatoriska målen. Han menar att få personer har en helhetssyn över företaget och 
att information ofta är utspridd över flera olika avdelningar och system. Det är därför 
viktigt att ledningen tar ansvar för de förändringar som måste ske för att alla fördelar 
med affärssystemet ska kunna realiseras. Muscatello et al. (2003) drar liknande 
slutsatser från sin studie av fyra små och medelstora producerande företag. De finner att 
sammankopplande av affärssystemsinvesteringen och en långsiktig och strategisk syn 
på företagets processer ger positiva effekter på utfallet. 

Befintlig kunskap och testmöjligheter 
Iskanius et al. (2009) identifierar bristande IT-kompetens som en utmaning för små 
företag som funderar på att investera i affärssystem. I deras undersökning, som 
genomfördes bland små och medelstora företag i Finland, ansåg flera företag att dess 
kunskap om affärssystem och IT var en osäkerhetsfaktor. Även Laukkanen et al. (2007) 
finner en skillnad i IT-kompetens mellan stora och små företag. Exempelvis betraktas 
användarnas IT-kompetens som en mer kritisk risk i mindre företag och författarna 
konstaterar att denna typ av problem är av större vikt i små företag än i stora där 
problem relaterade till organisatorisk förändring ofta uttrycks. De betonar även vikten 
av att små företag tar sin egen kompetens i beaktning innan de väljer att investera i ett 
affärssystem. 
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Shiau et al. (2009) finner att ett företags VD:s kunskaper om affärssystem har en positiv 
inverkan på valet att investera i ett affärssystem. Även om denna faktor inte är lika 
signifikant som upplevd nytta med systemet så menar författarna att större IT-
kunskaper hos VD:n leder till en större vilja att investera i ett affärssystem. Författarna 
diskuterar en koppling mellan en VD:s kunskap och förståelse för affärssystemets 
fördelar och dennes vilja att investera. 

En annan avgörande faktor för om ett företag investerar i ett affärssystem, som visas av 
Ramdani et al. (2009) i en undersökning av slumpvis utvalda engelska små och 
medelstora företag, är möjligheten att testa och experimentera i systemen. De finner i 
sin undersökning att detta är en signifikant faktor för hur villiga små företag är att 
investera i ett affärssystem. 

Stöd från ledningen 
Att ha stöd från ledningen presenteras ofta som en viktig faktor för framgångsrika 
affärssystemsprojekt, ett behov som också finns i initieringsfasen. Ramdani et al. (2009) 
identifierar detta och konstaterar att en högre grad av stöd från ledningen leder till en 
större sannolikhet att företaget investerar i ett affärssystem. Det betonas att ägaren och 
VD:n är den primära beslutstagaren i små och medelstora företag varför dennes stöd är 
nyckeln till införskaffandet av ett affärssystem. 

Tillgängliga resurser 
Små företag skiljer sig från stora företag i begränsade resurser. Enligt Welsh och White 
(1981) är detta ett resultat av de unika omständigheter som råder i små företag. För det 
första tenderar små företag att vara verksamma på marknader med hög konkurrens och 
pressade priser. Vidare är ägaren och VD:n ofta samma person och dess lön utgör en 
relativt större del av intäkterna än i ett stort företag samtidigt som externa krafter också 
slår hårdare mot mindre företag. Att små företags begränsade resurser är något som 
påverkar beslutet att investera i ett affärssystem är något som konstateras i litteratur 
där Ramdani et al. (2009) visar i sin undersökning att ett företags ekonomiska och även 
tekniska begränsningar har negativ påverkan på investeringsbeslutet. Även Shiau et al. 
(2009) finner att kostnaden för ett affärssystem har negativ påverkan på initiering av 
affärssystemsinvesteringar i små och medelstora företag. Dock är denna faktor, enligt 
deras undersökning och som tidigare nämnt, inte lika signifikant som vikten av upplevd 
nytta med affärssystemet. 

Till viss del i motsats till ovanstående litteratur finner Buonanno et al. (2005) att få små 
och medelstora företag som väljer att inte investera i affärssystem gör detta av 
ekonomiska skäl. Deras undersökning, där små och medelstora företag som valt att inte 
investera i ett affärssystem fick ange en eller flera anledningar till detta, visar att endast 
15.2 procent av företagen påverkades av ekonomiska faktorer. Istället angav 58.2 
procent att företagets verksamhet inte var tillräckligt komplex för att behöva ett 
affärssystem och 29.5 procent angav att organistionen inte var redo för en investering 
som en avgörande faktor. 

Enligt Li (2011), som undersöker ett litet kinesiskt företag, måste små företag utvärdera 
sin organisatoriska beredskap innan en affärssystemsinvestering görs. Detta måste 
göras både på finansiell och operationell nivå. Författaren menar att små företag måste 
förstå svårigheterna med affärssystem och inse att det krävs att resurser avsätts för att 
en implementering ska bli lyckad. Dock får detta inte påverka övriga verksamheten 
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alltför mycket då detta kan få stora konsekvenser för företaget. Detta är något som även 
Winkelmann och Klose (2008) betonar i sina lärdomar från en fallstudie av ett litet tyskt 
företag där de uttrycker att affärssystemsprojekt måste kunna hanteras samtidigt som 
den dagliga verksamheten fortgår som vanligt. De menar att detta, i mindre företag, 
innebär att det oftast inte finns möjlighet att frigöra personal från de ordinarie 
arbetsuppgifterna för att kunna fokusera helt på affärssystemsprojektet. 

Sammanställning 
I Tabell 3.2 nedan presenteras de faktorer som är avgörande för små företag i 
initieringsfasen av införskaffandet av ett affärssystem och som presenterats tidigare i 
detta kapitel. 

Tabell 3.2 Avgörande faktorer i initieringsfasen 

Faktor Beskrivning 

Storlek på företaget Ett större företag är mer sannolikt att införskaffa ett 
affärssystem. 

Möjliga förbättringar Ett företag med betydande förbättringsmöjligheter, 
främst konkreta och operativa, är mer sannolikt att 
införskaffa ett affärssystem.  

Befintlig kunskap och 
testmöjligheter 

Ett företag med större befintlig kunskap och 
testmöjligheter är mer sannolikt att införskaffa ett 
affärssystem. 

Stöd från ledningen Ett företag med tydligt stöd från ledningen är mer 
sannolikt att införskaffa ett affärssystem. 

Tillgängliga resurser Ett företag med mer tillgängliga resurser är mer 
sannolikt att investera i ett affärssystem. Det råder dock 
delade uppfattningar om huruvida ekonomiska resurser 
har en negativ inverkan på beslutet. 

 

3.2.2 Anskaffning 
Då ett företag har identifierat behovet av ett affärssystem är nästa steg att se över de 
olika alternativ som finns. De mål som sätts upp med systemet ska översättas till 
funktionella krav och rätt system och leverantör ska väljas.  

Nedan presenteras faktorer som påverkar valet av system och leverantör och därmed 
utfallet av anskaffningen. 

Valprocessens omfattning 
Wei et al. (2004) betonar vikten av att ha en omfattande metod för att välja affärssystem. 
De förespråkar att företag formar en projektgrupp som skapar en struktur av mål med 
affärssystemet som är i linje med de organisatoriska målen och företagets strategi. 
Utifrån viktade kriterier kan sedan det mest lämpade affärssystemet väljas. Wei et al. 
(2004) betonar att detta kan anses vara en tidskrävande och därmed kostsam process 
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men att den ökade kvaliteten i beslutet leder till att tid faktiskt kan sparas. Muscatello et 
al. (2003) undersöker fyra små- och medelstora tillverkningsföretag där samtliga har 
genomfört någon form av behovsanalys. Dock är dessa av enklare karaktär där 
checklistor tagits fram, ofta tillsammans med externa konsulter. Checklistorna 
inkluderade i samtliga fall frågor om exempelvis nuvarande IT-system, logistik och lager. 
Enligt Muscatello et al. (2003) är denna analys en kritisk del i ett affärssystemsprojekt, 
då det är behovsanalysen som leder fram till anpassningar i affärssystemet vilket 
innebär att en bristande analys leder till att systemet sämre matchar organisationen. 

Winkelmann och Klose (2008) beskriver hur kraven förändrades under projektets gång 
i den fallstudie de genomfört på ett litet tyskt företag. Initialt var syftet främst att 
avskaffa ett gammalt system som inte fungerade väl, men under projektet, då kunskapen 
om de möjligheter som fanns växte, dök ytterligare krav upp och författarna beskriver 
hur den ökande mängden krav och konfiguration i slutändan ledde till att budget och 
tidsplan överskreds. 

Vidare undersöker Benders et al. (2006) hur andra faktorer än rationella och 
funktionella krav på systemet påverkar anskaffningen. De finner exempelvis att viljan att 
följa trender, mediainfluenser och andra typer av så kallade isomorfa påtryckningar 
påverkar beslutet. Författarna tar upp tre olika typer av sådana påtryckande krafter där 
tvingande krafter är då andra organisationer påverkar beslutet, imitativa krafter är då 
andras beslut efterhärmas och normativa krafter är då beslutet påverkas av de normer 
som finns inom ett yrke eller en bransch. De beskriver ett exempel där ett nederländskt 
företag valde att införskaffa det system som ansågs vara branschstandard till viss del 
som följd av dessa påverkande faktorer. Benders et al. (2006) drar slutsatsen att 
imitativa krafter, likt exemplet visar, påverkar valet av system och menar även att dessa 
typer av isomorfa påtryckningar leder till en standardisering mellan olika 
organisationer. 

Användning av externa resurser 
Små företag har ofta begränsade kunskaper om möjligheter och svårigheter med 
affärssystem (Laukkanen et al., 2007; Winkelmann och Klose, 2008). Laukkanen et al. 
(2007) betonar därför vikten av att små företag uppmärksammar sin egen 
affärssystemskompetens och överväger att ta hjälp av externa konsulter och försäljare. 
Detta berörs också av Winkelmann och Klose (2008) som argumenterar för att en 
kombination av extern IT-kompetens och intern kompetens om företagets processer 
behövs för att ett bra resultat ska uppnås.  

Att välja en skicklig leverantör och försäljare är alltså av betydande vikt. Detta betonas 
ytterligare av Rao (2000) som tar upp viktiga kriterier för val av affärssystem. 
Leverantörens kunskap om företagets verksamhetsområde tas upp som en viktig faktor 
för en lyckad affärssystemsimplementering varför företag bör välja en leverantör som 
har tidigare erfarenhet av samma bransch. 

Sammanställning 
I Tabell 3.3 nedan presenteras de faktorer som är avgörande för små företag i 
anskaffningsfasen av införskaffandet av ett affärssystem och som presenterats tidigare i 
detta kapitel. 
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Tabell 3.3 Avgörande faktorer i anskaffningsfasen 

Faktor Beskrivning 

Valprocessens omfattning En mer omfattande valprocess leder till ett bättre utfall 
av affärssystemsimplementeringen. 

Användning av externa 
resurser 

Att använda externa resurser leder till en underlättad 
implementering och ett bättre utfall av 
affärssystemsimplementeringen. 

3.2.3 Implementering 
Implementeringsfasen sträcker sig från dess att ett företag har valt vilket affärssystem 
som ska införskaffas till dess att systemet börjar användas. Denna fas inkluderar enligt 
Haddara och Zach (2011) hur installationen utförs samt tillhörande aktiviteter som 
genomförs i syfte att uppnå specifika krav som ställts på systemet under 
anskaffningsfasen. 

Nedan presenteras faktorer som är avgörande för att implementeringen av ett 
affärssystem ska bli lyckad. 

Grad av anpassning 
Att ett affärssystem bör vara nära anpassat till organisationen och dess arbetssätt är 
något som betonas i litteratur. Detta kan uppnås genom att antingen anpassa systemet 
efter organisationen eller anpassa organisationen efter systemet (Buonanno et al., 
2005). Däremellan finns såklart ett kontinuerligt spektrum av alternativ.  

Implementering av affärssytem har, enligt Lee et al. (2003), traditionellt sett krävt 
omfattande organisatorisk förändring i de flesta fall. De menar att affärssystem är push-
orienterade och alltså tvingar organisationer att anpassa sig till den standard som finns 
integrerad i systemet. En underliggande grundtanke med affärssystem är, enligt (Kumar 
och van Hillegersberg (2000), att de innehåller så kallade “best practices”, alltså ett bra 
sätt att genomföra aktiviteter. Yusuf et al. (2004) undersöker exempelvis en 
affärssystemsimplementering på Rolls-Royce där ändringar i affärsprocessen 
genomfördes utefter systemets uppbyggnad för att på så sätt effektivisera 
verksamheten. Light (2005) tar upp anledningar till att företag, på detta sätt, väljer att 
investera i paketerad och standardiserad programvara men poängterar att alla 
fördelarna har sina fallgropar. Han menar att standardiseringen även kan ha nackdelar 
då de anställda kan vara ovilliga att acceptera det nya sättet att arbeta på. Andra 
anledningar som tas upp är lägre kostnad och att företaget får en pålitlig och beprövad 
produkt. Iskanius et al. (2009) rapporterar om hur affärssystem i små företag ofta köps 
som färdiga system och från olika leverantörer, något som leder till överlappande 
system och därmed problem med relevans i den lagrade informationen på grund av att 
liknande information finns lagrad på flera olika ställen.  

Alternativet till att anpassa sig till ett standardsystem är att modifiera systemet. Brehm 
et al. (2001) beskriver hur affärssystem kan modifieras och konfigureras på en mängd 
olika sätt och definierar modifikation som förändringar i affärssystemets källkod och 
konfiguration som parameterbaserade förändringar. Totalt sett identifieras nio olika 
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typer av anpassning av affärssystem, där exempelvis bolt-ons innebär att 
tredjepartsapplikationer utvecklas för att fungera tillsammans med affärssystemet och 
skärmmasker (en. screen masks) som innebär att nya skärmar för in- och utmatning av 
data skapas. 

Att modifiera affärssystem kan dock innebära stora risker. I ett svenskt företags 
affärssystemsprojekt, som studeras av Westelius (2006), genomförs en hög grad av 
modifikation av systemet i syfte att matcha organisationens behov. Projektet drog ut på 
tiden och var väldigt kostsamt, till stor del som följd av modifikationerna. Bjørn-
Andersen (2009) betonar en hög kostnad för anpassningar även i små och medelstora 
företag och uppskattar denna till 2-3 gånger högre än licenskostnaden för systemet. 
Brehm et al. (2001) föreslår att företag kan anpassa affärssystem till organisationen 
utan att genomföra ändringar i koden och på så sätt bygga in unik funktionalitet i ett 
standardiserat affärssystem. De uppmanar dock till att fördelarna med denna 
anpassning måste vägas mot de risker som den medför under implementeringen och vid 
framtida uppgradering. Chen (2001) betonar vikten av att förstå företagets behov och 
välja ett affärssystem som passar. Han menar att frågan inte är huruvida ett affärssystem 
behövs utan vilken typ av affärssystem som behövs. Ett exempel som Chen (2001) tar 
upp är Compaq som identifierade nyckeln till företagets konkurrensfördelar och 
därefter utvecklade egna system anpassade för just dessa processer. Dessa skapades för 
att komplettera det befintliga affärssystemet. 

I yttersta änden av anpassningsspektrumet finns möjligheten att utveckla ett eget 
affärssystem. Detta är något som förespråkas av Olsen och Sætre (2007) som 
argumenterar för att små och medelstora företag oftast har unika affärsprocesser som 
kräver specialbyggda system för att det ska kunna ge konkurrensfördelar. De menar att 
ett företag kan använda standardsystem för de affärsprocesser som inte påverkar 
konkurrenskraften medan de konkurrenskritiska processerna bör stödjas av 
egenbyggda system. Detta möjliggörs enligt författarna av standarder, i exempelvis 
databasanslutningar,  som underlättar integration och olika utvecklingsverktyg som 
minskar utvecklingskostnaderna.  

Iskanius et al. (2009) rapporterar, som tidigare nämnt, att en relativt stor andel av små 
företag väljer att investera i paketerade affärssystem utan att genomföra någon 
modifiering. En undersökning av Benroider och Koch (2000) visar dock att 
anpassningsbarhet och flexibilitet i affärssystemet värderas högre av små företag än av 
stora. Zach och Munkvold (2012) undersöker anledningar till anpassning av 
affärssystemet i små och medelstora företag, i en studie som genomförs på fyra företag 
som har valt att anpassa sitt affärssystem, och ett antal olika anledningar identifieras. 
Den primära anledningen till att affärssystemet anpassats var att företaget ville bevara 
de affärsprocesser som utvecklats över tid för att passa företagsstrukturen och som 
ansågs vara unika. Vidare identifierade Zach och Munkvold (2012) felmatchning mellan 
företagens och affärssystemets sätt att utföra en aktivitet som en anledning till 
anpassning. Exempelvis kunde flera företags prissättningsmetod inte stödjas på ett bra 
sätt i affärssystemet, något som ledde till att systemet behövde omkonfigureras.  

Zach och Munkvold (2012) ser en koppling mellan brist på strategiska mål och graden 
av anpassning av affärssystem i små och medelstora företag. I de studerade fallen är 
företagens VD negativ till organisatorisk förändring då denne vill behålla de nuvarande 
affärsprocesserna, något som leder till att systemet istället anpassas till organisationen. 
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Zach och Munkvold (2012) argumenterar för att en oförmåga att se de organisatoriska 
och strategiska fördelarna med affärssystem är vanligare i små och medelstora företag 
och att den leder till ovilja att anpassa sig till standardsystem. De förespråkar att små 
och medelstora företag ska öka sin förståelse för de strategiska fördelarna med 
affärssystem vilket innebär större organisatorisk förändring och mindra anpassning av 
systemet. Även Federici (2009) betonar vikten av organisatorisk förändring i samband 
med anskaffning av affärssystem. I sin undersökning av italienska små och medelstora 
företag finner han att graden av organisatorisk förändring är en viktig faktor för om 
implementeringen lever upp till förväntningarna eller ej. 

Ravarini et al. (2000) presenterar ett ramverk för att utvärdera anskaffningen av 
affärssystem i små och medelstora företag utifrån åsikten att organisatorisk förändring 
inte nödvändigtvis är ett måste. Traditionellt följer en affärssystemsimplementering 
efter att företaget har utvärderat hur affärsprocessen kan förbättras och författarna 
menar att detta innebär stora utmaningar för små och medelstora företag. De 
presenterar därför ett förenklat tillvägagångssätt där ett standardsystem implementeras 
först för att senare följas av utvärdering och förbättrade affärsprocesser. Denna metod 
innebär att den initiala investeringen blir mindre och att svårigheter med omfattande 
organisatorisk förändring minskas. Ravarini et al. (2000) menar att anskaffning av ett 
flexibelt system leder till att detta sedan kan anpassas och konfigureras om för att passa 
förnyade affärsprocesser efterhand genom parameterändringar i systemet. Författarna 
drar slutsatsen att mindre företag bör överväga denna typ av lösning för att minska 
risker med organisatoriska och finansiella effekter av implementeringen. 

Strategi och metod 
Det finns en mängd sätt att genomföra en affärssystemsimplementering vilka lämpar sig 
olika bra för olika typer av organisationer och verksamheter. Malhotra och Temponi 
(2010) diskuterar exempelvis implementeringsstrategi där de betonar ett fokus på 
prioritering mellan olika mål inom exempelvis snabbhet, resurser, risker och fördelar i 
implementeringen. Dessa mål påverkar ofta varandra då en snabbare implementering 
till exempel ofta medför större risker. Malhotra och Temponi (2010) tar också upp olika 
typer av övergångstekniker, något som i vissa avseenden kallas implementeringsmetod, 
vilket är sättet som övergången till affärssystemet går till. 

Malhotra och Temponi (2010) tar upp en mängd olika implementeringsstrategier och 
menar att en strategi med ett dedikerat team med en senior chef i spetsen oftast är bäst. 
Detta leder ofta till en snabbare och mindre kostsam implementering. De betonar dock 
att detta inte lämpar sig för mindre företag eftersom de resurser som krävs, det vill säga 
personal som arbetar heltid med projektet, oftast inte finns. Istället anser de att en 
partnerstrategi är det bästa alternativet, alltså att både interna och externa resurser 
används. På detta sätt sprids ansvaret ut på två parter samtidigt som partnerns kunskap 
kompletterar den interna kompetensen. Malhotra och Temponi (2010) tar dock upp 
ökad tidsåtgång som en negativ följd av detta val av strategi.  

Att använda sig av externa konsulter tas även upp av Snider et al. (2009) som 
undersöker affärssystemsimplementeringar i fem små- och medelstora kanadensiska 
företag. Resultatet av undersökningen tyder på att framgång i implementeringen är 
direkt relaterat till kvaliteten hos de externa konsulterna. Att konsulterna 
kompletterade med välbehövlig kunskap inom IT togs upp som en viktig del i detta. 
Adam och O’Doherty (2000) drar, i sin studie av irländska företag, slutsatsen att det för 
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mindre företag är viktigt att ha erfarna implementeringspartners i affärssystemsprojekt. 
De menar att detta kan leda till snabbare implementering samt hjälpa företaget att få ut 
den fulla nyttan av affärssystemt. Li (2011) varnar för att, i små företag, försöka sänka 
kostnader genom att sköta hela implementeringen internt. Detta är mycket svårt att 
genomföra för ett mindre företag och de bör därför involvera externa konsulter för att 
bättre kunna genomföra projektet.  

Markus et al. (2000) nämner två ändpunktsmetoder för hur själva införandet av det nya 
systemet ska göras. Antingen genomförs hela införandet i ett steg, kallat “big-bang”-
metod, eller så fasas det nya systemet in successivt i delsteg genom att en modul åt 
gången installeras och börjar användas. Malhotra och Temponi (2010) rekommenderar 
att mindre företag väljer en fasad övergång då de anser att detta medför fördelar i 
minskade resurskrav och känslan av en mer obesvärad övergång. De nämner ökad 
tidsåtgång som den största nackdelen med tekniken. 

Projektstruktur 
Vikten av en tydlig projektstruktur med tillräckliga resurser, i form av ett dedikerat 
projektteam, tas upp som en viktig del av exempelvis Shaul och Tauber (2012) som 
undersöker kritiska framgångsfaktorer i små och medelstora företag. De anser att 
misslyckanden i bland annat projektplanering och att underskatta vikten av olika 
aktörers inblandning leder till stora problem vid implementeringar. 

Att ha stöd från ledningen betonas som viktigt i mycket litteratur. Snider et al. (2009) 
finner olika faktorer i stöd från ledningen som är viktiga för projektets framgång i små 
och medelstora företag. De studerade kanadensiska företagen uttryckte vikten av 
tillräcklig finansiering för konsulter och utbildning, uppmuntran av personal och 
tillåtande av minskade krav i normala arbetsuppgifter för projektmedlemmarna. 
Resultatet av bristande stöd från ledningen kan ses i den fallstudie som Li (2011) 
genomför i ett kinesiskt företag där affärssystemsimplementeringen sågs som ett vanligt 
IT-projekt, utan strategiska implikationer, vilket ledde till exempelvis svårigheter i 
samarbete mellan olika avdelningar. Muscatello et al. (2003) menar att stöd från översta 
ledningen leder till ett mer fokuserat projektteam men betonar också vikten av att ha 
stöd från chefer på linjenivå. Utan detta uppstår större svårigheter att nå acceptans och 
stöd från arbetare och kommande användare av systemet. 

Malhotra och Temponi (2010) tar upp olika typer av struktur av projektteam och anser 
att den struktur de kallar tungviktsstruktur (en. heavyweight structure) är det bästa 
alternativet för mindre företag. Detta innebär att en senior chef har direkt ansvar och 
kontroll över projektteamet vilket medför fördelar i tydlig kommunikation, snabb 
konfliktlösning samt att projektteamets medlemmar inte, som i andra mer omfattande 
typer av projektstruktur, behöver arbeta heltid med projektet, något som är fördelaktigt 
i små företag. Snider et al. (2009) finner att implementeringens framgång är direkt 
relaterad till vem som agerar projektledare. Exempelvis sågs att företag med externa 
konsulter till hjälp nådde bättre resultat eftersom dessa hade större erfarenhet av 
projektledning än de interna cheferna. Dessutom ansågs det problematiskt för en intern 
chef att ta projektledarrollen då denna hade andra åtaganden i företaget som inte kunde 
överlämnas till någon annan. 

Malhotra och Temponi (2010) tar även upp behovet av en project champion, en person 
som är ansvarig för ledarskap och marknadsföring av projektet gentemot användarna. 
De menar att i ett mindre företag kan den seniora chefen som agerar projektledare även 
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agera project champion. Shaul och Tauber (2012) betonar också vikten av att ha en 
project champion vars jobb framförallt ska vara att minska motståndet mot 
affärssystemet i organisationen. Även de anser att denna person bör vara senior för att 
utfallet av implementeringen ska bli så bra som möjligt. 

Förändringsarbete och utbildning 
Utöver projektteamet påverkar ett affärssystemsprojekt oftast hela organisationen och 
alla dess anställda på något sätt, något som ofta kan ge upphov till internt motstånd. 
Shaul och Tauber (2012) rapporterar om att användare ofta är rädda för att 
affärssystemsimplementeringen kommer att förändra deras status och betydelse i 
företaget och även förändra arbetssättet. De menar därför att motstånd från användarna 
är något som måste hanteras i ett tidigt skede. Sun et al. (2005) undersöker fem kritiska 
framgångsfaktorer och kommer fram till att kategorin människor, som innehåller 
utbildning, träning, kompetensutveckling och knowledge management, som den 
viktigaste av dessa. De argumenterar därför för att dessa typer av aktiviteter måste 
tillägnas mest uppmärksamhet under en affärssystemsimplementering. För att 
överkomma motstånd från användarna menar Shaul och Tauber (2012) att ett 
förändringsarbete (en. change management) måste genomföras. Detta kan involvera 
aktiviteter som uppföljning av mål samt kontinuerlig feedback och rapportering under 
projektets gång. En annan viktig del är att involvera kommande systemanvändare i 
projektet för att minska eventuellt mostånd och osäkerhet.  

Shaul och Tauber (2010) tar även upp utbildningen som en viktig punkt i en 
affärssystemsimplementering. De betonar därför vikten av att ta fram strategier för hur 
användarna ska utbildas och tränas i det nya systemet. Muscatello et al. (2003) 
rapporterar om att en lägre kunskapsnivå i små och medelstora företag gör att 
utbildningen bör vara mer omfattande. I vissa fall anser de dessutom att personal kan 
behöva bytas ut för att nyttorna med affärssystemet ska kunna realiseras. I den 
fallstudie som Li (2011) genomför i ett litet kinesiskt företag rapporteras om en syn på 
utbildning som något dyrt som borde hållas till en så låg nivå som möjligt. Utbildningen 
för cheferna var frivillig och användarnas utbildning genomfördes utan lön på deras 
fritid. Detta ledde till problem där chefer, som missat en stor del av utbildningen, inte 
hade tillräckliga kunskaper om systemet samtidigt som användarna uttyckte stort 
motstånd och missnöje över upplägget och även systemet som helhet. 

Hantering av data 

Vid införande av ett nytt affärsystem måste data från tidigare system överföras till det 
nya och Shaul och Tauber (2012) nämner svårhanterlig data som ett vanligt 
förekommande problem vid affärssystemsimplementeringar. Risker med den data som 
ska hanteras kan vara att den är ofullständig eller inkonsekvent, faktorer som försvårar 
dataöverföringen och ofta även är tidskrävande vilket medför ökad resursåtgång. 
Eftersom ett affärssystem berör hela organisationen är just hanteringen av data, enligt 
Shaul och Tauber (2012), något som kan få stora konsekvenser om problem uppstår 
vilket gör att detta område bör prioriteras vid en implementering. Noga planering och 
medvetenhet om svårigheter i hanteringen av data är enligt författarna viktigt för att 
minimera riskerna med implementeringen. 

Även Iskanius et al. (2009) tar upp problemet med överföring av data som en av de 
största riskerna i ett affärssystemsprojekt. I studien, som tar upp problem med 
affärssystem i förhållande till storlek på företag, visade det sig att en tredjedel av de 
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granskade företagen hade problem med att överföra rätt data mellan befintligt och nytt 
system. En smidig dataöverföring visade sig vara viktig för hela implementeringen av 
systemet.  

Riskhantering 
En medvetenhet om potentiella risker och hur företaget bör agera om problem uppstår 
är enligt Eshelman et al. (2001) viktigt för att minimera skadorna av dessa. De tar upp 
de största utmaningarna vid införandet av ett nytt affärssystem och beskriver hur 
målmedvetenhet och god planering kan vara till stor hjälp för att minimera dessa 
problem. Malhotra och Temponi (2010) poängterar att eventuella risker måste ställas i 
relation till den potentiella vinstökningen innan ett nytt system införskaffas. 

Arbetet med att hantera risker än enligt Poba-Nzau et al. (2008) viktigt att ta hänsyn till 
under hela implementeringsprocessen. Författarna har, för att lättare få en mer 
övergriplig bild, delat in de potentiella riskerna i de sex huvudgrupperna 
organisatoriska, affärsrelaterade, teknologiska, entreprenöriella, avtalsrelaterade samt 
finansiella och menar att det är viktigt att ha en strategi för hur riskerna ska hanteras 
när de väl uppkommer.  

Sammanställning 
I Tabell 3.4 nedan presenteras de faktorer som är avgörande för små företag i 
implementeringsfasen av införskaffandet av ett affärssystem och som presenterats 
tidigare i detta kapitel. 

Tabell 3.4 Avgörande faktorer i implementeringsfasen 

Faktor Beskrivning 

Grad av anpassning En högre grad av anpassning leder till svårare 
implementering och högre kostnader. Samtidigt kan viss 
anpassning vara viktig för konkurrenskraften. 

Strategi och metod Att arbeta fram en implementeringsstrategi tillsammans 
med externa konsulter och fasa in systemet har positiva 
effekter på utfallet. 

Projektstruktur En tydlig projektstruktur med klara roller är viktigt för 
ett lyckat projekt. En project champion är en viktig roll i 
projektet. 

Förändringsarbete och 
utbildning 

Att arbeta med förändring och utbilda användarna är en 
avgörande faktor för att lyckas med införskaffandet. 

Hantering av data Att noggrant planera och vara medveten om risker 
gällande datahanteringen är viktigt för ett lyckat 
införskaffande. 

Riskhantering Ett kontinuerligt arbete med riskhantering är viktigt för 
att implementeringen ska bli lyckad. 
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3.2.4 Användning 
Det slutgiltiga resultatet av införskaffandet av ett affärssystem syns i de effekter det får 
för företaget, den fas som vi i denna rapport kallar för användning.  

I nedanstående delkapitel presenteras de faktorer som avgör om användingen av 
affärssystemet, och även projektet som helhet, anses lyckat. 

Tid och kostnad 
Att införa ett nytt affärssystem i en verksamhet blir ofta dyrt och drar ur på tiden. I en 
undersökning, genomförd av BCG (2000), visade det sig att över 50 procent av projekten 
överskred budget för tid och kostnad. Bernoider och Koch (2000) menar dessutom att 
det i små företag är extra viktigt med kortare implementeringstid eftersom det inte finns 
resurser för långdragna implementeringar. 

Federici (2009) har i sin studie granskat hur små och medelstora företag påverkas av 
införandet av ett affärssystem och vilka faktorer som är avgörande för att ett projekt ska 
ses som lyckat. Högre grad av organisatorisk förändring visade sig leda till lägre 
administrativa kostnader till följd av företagets förmåga att anpassa sig till ett nytt 
arbetssätt. Även val av leverantör till affärssystemet var något som visade sig vara 
viktigt för ett lyckat projekt, med lägre kostnader till följd. 

Upplevda förbättringar 
Införandet av ett affärssystem kan leda till ett effektivare arbetssätt inom hela 
organisationen. Federici (2009) menar att de förbättringar som upplevs till följd av 
införskaffandet skiljer mellan små och stora företag, något som även Mabert et al. 
(2003) bekräftar. De upplevda förbättringarna av affärssystemsprojekt i små företag är, 
enligt Mabert et al. (2003), ofta relaterade till företagets tillverkning och logistik. Av 
företagen i undersökningen visade det sig att de moduler som hanterar 
materialhantering var, efter ekonomi, de moduler i systemet som användes av flest 
företag.  

Genom en studie genomförd på Rolls-Royce har Yusuf et al. (2004) identifierat problem 
och avgörande faktorer för ett lyckat resultat vid ett affärssystemsprojekt. Processen att 
byta system var både tidskrävande och tidvis problematiskt men ledde samtidigt till 
flera förändringar som var positiva för företaget. Efter bytet av system förbättrades 
kommunikationen bland de anställda och genom utbildning kopplad till det nya 
systemet ökade även de anställdas kunskaper. Författarna poängterar att förbättringar 
kopplade till systembytet uppstår under hela första året då systemet används. 
Författarna nämner även en möjlighet till bättre kundkontakt. Genom att veta när en 
produkt kan levereras och i större utsträckning leverera i tid ökar kundnöjdheten vilket 
på sikt kan resultera i en större orderingång. 

Utökade möjligheter 
Införskaffandet av ett nytt affärssystem kan, utöver utökad funktionalitet i systemet, 
medföra ytterligare möjligheter till förbättringar i organisationen. Chen (2001) har i sin 
studie identifierat vilka nya möjligheter och utmaningar införskaffandet av ett nytt 
affärssystem kan medföra. Företag som genom införskaffandet av ett nytt system får en 
ökad kunskap om affärsprocesser och hur affärssystem fungerar kommer, enligt Chen 
(2001), att få en ökad förståelse för vilka förändringar i verksamheten som krävs för att 
vara fortsatt konkurrenskraftiga. Införskaffandet av ett nytt system möjliggör även 
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sammanlänkade flöden mellan leverantörer och kunder då data lättare kan 
sammankopplas mellan olika avdelningar eller organisationer. En utökad och snabbare 
förståelse för kundens behov leder, enligt Chen (2001), till bättre relation till befintliga 
kunder, något som är viktigt för alla typer av företag. 

De förändringar ett nytt affärssystem medför möjliggör även användning av andra typer 
av system. Westelius (2006), som studerar en affärssystemsimplementering i ett svenskt 
företag, visar hur införandet av det nya systemet gjorde ett sidoprojekt med ett annat 
system möjligt. Sidoprojektet innefattade ett system för servicetekniker som genom 
detta kunde komma åt data från affärssystemet med hjälp av handdatorer, något som 
minskade det manuella kontorsarbetet och därmed också kostnaderna. Detta projekt 
möjliggjordes av de ökade kunskaperna och den tekniska plattformen som följde av 
affärssystemsinförskaffandet. 

Sammanställning 
I Tabell 3.5 nedan presenteras de faktorer som är avgörande för små företag i 
användningsfasen av införskaffandet av ett affärssystem och som presenterats tidigare i 
detta kapitel. 

Tabell 3.5 Avgörande faktorer i användningsfasen 

Faktor Beskrivning 

Tid och kostnad Huruvida tids- och kostnadsbudget hålls samt 
kostnadsbesparingar till följd av affärssystemet är 
avgörande faktorer för om resultatet av införskaffandet 
ses som lyckat. 

Upplevda förbättringar Upplevda förbättringar i företagets processer och 
arbetssätt är en viktig faktor i huruvida införskaffandet 
av affärssystemet ses som lyckad. 

Utökade möjligheter Utökade möjligheter till följd av affärssystemet, som 
exempelvis integration mot kunder eller andra system, 
kan leda till ökat värde i investeringen. 

3.3 Referensram 
Det finns en mängd olika teorier som använts för att undersöka affärssystem i mindre 
företag. Ramdani et al. (2009) undersöker faktorer som påverkar små och medelstora 
företag i beslutet att investera i ett affärssystem och använder teorin Diffusion of 
Innovations, som tar upp spridning av ny teknik och innovationer (Rogers, 2003), för de 
tekniska faktorerna. Detta gör även Ruivo et al. (2012) som undersöker faktorer som 
påverkar användning och värde i små och medelstora företag. De använder sig även av 
resource-based view, som har sin utgångspunkt i företagets resurser och beskrivs av 
exempelvis Wernerfelt (1984), som grund för att undersöka värdet av affärssystem. 
Själva implementeringsprocessen involverar ofta många delar av organisationen och 
även externa parter som exempelvis konsulter. Detta är en anledning till att stakeholder 
theory med fördel kan tillämpas i ämnet (ex. Boonstra, 2006). 
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Då en viktig del i denna rapport är att identifiera faktorer som påverkar företag i valet 
att införskaffa ett affärssystem föll valet att utgå från Diffusion of Innovations naturligt. 
Eftersom flera av de identifierade faktorerna är tydligt kopplade till projektets olika 
intressenter samt att inledande intervjuer med företag framhävde en tydlig 
personkoppling kompletterades Diffusion of Innovations med stakeholder theory och 
teorier om olika roller i projekt. Detta för att kunna skapa en djupare förståelse för de 
avgörande faktorerna som identifieras och bättre kunna besvara rapportens syfte.  

Fortsättningen av detta kapitel presenterar det teoretiska ramverk som skapats i syfte 
att utgöra en bred teoretisk grund för undersökningen. 

3.3.1 Införskaffningsprocessen 

Initiering 
Rogers (2003) definierar, i sin bok Diffusion of Innovations, diffusion som den process 
där en innovation kommuniceras över tid mellan medlemmar av ett socialt system. 
Beslutsprocessen (en. innovation-decision process) för detta, när en individ eller någon 
annan beslutsfattande enhet tar ställning till en innovation, delas in i de fem olika stegen 
kunskap, övertalning, beslut, implementering och konfirmation (se Figur 3.2 nedan). 

 

Figur 3.2 Fem steg i beslutsprocessen för innovationer (Rogers 2003: 170) 

Kunskapsfasen är den fas där en beslutstagare kommer i kontakt med innovationen och 
bildar sig en uppfattning om denna och hur den fungerar. Rogers (2003) tar exempelvis 
upp utbildningsgrad och större delaktighet i medier och sociala nätverk som faktorer 
som ökar sannolikheten att investera i en innovation. Att kunskap om affärssystem 
påverkar viljan att införskaffa ett sådant system tas även upp i litteratur om 
affärssystem, där den befintliga kompetensen betonas som extra viktig för mindre 
företag (se Befintlig kunskap och testmöjligheter i kapitel 3.2.1 Initiering).  

Nästa fas, övertalningsfasen, är då beslutstagaren bildar sig en inställning till 
innovationen. Här söker beslutstagaren information mer aktivt och Rogers (2003) tar 
upp relativ fördel, kompabilitet, komplexitet, testmöjlighet och observerbarhet som fem 



51 

viktiga attribut i denna fas. Rogers (2003) definierar relativ fördel som den grad en 
innovation upplevs som bättre än det som användes tidigare. Han menar också att typen 
av relativ fördel varierar beroende på vilken innovation det handlar om och tar upp 
ekonomiska och sociala fördelar som exempel. Affärssystemslitteratur tar upp möjliga 
förbättringar i verksamheten som en av de viktigare anledningarna till att företag 
investerar i affärssystem (se Möjliga förbättringar i kapitel 3.2.1 Initiering). Framförallt 
betonas operativa fördelar som exempelvis stabilare processer och ökad produktivitet 
(Adam och O’Doherty, 2000; Iskanius et al., 2009 m.fl.). Vidare definierar Rogers (2003) 
testmöjlighet som den grad till vilken en innovation kan bli experimenterad med i en 
begränsad utsträckning. Detta har fördelen att beslutstagaren kan, efter sina egna 
förhållanden, upptäcka hur innovationen fungerar. Rogers (2003) poängterar även att 
vissa innovationer är betydligt svårare att ge testmöjligheter men att en produkt som 
utformas för ökade möjligheter att testa kan ge en större vilja att investera i denna. Att 
detta är en faktor som påverkar valet att införskaffa ett affärssystem tas upp av Ramdani 
et al. (2009). 

De övriga faktorer som Rogers (2003) nämner har inte identifierats som avgörande i 
litteraturstudien, och Ramdani et al. (2009) finner, i sin undersökning av just dessa 
faktorer, inget stöd för att de påverkar initieringen av ett affärssystem i små och 
medelstora företag. Att alla attribut inte är av lika stor vikt för alla innovationer är också 
något som betonas av Rogers (2003) som menar att en undersökare bör vara öppen för 
att utesluta eller hitta ytterligare attribut som påverkar införskaffandet av en 
innovation. 

Den tredje fasen som Rogers (2003) beskriver är beslut. I denna fas väljer 
beslutstagaren att antingen börja använda innovationen eller att inte göra det. Att avstå 
från användning delas även in i två typer där aktivt avvisande innebär att en 
övervägning görs medan en passivt avvisad innovation aldrig togs hänsyn till.  

Den beslutsprocess som visas i Figur 3.2 och beskrivs ovan är huvudsakligen tänkt för 
innovationer på individnivå, även om Rogers (2003) betonar att den beslutstagande 
enheten även kan vara en organisation. För att ge en mer specifik bild av innovationer i 
organisationer beskriver Rogers (2003) även denna process separat. Han betonar att 
organisationers beslutsprocess, jämfört med den på individnivå, ofta är betydligt mer 
komplex och involverar ett stort antal personer. Vidare undersöker Rogers (2003) olika 
oberoende variabler som påverkar innovativitet i organisationer och beskriver 
organisationens storlek som en viktig del. Det finns en tydlig relation mellan en 
organisations storlek och dess vilja att investera i innovationer. Rogers (2003) menar att 
storlekens betydelse troligtvis har sin grund i att den påverkar en mängd andra faktorer, 
som exempelvis tillgängliga resurser och de anställdas tekniska kunskaper. Att 
företagets storlek har betydelse för viljan att införskaffa ett affärssystem betonas i 
litteratur där denna koppling gjorts ett flertal gånger (se Storlek på företaget i kapitel 
3.2.1 Initiering).  

Rogers (2003) tar också upp organisationsledarens egenskaper och dennes attityd till 
förändring som en faktor. Relaterat till detta är också vikten av en champion som, enligt 
Rogers (2003), är en individ som lägger hela sin vikt bakom en innovation i syfte att 
överkomma olikheter och motstånd i organisationen. Det poängteras att för dyra, 
radikala innovationer, eller innovationer med hög synlighet, är det viktigt med en 
champion med hög position i företaget, medan det för mindre innovationer kan räcka 
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med en linjechef eller motsvarande. Att denna typ av ledningsstöd påverkar 
sannolikheten att ett företag införskaffar ett affärssystem betonas även i litteratur (se 
Stöd från ledningen i kapitel 3.2.1 Initiering). 

En annan faktor som tas upp som avgörande i litteratur är tillgängliga resurser, speciellt 
i små företag som ofta hindras av resursbegränsningar (se Tillgängliga resurser i kapitel 
3.2.1 Initiering). Här diskuteras både ekonomiska resurser och resurser i form av 
personal, även om det finns litteratur som tyder på att ekonomiska resurser inte 
nödvändigtvis är avgörande (ex. Buonanno et al., 2005). Denna faktor tas även upp av 
Rogers (2003) i vad han kallar för organisatorisk slack och definieras som den grad till 
vilken en organisation har outnyttjade resurser. Denna faktor betonas som extra viktig 
för innovationer som har en högre kostnad. 

Anskaffning 
Innovationsprocessen i organisationer delar Rogers (2003) upp i de fem olika faserna 
agendaskapande, matchning, omstrukturering, klargörande och rutinskapande (se Figur 
3.3 nedan). 

 

Figur 3.3 Fem steg i innovationsprocessen i organisationer (Rogers 2003: 421) 

De två första faserna, agendaskapande (en. agenda setting) och matchning (en. 
matching) bildar initieringen, en fas som enligt Rogers (2003) innefattar all 
informationsinsamling och planering som leder fram till beslutet. Agendaskapande 
inträffar när ett upplevt behov av en innovation uppstår till följd av något problem i 
organisationen. En naturlig del i processen är sedan att prioritera de olika behov som 
finns och undersöka potentiella innovationer som kan lösa dessa. Därefter följer 
matchningsfasen där organisationen, enligt Rogers (2003), matchar ett problem från 
agendan med en innovation. Detta kan i affärssystemslitteratur liknas vid 
anskaffningsfasen där ett affärssystem och en leverantör väljs för att lösa problemet. 
Bland annat omnämns omfattningen av denna process vara en avgörande faktor (se 
Valprocessens omfattning i kapitel 3.2.2 Anskaffning). 

Rogers (2003) tar även upp det han kallar för radikala innovationer. Dessa är 
innovationer som medför stora förändringar och ofta ett helt nytt sätt att arbeta på. En 
radikal innovation innebär att större kunskap krävs av organisationens medlemmar och 
att implementeringen oftast är mer besvärlig. Ett exempel som nämns är hur en studie 
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av amerikanska företag visade att större företag med egna tekniska specialister var mer 
benägna att investera i radikala innovationer. Detta problem tas upp i litteratur om 
affärssystem i små företag där användning av externa konsulter är en lösning som 
presenteras (se Användning av externa resurser i kapitel 3.2.2 Anskaffning).  

Implementering 
Då beslutet att införskaffa en innovation har tagits följer implementeringen som Rogers 
(2003) delar in i tre olika steg (se Figur 3.3 i föregående avsnitt). Det första steget, 
omstrukturering (en. redefining/restructuring), är den fas där innovationen modifieras 
för att passa organisationen och även organisationen förändras för att fungera med den 
nya innovationen. Rogers (2003) menar att både organisationen och innovationen, till 
någon grad, förändras under omstruktureringsfasen. Denna problematik är väl 
representerad i litteratur där graden av anpassning i systemet tas upp som en 
avgörande faktor (se Grad av anpassning i kapitel 3.2.3 Implementering).  

Det andra steget i implementeringsprocessen för en innovation är klargörande (en. 
clarifying) och är det steg där innovationens användning sprids i organisationen. Rogers 
(2003) betonar att en alltför snabb klargörandefas kan leda till stora problem då 
användarna inte hinner få en förståelse för vilken roll innovationen ska ha. Detta kan i 
någon mån kopplas till det val av implementeringsmetod som används i 
affärssystemsprojekt och som beskrivs som en avgörande faktor för utfallet (se Strategi 
och metod i kapitel 3.2.3 Implementering). Malhotra och Temponi (2010) beskriver 
exempelvis hur en fasad implementering av affärssystemet kan ge en mer obesvärad 
övergång. Det tredje och sista steget kallas för rutinskapande (en. routinizing) och är det 
steg där innovationen har blivit en inarbetad del i organisationens verksamhet. 

3.3.2 Stakeholders och roller i projekt 

Stakeholderkonceptet 
Stakeholderkonceptet presenterades av Edward Freeman år 1984 och har sedan dess 
utvecklats av flera olika akademiker (Freeman, 2010). Konceptet bygger på en syn på 
företag som något som påverkar och påverkas av en mängd olika intressenter. En 
stakeholder är alltså en grupp eller individ som kan påverka eller påverkas av företagets 
prestation. Mishra och Mishra (2013) undersöker tillämpningen av stakeholder theory 
inom informationssystem och teknik och finner att användningen av teorin är utbredd. 
De menar att stakeholder theory ger möjligheten att identifiera nyckelpersoner i projekt 
och hur dessa kan hanteras för att bättre lyckas i arbetet.  

Mitchell et al. (1997) presenterar en modell för att lättare kunna identifiera viktiga 
stakeholders baserat på de tre attributen makt, legitimitet och enträgenhet (en. power, 
legitimacy och urgency). En stakeholder med makt besitter förmågan att få sin vilja 
igenom, en stakeholder med legitimitet har en rättighet att påverka och en stakeholder 
med enträgenhet har en tidskänslig och kritisk relation till företaget. Mitchell et al. 
(1997) betonar att dessa attribut är resultatet av sociala konstruktioner, och inte en 
objektiv verklighet, samt att attributen kan variera över tid. Utifrån de tre attributen 
delar författarna in stakeholders i åtta olika klasser, vilket ses i Figur 3.4 nedan. 
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Figur 3.4 Stakeholdertypologi (Michell et al. 1997: 874) 

En vilande stakeholder (en. dormant stakeholder) har makten att påverka, men då 
legitimitet och enträgenhet saknas förblir denna makt outnyttjad. Den diskretionära 
stakeholdern (en. discretionary stakeholder) har legitimiteten men saknar både makt 
och enträgenhet och den krävande stakeholdern (en. demanding stakeholder) är 
enträgen men saknar legitimitet och makt. Dessa typer av stakeholders, som endast 
innehar ett av attributen, klassificerar Mitchell et al. (1997) som dolda stakeholders (en. 
latent stakeholders) och noterar att dessa troligtvis inte kommer att få någon större 
uppmärksamhet. Stakeholders som innehar två av attributen kallas, av Mitchell et al 
(1997), för förväntansfulla stakeholders (en. expectant stakeholders) då de kan ses som 
stakeholders som förväntar sig något. Dominanta stakeholders (en. dominant 
stakeholders) besitter attributen makt och legitimitet, beroende stakeholders (en. 
depending stakeholders) besitter attributen legitimitet och enträgenhet medan farliga 
stakeholders (en. dangerous stakeholders) besitter attributen enträgenhet och makt. En 
stakeholders som besitter samtliga tre attribut, en definitiv stakeholder (en. definitive 
stakeholder), kommer att vara den mest märkbara av alla intressenttyper.  

Stakeholders i projekt 
Roeder (2013) skriver i sin bok Managing project stakeholders: building a foundation to 
achieve project goals om olika stakeholders i projekt. Han delar upp projektets 
stakeholders i de fem grupperna projektteam, verkställande, externa, 
förändringsomfattade och fantoma stakeholders. Dessa intressenter sammanfaller till 
stor del med den undersökning Davis (2014) genomför av olika stakeholdergrupper och 
deras syn på vad som är ett lyckat projekt. Hon finner att projektledare, projektteam, 
klient, slutanvändare och ledningen är de vanligast förekommande intressenterna i 
litteratur om projekt och en av studien resulterande rekommendation är en gruppering 
av projektstakeholders i senior ledning, projektets kärngrupp samt projektmottagare 
som exempelvis slutanvändare av en framtagen produkt. Karlsen (2002) fokuserar, i sin 
undersökning av de mest viktiga intressenterna i ett projekt, mer på externa 
stakeholders och tar upp exempelvis media och fackföreningar. Han drar också 
slutsatsen att projektets stakeholders spelar en avgörande roll i utfallet av projektet. 
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Projektteamet innefattar, enligt Roeder (2013), projektledare och andra som är 
delaktiga i projektet och spenderar tid i genomförandet. Han beskriver hur dessa ofta 
känner ett ägandeskap för projektet och dess utfall och tar upp olika faktorer som är 
viktiga i hanteringen av dessa stakeholders där bland annat vikten av att dedikera 
tillräckliga resurser till projektteamet betonas. Vidare är det av stor vikt att hålla 
projektteamet motiverat då detta med största sannolikhet påverkar utfallet av projektet. 
Projektstrukturen tas även upp som en avgörande faktor vid 
affärssystemsimplementeringar (se Projektstruktur i kapitel 3.2.3 Implementering) där 
exempelvis Shaul och Tauber (2012) också betonar vikten av ett dedikerat projektteam 
och att förstå hur olika personer påverkar projektet. Roeder (2013) argumenterar även 
för att en kick-off, i syfte att påbörja byggandet av relationer och engagemang, är en 
viktig aktivitet. 

Verkställande stakeholders är de som finansierar och beslutar om projektet och är de 
stakeholders med mest makt. En verkställande stakeholder kan exempelvis vara en 
kund eller en ledningsgrupp. Roeder (2013) betonar vikten av att projektledaren ger 
ordentlig uppmärksamhet till att försäkra sig om att projektet uppfyller de 
förväntningar som verkställande stakeholders har. Då dessa stakeholders ofta har 
mycket begränsat med tid är det dessutom av stor vikt att projektledaren involverar 
dem med minsta möjliga tidsåtgång. Korta möten och rapporter som fokuserar på ett 
fåtal punkter rekommenderas. 

Bland övriga stakeholders i projektet finns externa stakeholders som är grupper eller 
personer utanför organisationen som är delaktiga i de beslut som tas i projektet, 
exempelvis leverantörer eller konsulter. Här betonar Roeder (2013) vikten av 
välskrivna kontrakt men menar att relationerna med externa stakeholders måste 
hanteras även bortom kontraktet. Att klargöra de externa parternas roll i projektet 
framhävs som en viktig del i att nå projektmålen.  

En annan stakeholder är personer som påverkas av de förändringar som projektet 
medför, exempelvis slutanvändare av den produkt som projektet resulterar i. Det kan 
också vara personer som upplever att de förlorar ett jobb eller får kraftigt förändrade 
arbetsuppgifter till följd av projektet. Detta betonas även vara en avgörande faktor vid 
affärssystemsimplementeringar (se Förändringsarbete och utbildning i kapitel 3.2.3 
Implementering) och Sun et al. (2005) rapporterar om hur denna faktor behöver 
tilldelas mycket uppmärksamhet. Roeder (2013) betonar att det bör finnas en öppen 
dialog mellan projektteamet, verkställande stakeholders och de som påverkas av 
förändringarna. Han menar att många projektledare har lyckats uppfylla alla tekniska 
krav på projektet bara för att sedan misslyckas på grund av motstånd från stakeholders 
som påverkas av förändringen. Vikten av att ge förändringspåverkade stakeholders svar 
på frågor om varför projektet genomförs, varför det är viktigt och hur det kommer att 
påverka verksamheten betonas. Även Karlsen (2002) uttrycker betydelsen av att notera 
denna typ av stakeholder. I sin undersökning finner han att slutanvändare är den 
signifikant viktigaste stakeholdern i ett projekt och betonar att det är dessa som avgör 
nyttan av projektets resultat.  

Roeders (2013) sista grupp av stakeholders är de fantoma, de som ännu ej är 
identifierade. Han menar att projektledaren under projektets gång bör försöka 
identifiera och kategorisera stakeholders som inte tidigare uppmärksammats. 
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Roller i projekt 
För att ytterligare förstå hur mänskliga faktorer påverkar affärssystemsprojekt kan olika 
roller i projektet undersökas. Belbin (2010) presenterar i sin bok Management Teams: 
Why They  Succeed or Fail olika roller och hur de påverkar ett team. I boken definieras 
totalt nio olika typer av roller som personer kan ha i ett team. Att det är viktigt att vara 
medveten om teamets olika roller betonas även av Margerison och McCann (1989) som 
uttrycker att varje person i ett team måste förstå på vilket sätt som andra individer 
hanterar de uppgifter som ska utföras. De tar, likt Belbin (2010), upp nio olika roller 
som de väljer att kategorisera efter undersökande, kontrollerande, organiserande och 
rådgivande egenskaper. Rushmer (1996) undersöker likheter och skillnader mellan 
dessa modeller och finner att det, även om det är svårt att identifiera exakt motsvarande 
roller i de olika modellerna, finns en generell koppling där Belbins (2010) roller faller in 
under en relevant motsvarande kategori av de roller som Margerison och McCann 
(1989) presenterar. 

En viktig initial del i ett team är, enligt Belbin (2010), kreativitet. Han noterar i sina 
undersökningar nackdelarna med att uppmuntra alla att vara kreativa, något som leder 
till att processen att fastställa de idéer som ska fullföljas blir problematisk. Det noteras 
att det inte är mängden idéer som bidrar till kreativitet, utan värdet av idéerna. Utifrån 
individundersökningar definierar Belbin (2010) Plant som en smart och kreativ person 
som bidrar med nya innovativa idéer och försöker lösa större problem. En annan typ av 
kreativ person som definieras är Resource Investigator som har en undersökande roll 
och kommer med idéer från externa källor. Undersökningar som Belbin (2010) 
genomförde tyder på att grupper med många Plants klarar sig sämre än de med ett fåtal.  

Enlig Belbin (2010) är det inte alltid att föredra att en Plant eller Resource Investigator 
tar beslut om vilka idéer som ska fullföljas då dessa roller själva kommer med idéerna. 
Han definierar istället Monitor Evaluator som den roll som analyserar och utvärderar för 
att teamet ska kunna ta balanserade beslut. Det krävs, enligt Belbin (2010), en smart och 
kritiskt tänkande Monitor Evaluator för att få en Plant att inse brister i dennes idé och 
ändra sig. En Implementer, som besitter egenskaper som tolerant, självständig och 
praktiskt lagd,  är sedan den roll som översätter dessa idéer till agerande. En 
Implementer kännetecknas av att denne arbetar för teamet istället för egen självvinning 
och aldrig klagar över en arbetsuppgift. Belbin (2010) betonar att Implementers är 
betydligt mer sällynta än man kan tro. 

Vidare definierar Belbin (2010) två olika typer av ledare där den ena, kallad Co-
ordinator, representerar de optimala ledaregenskaperna och den andra, kallad Shaper, 
är en mindre lugn och mer driven person. En Co-ordinator är en lugn och accepterande 
person men med en dominant och målfokuserad sida, något som Belbin (2010) menar är 
direkt relaterat till ett teams framgång. En Shaper är istället mer driven och väldigt 
benägen om att lyckas och Belbin (2010) finner att detta har tydliga för- och nackdelar. I 
ett team som är benäget att falla in i passivitet kan en Shaper bidra till att ett bra resultat 
uppnås, medan i ett välbalanserat team kan en Shaper istället ha en negativ effekt. Belbin 
(2010) definierar även Teamworker som den roll som bidrar till bättre moral och 
samarbete och Completer Finisher som den roll som kontrollerar resultatet och ser till 
att det arbete som görs håller en hög kvalitet. 

Enligt Belbin (2010) representeras framgångsrika team av en balanserad mix av olika 
teamroller. Team som presterade dåligt i de övningar som genomfördes hade oftast 
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antingen krockar och överlapp i rollerna eller saknade någon roll. Faktorer som sågs 
bidra till framgångsrika team var bland annat att den beslutstagande personen visade 
upp en Co-ordinator-personlighet och att det fanns en stark Plant i gruppen. I övrigt 
visade det sig viktigt med en spridning av personliga attribut som täckte av en stor andel 
av de identifierade rollerna samt en bra matchning mellan individers attribut och dess 
ansvar i teamet. Att vara medveten om olika roller i ett team och dess påverkan kan, 
enligt Belbin (2010), ha positiva effekter på resultatet.  
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4 Undersökningsmodell 
I detta kapitel skapas, utifrån den teoretiska grunden och en empirisk datainsamling, en 
modell för vilka faktorer som är avgörande för svenska småföretag vid införskaffandet av 
affärssystem och hur dessa påverkar processen. 

Den empiriska datainsamlingen utgjordes av dels intervjuer med säljare och konsulter 
på Exsitec och dels en pilotstudie av ett företag som befann sig i processen att 
införskaffa ett affärssystem. De intervjuer som genomfördes med anställda på Exsitec 
hade syftet att ge en övergripande bild av situationen i svenska småföretag medan 
pilotstudien både gav en mer verklighetsförankrad bild och en möjlighet att 
vidareutveckla intervjuunderlag inför kommande intervjuer. Genom att låta denna 
datainsamling komplettera befintlig teori inom området kan, i detta kapitel, en 
undersökningsmodell anpassad till svenska småföretag ställas upp. 

4.1 Införskaffningsprocessen 
Den införskaffningsprocess som beskrivs i litteraturstudien lyfter fram avgörande 
faktorer av olika typ. Utefter resultatet av den empiriska datainsamlingen görs i detta 
delkapitel anpassningar av de identifierade faktorerna samtidigt som de faktorer som 
inte empiriskt har visat sig avgörande utelämnas från den fortsatta undersökningen. De 
faktorer som kommer att undersökas vidare betäcknas med F och de tre första 
bokstäverna i den fas de tillhör (ex. Fini1 för den första faktorn i initieringsfasen), detta i 
tydliggörande syfte. Vidare framhävs faktorernas koppling till personer i syfte att bättre 
spegla verkligheten för svenska småföretag. 

4.1.1 Initiering 
Det första steget i Rogers (2003) modell för beslutsprocessen för innovationer är 
kunskapssteget där det betonas att en beslutstagare först måste bilda sig en uppfattning 
av innovationens syfte innan ett beslut kan tas. Mängden kunskap kan dock variera, 
något som betonas i litteratur om affärssystem där en större befintlig kunskap och 
möjlighet att experimentera i affärssystem innan beslutet beskrivs ha en positiv 
inverkan (ex. Shiau et al., 2009). Att kunskap om affärssystem och IT i allmänhet är 
viktigt ses även i små svenska företag där det i pilotstudien framgick att personer som 
spelade en viktig roll i att investeringen gjordes hade tidigare erfarenhet om 
affärssystem. Att poängtera är också att det är kunskap som finns hos personer med 
möjlighet att påverka införskaffningsprocessen som är en avgörande faktor. Att det, 
speciellt i små företag där antalet inblandade personer är få, är mest intressant att 
uppmärksamma kunskap som en inneboende egenskap hos en stakeholder är något som 
noterades under intervjuer. 

 Fini1: Befintlig kunskap hos inblandade personer 

Övertalningssteget är det andra steget i Rogers (2003) modell och den fas där upplevda 
attribut hos innovationen är en viktig del. Det attribut som i litteratur uttrycks vara 
avgörande i initieringen av en affärssystemsinförskaffning är de möjliga förbättringarna 
mot tidigare arbetssätt. Framförallt betonas ett fokus på operativa förbättringar och 
effektivare arbetssätt, något som också framkom i den pilotstudie som genomförts. VD:n 
på det intervjuade företaget uttryckte också att det inte är en ensam förbättring som 
påverkat investeringsbeslutet utan en mängd faktorer. Exempelvis fanns inte stöd för 
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uthyrningsverksamhet i det system som användes tidigare och företagets säljare hade 
inte möjlighet att på ett effektivt sätt komma åt information i systemet. Att det finns 
möjliga förbättringar som ett affärssystem kan medföra till ett litet svenskt företag syns 
tydligt i de intervjuer som genomförts, men det som verkligen påverkar 
införskaffningsprocessen är vem som förespråkar dem och hur öppen denne är för att 
realisera förbättringarna. En person som har en insikt i, och en positiv inställning till, de 
möjliga förbättringar som finns i organisationen kan antas påverka beslutet att 
införskaffa ett affärssystem positivt. 

 Fini2: Inblandade personers syn på möjliga förbättringar 

Att små företag ofta har begränsade resurser och att detta är något som kan påverka en 
beslutsprocess är något som bekräftas i mycket litteratur (ex. Ramdani et al., 2009; 
Shiau et al., 2009). Den undersökning som vi genomfört tyder på att 
resursbegränsningar är en del av små företags vardag och något som påverkar många 
andra faktorer. Likt föregående faktorer noteras dock att det främst är synen på 
resursbegränsningarna som är verkligt avgörande då det ofta finns ekonomiska 
lösningar på problemen om det finns någon som är tillräckligt benägen att lösa dem. Det 
studerade pilotföretaget valde exempelvis en leasingmodell för att möjliggöra 
införskaffandet av affärssystemet. Att personresurserna är begränsade påverkar till 
synes också andra faktorer, likt beskrivet i litteratur (ex. Winkelmann och Klose, 2008). 

 Fini3: Beslutstagande personers syn på resursbegränsningar 

Att ledningsstöd är en avgörande faktor tas upp i litteratur om affärssystem i små och 
medelstora företag (ex. Ramdani et al., 2009) och Rogers (2003) betonar att det, för 
radikala innovationer, ofta krävs en champion med hög position som lägger kraft på att 
driva igenom införskaffandet. De initiala intervjuer som genomförts visar att ledningen i 
svenska småföretag i detta avseende är synonymt med VD:n på företaget. Vidare är det 
till synes osannolikt att ett införskaffande kommer att ske utan dennes fulla stöd 
samtidigt som en av de mest påverkande faktorerna i ledningsstödet är, likt beskrivet av 
exempelvis Snider et al. (2009), huruvida tillräckliga resurser avvaras för projektet, 
något som redan behandlas av ovanstående faktor (Fini3: Beslutstagande personers syn 
på resursbegränsningar). Detta gör ledningsstödet i sig mindre intressant att undersöka. 
Vikten av att det finns en champion närvarande i projektet kan dock tydligt ses i svenska 
småföretag, vilket beskrivs mer ingående senare i undersökningsmodellen. 

Rogers (2003) beskriver en tydlig koppling mellan organisationers storlek och dess 
innovativitet, något som också tas upp gällande affärssystem. Det betonas dock att detta 
troligtvis har ett antal underliggande faktorer som anledning och Rogers (2003) menar 
att storlek troligen innefattar variablerna tillgängliga resurser och befintlig kunskap. Av 
denna anledning utesluts företagets storlek som en direkt avgörande faktor. 

4.1.2 Anskaffning 
I anskaffningsprocessen beskrivs valprocessens omfattning vara en avgörande faktor 
där en mer omfattande process antas leda till ett bättre utfall av implementeringen. 
Även i våra inledande intervjuer har detta, och framförallt kravställningen, lyfts fram 
som en viktig del i införskaffandet, där vissa företag har tydliga funktionella krav 
framtagna och andra helt saknar en tydlig kravbild. Valprocessen i sig är i de flesta fall 
inte särskilt omfattande i svenska småföretag, projektledaren i det intervjuade 
pilotföretaget beskriver exempelvis hur endast ett system och en leverantör 
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undersöktes, men den kravbild som företaget har med sig i den fortsatta processen är 
viktig. En genomtänkt kravspecifikation kan ses innebära en förståelse av vad systemet 
ska användas till och hur det ska stötta verksamheten. 

 Fans1: Genomtänkt kravspecifikation 

Att, som ett mindre företag, använda sig av externa resurser vid införskaffandet av ett 
affärssystem betonas i affärssystemslitteratur där exempelvis Winkelmann och Klose 
(2008) menar att kombinationen av intern och extern expertis är avgörande för lyckade 
implementeringar i små och medelstora företag. Våra intervjuer tyder på att det endast i 
speciella fall är möjligt att sköta en affärssystemsimplementering helt internt. I de flesta 
branscher finns inte de kompetenser som krävs, samtidigt som det inte finns tillgängliga 
resurser på företaget. Vår studie begränsas därför till att utgå från små svenska företag 
som väljer att använda externa konsulter i införskaffandeprocessen, något som inte 
utesluter någon större mängd företag. Enligt det företag som undersöktes i pilotstudien 
diskuterades inte ens alternativet att sköta hela införskaffandet internt. 

4.1.3 Implementering 
Vilken grad av anpassning som genomförs vid en implementering av ett affärssystem är 
ett väl omdiskuterat ämne. Att investera i ett standardsystem har fördelar som lägre 
kostnad och högre pålitlighet (Light, 2005) medan anpassningar i systemet kan leda till 
större konkurrensfördelar (Chen, 2001). En intervjuad säljchef på Exsitec betonar hur 
rätt mängd anpassning är avgörande för resultatet. Att anpassa affärskritiska processer 
bör företag inte vara rädda för, samtidigt som delar av systemet som inte kräver 
anpassning bör behållas som standard. Detta är enhetligt med Rogers (2003) som anser 
att både organisationen och systemet i de flesta fall behöver anpassas. 

 Fimp1: Grad av anpassning 

Att, tillsammans med externa konsulter, utforma en strategi för implementeringen där 
systemet fasas in i organisationen beskrivs i litteraturen som en framgångsfaktor. Vår 
undersökning av denna faktor tyder på att det är de externa konsulterna som ansvarar 
för vilken metod som används och att detta sällan leder till några större problem. En 
intervjuad projektledare på Exsitec beskriver hur problematiken kring själva metoden 
för införandet av affärssystemet inte är lika stor i små företag där oftast endast ett fåtal 
moduler ska implementeras. Denna faktor blir tydligt kopplad till de externa 
konsulterna där det, likt Rao (2000) beskriver, är viktigt att välja en leverantör med 
kunskap och tidigare erfarenhet av liknande typ av implementeringar. 

Tydlighet, stöd från ledningen och tillräckliga resurser beskrivs i litteratur som viktiga 
delar i den avgörande faktorn projektstruktur. Att detta är viktigt även i små svenska 
företag betonas av både konsulter och företagsrepresentanter, samtidigt som alla inte 
delar den uppfattningen. En intervjuad konsult på Exsitec beskriver hur vissa mindre 
företag exempelvis uttrycker en ovilja att betala för projektrelaterade tjänster som 
projektledning. Projekstrukturen beskrivs av de flesta intervjuade konsulterna som ett 
kritiskt moment som har tydlig inverkan på utfallet av projektet. Med projektstruktur 
menas olika personers roller i projektet samt hur kommunikationen mellan olika parter 
sköts. 

 Fimp2: Tydlig projektstruktur 
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De intervjuer vi genomfört med konsulter tyder på att slutanvändarna måste involveras 
för att ett projekt ska bli lyckat, vilket är enhetligt med vad exempelvis Shaul och Tauber 
(2012) presenterar. Ett uttryck som i stor utsträckning framhävs som kritiskt är 
projektets förankring i organisationen, alltså hur väl affärssystemet fått fäste bland de 
anställda i organisationen. En intervjuad projektledare på Exsitec menar att problem 
med detta ofta varit en bidragande orsak i mindre lyckade projekt. 

 Fimp3: Organisatorisk  förankring 

Hantering och överföring av data till det nya affärssystemet beskrivs vara en kritisk 
faktor vid en affärssystemsimplementering. Detta är, både enligt litteratur och 
intervjuade personer, ofta en resurskrävande process men något som såklart måste 
göras. Att vara medveten om svårigheter som kan uppstå anses vara viktigt men 
eftersom faktorn upplevs vara ett fristående moment som inte kan uteslutas eller 
varieras så utelämnas den från denna undersökning. 

Det finns en mängd olika risker som kan inträffa vid en affärssystemsimplementering 
varav flera berör tidigare nämnda faktorer. Att vara medveten om riskerna och hantera 
dessa på ett strukturerat sätt betonas i litteratur som en avgörande faktor för en lyckad 
implementering. Intervjuade personer uttrycker en medvetenhet om risker med 
projektet men det sker sällan någon dokumenterad uppföljning av dessa. Naturligt sett 
minskar också riskerna med ett affärssystemsprojekt ju mindre projektet blir varför 
denna faktor kan anses vara mindre kritisk i mindre företag. Att en medvetenhet om 
riskerna med ett affärssystemsprojekt är viktigt ifrågasätts inte, men likt datahantering 
anses detta vara en fristående faktor som därför ej undersöks närmare. 

4.1.4 Användning 
Som tidigare nämnt finns det i de flesta små företag en mängd möjliga förbättringar, 
något som betonas i litteratur, där exempelvis Chen (2001) anser att det inte är en fråga 
om ifall ett affärssystem behövs eller ej utan vilket affärssystem som behövs. Att 
användningen av affärssystemet leder till förbättringar i små svenska företag är sällan 
ifrågasatt, varken av litteratur eller i våra inledande intervjuer. De faktorer som i störst 
utsträckning benämns som avgörande för resultatet och användningen av systemet i 
intervjuerna är projektets tid och kostnad samt hur väl förankrat systemet blir i 
organisationen. Båda dessa faktorer bedöms, utifrån litteratur och intervjuer, påverkas 
av de faktorer som identifierats i implementeringsfasen. Av denna anledning samt 
rapportens avgränsningar undersöks inte kopplingar till specifika faktorer i 
användningen.  

4.2 Stakeholders och roller 
För att få en djupare förståelse för de avgörande faktorerna i processen att införskaffa 
ett affärssystem och hur de påverkar varandra har vi valt att identifiera olika 
intressenter och roller i projektet. Här presenteras typer av stakeholders, alltså 
personer som påverkar eller påverkas av projektet, och vilka roller de kan ta i ett 
projekt. 

Under initieringsfasen spelar två stakeholders, VD och champion, en helt avgörande roll. 
Likt tidigare beskrivet, och i enlighet med vad exempelvis Ramdani et al. (2009) 
uttrycker, är företagets VD den som tar det slutgiltiga beslutet vilket innebär att dennes 
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stöd är ett krav för införskaffandet. En champion är en person som ser möjligheterna 
med ett affärssystem och kämpar för att ett införskaffande ska genomföras. Båda dessa 
stakeholders betonas i litteratur om affärssystem och Rogers (2003) beskriver hur 
vikten av en champion är av extra vikt vid radikala innovationer. Det bör också noteras 
att denna champion kan vara densamma som VD:n på företaget, något som Rogers 
(2003) betonar som positivt vid omfattande införskaffningar. Tidigare i kapitlet 
identifieras kunskap och syn på möjliga förbättringar som individbundna avgörande 
faktorer i initieringsfasen tillsammans med beslutstagarens, alltså VD:s, syn på 
resursbegränsningarna. Egenskaper hos dessa två stakeholders har alltså en avgörande 
roll i om ett litet svenskt företag väljer att införskaffa ett affärssystem eller ej. Detta blev 
tydligt i den inledande pilotstudien där VD:n på företaget uttryckte att denne skulle 
föredragit att vänta ytterligare något år med att genomföra affärssystemsinförskaffandet 
på grund av de stora kostnaderna. Vidare beskriver VD:n hur projektets champion, i 
detta fall en säljare som hade tidigare erfarenhet av affärssystem och framhävde de 
möjliga förbättringarna i verksamheten, övertalade honom om att genomföra 
investeringen. I detta exempel ses alltså samtliga identifierade faktorer i initieringsfasen 
som framhävda av fasens viktiga stakeholders. 

I anskaffningsfasen kopplas sedan externa konsulter in och bildar den tredje 
stakeholdern. Konsultföretaget spelar en viktig roll i avgörande faktorer som 
projektstruktur och riskhantering. Det intervjuade företaget uttrycker exempelvis hur 
Exsitecs tydliga och seriösa struktur för projektupplägg och metod var direkt avgörande 
för valet av leverantör. Muscatello et al. (2003) beskriver hur externa konsulter ofta är 
en del av kravspecifikationsprocessen i mindre företag och Malhotra och Temponi 
(2010) betonar vikten av att utnyttja externa konsulters IT-kompetens under 
implementeringen. Externa konsulter är alltså en viktig stakeholder vid en 
affärssystemsimplementering. Då producenter av affärssystem, exempelvis Visma, ofta 
hänvisar kunder till konsultföretag som sedan leverar systemet kommer dessa externa 
konsultföretag, som alltså agerar implementationspartner, hädanefter att benämnas 
som leverantör av systemet. 

Den fjärde identifierade stakeholdern är användarna av systemet, en stakeholder som 
framhävs av bland andra Roeder (2013). Användarna spelar huvudrollen i den 
identifierade avgörande faktorn organisatorisk förankring, en faktor som ofta framhävs 
som kritisk både av intervjuade konsulter och i litteratur. Samtidigt uttrycks denna 
faktor vara lätt att glömma och exempelvis Roeder (2013) och Li (2011) rapporterar om 
tidigare misslyckanden på grund av utebliven organisatorisk förankring. 

4.3 Faktorer i initieringsfasens påverkan på processen 
Det som presenterats hittills i detta kapitel kan ses som den avslutande delen i att 
besvara syftets andra frågeställning, att identifiera de avgörande faktorerna i processen 
att införskaffa ett affärssystem i svenska småföretag. De faktorer som identifierats i 
litteratur har, utifrån en empirisk datainsamling, anpassats för att spegla verkligheten i 
dessa företag. I detta delkapitel ställs hypoteser upp för att ge en grund till att besvara 
syftets tredje och primära frågeställning, hur avgörande faktorer i valet att införskaffa 
ett affärssystem påverkar viktiga faktorer senare i processen. Detta görs, likt tidigare i 
undersökningsmodellen, med stöd av vår teoretiska grund och vår inledande empiriska 
datainsamling. De hypoteser som presenteras betecknas HX, där X representerar 
hypotesens ordningsnummer. 
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Den första identifierade avgörande faktorn i initieringsfasen är den befintliga kunskapen 
hos inblandade personer, en faktor som tas upp som påverkande i en mängd faktorer 
senare i processen. Winkelmann och Klose (2008) beskriver exempelvis hur det företag 
de studerade förändrade sina krav på systemet under projektets gång, allteftersom 
deras kunskaper om affärssystemets möjligheter ökade. En ökad befintlig kunskap kan 
alltså antas leda till en mer genomtänkt kravspecifikation. Detta kan anses självklart, 
men då de ökade kraven i Winkelmann och Kloses (2008) fall ledde till att tid- och 
kostnadsbudget överskreds går det att ifrågasätta huruvida kunskapen om de 
möjligheter som finns leder till att funktionalitet som egentligen inte är viktig också 
efterfrågas. 

Vidare identifieras en koppling mellan kunskapen hos de inblandade personerna och 
graden av anpassning som görs i systemet. Personer med tidigare erfarenhet av 
affärssystem visade i pilotstudien en restriktiv inställning till graden av anpassning i 
systemet då det fanns en medvetenhet om kostnader och uppgraderingsproblem som 
kan medfölja anpassningarna. Zach och Munkvold (2012) beskriver också hur små och 
medelstora företag där det saknas förståelse för de strategiska fördelarna med 
affärssystem ofta väljer en hög grad av anpassning.  

Li (2011) beskriver hur ledningen i ett mindre kinesiskt företag såg 
affärssystemsinförskaffandet som en vanlig IT-investering, något som ledde till problem 
i projektstrukturen i form av sammarbetsproblem över avdelningsgränserna i företaget. 
Detta eftersom ledningen inte uppmuntrade någon koordination mellan avdelningarna. 
Snider et al. (2009) undersöker små och medelstora företag och finner att projektets 
framgång är kopplat till den som agerar projektledare, där externa konsulters expertis 
bidrog till bättre projektledning och därmed ett mer lyckat projekt. I de intervjuer som 
vi genomfört med konsulter framkom att företag som saknar kunskapen och förståelsen 
för affärssystem i vissa fall kan förvänta sig att projektet sköts helt utan intern 
inblandning. En högre befintlig kunskap kan alltså ses bidra till en tydligare 
projektstruktur då företaget förstår vikten av detta. 

En projektledare på Exsitec som intervjuats belyser också en koppling mellan de 
inblandade personernas kunskaper om affärssystem och organisatorisk förankring. Att 
det, likt Shaul och Tauber (2012) beskriver, är av stor vikt att involvera användarna i ett 
tidigt skede, är en förståelse som ibland kan saknas.   

 H1: Befintlig kunskap hos inblandade personer påverkar genomtänkt 
 kravspecifikation   

 H2: Befintlig kunskap hos inblandade personer påverkar grad av 
 anpassning 

 H3: Befintlig kunskap hos inblandade personer påverkar tydlig 
 projektstruktur 

 H4: Befintlig kunskap hos inblandade personer påverkar organisatorisk 
 förankring 
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Figur 4.1 Hypoteser om befintlig kunskap hos inblandade personers påverkan 

Nästa identifierade faktor som anses avgörande vid införskaffandet av affärssystem i 
små svenska företag är de inblandade personernas syn på möjliga förbättringar. Att 
uppmärksamma, och vara öppen för att realisera, de möjliga förbättringarna antas ha en 
positiv inverkan på beslutet att införskaffa ett affärssystem och kan även ses påverka 
andra faktorer.  

I kravspecifikationsframtagningen ska krav på affärssystemet tas fram utefter de mål om 
förbättringar som satts upp. Vilken syn som finns på de möjliga förbättringarna 
påverkar därmed hur denna specifikation tas fram. Exempelvis studerar Winkelmann 
och Klose (2008) ett fall där syftet initalt endast var att ersätta det befintliga systemet, 
något som gjorde att ytterligare krav tillkom när flera möjliga förbättringar 
uppmärksammades. 

Zach och Munkvold (2012) beskriver hur en negativ syn på organisatorisk förändring 
och oförmåga att se möjliga strategiska och organisatoriska förbättringar med 
affärssystemet leder till att systemet i högre grad anpassas till organisationen. En 
förståelse och öppenhet för de möjliga förbättringar som finns inom organisationen 
antas alltså leda till en mer restriktiv syn på grad av anpassning.  

 H5: Inblandade personers syn på möjliga förbättringar påverkar 
 genomtänkt  kravspecifikation 

 H6: Inblandade personers syn på möjliga förbättringar påverkar grad av 
 anpassning 
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Den tredje avgörande faktorn som identifierats i initieringsfasen är beslutstagande 
personers syn på resursbegränsningar. De flesta små företag har begränsade resurser, 
både i form av ekonomi och personal, och VD:ns syn på företagets resursbegränsningar 
kan ses påverka valet att införskaffa ett affärssystem. Eftersom flera olika faktorer 
senare i processen kräver att resurser avvaras så är detta en påverkande faktor i flera 
avseenden.  

Wei et al. (2004) beskriver att valprocessen, där kravställningen är en viktig del, kan 
vara kostsam och tidskrävande men att en omfattande process kan löna sig i längden då 
ett mer genomarbetat beslut tas. Eftersom små företags resurser är begränsade läggs 
oftast ingen större tid på kravspecifikationen, något som uppmärksammas av Muscatello 
et al. (2003) och även framgår av våra genomförda intervjuer. Ju mindre påtagliga 
resursbegränsningarna är i ett företag, desto mer genomtänkt och omfattande förväntas 
kravspecifikationen vara. Ett alternativt scenario skulle här kunna tänkas vara att 
företag där det finns mindre tillgängliga ekonomiska resurser behöver lägga mer energi 
och omtanke i vilka krav som är viktigast. 

Att även anpassning av systemet är en kostsam faktor betonas i litteratur där lägre 
kostnad framhävs som en av fördelarna med ett standardsystem (ex. Light, 2005). Även i 
de intervjuer som genomförts har inblandade personer framhävt kostnaden som en 
avgörande för att minimera graden av anpassning. Ett företag där beslutstagande 
personer anser att resursbegränsningarna är ett stort problem förväntas anpassa 
systemet till en lägre grad. 

En tydlig projektstruktur har ett flertal kopplingar till synen på resursbegränsningar. 
Konsulter på Exsitec beskriver exempelvis hur vissa företag är ovilliga att betala för en 
extern projektledare och Snider et al. (2009) beskriver hur begränsningar i interna 
personresurser gör att det är svårt för mindre företag att avvara intern chef för att agera 
projektledare. Malhotra och Temponi (2010) betonar också hur en projektstruktur där 
så lite tid som möjligt krävs avvaras för intern personal är viktigt, detta för att den 
dagliga verksamheten ska kunna fortgå. Att ledningens stöd i form av att avvara 
tillräckliga resurser för projektet beskrivs, av Snider et al. (2009) med flera, också som 
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en viktig faktor. Beslutstagande personer med en restriktiv syn på de tillgängliga 
resurserna antas alltså negativt påverka projektstrukturen. 

Förändringsarbete och utbildning är en viktig del i den organisatoriska förankringen, 
något som dock begränsas av företagets resurser. Li (2011) beskriver hur utbildning, i 
det studerade fallet, nerprioriterades och hölls på en så låg resursnivå som möjligt. 
Användarna utbildades på fritiden och personer med chefspositioner hade endast 
frivillig utbildning. I våra intervjuer betonas också utbildning som en kostsam process 
där framförallt mycket personal ska avvara tid från den dagliga verksamheten. Hur 
beslutstagande personer ser på de resurser som ska avvaras för aktiviteter som 
utbildning och liknande kan alltså ses påverka projektets förankring i organisationen. 

 H7: Beslutstagande personers syn på resursbegränsningar påverkar 
 genomtänkt  kravspecifikation 

 H8: Beslutstagande personers syn på resursbegränsningar påverkar grad 
 av anpassning 

 H9: Beslutstagande personers syn på resursbegränsningar påverkar tydlig 
 projektstruktur 

 H10: Beslutstagande personers syn på resursbegränsningar påverkar 
 organisatorisk förankring 
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5 Empiri 
I detta kapitel presenteras de fallföretag som har undersökts och införskaffandeprocessen i 
dessa beskrivs utifrån det material som samlats in. 

För att testa de hypoteser som ställts upp i undersökningsmodellen har fem företag som 
införskaffat ett affärssystem undersökts. De undersökta företagen befinner sig i olika 
delar av processen men samtliga har initierat ett införskaffande av ett affärssystem 
under de senaste två åren. Omfattningen av information om införskaffandet är också 
varierande i de olika fallen, beroende av antal personer som var delaktiga i och 
påverkades av affärssystemsinförskaffandet samt fallföretagens möjlighet att avvara tid 
för intervjuer. Samtliga fall bidrar dock på något sätt till en bättre förståelse för det 
studerade ämnet. Företagen presenteras i Tabell 5.1 nedan och fallen beskrivs sedan var 
för sig. 

Tabell 5.1 Sammanställning av undersökta företag 

Benämning Antal anställda Pågående fas Intervjuade personer 

Företag A 17 Användning Ekonomichef 
Ekonomiassistent 
Säljare (Exsitec) 

Företag B 6 Användning VD 
Projektledare (Exsitec) 
Säljare (Exsitec) 

Företag C 15 Implementering Administrationschef 

Företag D 29 Användning Ekonomichef 
Säljare/IT-samordnare 

Företag E 21 Användning Ekonomichef 

 
De intervjuer som genomförts i fallstudien finns bifogade i Bilaga 1 och de observationer 
vi gjort presenteras i Bilaga 2. Utöver detta har vi även tagit del av dokument som på 
olika sätt är relaterade till de undersökta projekten. 

5.1 Företag A 
Företag A, som införskaffade affärssystemet under 2013, har 17 anställda med en 
omsättning på drygt 50 miljoner kronor och är verksamma inom 
partihandelsbranschen. Totalt tog införskaffandet, från anskaffning till dess att 
implementeringen slutfördes, cirka sex månader. Systemet används idag som ett 
ekonomisystem som är kopplat till ett branschanpassat system för hantering av lager 
och inköp. Det är därför, i första hand, ekonomiavdelningen som använder systemet, 
men även säljare och verkstadspersonal ska på sikt använda systemet för bland annat 
attestering av fakturor. 
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5.1.1 Initiering 
Införskaffandet initierades då företaget anställde en ny ekonomichef som ansåg att det 
nuvarande systemet inte gav tillräckligt stöd för ekonomifunktionen. Framförallt 
efterfrågade ekonomichefen en bättre stabilitet jämfört med det befintliga 
ekonomisystemet samt möjlighet till fakturascanning för att slippa manuell hantering av 
fakturorna. Den ökade sökbarheten som detta medför var också en viktig anledning till 
införskaffandet då detta upplevdes kunna spara mycket tid för ekonomiavdelningen. 

Den nyanställde ekonomichefen, med en universitetsexamen i ekonomi, hade tidigare 
arbetat på större företag och hade därför erfarenhet av flera olika affärssystem, något 
som innebar en relativt stor kunskap om vilka möjligheter ett sådant system medför. 
Exempelvis hade funktioner som fakturascanning funnits tillgängliga på tidigare 
arbetsplatser. Ekonomichefen uttryckte hur hon var den person på företaget som hade 
störst erfarenhet av affärssystem och ansåg även att små företag måste hänga med i den 
teknologiska utvecklingen för att kunna överleva i längden. Företagets ledning uttryckte, 
enligt ekonomichefen, fullt förtroende för hennes kompetens inom området och var 
tydliga med att de system och funktioner hon ansåg behövdes skulle införskaffas. 
Kostnaden som införskaffandet innebar uttrycktes inte som något problem i 
initieringsfasen av projektet. 

5.1.2 Anskaffning 
Som den med mest kunskap om affärssystem var det ekonomichefen som drev och var 
ansvarig för anskaffningsprocessen. En ekonomiassistent var också med i 
diskussionerna vid val av system och hölls uppdaterad. Denna process inleddes genom 
att ekonomichefen kontaktade Visma, då detta var producenten till det ekonomisystem 
som användes vid tidpunkten, men även andra producenter kontaktades. Genom ett 
seminarium anordnat av Visma fick ekonomichefen ytterligare vetskap om Vismas 
utbud och produkter. Visma rekommenderade sedan Exsitec som 
implementeringspartner, samtidigt som ytterligare 2-3 system med andra leverantörer 
också undersöktes parallellt. För att det bäst lämpade systemet skulle väljas 
genomfördes, enligt ekonomichefen, långsiktiga kalkyler för kostnader och 
kostnadsbesparingar. Efter att även ha fått möjlighet att testa Visma Business i en 
demomiljö valdes det sedan som affärssystem. Ekonomichefen betonar också att 
användarvänligheten upplevdes vara viktig, en faktor som talade till det valda systemets 
fördel. 

Kommunikationen med säljare på Exsitec sköttes initialt via telefon där företagets behov 
och krav på systemet presenterades av ekonomichefen som också berättar hur det fanns 
en relativt tydlig kravbild men att det vid diskussioner med säljare tillkom nya krav. En 
mer definitiv kravspecifikation togs fram vid ett möte mellan en säljare och företagets 
ekonomichef, detta främst i syfte att bekräfta de krav som ekonomichefen ställt upp. 
Dessa ansågs, av säljaren på Exsitec, fullt tillräckliga då han såg systembytet som ett 
förhållandevis enkelt projekt.  

5.1.3 Implementering 
Den inledande kontakten med Exsitec skedde via den säljare som ansvarade för 
försäljningen av systemet, och det var ekonomichefen som drev projektet från företagets 
sida men även en ekonomiassistent var delaktig under processen för att lära sig 
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systemet. Då ekonomiassistenten hade tidigare erfarenhet av att arbeta med Visma 
Admin upplevde hon att det gick relativt snabbt att sätta sig in i det nya systemet.  

I ett tidigt skede av projektet uppstod problem med hårdvaran hos företaget då den 
server som fanns tillgänglig inte hade tillräcklig kapacitet att köra affärssystemet. Detta 
innebar att en investering i en ny server krävdes, en kostnad som företaget inte hade 
räknat med. Installationen av den nya servern drog också ut på tiden vilket ledde till att 
systemet upplevdes långsamt och krångligt innan serverbytet genomfördes. Bytet 
genomfördes nyligen och ekonomiassistenten poängterar att arbetet sedan dess 
fungerar bra och att användarna av systemet är nöjda. 

Affärssystemet köptes in som en standardversion, med ekonomi som enda modul, och 
inga modifieringar i systemet gjordes. Dock gjordes konfigureringar i form av 
anpassningar i vilka fält som skulle visas samt hur rapporter, som exempelvis företagets 
resultatrapport, skulle se ut. Detta var en typ av anpassning som det inte fanns möjlighet 
att göra i det ekonomisystem företaget hade tidigare och som efterfrågades av 
ekonomichefen. De konfigureringar som gjordes i systemet var en del av den utbildning 
som genomfördes för ekonomichefen och ekonomiassistenten på företaget. Under 
utbildningen, som var utspridd över cirka två veckor, genomfördes samtidigt 
konfiguration enligt önskemål från ekonomichefen. För att sköta inköp och lager 
använder företaget ett branschanpassat system som används fristående. Trots att Visma 
Business har stöd för lagerhantering ses det inte som ett alternativ att använda systemet 
till detta eftersom det lager- och inköpssystem som används idag, enligt både 
ekonomichefen och ekonomiassistenten, är väl anpassat till organisationen och fungerar 
väl. Ekonomiassistenten betonar också att hon inte ser någon anledning till detta då 
inget hinder upplevs med att kombinera dessa båda system. 

5.1.4 Användning 
I dagsläget använder ekonomifunktionen affärssystemet medan de säljare och 
verkstadspersonal som ska använda systemet för bland annat attestering av fakturor 
ännu inte har utbildats i systemet. Ekonomichefen uttrycker att de hittills har fått ut det 
som önskades av systemet på ekonomisidan, men att implementeringen tog längre tid 
än beräknat. Detta berodde till största del på de problem som uppstod med otillräcklig 
server. Även ekonomiassistentet uttrycker tiden innan den nya servern införskaffades 
som problematisk men menar att systemet nu, när imlementationen är helt klar, 
fungerar mycket bra. Hennes arbetsuppgifter i affärssystemet består idag, utöver 
fakturahantering och löpande bokföring, av att ge säljarna det administrativa stöd de 
behöver. Genom att på sikt även utbilda dessa i det nya affärssystemet kan säljarna, 
enligt ekonomiassistenten, bli mer självgående i sina arbetsuppgifter och inte längre 
vara beroende av hjälp i det dagliga arbetet i samma utsträckning. 

5.2 Företag B 
Företag B är verksamma inom partihandelsbranschen och med sex anställda uppgår 
omsättningen till drygt 30 miljoner kronor. Beslutet att införskaffa ett nytt affärssystem 
togs under våren 2013 och driftsättningen planerades till innan sommaren men 
försenades några månader på grund av problem i implementeringen. Företaget 
använder moduler för ekonomi och logistik. 
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5.2.1 Initiering 
Innan införskaffandet av affärssystemet använde företaget ekonomisystemet Visma 
Admin, ett system som upplevdes både tidskrävande och problematiskt. Företagets VD 
beskriver exempelvis hur den låga sökbarheten i systemet gjorde att administrativ 
personal fick lägga mycket tid på att svara på frågor om lagersaldo och liknande åt 
säljare som ringde till kontoret. Samtidigt fanns stora brister i systemets 
ekonomihantering där vissa systemprocesser krävde att samtliga användare loggade ut 
ur systemet. Detta gjorde att VD:n på företaget ifrågasatte huruvida den 
personalkostnad som detta medförde översteg kostnaden för ett nytt system. Ett 
referensdokument som vi har tagit del av, med en beskrivning över projektets 
initierande faktorer och utfall, betonar också att företaget hade växt kraftigt under några 
års tid vilket bidrog till att det befintliga ekonomisystemet inte längre räckte till. Där 
framhävs även behovet av ett system som bättre kan synliggöra exempelvis 
materialflöden samt minska administrationen. 

När företagets VD hade insett att befintligt system behövde bytas ut sågs ingen 
anledning att vänta. Att dröja kvar i det gamla systemet skulle, enligt honom, begränsa 
möjligheten till vidare expansion. Då vetskapen om att investeringen i ett nytt system 
skulle behöva göras, samtidigt som kostnader för underhållning av befintligt system 
upplevdes höga, var företaget angeläget att ta kostnaden så snabbt som möjligt för att 
inte hindra den fortsatta utvecklingen. Företagets VD beskriver också en önskan om att 
genomföra övergången medan företaget fortfarande var relativt litet, istället för att gå 
igenom processen om några år då bytet troligtvis hade blivit mer omfattande. 

Vidare beskriver VD:n på företaget hur det, utöver förståelsen för att nuvarande system 
inte längre kunde stödja verksamheten på ett tillfredsställande sätt, fanns en ovetskap 
om vilka effekter ett nytt system skulle kunna ge. Han berättar att de demos och 
kundcase som fanns att tillgå hos olika leverantörer var begränsade och inte gav en 
tillfredställande förståelse av affärssystemens styrkor. Nu i efterhand menar han att 
beslutet hade varit mycket enklare att ta med de kunskaper och den förståelse som han 
nu, efter införskaffandet, har för vilka möjliga effektiviseringar ett affärssystem kan 
medföra. 

5.2.2 Anskaffning 
Företagets VD drev tillsammans med en inköpsansvarig på företaget, som även var 
delaktig i det uppföjningsmöte vi observerat, processen att välja vilket affärssystem som 
skulle ersätta det befintliga systemet. För att ta fram vilka krav som skulle ställas på 
systemet fick alla anställda tillsammans arbeta fram en lista över önskad funktionalitet 
som sedan utgjorde utgångspunkten för diskussioner med säljare från olika 
leverantörer. Två olika system, Visma Business och Microsoft Navision, undersöktes 
närmare och företagets VD beskriver hur dessa upplevdes relativ lika i sin funktionalitet, 
något som gjorde att det till slut var mer mjuka värden, som exempelvis förtroende för 
leverantören, som var avgörande för beslutet. Visma Business valdes som system och 
Exsitec1 som leverantör eftersom de ansågs ha störst möjlighet att leverera. 

                                                        
1 Den ursprungliga leverantören är ett företag som senare blivit uppköpt av Exsitec 
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5.2.3 Implementering 
Då beslutet om system och leverantör var taget utsågs tre anställda på företaget till 
ansvariga för implementeringsprojektet, där företagets VD inte var en av dessa. Dock 
beskriver VD:n hur det inte fanns någon klar rollfördelning från företagets sida och 
betonar att det inte fanns möjlighet till detta på grund av att de ansvariga hade andra 
arbetsuppgifter som var högre prioriterade. Han berättar vidare hur han, nu i efterhand, 
känner att komplexiteten i en affärssystemsimplementering underskattades och att till 
viss del fel personer på företaget valdes som ansvariga för projektet. 

Det uppstod vissa problem under implementeringen, mestadels på grund av problem i 
datakonverteringen. Delar av konverteringen visade sig vara svår att göra vilket gjorde 
att implementeringen drog ut på tiden. Detta drabbade även verksamheten där VD:n 
beskriver svårigheter i att fakturera under en period. Även om detta var något som 
orsakade viss frustration beskriver han vidare hur de anställda på företaget haft en 
positiv inställning till införskaffandet att användarna upplevdes tycka att det var roligt 
att byta system. 

Inledningvis installerades en standardversion av Visma Business, med innehållande 
ekonomi- och logistikmodul, med viss konfiguration som enda anpassning. Dock blev 
inköpsansvarige, med en ingenjörsutbildning i bakgrunden, intresserad av 
möjligheterna i systemet och lärde sig att själv göra konfigureringar. Exsitecs 
projektledare beskriver hur inköpsansvarige, nu efter implementtionen, driver den 
fortsatta utvecklingen av systemet och genomför de flesta anpassningarna på egen hand. 
Företagets VD beskriver också hur detta har skapat stora möjligheter att anpassa 
systemet efter företagets verksamhet, och detta på ett relativt billigt sätt då kostnaden 
för externa konsulter är lägre. Totalt sett uttrycker han att det nya affärssystemet 
därigenom, i stor utsträckning, kunnat anpassas för att matcha företagets verksamhet, 
något som inte var möjligt i det ekonomisystem som tidigare användes.  

5.2.4 Användning 
Införskaffandet av affärssystemet upplevdes, enligt företagets VD, vara både dyrare och 
mer tidskrävande än planerat. Detta orsakade frustration under projektets gång, men 
VD:n betonar att införskaffandet i efterhand ses som mycket lyckat. Han uttrycker hur 
affärssystemsinvesteringen betalat av sig snabbt, då systemet har medfört tydligt 
märkbara effektiviseringar i exempelvis orderhanteringen, och hur han ser stora 
möjligheter att fortsätta expandera i systemet. I det tidigare nämnda 
referensdokumentet uttrycks att det har varit en stor utmaning att införskaffa ett nytt 
affärssystem men att stora fördelar ses i att ett flexibelt system med stora 
konfigurationsmöjligheter har valts. Affärssystemet framhävs även som en förutsättning 
för att företaget kunnat fortsätta att växa och utvecklas. 

Samtidigt är företaget öppet för att göra flera investeringar i form av IT-stöd för att 
effektivisera verksamheten ytterligare. Vid ett uppföljningsmöte, med företagets VD och 
inköpsansvarige samt säljare från Exsitec, som vi observerat uttrycker VD:n att de gärna 
vill bli informerade om nya möjligheter att utveckla företagets IT-stöd. Han betonar att 
det inte finns tid för dem själva att undersöka dessa. Möjliga framtida förbättringar som 
diskuterades innefattar exempelvis säljstöd för att underlätta säljarnas arbete. 
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5.3 Företag C 
Företag C är verksamma inom uthyrning och leasing och har cirka 15 anställda med en 
omsättning kring 65 miljoner kronor. Under de senaste åren har företaget växt kraftigt 
och ökat omsättningen med drygt 50 procent. Vid studiens tillfälle befinner de sig i 
implementeringsfasen av införskaffandet och planerat startdatum för affärssystemets 
användning ligger knappt två månader framåt i tiden.  

5.3.1 Initiering 
Företaget har i över 10 års tid använt samma system för att sköta ekonomi och logistik 
och det var till stor del brister i detta system som initierade införskaffandet av ett nytt 
affärssystem. Enligt företagets ekonomiansvarige är det befintliga systemet svårarbetat 
och det finns ingen möjlighet till automatiserade processer, något som innebär att 
exempelvis fakturahanteringen, vid tidpunkten för studien, genomförs manuellt. 
Samtidigt använder företaget ett bokningssystem som saknar koppling till 
ekonomisystemet, något de vill åtgärda i och med den nya investeringen.  

Företagets ekonomiansvarige berättar hur ett byte av system har varit aktuellt under en 
längre tid och för tre år sedan var införskaffandet uppe på förslag. Den gången ansågs 
bytet kräva för mycket resurser samtidigt som ekonomiansvarige även beskriver hur 
ingen hade kraft och ork att driva projektet, något han menar bidrog till att 
investeringen inte gjordes. Nu, när införskaffandet blev av, var det han som tillsammans 
med företagets ägare tog beslutet. De ansåg att situationen inte längre var hållbar då det 
nuvarande systemet inte kunde stödja verksamheten på det sätt som önskades. 
Ekonomiansvarige beskriver en förståelse för att ett nytt system skulle kunna innebära 
en mängd olika fördelar för företaget, men det betonas att det inte fanns någon vetskap 
om hur ett nytt system kunde stötta verksamheten, det vill säga vilka möjligheter som 
fanns i affärssystemet. 

5.3.2 Anskaffning 
Beslutet att investera i ett nytt affärssystem togs i anslutning till ett beslut att outsourca 
företagets ekonomifunktion, något som ska göras till Visma. Av denna anledning blev 
Visma Business en klar kandidat som nytt affärssystem, men ytterligare ett par system 
undersöktes. Denna undersökning var dock av enklare karaktär, primärt via sökningar 
på Internet, och ingen mer ingående jämförelse gjordes av systemen. Då Visma Business 
hade valts rekommenderades Exsitec som implementeringspartner varefter den 
fortsatta kontakten skedde med säljare på Exsitec. 

Då det inte fanns någon kunskap om de möjligheter ett affärssystem kan erbjuda tog 
företagets ekonomiansvarige och ägare fram kravspecifikationen för systemet 
tillsammans med Exsitec. Ekonomiansvarige uttrycker att det var svårt att ställa krav 
eftersom de inte visste vad som fanns. Han beskriver istället hur de presenterade 
nuläget i företaget och problematiken i verksamheten medan säljare på Exsitec bistod 
med kunskap om hur problemen kunde lösas med hjälp av affärssystemet.  

5.3.3 Implementering 
Implementeringen är vid tillfället för studien pågående och företagets ekonomiansvarige 
är ansvarig för projektet från företagets sida medan Exsitec har en tillsatt projektledare. 
De anpassningar som görs i systemet innefattar till största del integrationen med 
företagets bokningssystem och med ett nytt rapporteringssystem, medan systemet i sig 
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är en standarduppsättning. Vissa utvalda, så kallade superanvändare, kommer att 
utbildas av Exsitec varefter dessa kommer att utbilda resten av användarna. Företagets 
ekonomiansvarige uttrycker att de anställda till största del ser positivt på 
införskaffandet men att det finns vissa grupper av anställda som givit ett oroat intryck. 
Det rör sig främst om logistikavdelningen där det, enligt ekonomiansvarige, finns en 
upplevd osäkerhet i hur deras arbetsuppgifter kommer att se ut då det nya systemet tas 
i bruk. 

5.4 Företag D 
Företag D är ett handelsföretag inom maskin- och utrustningsbranschen med cirka 30 
anställda och drygt 60 miljoner kronor i omsättning. Införskaffandet av affärssystemet 
initierades under hösten 2010 men implementeringen blev långdragen och fullbordades 
inte förrän år 2012 och innefattade även ett byte av leverantör. De moduler som 
implementerats och används är de för ekonomi och logistik. 

5.4.1 Initiering 
Företaget hade tidigare ekonomisystemet Hansa, något som ifrågasattes då en ny 
ekonomichef anställdes. Systemet ansågs fungera relativt bra, men ekonomichefen 
beskriver hur tillväxtplaner fanns och att företaget upplevdes ha låst in sig i det 
befintliga systemet. Även företagets VD efterfrågade ett system som det gick att växa i 
och ifrågasatte också om det gick att göra mer i systemet, exempelvis få ut mer 
information. Utöver ekonomisystemet användes även ett separat system för företagets 
serviceavdelning, ett system som var helt frikopplat från ekonomisystemet. Detta var 
något som ekonomichefen beskriver att de önskade åtgärda och hon berättar att 
möjligheten att integrera servicessystemet med Hansa var begränsad. 

Ekonomichefen hade tidigare arbetat på större företag och i ett antal olika affärssystem 
samtidigt som hon även varit med vid en affärssystemsimplementering tidigare. Hon 
belyser framförallt möjligheten att ha all information tillgänglig på ett och samma ställe 
som en avgörande faktor och beskriver att Hansa kändes som ett för litet system. 

5.4.2 Anskaffning 
Då beslutet att investera i ett nytt system var taget arbetade ekonomichefen, 
tillsammans med ansvariga från andra avdelningar på företaget, fram en 
kravspecifikation för systemet. Kravspecifikationen, som vi har fått ta del av, belyser 
önskad funktionalitet kategoriserat i olika verksamhetsområden och tar upp exempelvis 
rapportmöjligheter och integration mot servicessystemet. 

Ett antal olika system undersöktes, bland andra Jeeves och Visma Global, men valet föll 
till slut på Visma Business. Ekonomichefen beskriver hur detta främst berodde på att 
stora anpassningsmöjligheter önskades tillsammans med en möjlighet att växa i 
systemet. Det fanns en rädsla för att investera i ett för litet system vilket skulle försätta 
företaget i en liknande situation som den dåvarande. Som leverantör valdes ett mindre 
partnerföretag till Visma.  

5.4.3 Implementering 
Som den person med mest erfarenhet av affärssystem utsågs ekonomichefen till 
systemansvarig i projektet medan även ansvariga för inköp- och logistikavdelningen 
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samt serviceavdelningen deltog i projektet. Detta utelämnade säljavdelningen som inte 
involverades av olika anledningar där brist på IT-kompetens benämns som en av dem. 
Ekonomichefen betonar att en lärdom av implementeringen är att involvera samtliga 
avdelningar direkt eftersom svårigheter med att få med säljarna i projektet har 
inneburit, och fortfarande innebär, ett problem. Säljavdelningen involverades senare 
under implementeringen då de deltog i utbildningen av systemet, men den generella 
åsikten hos dem upplevdes vara att det förra systemet var bättre. 

Vidare beskriver ekonomichefen hur det har varit ett stort problem med tillräckliga 
resurser i projektet, något som också får medhåll från en säljare på företaget som även 
har ansvaret som IT-samordnare. De beskriver hur komplexiteten i projektet 
underskattades, något som visade sig i att ledningen varken avvarade ekonomiska eller 
personella resurser i tillräcklig utsträckning. Enligt ekonomichefen skulle det dagliga 
arbetet fortgå som vanligt och ingen tid fanns avsatt för 
affärssystemsimplementeringen. Hon betonar att resursbegränsningarna var en tydlig 
skillnad mot den implementering hon varit med och genomfört tidigare. En följd av de 
bristande resurserna var bland annat att många problem löstes kortsiktigt vilket 
skapade större problem i längden och ekonomichefen beskriver också hur brist på tid 
att avsätta för projektet ledde till problem vid anpassning och utveckling av systemet. 

Det uppstod också stora problem med leverantören av systemet då denne upplevdes 
sakna den kompetens som krävdes. Projektet drevs, från leverantörens sida, av en 
person som ansvarade för all projektledning, installation, utbildning och konfiguration. 
Arbetet tog lång tid utan att något resultat sågs, dokumentation som efterfrågades 
verkade inte existera och utbildningen upplevdes vara bristfällig. Detta ledde till att 
ekonomichefen kontaktade leverantören och förklarade att situationen var ohållbar, 
något som ledde till att en ny projektledare tillsattes och mer uppföljning genomfördes i 
projektet. 

Ekonomichefen beskriver hur företaget inledningsvis önskade göra så få anpassningar 
som möjligt för att sedan anpassa affärssystemet efterhand. Till att börja med 
efterfrågades därför anpassningar för att efterlikna det dåvarande systemet Hansa, 
något som ekonomichefen i efterhand beskriver som onödigt. Hon berättar hur de 
lösningar som gjordes kunde ersatts av bättre lösningar som var möjliga i det nya 
affärssystemet. Detta var något som ekonomichefen upptäckte under implementeringen, 
då hennes kunskap om affärssystemet ökade, och hon uttrycker att leverantören inte 
ifrågasatte några av de krav som ställdes eller kom med förslag på hur anpassningar 
kunde göras. Företagets IT-samordnare uttrycker att leverantören troligtvis var van vid 
mindre installationer, av exempelvis ekonomisystem, och att erfarenhet av liknande 
implementeringar som deras saknades. Vidare betonas att leverantören inte förstod 
företagets verksamhet och affärsflöden, något som också upplevdes vara ett problem. 

De icke-optimala konfigurationerna innebar att implementeringen drog ut på tiden, 
samtidigt som leverantören heller inte lyckades genomföra integrationen med 
servicesystemet. Ekonomichefen beskriver hur de kände att de var tvungna att börja 
använda det nya systemet, trots att det inte var färdigt, eftersom de ville byta vid 
årsskiftet och inte hade resurser att arbeta i två system parallellt. Systemet började 
alltså användas utan någon testperiod och systemet var heller inte färdigt, utan många 
funktioner fungerade inte som de skulle. Ekonomichefen berättar hur de ansvariga för 



77 

företagets avdelningar fick anstränga sig för att få det dagliga arbetet att fungera med 
det nya systemet, något de dock lyckades med. 

De stora problemen vid implementeringen gjorde att ekonomichefen till slut fick nog 
och valde, i samråd med företagets VD, att avsluta samarbetet med leverantören. Istället 
kontaktades en ny och större leverantör, Exsitec, för att fullfölja införskaffandet. 
Eftersom det som gjorts dittills inte ansågs hålla någon högre kvalitet installerades en ny 
version av Visma Business. Ekonomichefen beskriver hur de ville få en nystart samtidigt 
som de tog chansen att uppgradera till en nyare version av affärssystemet. 
Implementeringen gick betydligt mer smärtfritt än den föregående och IT-samordnaren 
uttrycker hur de, vid affärssystemsimplementeringar, hellre är en liten kund hos ett 
stort företag än en stor kund hos ett litet företag. Nu genomfördes även integrationen 
mot servicesystemet utan problem. 

5.4.4 Användning 
Idag använder företaget affärssystemet och ekonomichefen uttrycker att det fungerar 
bra på ekonomisidan medan det fortfarande är problem att involvera säljarna i 
systemet. IT-samordnaren betonar att systemet fungerar väl på de ställen där det finns 
någon som drar i projektet och driver det framåt, något som hittills har saknats på 
säljavdelningen. En del i att åtgärda detta var just att anställa IT-samordnaren vars 
position, som tidigare nämnt, är säljare. Det är nu han som tillsammans med 
ekonomichefen driver projektet och de uttrycker båda hur mer resurser och tid har 
frigjorts för detta. 

Den fortsatta utvecklingen och anpassningen av systemet består främst av att involvera 
säljarna och få dessa att börja använda systemet, något som ska göras genom bland 
annat utbildning i systemet. IT-samordnaren berättar dock att företaget nyligen har bytt 
säljstrategi, något som innebär att de interna processerna ännu inte är inarbetade. Han 
menar att den nya strategin måste sätta sig innan de kan utvärdera på vilket sätt IT ska 
stödja verksamheten och tillägger också en relativt låg IT-kompetens som ett historiskt 
problem inom säljavdelningen, något som han menar gör att de anställda inte vet vilka 
möjligheter som finns. 

Ledningen har, som tidigare nämnt, också förhoppningar om utökade 
rapportmöjligheter. Detta är funktionalitet som finns i systemet men det primära 
problemet är att användare, som exempelvis säljarna, inte lägger in den data som krävs i 
systemet. 

5.5 Företag E 
Företag E är aktiva inom IT-branschen och omsätter, med 21 anställda, strax under 30 
miljoner kronor. Omsättningen har de senaste åren ökat kraftigt och företaget förväntas 
under kommande år att expandera ytterligare. Införskaffandet av ett nytt affärssystem 
skedde under 2012 och systemet hade vid tidpunkten för undersökningen varit i drift i 
cirka 1,5 år. 

5.5.1 Initiering 
Innan bytet av affärssystem användes ekonomisystemet Visma SPCS, ett system som 
inte kunde stödja verksamheten fullt ut. Framförallt saknades möjligheten att 
periodisera intäkter, en funktion som var viktig för företaget. Istället användes Excel för 
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att sköta detta, något som innebar högre tidsåtgång och lägre sökbarhet i arbetet. 
Samtidigt uttrycker ekonomichefen på företaget att VD:n hade tydliga tillväxtplaner och 
därför ansåg att ett nytt system behövdes. Även funktionalitet för lagerhantering 
efterfrågades, även om det inte var ett aktuellt behov, för att ha större möjligheter i 
framtiden. 

5.5.2 Anskaffning 
I samband med att affärssystemet skulle implementeras togs beslutet att anställa en ny 
ekonomichef som också kom att bli huvudansvarig för projektet. Ekonomichefen, som 
hade erfarenhet av affärssystem från tidigare arbetsplatser och nyligen även varit 
delaktig i en implementering, beskriver hur hon kontaktades av företagets VD och 
informerades om affärssystemsinförskaffandet. Innan det definitiva valet av system, där 
förslaget var Visma Business eftersom företaget hade personliga kontakter på Visma och 
även var partner till dem, fick den blivande ekonomichefen bidra med synpunkter. Hon 
beskriver även hur ingen kravspecifikation var framtagen, utan systemet sågs helt 
enkelt som en förutsättning för att kunna expandera. Eftersom hon tidigare arbetat i 
systemet och ansåg att det fungerat väl sågs ingen anledning att motsätta sig förslaget. 

5.5.3 Implementering 
Då ekonomichefen var den person med mest kunskap om affärssystemsprojekt, 
samtidigt som hon var den som skulle använda det nya systemet i störst utsträckning, 
utsågs hon som ansvarig för projektet från företagets sida. Det konsultföretag som 
ansvarade för implementeringen hade en ansvarig konsult som även var projektledare. 
Redan tidigt i projektet upplevde ekonomichefen en okunskap hos projektledaren, vilket 
ledde till att resultatet av det arbete som genomfördes sällan levde upp till de 
förväntningar företaget ställde på leverantören. Detta ledde i sin tur till att 
ekonomichefen fick avsätta mer tid än som var tänkt för att implementeringen skulle 
kunna fortgå som planerat. Hon beskriver dock att hon hade möjligheten att fokusera 
mycket av sin tid på affärssystemsimplementeringen, något som tillsammans med 
hennes tidigare erfarenhet, upplevdes som viktigt. Hon beskriver en förståelse för vilka 
fel som kan uppstå i ett affärssystemsprojekt och tillägger att man bör vara beredd på 
att ett sådant projekt aldrig är smärtfritt.  

För att det nya systemet skulle kunna hantera vissa önskemål, exempelvis periodisering 
av företagets intäkter, krävdes vissa anpassningar av systemet. Utöver detta gjordes 
även en del mindre konfigurationer för att systemet skulle fungera som önskat men då 
systemet inledningsvis endast används för ekonomihanteringen, medan övriga anställda 
arbetar i andra system, krävdes inga större anpassningar. Övergången till det nya 
systemet skedde under ett par månader där systemet började användas succesivt genom 
att ekonomichefen förde över information i det nya systemet kontinuerligt, något som 
beskrevs fungera väl.  

5.5.4 Användning 
Den budget som sattes upp för projektet underskreds och systemet kunde driftsättas 
som planerat samtidigt som det nu upplevs fungera som önskat. Det missnöje som 
upplevdes med leverantören fortsatte även efter det att systemet hade börjat användas, 
något som ledde till att samarbetet med denne avslutades. För fortsatt utveckling och 
förvaltning av systemet valdes en ny leverantör i form av Exsitec.  
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras de studerade fallen för att testa den undersökningsmodell som 
ställts upp. Analysen görs utifrån rekommendationer för fallstudieanalyser och med stöd 
av rapportens teoretiska grund. 

Analysarbetet har utgått från de intervjuanteckningar och dokument som har samlats in 
under fallstudien. Genom att markera de tillfällen där någon av de identifierade 
avgörande faktorerna har nämnts, och framförallt de tillfällen då faktorer i 
initeringsfasen har nämnts i samband med en annan faktor, har sedan mönster kunnat 
identifieras. För att en hypotes, där en faktor i initieringsfasen påverkar en avgörande 
faktor senare i processen, ska anses vara bekräftad krävs att mönstret i de fem olika 
fallföretagen är tydligt. I de fall där avvikelser från mönstret synts har hypotesen 
avslagits. 

Fortsättningen av detta kapitel är indelat efter de hypoteser som ställts upp för att 
tydligt återkoppla till den undersökningsmodell som presenteras i kapitel 0. 

6.1 Befintlig kunskap hos inblandade personer 
Att den befintliga kunskapen hos de personer som är inblandade i beslutet är en 
avgörande faktor för om ett företag väljer att investera i ett affärssystem eller inte kan 
ses i flera av de studerade fallen. Det är ofta en person med tidigare erfarenhet av 
affärssystem som initierar införskaffandet, något som ses i pilotföretag, företag A och 
företag D. I pilotföretaget var denna person en säljare som tidigare arbetat i olika 
affärssystem och i företag A samt företag D var det en nyanställd ekonomichef som stod 
för initieringen. I företag där den befintliga kunskapen kan anses vara lägre var 
införskaffandet inte lika självklart. Företag B:s VD uttrycker exempelvis hur de hade 
varit betydligt mindre tveksamma till investeringen med de kunskaper och den 
förståelse de besitter nu efter implementeringen. Nu ser företaget istället positivt på 
vidare investeringar i nya system som kan effektivisera verksamheten ytterligare. 

I de studerade fallen där det tydligt förekom befintlig kunskap hos en av de inblandade 
personerna visade denne ofta tecken på en Resource Investigtor-personlighet, enligt 
Belbins (2010) definition. Det handlade alltså om personer som såg funktioner i 
affärssystemet som lösningar på ineffektiviteter i företagets verksamhet. 
Ekonomichefen i företag A, som hade kunskap om möjligheterna med ett affärssystem 
och såg fakturascanning som en viktig effektivisering, är ett bra exempel på detta. En 
viktig anledning till den befintliga kunskapen var, både i företag A och företag D, att en 
nyanställd person tog med sig erfarenhet från tidigare arbetstplatser vilket ytterligare 
befäster att det rör sig om Belbins (2010) Resource Investigator-roll, en person som 
finner kreativ inspiration från externa källor. Denna roll sågs ej i företag med lägre 
befintlig kunskap där exempelvis VD:n i företag B beskriver hur de själva inte har tid att 
undersöka de möjligheter som finns.  

Det går samtidigt att argumentera för att det i vissa av de studerade fallen har rört sig 
om en Plant-personlighet då exempelvis ekonomichefen i företag A, med en flerårig 
universitetsutbildning i bakgrunden, till viss del kan klassificeras som en smart och 
kreativ person som kommer med idéer som löser större problem. Dock är det i grunden 
information från externa källor och tidigare erfarenheter som bidrar till idéerna och 



80 

ekonomichefen ökade även sina kunskaper via ett seminarium som Visma anordnade 
vilket återigen antyder att Belbins (2010) Resource Investigator-roll är bäst 
överensstämmande. Det rör sig alltså om personer med kunskap och tidigare erfarenhet 
av affärssystem som ser förbättringsmöjligheter i verksamheten och som undersöker 
och föreslår affärssystemsfunktionalitet som lösning på problemen. 

De personer som hade kunskap och tidigare erfarenhet av affärssystem tog ofta också 
rollen som champion, en roll som Rogers (2003) betonar som viktigt för att 
införskaffandet av en innovation ska ske. Detta gjorde sig tydligt i både företag A och 
företag D, medan övriga företag, där den befintliga kunskapen var betydligt mer 
begränsad, ofta saknade en champion. Fallet i företag C visar också vikten av en 
champion då företagets administrationschef förklarar att det faktum att ingen hade kraft 
och ork att driva projektet var en viktig anledning till att införskaffandet av 
affärssystemet inte skedde redan tre år tidigare då det också var aktuellt. 

Den befintliga kunskapens förväntade påverkan på avgörande faktorer senare i 
processen att införskaffa ett affärssystem beskrevs i undersökningsmodellen, i kapitel 
4.3. De uppställda hypoteserna repeteras nedan varefter situationen i de undersökta 
fallföretagen analyseras i syfte att testa dessa.  

 H1: Befintlig kunskap hos inblandade personer påverkar genomtänkt 
 kravspecifikation   

 H2: Befintlig kunskap hos inblandade personer påverkar grad av 
 anpassning 

 H3: Befintlig kunskap hos inblandade personer påverkar tydlig 
 projektstruktur 

 H4: Befintlig kunskap hos inblandade personer påverkar organisatorisk 
 förankring 

6.1.1 Påverkan på genomtänkt kravspecifikation 
I företag A fanns, genom företagets ekonomichef, kunskap om vilka möjligheter ett 
affärssystem medför. Hon beskriver hur detta möjliggjorde att en kravspecifikation 
kunde tas fram utifrån de funktioner hon ansåg att företaget saknade och behövde. 
Dessutom fanns ett tydligt långsiktigt tankesätt där ekonomiska kalkyler gjordes för att 
undersöka olika affärssystem. Även i företag D, där den nyanställde ekonomichefen hade 
erfarenhet från tidigare implementeringar, gjordes en genomarbetad kravspecifikation 
där förbättringar inom olika områden av verksamheten listades i kategorier. Ansvariga 
för de inblandade avdelningarna var även delaktiga i framtagningen av denna. 

Att kunskapen om vilka möjligheter som finns med ett affärssystem skulle leda till att 
krav som tillför relativt lite värde för företaget ändå tas upp sågs inte i de studerade 
fallföretagen. Exempelvis uttrycktes tydligt i företag A att det i dagsläget inte var 
relevant att ha samma system för ekonomi och lagerhantering, trots möjligheter till både 
integration mellan systemen och att implementera en logistikmodul i affärssystemet. 
Det framgick i studien att detta var något som hade övervägts men att det, eftersom det 
nuvarande systemet för lager och inköp fungerar väl, inte hade tillfört något värde i 
verksamheten. 
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Att, likt företag A och företag D, presentera färdiga kravspecifikationer sågs ej i de 
företag där den befintliga kunskapen om affärssystem var mer begränsad. I företag B 
togs motsvarande kravspecifikation fram gemensamt av de anställda men var snarare en 
lista över önskemål. I ett sådant läge får leverantören, i detta fall Exsitec, en större roll 
och är mer delaktiga i kravspecifikationsarbetet. Då en extern stakeholder är inblandad 
betonar Roeder (2013) välskrivna kontrakt som viktigt, något som är relevant för 
kravspecifikationen då denna är en del av den överenskommelse som görs mellan 
företaget och leverantören. I företag D beskrivs exempelvis en otydlighet i 
överenskommelsen med leverantören där de krav som tagits fram inte upplevdes bli 
uppfyllda.  

Även i företag C var den befintliga kunskapen begränsad och den som ansvarade för 
projektet hos företaget ansåg att detta gjorde att det inte fanns någon möjlighet att ta 
fram en kravspecifikation. Han uttrycker att det är svårt att ställa krav om man inte vet 
vad som finns. I detta fall fick därmed Exsitec ta en ännu större roll, och 
administrationschefen på företag C berättar hur de förklarade företagets läge och 
problematik för en säljare och sedan, tillsammans med honom, arbetade fram en 
kravspecifikation. Säljaren på Exsitec kan i detta fall ses som en person som, utifrån sin 
befintliga kunskap, agerar Plant och föreslår lösningar på problemen. 

Vidare genomförde företag C införskaffandet i samband med att företagets 
ekonomifunktion outsourcades till Visma, något som till viss del påverkade beslutet. En 
liknande situation sågs också i företag E som har Visma som partner och även har 
personliga kopplingar till företaget. Benders et al. (2006) bekräftar att denna typ av 
faktorer, i form av olika krafter och påtryckningar från exempelvis andra organisationer, 
ofta är avgörande vid anskaffningen av affärssystem och betonar att detta i många fall 
ersätter funktionella krav på systemet. Detta kan vara en förklaring till att varken 
företag C eller företag E tog fram en kravspecifikation. Då den befintliga kunskapen var 
begränsad blev istället andra typer av faktorer till synes mer avgörande för valet av 
system. 

Sammanfattningsvis visar de studerade fallen hur det, likt Winkelmann och Klose (2008) 
antyder i sin studie där kraven på systemet vid en affärssystemsimplementering 
förändrades efterhand som kunskapen om dess möjligheter ökade, finns en koppling 
mellan den befintliga kunskapen och framtagandet av en genomtänkt kravspecifikation. 
Då det finns en person på företaget som vet vilka möjligheter som finns i ett 
affärssystem finns också möjligheten att ta fram en specifikation över de funktioner och 
krav som systemet bör uppfylla. 

 H1: Bekräftad 

6.1.2 Påverkan på grad av anpassning 
I det pilotföretag som undersöktes sågs den relativt höga befintliga kunskapen bidra till 
en restriktiv inställning till att göra anpassningar i affärssystemet. De fallföretag som 
sedan undersöktes visade sig dock en generellt låg grad av anpassning i affärssystemet, 
oavsett mängden befintlig kunskap om affärssystem. Varken i företag A, där det fanns 
tidigare erfarenhet av affärssystem, eller i företag B och företag C, där denna erfarenhet 
saknades, gjordes några större anpassningar i systemet och de anpassningar som 
gjordes bestod oftast av mindre konfigurationer. Att tillägga är dock att företag A endast 
implementerade ekonomimodulen av affärssystemet medan ett branschanpassat system 
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används för lagerhantering och inköp. En liknande lösning ses i företag C där 
affärssystemet kopplats till ett bokningssystem som är centralt för verksamheten. Detta 
följer till stor del Chens (2001) samt Olsen och Sætres (2007) rekommendationer att 
använda standardsystem för de affärsprocesser som inte anses kritiska för att använda 
mer anpassade system för de affärsprocesser som är avgörande för företagets 
konkurrenskraft. Det är dock viktigt att betona att det inte är standardsystem, i det 
avseende som exempelvis Lee et al. (2003) och Yusuf et al. (2004) undersöker, där 
verksamheten helt anpassas efter organisationen, som implementerats i de undersökta 
fallföretagen. Likt rekommendationer från exempelvis Brehm et al. (2001) har 
anpassningar gjorts, för att bättre matcha företagets verksamhet, utan att genomföra 
några modifieringar i källkoden. 

Vissa kopplingar mellan den befintliga kunskapen och graden av anpassning kan dock 
ses. Företag B där inköpsansvarige, efter att ha lärt sig göra konfigurationer i 
affärssystemet, genomför anpassningar på egen hand utan hjälp från konsulter är ett 
exempel. Detta sätt att genomföra införskaffningar av affärssystem, där en 
standardversion av systemet konfigureras efterhand för att minska de initiala 
kostnaderna och resurskraven, är något som rekommenderas av Ravarini et al. (2000). 
Genom att någon på företag lär sig affärssystemet så pass bra att denne kan genomföra 
egna anpassningar kan vidarutveckling av ett flexibelt system göras till låga kostnader.  

Denna metod för att genomföra en implementering ses också tydligt i företag D där 
inställningen att intitalt anpassa systemet så lite som möjligt för att sedan utveckla det 
efterhand sågs. Detta innebar dock att konfigurationer för att efterlikna det befintliga 
systemet efterfrågades, något som i efterhand beskrevs som onödigt. Den ansvarige för 
implementeringen i företaget uttrycker hur en förståelse för bättre 
konfigurationsmässiga lösningar växte fram under implementeringens gång och att 
leverantören hade kunnat ifrågasätta de anpassningskrav som ställts upp, något som 
hade sparat företaget mycket tid och pengar. Det som kan ses saknas var alltså den 
projektroll som Belbin (2010) benämner Monitor Evaluator och är en person som ser till 
att de idéer som tas upp utvärderas ordentligt. Med en sådan projektroll, där personen 
har kunskapen och ett kritiskt tänkande, hade troligtvis samma problematik inte 
uppstått. 

Likt tidigare nämnt har det identifierats att det, då den befintliga kunskapen hos 
företaget är låg, blir en säljare eller konsult hos leverantören som tar rollen som Plant 
och föreslår lösningar på den problematik som beskrivs i verksamheten. Detta 
noterades vid framtagandet av kravspecifikationen, en aktivitet som enligt Muscatello et 
al. (2003) är direkt kopplad till graden av anpassning, och som kan orsaka svårigheter i 
projektet. Då en person från leverantören tar den kreativa rollen i projektet krävs att 
någon på kundföretaget har kapacitet att ta rollen som Monitor Evaluator, något som 
inte alltid är enkelt. Under en observation av en workshop som genomfördes i 
pilotstudien beskrevs just denna problematik av en säljare på pilotföretaget. Han 
konstaterar att konsulter på Exsitec naturligt tycker att det är roligt och utmanande att 
genomföra anpassningar och annan utveckling samtidigt som säljare på Exsitec vill sälja 
konsulttid. Pilotföretagets säljare menar vidare att det kan vara svårt att avgöra vilka 
anpassningar som är mest kritiska då de flesta idéerna upplevs kunna tillföra värde i 
verksamheten. 
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Trots vissa kopplingar kan inget tydligt mönster där den befintliga kunskapen påverkar 
den initiala graden av anpassning i systemet ses. I de flesta fall görs endast mindre 
anpassningar i form av konfiguration och integrationer med andra affärskritiska system, 
som i fallen för företag A och C, medan det i övrigt är en standardversion av 
affärssystemet som installeras. Då anpassningsgraden diskuterats har den befintliga 
kunskapen heller inte nämnts i någon större omfattning, utan andra faktorer och främst 
kostnaden har varit i fokus. 

 H2: Avslagen 

6.1.3 Påverkan på tydlig projektstruktur 
En skillnad i projektstruktur mellan företag med tidigare erfarenhet och kunskap om 
affärssystem och de utan kan tydligt ses i företag A och företag B. Ekonomichefen i 
företag A hade erfarenheten och valdes därför som ansvarig för projektet medan en 
ekonomiassistent också deltog i projektet. Strukturen var tydlig och inga interna 
projektproblem uppdagades i undersökningen. I motsats till detta beskriver VD:n i 
företag B hur affärssystemsprojektets komplexitet underskattades, något som innebar 
vissa problem under implementeringen. Han menar att vissa personer som var delaktiga 
i projektet kanske inte borde givits det ansvaret. 

Även i företag D och företag E var det nyanställda ekonomichefer med tidigare 
erfarenhet av affärssystem som drev projektet och i båda fallen kan tydliga 
ansvarsområden ses. Ekonomichefen i företag D utsågs till systemägare och hade 
ansvariga för företagets olika avdelningar som delaktiga i projektet samtidigt som det nu 
efter implementeringen är hon som, tillsammans med en anställd säljare och IT-
samordnare, driver utvecklingen av systemet. I företag E var projektet mindre och 
involverade endast ekonomiavdelningen, men ekonomichefen var utsedd ansvarig och 
drev projektet. 

I företag B, där den befintliga kunskapen om affärssystem var låg, noteras också att 
ingen Plant eller Resource Investigator enligt Belbins (2010) roller existerat, och heller 
inte någon champion. Enligt Belbin (2010) är en stark Plant eller Resource Investigator 
en viktig faktor i bra team och mycket litteratur (ex. Roeder, 2013; Malhotra och 
Temponi, 2010; Shaul och Tauber, 2012) betonar vikten av att det finns en champion, 
som ansvarar bland annat för att internt marknadsföra projektet, i projektteamet. Denna 
typ av person har observerats i samtliga fall där den befintliga kunskapen kan anses 
vara hög och också en tydlig projektstruktur med klar rollfördelning har existerat. Att 
tillägga är att det i dessa företag (företag A, företag D och företag E) har varit en 
nyanställd ekonomichef som främst representerat den befintliga kunskapen och även 
agerat Resource Investigator och champion i projektet. Vikten av att det finns någon på 
företaget som kan driva projektet från deras sida och därmed agera champion, betonas 
också av en projektledare på Exsitec. Hon beskriver också att detta nu upplevs vara 
fallet i företag B, där inköpsansvarige har lärt sig att själv genomföra konfigurationer i 
systemet. Detta är något som har underlättat driften av projektet nu efter 
implementeringen. Att projektroller kan tillkomma och förändras under ett projekts 
gång kan därmed noteras. 

Att det finns en person som brinner för projektet och framförallt har kunskap och 
förståelse för komplexiteten i ett affärssystemsprojekt ses alltså påverka hur tydlig och 
välfungerande projektstrukturen är. Detta är något som tydligt ses i skillnaden mellan 
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företag B, där den befintliga kunskapen varit begränsad, och exempelvis företag D, där 
det funnits erfarenhet av affärssystemsprojekt. Samtidigt bekräftar det också det Li 
(2011) ser i ett litet kinesiskt företag där affärssystemsimplementeringen sågs som 
vilket annat IT-projekt som helst, något som ledde till problem i projektstrukturen. 

 H3: Bekräftad 

6.1.4 Påverkan på organisatorisk förankring 
Att förankra affärssystemet i organisationen och att ett lyckat projekt är beroende av 
detta beskrivs av exempelvis Roeder (2013) och Sun et al. (2005). I de fallföretag som 
undersökts är ofta användarna av systemet få, något som kan innebära både enklare och 
mer problematisk förankring. Generellt sett har inställningen till införskaffandet av ett 
nytt affärssystem uttryckts som positiv och problem kopplade till förankring har 
upplevts vara få. 

Det fallföretag där det uppstått mest problem i form av motstånd från användarna är 
företag D där representanter för säljavdelningen inte involverades förrän under 
implementeringsfasen. Då var kraven på det nya affärssystemet redan framtagna och 
valet av system gjort. Ekonomichefen, som hade erfarenhet från tidigare 
affärssystemsprojekt, beskriver hur en ny lärdom av detta projektet var vikten av att 
involvera alla användare av systemet redan från början. Att det här, likt konsulter på 
Exsitec beskriver, finns en koppling mellan befintlig kunskap och organisatorisk 
förankring, är tydligt. Även om ekonomichefen på företaget hade tidigare erfarenhet av 
affärssystem uttrycktes, nu efter projektet, en ökad förståelse för problematiken kring 
organisatorisk förankring, något som gjort att nya insatser i att utbilda säljarna i 
systemet kommer att göras. 

Vikten av att involvera användarna på ett bra sätt samt arbeta för minskat motstånd i 
verksamheten uttrycktes, utöver i företag D där denna insikt var en följd av 
implementeringen, endast i företag A. Ekonomichefen, som hade tidigare erfarenhet av 
affärssystem, uttryckte exempelvis vid ett flertal tillfällen att det var viktigt att involvera 
användarna stegvis för att inget mostånd skulle uppstå. Vidare sågs även 
användarvänligheten som en avgörande faktor för valet av system. En sådan 
medvetenhet sågs inte i de företag där erfarenheten av affärssystem och liknande 
projekt var mer begränsad. Varken i företag B eller företag C uttrycktes någon oro över 
denna typ av motstånd. Dock bör det betonas att det, utöver viss identifierad oro hos 
logistikavdelningen i företag C, har funnits en positiv inställning till affärssystemet i 
dessa företag. Utbildning av användarna har också genomförts i samtliga studerade fall, 
ofta genom att först utbilda så kallade superanvändare som sedan utbildar övriga 
anställda. En koppling mellan detta och en förståelse för att motstånd i organisationen 
kan uppstå har dock inte identifierats. 

Att den organisatoriska förankringen ofta innebär problem i företag där erfarenhet från 
liknande projekt saknas är, som tidigare nämnt, något som betonats i intervjuer på 
Exsitec. Detta mönster kan ses i de undersökta fallföretagen där det både i företag A och 
företag D, där den befintliga kunskapen var relativt hög, sågs en förståelse för att detta 
är ett kritiskt moment. I företag D växte dessutom denna kunskap fram i takt med nya 
erfarenheter under implementeringens gång vilket ytterligare bekräftar kunskapens 
påverkan. I kontrast till detta uttryckte de företag där den befintliga kunskapen var lägre 



85 

inte motstånd från användarna som ett problem som behövde tillägnas någon större 
uppmärksamhet.  

 H4: Bekräftad 

6.2 Inblandade personers syn på möjliga förbättringar 
Kumar och van Hillesberger (2000) betonar att syftet med ett affärssystem är att 
integrera företagets olika funktioner i ett och samma system, något som skiljer ett 
affärssystem från de ekonomisystem, exempelvis Visma Admin, som tidigare använts i 
flera av de undersökta fallföretagen. Detta är en möjlighet som införskaffandet av ett 
affärssystem som Visma Business medför men samtidigt framgår det i flera av de 
studerade företagen att detta inte är anledningen till investeringen. I både företag A och 
företag E beskrivs exempelvis hur det införskaffade affärssystemet endast används som 
ett ekonomisystem. I de fallen var det inte möjligheten att öka det befintliga 
systemstödet till att integrera flera funktioner i företaget utan annan funktionalitet i 
affärssystemet, som exempelvis möjlighet att periodisera intäkter, som efterfrågades. En 
annan typ av integration, som även behandlas av exempelvis Chen (2001), där 
affärssystemet kopplas samman med andra system sågs dock som en viktig faktor i flera 
fallföretag. Att koppla det system som används för ekonomi till ett annat affärskritiskt 
system önskades i både företag C och företag D och för att genomföra denna integration 
på ett bra sätt var införskaffandet av ett affärssystem en viktig del.  

Rogers (2003) tar upp relativ fördel med en ny innovation som en avgörande faktor för 
om en individ eller organisation väljer att investera i denna, något som också bekräftas 
vara fallet för affärssystemsinvesteringar (ex. Ramdani et al., 2009; Shiau et al., 2009). I 
denna litteratur diskuteras också synen på operativa och strategiska fördelar där bland 
andra Laukkanen et al. (2007) finner ett större fokus på operativa fördelar i mindre 
företag. I de fallföretag som undersökts ses en tydlig skillnad i synen på möjliga 
förbättringar där vissa företag endast vill ersätta ett ej fungerande system medan andra 
tydligare ser förbättringarna och effektiviseringarna ett affärssystem kan medföra. De 
fallföretag där en positiv inställning till att realisera de förbättringsmöjligheter som 
fanns i verksamheten var företag A och företag D. I företag A sågs detta exempelvis 
tydligt i uttalandet där ekonomichefen uttryckte att förändring är ett måste för små 
företag. 

 ”Små företag måste hänga med för att överleva” (Ekonomichef, Företag A) 

Gemensamt i företag A och företag D var att en ny ekonomichef anställdes vilket innebar 
att både ny erfarenhet och ett nytt synsätt tillkom i företaget. I företag A uttrycktes 
effektiviseringar i form av elektronisk fakturahantering som avgörande för 
införskaffandet och i företag D beskrevs en önskan om att samla viktig information på 
ett och samma ställe. 

I företag B, företag C och företag E beskrevs istället hur bristande funktionalitet, som 
exempelvis låg sökbarhet och hög tidsåtgång, i det befintliga systemet initierade 
införskaffandet. Ekonomichefen i företag E beskriver hur det till största del var 
avsaknaden av möjlighet till intäktsperiodisering som avgjorde investeringen. Samtliga 
dessa företag är också snabbt växande och det fanns en förståelse för att de befintliga 
systemen inte skulle fungera i längden, något som var en viktig del i att införskaffandet 
genomfördes. Dock var inte förbättringarna i systemet den initiala drivkraften, och både 
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VD:n i företag B och administrationschefen i företag C uttrycker hur det saknades 
kunskap om vilka förbättringar som var möjliga i ett affärssystem. 

Att synen på möjliga förbättringar och den befintliga kunskapen verkade följas åt, likt 
beskrivet av företag B och företag C ovan, var något som noterades under studiens gång. 
I både företag A och företag D sågs tydligt hur en person hade kunskapen och såg de 
möjliga förbättringarna, något som drev och påverkade införskaffandet. Företag som 
saknade denna typ av person var istället mer drivna av brister och missnöje över det 
befintliga systemet. Detta kan ses vara enhetligt med Belbin (2010) och hans definition 
av en Resource Investigator, en person som har kunskap och erfarenhet och kommer 
med idéer för lösningar på problem. Denna personlighet, som tidigare kopplats samman 
med den befintliga kunskapen hos inblandade personer, är till synes också 
sammankopplad med synen på möjliga förbättringar. 

Synen på möjliga förbättringars förväntade påverkan på avgörande faktorer senare i 
processen att införskaffa ett affärssystem beskrevs i undersökningsmodellen, i kapitel 
4.3. De uppställda hypoteserna repeteras nedan varefter situationen i de undersökta 
fallföretagen analyseras i syfte att testa dessa. 

 H5: Inblandade personers syn på möjliga förbättringar påverkar 
 genomtänkt  kravspecifikation 

 H6: Inblandade personers syn på möjliga förbättringar påverkar grad av 
 anpassning 

6.2.1 Påverkan på genomtänkt kravspecifikation 
Likt Winkelmann och Klose (2008) beskriver sågs företag vars 
affärssystemsinförskaffande hade syftet att ersätta ett ej fungerande system ha 
begränsade kravspecifikationer. Eftersom affärssystemet i företag E endast skulle 
åtgärda problemet med periodiserade intäkter togs ingen kravspecifikation fram och i 
företag B, där ineffektivitet i befintligt system var anledningen till införskaffandet, fick 
de anställda komma med förbättringsförslag, men ingen genomtänkt kravspecifikation 
togs fram. Inte heller i företag C, där liknande anledningar till införskaffandet sågs, togs 
någon kravspecifikation fram. Där togs dock den begränsade kunskapen upp som 
främsta anledning till detta. I samtliga dessa företag sågs införskaffandet som ett krav 
för företagets fortsatta tillväxt och inga specifika förbättringsmöjligheter, utöver vissa 
effektiviseringar, låg till grund för beslutet. 

En skillnad mot detta ses i företag A och företag D där en avgörande faktor för 
införskaffandet var att nya personer kom in i verksamheten och såg möjliga 
förbättringar i denna. Detta sågs också bidra till att mer gedigna kravspecifikationer togs 
fram där önskad funktionalitet presenterades.  

Trots vissa svårigheter att avgöra vad som kan antas vara följder av en befintlig kunskap 
och vad som beror av synen på möjliga förbättringar så har kopplingen mellan det 
senare och en genomtänkt kravspecifikation visat sig i fallstudien. Mönstret ses tydligt i 
att de företag där synen på möjliga förbättringar har speglats av en öppenhet för att 
förändra och effektivisera verksamheten också har tagit fram genomtänkta 
kravspecifikationer. I de företag där ett begränsande befintligt system och ambitioner 
att växa har initierat införskaffandet har ingen kravspecifikation tagits fram. 
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 H5: Bekräftad 

6.2.2 Påverkan på grad av anpassning 
Som beskrivet tidigare i analysen har inga större anpassningar identifierats i något av 
fallföretagen. De anpassningar som görs är ofta mindre konfigureringar och 
integrationer med andra system. Att det, likt Zach och Munkvold (2012) beskriver, finns 
en koppling mellan en positiv syn och inställning till de förbättringar som finns i 
verksamheten och en minskad grad av anpassning är inte något som noterats i små 
svenska företag. Exempelvis implementerade både företag A, där ny funktionalitet och 
förbättringar efterfrågades, och företag B, där endast ett ineffektivt system skulle bytas 
ut, en standardversion av affärssystemet med ungefär samma grad av anpassning. Något 
mönster i syn på möjliga förbättringar och syn på anpassningsgrad kunde alltså inte ses. 

 H6: Avslagen 

6.3 Beslutstagande personers syn på resursbegränsningar 
Att resursbegränsningar är en avgörande faktor i många avseenden i små företag är 
något som betonas i litteratur (ex. Welsh och White, 1981) samtidigt som det är en 
faktor som diskuterats i något avseende i samtliga undersökta fallföretag. I 
pilotföretaget användes exempelvis en leasingmodell för affärsystemet för att 
överkomma de annars stora initiala kostnaderna. Det fanns alltså en syn på resurser 
som ett problem som ändå gick att överkomma. I de fall som sedan studerades visades 
skilda syner på de resursbegränsningar som finns i mindre företag, både ekonomiska 
och personella. Den ansvarige för affärssystemsprojektet i företag A uttryckte hur 
ledningen ansåg att de resurser som hon ansåg krävdes fick avsättas medan företag C 
beskriver hur begränsade resurser var den huvudsakliga anledningen till att 
införskaffandet inte skedde tre år tidigare. 

Den person som tar det yttersta beslutet angående finansiering av ett 
affärssystemsinförskaffande är oftast företagets VD, något som ses i samtliga undersökta 
fall. Den roll som VD:n tar i projektet varierar däremot mellan de olika fallen, men oftast 
rör det sig inte om en aktiv roll. En möjlig anledning till detta är att det, likt Roeder 
(2013) beskriver, rör sig om personer med begränsad tid att avvara. Att ett företags 
VD:s syn på att avvara resurser för affärssystemsprojektet påverkar faktorer senare i 
införskaffningsprocessen syns tydligt i fallstudien varför VD:n bör ses som en mycket 
viktig stakeholder. Då en VD också, i princip alltid, innehar både makt och legitimitet 
enligt den modell som Mitchell et al. (1997) presenterar är denne också en märkbar och 
viktig stakeholder enligt teorin. 

Synen på resursbegränsningars förväntade påverkan på avgörande faktorer senare i 
processen att införskaffa ett affärssystem beskrevs i undersökningsmodellen, i kapitel 
4.3. De uppställda hypoteserna repeteras nedan varefter situationen i de undersökta 
fallföretagen analyseras i syfte att testa dessa. 

 H7: Beslutstagande personers syn på resursbegränsningar påverkar 
 genomtänkt  kravspecifikation 

 H8: Beslutstagande personers syn på resursbegränsningar påverkar grad 
 av anpassning 
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 H9: Beslutstagande personers syn på resursbegränsningar påverkar tydlig 
 projektstruktur 

 H10: Beslutstagande personers syn på resursbegränsningar påverkar 
 organisatorisk förankring 

6.3.1 Påverkan på genomtänkt kravspecifikation 
Wei et al. (2004) beskriver en omfattande metod för att välja ett affärssystem som 
motsvarar de krav som ställts och är i linje med företagets strategi, något som beskrivs 
som tidskrävande och kostsamt men ändå lönsamt eftersom det oftast leder till en bättre 
kvalitet i beslutet. Inget av de studerade fallföretagen tar dock upp resurser som en 
begränsande faktor vid framtagandet av kravspecifikationen, sannolikt till viss del till 
följd av att dessa ofta inte är särskilt omfattande. Varken personer i företag där mer 
gedigna kravspecifikationer har gjorts, som i företag A, eller personer i företag där inga 
egna kravspecifikationer tagits fram, som i företag C, benämner begränsade resurser 
vara en påverkande faktor. 

I företag D, där en tydlig kravspecifikation togs fram av ansvariga från företagets olika 
avdelningar, beskrivs en problematik där de upplevde att leverantören inte lyckades 
uppfylla de krav som ställts på systemet. Ekonomichefen på företaget uttryckte också 
bristande dokumentation från leverantören och beskrev i intervjun att de inte visste 
vilken kravspecifikation som arbetet gjordes utifrån. En liknande problematik beskrivs i 
intervjuer med Exsitec där det framgår att den gällande kravspecifikationen ofta är det 
avtal som skrivs, där företagets initiala kravspecifikation ofta har modifierats. Detta 
eftersom det, då det är en standarversion av affärssystemet som köps, inte i 
tidsuppskattningen räknas med några större anpassningar i systemet. Konfigureringar 
och modifieringar över en viss nivå ses istället som tillägg, något som kräver en tydlighet 
i kommunkationen mellan kund och leverantör.  

Likt Muscatello et al. (2003) finner i sin studie av fyra små och medelstora företag sker, i 
de fall där en kravspecifikation har tagits fram, alltså en enklare lista över krav på 
systemet. Detta är oftast inte en kostsam process vilket kan vara en anledning till att 
resursbrister heller inte tas upp i samband med denna. Det är, i de flesta fall, istället den 
befintliga kunskapen som i första hand begränsar kravspecifikationen vilket har 
behandlats tidigare i analysen. 

 H7: Avslagen 

6.3.2 Påverkan på grad av anpassning 
Att det, i små svenska företag, finns en medvetenhet om de kostnader som större 
anpassningar i ett affärssystem medför var tydligt redan i pilotstudien. Där betonade 
projektledaren för implementeringen att de ville hålla anpassningarna till en minimal 
nivå för att minska både de initiala kostnader och även framtida supportkostnader. 
Resursbegränsningar uttrycktes sedan i samband med anpassningar i företag B där 
inköpsansvarige lärde sig att själv göra konfigurationer i affärssystemet, något som 
uttrycks innebära möjligheter som inte annars hade funnits. Att låta konsulter göra 
motsvarande arbete uttrycks inte vara möjligt då detta inneburit för stora kostnader. 

Vidare sågs i företag A, där det inte fanns en lika restriktiv syn på de tillgängliga 
resurserna, att mängden anpassningar inte noterades som något större problem. 
Ekonomichefen som ansvarade för projektet uttryckte hur de anpassningar som gjorts, 
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med konfiguration av bland annat rapporter samt tilläggsapplikationer för bland annat 
fakturascanning, var precis det som efterfrågades. Inga ytterligare önskade 
anpassningar uttrycktes. 

I företag D uttrycktes resurser som en begränsande faktor vid anpassning av 
affärssystemet, dock betonades främst avsatt tid som påverkande. Det noterades under 
intervjuer att anpassning av systemet inte endast krävde ekonomiska resurser för 
konsulttid utan även att någon på företaget kunde avvara tid till att vara med och driva 
anpassningsarbetet. Detta var något som det, i företag D, inte fanns möjlighet till och 
ekonomichefen beskrev hur mer tillgängliga resurser var något som hade krävts för att 
bättre lyckas med projektet. 

De övriga företagen, företag C och företag E, har investerat i standardversioner av 
affärssystemet och företag C har ännu inte genomfört hela implementeringen. I dessa fall 
har resursbegränsningar inte nämnts i samband med de anpassningar som gjorts, men 
det bör noteras att det, speciellt i företag E som dessutom genomfört implementeringen 
utan att använda alla de budgeterade resurserna, gjordes få anpassningar.  

Exempelvis Light (2005) tar upp lägre kostnad som en fördel med att investera i 
standardsystem. Dock kan de affärssystemsinvesteringar som gjorts i de studerade 
fallföretagen, som tidigare nämnt, inte helt ses som standardsystem och inte heller går 
anpassningarna som gjorts att jämföra med de som Westelius (2006) rapporterar om i 
ett stort svenskt företag. Anpassningarna som görs är oftast konfigurationer som gör att 
fält och rapporter anpassas efter företagets verksamhet. I ett system som Visma 
Business kan dessa konfigurationer innebära relativt stora anpassningar i systemet men 
i de studerade svenska småföretagen ses dessa konfigureringar hållas på en låg nivå i de 
flesta företag, oftast med resursbegränsningar som främsta orsak. Ingen annan faktor än 
begränsade resurser har nämnts vid diskussioner om graden av anpassning. 

 H8: Bekräftad 

6.3.3 Påverkan på tydlig projektstruktur 
Att det, likt beskrivet i Malhotra och Temponis (2010) artikel om små företag, är svårt 
att avvara resurser för projektet på grund av att dessa behövs i den dagliga 
verksamheten syns även i svenska småföretag. I företag B, där det uttrycktes svårigheter 
i att avvara personal för projektet, beskriver VD:n också hur projektstrukturen 
upplevdes bristande. Han förklarar hur det, i ett mindre företag, inte finns tillräckliga 
resurser för att det ska kunna finnas tydliga roller i projektet. Vidare berättar han också 
hur detta, likt tidigare beskrivet, ledde till att personer som inte var de bäst lämpade att 
arbeta med projektet ändå fick ett visst ansvar för implementeringen. Liknande 
problematik beskrivs av ekonomichefen i företag D som berättar hur de delaktiga i 
projektet skulle fullfölja sina normala arbetsuppgifter som vanligt under 
implementeringen, något som gjorde att tid inte kunde avvaras i tillräcklig utsträckning. 
Hon uttrycker att många problem löstes kortsiktigt då det inte fanns tid till mer 
genomtänkta och långsiktiga alternativ. 

Det framgick tydligt att ledningen i företag D inte hade uppfattningen att ett 
affärssystemsprojekt är komplext och kräver att resurser, både ekonomiska och i form 
av personal, avsätts. Trots att detta var en vetskap som fanns på företaget, först i form av 
ekonomichefen och senare också IT-samordnaren, tog det lång tid innan de kände att 
tillräcklig tid kunde avsättas för projektet. Det blir uppenbart att VD:n, enligt den modell 
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Mitchell et al. (1997) presenterar, är en dominant stakeholder med tydlig inverkan på 
affärssystemsprojektets utfall. Först då leverantör bytts ut och implementeringen gjorts 
om, och då enträgenheten hos ekonomichefen och IT-samordnaren ökat, tilläts att en del 
av den normala arbetstiden avvarades för projektet. 

Jämfört med företag B och företag D fanns det en helt annan syn på avvarande av 
resurser i företag A. Där fick projektets ansvarige fullt förtroende och frihet att förfoga 
över de resurser som ansågs krävas för att åstadkomma de förbättringar som denne 
efterfrågade. Detta sågs också leda till en tydligare projektstruktur där företagets 
ekonomichef ansvarade helt för implementeringen och även hade en ekonomiassistent 
som delaktig under hela projektet. Denna struktur kan inte anses ha varit möjlig utan 
den syn på tillgängliga resurser som företagets ledning visar. Att ledningen på detta sätt 
tillåter att anställda som är delaktiga i projektet avsätter ordentligt med tid betonas som 
viktigt i affärssystemlitteratur av bland andra Snider et al. (2009). Även i företag E sågs 
ledningen vara öppna för att stödja projektet med tillräckliga resurser och hela den 
budget som ställdes upp behövdes inte användas. Samtidigt beskriver ekonomichefen 
hur hon hade möjlighet att avsätta tid till projektet trots att den nedlagda tiden översteg 
den planerade på grund av brister hos leverantören.  

I företag B och företag D sågs alltså resursbegränsningarna ha en tydlig negativ 
påverkan på projektstrukturen, något som ledde till problem i implementeringen. Vissa 
problem uppstod även i de projekt som företag A och företag E genomförde, men där 
betonas att tillräckliga resurser fanns tillgängliga, något som ökade möjligheterna att 
lösa problemen. Speciellt i företag E noterades ekonomichefens tidigare erfarenhet av 
affärssystem och möjligheten för henne att lägga mycket tid på projektet som en helt 
avgörande del i att projektet kunde genomföras. 

 H9: Bekräftad 

6.3.4 Påverkan på organisatorisk förankring 
Li (2011) rapporterar om en syn på resurser, i ett litet kinesiskt företag, som har tydlig 
negativ påverkan på mängden utbildning och hur väl förankrat systemet blir i 
organisationen. Denna bild är inte något som har uppdagats i de små svenska fallföretag 
som undersökts där kostnaden inte betonats som problematisk då utbildning och 
organisatorisk förankring har diskuterats. Samtliga företag har haft en mer eller mindre 
tydlig plan över hur användarna ska utbildas där det, i de flesta fall, har utbildats 
superanvändare som i sin tur har utbildat övriga anställda på företaget. Detta kan till 
viss del ses som en åtgärd för att minska utbildningskostnader, något som också 
bekräftas vid intervjuer i pilotstudien. Dock har få problem med den organisatoriska 
förankringen noterats i något av de studerade fallen där det, i de flesta fall, rapporteras 
om en positiv inställning till införskaffandet av affärssystemet.  

I företag D rapporterades det om en problematik kring att involvera säljavdelningen och 
förankra projektet där, samtidigt som även begränsade resurser togs upp som ett stort 
problem. Trots detta beskrevs ingen koppling mellan resursbegränsningarna och 
problemen med att förankra projektet i organisationen utan främst nämndes en 
okunskap om vikten av att involvera alla användare redan från början som avgörande. 
På frågan hur resursbegränsningarna påverkat projektet nämdes inte heller problemen 
med säljavdelningen i svaret. 

 H10: Avslagen  
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7 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring resultatet av den genomförda analysen där 
intressanta upptäckter framhävs och återkoppling till befintliga teorier görs. Vidare 
diskuteras hur olika faktorer har påverkat studiens resultat. 

Den genomförda analysen visar på ett mönster som till stor del motsvarar det 
förväntade men där vissa avvikelser upptäckts. Valet att komplettera vår teoretiska 
grund med teorier om olika stakeholders och rollers betydelse för processen visade sig 
också vara till stor hjälp då det möjliggjort en djupare analys. Detta var speciellt viktigt 
då de hypoteser som ställts upp var relativt öppna och lämnade utrymme för tolkningar. 
Analysen gav också upphov till en mängd intressanta diskussionspunkter vilka kommer 
att behandlas i detta kapitel. 

Att den befintliga kunskapen, likt beskrivet av Iskanius et al. (2009), är en viktig faktor 
vid affärssystemsinförskaffanden i små företag framgår tydligt i analysen. Där ses också 
att befintlig kunskap inte är antingen stor eller liten, utan att det såklart är ett 
kontinuerligt spektrum. I ena änden finns företag som företag C, där det inte finns 
möjlighet att ta fram en kravspecifikation på grund av att kunskap om affärssystemets 
möjligheter saknas, och i andra änden finns företag som företag A, där ekonomichefens 
kunskaper visade sig bidra till många fördelar i projektet. Däremellan kan företag D ses, 
där det fanns märkbar erfarenhet och kunskap om affärssystem vilket gjorde att en 
genomtänkt kravspecifikation kunde tas fram och att en tydlig projektstruktur 
upprätthölls. Samtidigt betonas dock att affärssystemsinförskaffandet bidrog till 
ytterligare kunskap som tidigare ansågs saknas, då i form av en förståelse för vikten av 
att involvera alla slutanvändare och därmed förankra affärssystemet i hela 
organisationen.  

En intressant fråga är också huruvida det finns en skillnad i kunskap som kommer från 
tidigare erfarenheter och inläst kunskap då ett företag står inför ett 
affärssystemsinförskaffande. Fallet i företag A tyder på att en kombination av tidigare 
erfarenhet av affärssystem och färsk kunskap från ett seminarium om detta är ett 
framgångsrikt koncept. Den uppfattning vi har fått av de fall som har studerats är att det, 
genom att vara påläst, går att skapa sig en uppfattning av vilka system som finns och vad 
de kan tillföra företaget men att det ofta krävs tidigare erfarenhet för att förstå 
komplexiteten i ett affärssystemsprojekt och vikten av organisatorisk förankring. För att 
kunna dra några slutsatser om skillnader i erfarenhet eller inläst kunskap anser vi dock 
att det krävs ytterligare forskning som fokuserar på just detta område, något som vore 
intressant med tanke på den befintliga kunskapens till synes stora påverkan på 
införskaffandeprocessen.  

Vidare sågs tecken på att det, då den befintliga kunskapen var begränsad, var andra 
typer av faktorer, som exempelvis befintliga kontakter med Visma, som påverkade 
införskaffandet. Samtidigt hade många av de undersökta fallföretagen ekonomisystem 
från Visma sedan tidigare, något som också kan antas, i någon mån, ha påverkat beslutet. 
Detta kan, i enlighet med vad Benders et al. (2006) beskriver om isomorfa 
påtryckningar, anses vara förväntat i små företag samtidigt som det är svårt att avgöra 
till vilken utsträckning denna typ av faktorer har påverkat. Det syns dock tydligt att en 
högre befintlig kunskap och förståelse för affärssystemsprojekts komplexitet är kopplat 
till att mer funktionalitetskrav ställs på systemet.  
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Kopplingen mellan kunskap och syn på möjliga förbättringar bör kanske inte ses som 
förvånande, samtidigt som det kan vara svårt att avgöra vilken av dessa faktorer som  
initierar denna. Att en vilja att förbättra något leder till att personen i fråga försöker öka 
sin kunskap om det berörda ämnet är logiskt och kan till viss del kopplas till Belbins 
(2010) Resource Investigator-roll. På förhand kan syn på möjliga förbättringar verka 
som en svår sak att identifiera och det kan i viss mån anses vara förvånande att studien 
visade på så tydliga skillnader i detta. Till stor del kan detta förklaras med att det, i 
företag A och företag D, kom in nya personer i verksamheten och visade en märkbar 
öppenhet för att förändra och förbättra denna, något som inte sågs i de andra fallen. Att 
företag lätt fastnar i ett mönster där verksamheten bara flyter på med befintliga system 
är en intressant upptäckt som möjligtvis kan förklaras av att det, som VD:n i företag D 
beskriver, inte finns tid över till att undersöka vilka möjligheter som finns. Samtidigt 
finns det anledning att tro att det i vissa fall kan krävas ett par nya ögon i verksamheten 
för att ineffektiviteter och andra förbättringsmöjligheter ska uppmärksammas. Denna 
upptäckt har likheter med det Chen et al. (2006) finner i en undersökning av knowledge 
management i små och medelstora företag i Storbritannien. Där ses, från företagens sida, 
en förståelse för behovet att delta i sociala nätverk för att komma åt den kunskap som 
behövs i verksamheten samtidigt som intervjuade personer beskriver att det inte finns 
tid till detta. Vidare visar undersökningen att behovet av kunskapsöverföring, från andra 
organisationer, ses i 99 procent av företagen men att nästan hälften av dessa anser att 
detta inte sker på ett effektivt sätt. Att mindre företag väljer bort aktiviteter och möjliga 
effektiviseringar trots vetskap om dess potential ses alltså även i tidigare studier och är 
ett ämne som vore intressant att undersöka vidare. 

Resursbegränsningar av olika typ har också tydligt påverkat flera delar i processen och 
har ofta framhävts som en avgörande faktor. Angående detta kan dock det faktum att 
VD:n på företaget endast har intervjuats i ett fåtal fall antas påverka resultatet. 
Intervjuerna som har gjorts med fallföretagen har till stor del genomförts med den 
person som har varit projektledare för implementeringen och om intervjuerna istället 
hade gjorts med VD:n på respektive företag, något vi inte hade möjlighet till i denna 
studie, hade möjligtivis en annan syn på resursbegränsningar uttryckts. De intervjuade 
personerna gav en relativt onyanserad bild, troligtvis till viss del på grund av ovetskap 
om de bakomliggande anledningarna, där företagets VD ville eller inte ville avvara 
resurser till projektet. Genom att involvera VD:n i företagen hade orsaken till att 
exempelvis begränsade resurser avvarades för projektet kunnat undersökas. Att, med en 
förslagsvis kvantitativ datainsamlingsmetod, få VD:n i små företags syn på 
resursbegränsningar i relation till affärssystemsinförskaffanden ser vi som mycket 
intressant framtida forskning. 

I samtliga faktorer som analyserades sågs en stor påverkan av de individer som var 
delaktiga i processen. En tänkbar förklaring till att detta är så pass märkbart i små 
företag är att det oftast är väldigt få personer inblandade i projektet varför dessa får 
större ansvarsområden och deras roll och personlighets påverkan blir tydligare. Det kan 
också tänkas att detta till viss del påverkade studiens resultat då de intervjuade 
personerna fick en stor och avgörande roll även för vår undersökning. Detta kan ha 
orsakat en mer ensidig bild av verkligheten, en risk som till stor del motverkades genom 
att ta del av externa konsulters syn på situationen. Framtida forskning som fokuserar på 
ett enstaka fall, där även personer vars inblandning i projektet är liten intervjuas, för att 
på så sätt få en mer mångsidig bild av situationen och kunna undersöka individers 
påverkan ytterligare vore intressant. 
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Det går att argumentera för att leverantörens roll är svårare att definiera då kunden är 
ett litet företag eftersom de personligheter och roller som finns har så pass stor 
påverkan. Trots att det ofta är standardversioner av affärssystemet som implementeras 
kan två projekt skilja sig helt från varandra endast som följd av att det finns exempelvis 
en champion som driver projektet framåt hos kundföretaget. Som leverantör är det till 
synes viktigt att vara flexibel och anpassa sin egen roll efter kundens förutsättningar i 
form av bland annat befintlig kunskap och tillgängliga resurser. Vår analys framhäver 
flera olika situationer där leverantören kan och bör ta olika roller i projektet men en 
mer djupgående analys av detta kan också vara relevant som framtida studie. 
Framförallt är leverantörens roll i processen att ta fram kravspecifikationer och avgöra 
grad av anpassning i systemet intressant då detta innebär att stort ansvar, speciellt då 
kunskapen hos kundföretaget är begränsad. Att vidare undersöka vilka roller 
leverantören har möjlighet att ta i ett projekt och vilka roller som krävs att kunden själv 
fyller vore också av stort intresse, både för företag som införskaffar affärssystem och för 
leverantörer som då kan försöka att aktivt få sina kunder att ta dessa roller. 

Det kan vidare anses vara viktigt att som leverantör ha tydliga riktlinjer att följa utefter 
de förutsättningar som finns hos kunden. Då den befintliga kunskapen är låg kan det 
exempelvis vara bra att rekommendera någon form av seminarium, likt det som 
ekonomichefen i företag A deltog i, för att på så sätt öka förståelsen för affärssystemets 
möjligheter men också för projektets komplexitet. Samtidigt kan olika typer av 
projektstruktur hos leverantören vara relevant beroende på de roller som finns hos 
kunden. Då det finns en tydlig Resource Investigator- eller Plant-personlighet 
närvarande i företaget kan det vara viktigt att leverantören har någon som agerar 
Monitor Evaluator för att se till att alla idéer som dyker upp kanske inte realiseras. 
Vidare bör det finnas en förståelse för vad det innebär att ett tyngre ansvar måste bäras i 
projekt i små företag. Att välskrivna kontrakt och en tydlig rollfördelning är viktigt 
betonas i litteratur (ex. Roeder, 2013), faktorer som exempelvis i företag D bidrog till att 
samarbetet med leverantören avslutades då denne inte upplevdes kunna ta det ansvar 
som krävdes. 

Att leverantören får en stor och avgörande roll vid affärssystemsinförskaffanden i små 
företag är något som också medför att det, likt vi gjort i denna studie, är fördelaktigt att 
studera projektet från både kundens och leverantörens synvinkel. Detta har upplevts 
vara en viktig del i att få en bra bild över processen där det främst varit leverantören 
som bidragit med affärssystemskunskaper medan kunderna har bidragit till en 
förståelse för situationen i mindre företag. Detta sätt att genomföra undersökningar 
rekommenderas även för framtida studier inom området. 

En annan intressant upptäckt som gjordes i analysen var att flera av fallföretagen 
inledningsvis implementerade en standardversion av affärssystemet för att senare ha 
möjlighet att vidareutveckla det på egen hand och göra de anpassningar som önskades. 
Detta var fallet i både företag B och företag D, även om det bara var företag D som hade 
detta i tankarna innan implementeringen medan en person som fick intresse för 
systemet bidrog till att så blev fallet även i företag B. Där bekräftar också VD:n på 
företaget att detta, likt Ravarini et al. (2000) beskriver, har bidragit till minskade 
kostnader, främst i form av minskad konsulttid. Denna metod att genomföra 
införskaffanden kan i någon mån förklara att det i flera av de undersökta företagen 
endast var ekonomimodulen som implementerades, samtidigt som detta också har 
påverkat studiens resultat. Exempelvis var det svårare att undersöka grad av anpassning 
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i systemet då det sällan rörde sig om modifieringar, utan istället konfigureringar och 
integration mot tredjepartssystem, och dessa genomfördes under en längre tid. För att 
på ett bättre sätt undersöka anpassningsgraden i små företag bör detta studeras mer 
ingående och under en längre tidsperiod. Att det var just ekonomiavdelningen som drev 
införskaffandet var också en intressant upptäckt och det vore även relevant att 
undersöka detta vidare genom att exempelvis studera fall där andra delar av 
verksamheten har initierat införskaffandet. Det faktum att enbart kunder till en 
leverantör där samma system har valts kan i någon mån ha inneburit att ett visst 
marknadssegment har undersökts vilket kan vara en anledning till att det är just 
ekonomiavdelningen som drivit investeringen. Samtidigt har de undersökta företagen 
dock representerat relativt skilda branscher. 

Att flera av företagen valt att ersätta ett befintligt ekonomisystem med ekonomimodulen 
i ett affärssystem är också en intressant upptäckt, något som innebär att det, enligt 
affärssystemsdefinitioner av exempelvis Kumar och van Hillesberger (2000), inte är ett 
affärssystem som införskaffas. De vanligaste identifierade anledningarna till detta är att 
det befintliga ekonomissystemet inte erbjuder tillräcklig sökbarhet och spårbarhet 
samtidigt som möjligheterna till att anpassa systemet efter verksamheten och integrera 
det med andra system är begränsade. Det går till viss del att ifrågasätta om ett nytt 
ekonomisystem hade kunnat lösa problemen eller om det saknas ekonomisystem som 
fyller dessa behov på marknaden, något som vore av intresse för systemproducenter. 
Samtidigt kan de undersökta företagens tillväxt i någon mån anses ha påverkat 
införskaffandet, vilket också betonas i flera av fallföretagen. Företag B påpekar 
exempelvis att de ville genomföra övergången till ett affärssystem medan de fortfarande 
var relativt små för att underlätta implementeringen och i företag E efterfrågades 
framtida möjlighet till logistikfunktionalitet. Det finns alltså ett långsiktigt tankesätt som 
sannolikt har påverkat valet att införskaffa ett affärssystem, även om det i vissa fall 
inledningsvis endast kan anses vara ett affärssystem enligt systemproducenternas 
definitioner. 

Vi har i denna studie, utöver besvarandet av rapportens syfte, bidragit till en ökad 
förståelse av affärssystemsinförskaffandet i små svenska företag genom att ge en 
övergripande bild av hela processen. För att bidra till en djupare förståelse för de olika 
delarna av processen efterfrågas både kvalitativa och kvantitativa studier av respektive 
undersökt faktor som framtida forskning. Flera områden där detta vore intressant har 
nämnts tidigare i kapitlet och utöver dessa vore även en mer ingående analys av de 
effektiviseringar som uppnås genom införskaffandet av affärssystem i små företag, om 
än svår att genomföra, relevant. Detta främst för att, i små företag, kunna tydliggöra och 
öka förståelsen för de stora förbättringsmöjligheter som ofta finns i verksamheten.  
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8 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dras utifrån den genomförda analysen och 
resultatet återkopplas till rapportens syfte. 

Studien syftade till att identifiera faktorer som avgör om små företag väljer att 
införskaffa ett affärssystem och undersöka hur dessa påverkar avgörande faktorer 
senare i processen. Analysen visar att den befintliga kunskapen hos inblandade 
personer, inblandade personers syn på möjliga förbättringar och beslutstagande 
personers syn på resursbegränsningar tydligt påverkar sannolikheten att ett litet företag 
investerar i ett affärssystem samt att dessa faktorer påverkar den fortsatta processen.  

 

Figur 8.1 Sammanställning av bekräftade hypoteser 

Figur 8.1 ovan visar de hypoteser som har bekräftats av analysen och belyser ett 
intressant mönster av hur faktorer i initieringsfasen påverkar den fortsatta 
införskaffandeprocessen för ett affärssystem. Framförallt kan den befintliga kunskapen 
hos inblandade personer befästas som en mycket viktig faktor då små företag investerar 
i affärssystem, något som tidigare betonats av exempelvis Iskanius et al. (2009). Att den 
befintliga kunskapen till synes är en faktor som påverkar en större del av processen än 
resursbegränsningar, som beskrivs vara den stora skillnaden mellan stora och små 
företag av exempelvis Welsh och White (1981), kan dock anses vara förvånande. 
Befintlig kunskap är också den enda faktor som sågs påverka den organisatoriska 
förankringen samtidigt som beslutstagande personers syn på resursbegränsningar är 
den enda faktor som kunnat kopplas till graden av anpassning. Detta resultat visar hur 
en kartläggning av olika faktorers påverkan kan framhäva vilka faktorer som är mest 
avgörande för specifika delar av en process. 

Undersökningen bekräftar vidare att den befintliga kunskapen om affärssystem i små 
företag ofta är låg och visar att en person med tidigare erfarenhet kan göra stor skillnad 
i ett projekt. En högre kunskap om affärssystemets möjligheter och komplexiteten i en 
implementering kan ses leda till en mer genomtänkt kravspecifikation, en tydligare 
projektstruktur och att systemet bättre förankras i organisationen. Där den befintliga 
kunskapen är lägre ses ofta en osäkerhet i vad som efterfrågas samtidigt som 
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komplexiteten i projektet underskattas. Detta kan anses bekräfta de slutsatser som 
Laukkanen et al. (2007) presenterar om att små företag bör ta sin egen kompetens i 
beaktning innan de väljer att investera i ett affärssystem då detta är något som tydligt 
påverkar projektet. Samtidigt visar vår undersökning att befintlig kunskap inte är ett 
krav för att införskaffandet av ett affärssystem ska bli lyckat då det i små företag finns 
stora möjligheter till effektiviseringar och andra förbättringar som kan realiseras. Dock 
ger det leverantören en viktigare roll i projektet, något som tydligt sågs i 
undersökningen och som till stor del bekräftar Snider et als. (2009) påstående att 
resultatet vid en affärssystemsinvestering i ett litet företag är direkt relaterat till valet av 
leverantör. Att, i ett mindre företag, inte vara medveten om detta kan få stora negativa 
konsekvenser för införskaffandet, något som också ses i företag D och företag E som 
senare valt att byta leverantör. I dessa fall upplevdes att leverantören inte hade 
tillräcklig kompetens vilket innebar att den relativt låga befintliga kunskapen hos 
företagen inte kompenserades av externa konsulter, något som ledde till problem som 
exempelvis att systemet inte uppfylde de krav som ställts. 

Vidare ses en tydlig skillnad i hur svenska småföretag ser på de möjliga förbättringar 
som finns i verksamheten där ett fokus på brister i befintligt system inte är ovanligt. I de 
fall där en öppenhet för att realisera andra förbättringar med hjälp av affärssystem ses 
är det i flera av de studerade fallen en nyanställd person med tidigare erfarenhet av 
affärssystem som driver införskaffandet. Det antyds i undersökningen att mindre 
företag har begränsad tid att undersöka affärssystem och de möjligheter som finns vilket 
kan vara en förklaring till detta. Att som beslutstagande person i ett mindre företag vara 
öppen för att se förbättringsmöjligheterna i verksamheten och framförallt ta sig tid till 
att undersöka möjligheter i form av affärssystem och andra IT-stöd kan vara en nyckel 
till framgång. Samtidigt visar detta på vikten av att, som leverantör, informera om 
förbättringsmöjligheter genom exempelvis referensprojekt. 

En annan intressant upptäckt är att de förbättringar som efterfrågas i affärssystemet 
ofta inte berör det som exempelvis Kumar och van Hillesberger (2000) beskriver som 
syftet med ett affärssystem, att integrera olika verksamhetsfunktioner i samma system. 
Ofta efterfrågas ekonomi- och logistikmoduler men i flera av de undersökta fallen är det 
endast ekonomimodulen som implementeras. Att byta ett befintligt ekonomisystem mot 
ekonomimodulen i ett affärssystem kan till viss del anses förvånande men har ofta sin 
förklaring i efterfrågad stabilitet och sökbarhet i systemet samt framtida tillväxtplaner. 
Samtidigt ses ofta att företag vill kunna anpassa systemet efterhand och även integrera 
detta med andra verksamhetskritiska system, något som också förespråkas i litteratur 
(ex. Chen, 2001) och även till stor del sammanfaller med den metod som Ravarini et al. 
(2000) rekommenderar att små företag använder vid ett affärssystemsinförskaffande. 
Vår undersökning tyder dock på att denna metod, där ett affärssystem anpassas 
efterhand, kräver både kunskap och att personresurser avvaras på företaget. 

Beslutstagande personers syn på resursbegränsningarna sågs framförallt påverka 
projektets struktur och grad av anpassning i systemet. Ekonomiska resurser sågs ofta 
som en begränsande faktor men i ännu större utsträckning var det resurser i form av 
personal som påverkade införskaffandet. Det är av stor vikt att små företag, utöver att se 
till sin kompetens inom området, även förstår att det krävs att tid avsätts, för den eller 
de på företaget som driver införskaffandet, för att projektet ska bli lyckat. Att som 
leverantör vara tydlig med detta kan ses som en viktig faktor för framgångsrika projekt, 
speciellt i de fall då erfarenheten hos kundföretaget också är begränsad. 
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Studien visar också hur individer och deras personlighet och roll i processen har en stor 
påverkan vid affärssystemsinförskaffanden i små företag. Detta belyser vikten av att, 
som leverantör, vara flexibel och anpassa sin egen projektstruktur efter de personer 
som är delaktiga i projektet från kundens sida. Vidare pekar det också på att 
undersökningar av affärssystem i små företag bör genomföras med detta i åtanke. 

Undersökningen ämnade ge en så generell bild som möjligt av situationen i svenska 
småföretag som väljer att införskaffa affärssystem. Att de undersökta företagen är 
kunder till samma leverantör och har valt samma system innebär dock att studiens 
resultat i första hand speglar dessa och liknande företag, samtidigt som ett flertal 
faktorer tyder på att resultatet i flera avseenden kan generaliseras. Många av de 
upptäckter som gjorts bekräftar tidigare litteratur inom området, de fem undersökta 
företagen representerar flera olika branscher och vetenskapliga metoder för att öka 
studiens yttre validiteten och därmed generaliserbarhet har använts. Detta ger 
anledning att anta att resultatet speglar verkligheten i svenska småföretag relativt bra, 
även om synen på exempelvis projektstruktur troligtvis till viss del är annorlunda då 
andra leverantörer, med annat projektupplägg och andra metoder, har varit involverade. 
Vidare kan situationen i någon mån tänkas skilja sig i företag där andra avdelningar än 
ekonomiavdelningen har initierat införskaffandet och där företagen inte är växande. Att 
den befintliga kunskapen är vikigt att beakta, att individers påverkan är stor och att 
leverantören har en viktig roll i implementeringen kan dock antas vara fallet i de flesta 
svenska småföretag och något som bör has i åtanke vid införskaffandet av affärssystem.  
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Bilaga 1. Sammanställning av intervjuer 
I denna bilaga sammanställs samtliga intervjuer som genomförts i två tabeller där den 
första presenterar de initiala intervjuerna och den andra presenterar de intervjuer som 
genomförts i fallstudien. 

Tabell B1.1 Sammanställning av initiala intervjuer på Exsitec 

Intervjuperson Ämne Datum Längd Typ 

Säljare Problematik i mindre 
företag 

2013-11-22 1 tim Personligt möte 

Projektledare Allmänt kring 
affärssystemsprojekt, ex. 
Projektupplägg och 
riskhantering 

2013-11-15 
2013-11-22 
2013-12-02 

1 tim 
0,5 tim 
1,5 tim 

Personligt möte 
Personligt möte 
Personligt möte 

Säljchef Allmänt 2014-01-27 0,5 tim Personligt möte 

 

Tabell B1.2 Sammanställning av fallstudieintervjuer 

Fallföretag Intervjuperson Datum Längd Typ 

Pilotföretag VD 
Säljare 

2014-01-14 2 tim Gruppintervju 

Företag A Ekonomichef 
Ekonomiassistent 
Säljare (Exsitec) 

2014-02-06 
2014-02-27 

1 tim 
30 min 

Personligt möte 
Telefon 

Företag B VD 
Säljare (Exsitec) 
Projektledare (Exsitec) 

2014-02-12 
2014-02-12 
2014-02-25 

1,5 tim 
1 tim 
30 min 

Personligt möte 
Personligt mote 
Personligt möte 

Företag C Administrationschef 2014-02-14 45 min Telefon 

Företag D Ekonomichef 
IT-samordnare 

2014-02-25 
 

2 tim Gruppintervju 

Företag E Ekonomichef 2014-02-25 1 tim Personligt möte 

 

  



 

  



 

Bilaga 2. Sammanställning av observationer 
I denna bilaga sammanställs de observationer som genomförts i den genomförda 
fallstudien. 

Tabell B2.1 Sammanställning av genomförda observationer 

Fallföretag Observation Beskrivning Datum Längd 

Pilotföretag Kravställning Workshop kring krav för 
ny applikation kopplad till 
affärssystemet. 

2014-01-14 1 tim 

Företag B Uppföljningsmöte Uppföljningsmöte mellan 
VD och ansvarig säljare för 
Exsitec. 

2014-02-12 1,5 tim 

 

  



 

  



 

Bilaga 3. Fallstudieprotokoll 
I denna bilaga presenteras det fallstudieprotokoll som tagits fram för den genomförda 
undersökningen. Protokollet följer Yins (2009) rekommendationer och innehåller bland 
annat processbeskrivning och intervjuunderlag. 

Översikt 

Affärssystem 
 

 Se kapitel 1.1.1 Affärssystem 

 

Problembeskrivning 
 

 Se kapitel 1.1.3 Problembeskrivning 

 

Syfte 
 

 Se kapitel 1.2 Syfte 

 

Processbeskrivning 
Processen för datainsamlingen i denna fallstudie är indelad i faserna design, 
förberedelser och insamling vilka presenteras nedan. 

Design 
Vi kommer i denna studie att utgå från ett flertal olika fall som kommer att ligga till 
grund för datainsamlingen. Urvalet av fall som ingår i studien kommer att väljas på ett 
sådant sätt att liknande resultat förväntas eller att olikheter på ett tydligt sätt kan 
framhävs mellan fallföretagen. 

Enheten för analys är i denna studie processen att införskaffa av affärssystem. För att 
studien ska hållas inom rimliga ramar och för att precisera undersökningsuppgiften har 
specifika frågeställningar formulerats. Då det är omöjligt att undersöka alla detaljer i ett 
enskilt fall har vi, genom att identifiera de faktorer som ansågs mest relevanta för just 
vårt fall, ställt upp hypoteser om kopplingarna mellan dessa för att sedan kunna 
fokusera på dessa delar vid intervjuerna. Den information som samlas in kommer sedan 
att ligga till grund för analys och slutligen besvarandet av rapportens syfte. 

Förberedelser 
Som en del i förberedelsearbetet har en pilotstudie genomförts i syfte att få träning i en 
intervjusituation samt att testa det framtagna intervjuunderlaget. För att de intervjuade 
personerna ska känna sig bekväma i situationen kommer samtliga intervjuer att 



 

anonymiseras i rapporten. Detta kommer de intervjuade personerna att informeras om 
innan intervjuerna påbörjas. 

Processen att väja företag som är releventa för studien kommer att genomföras i samråd 
med säljare på Exsitec. Utifrån en lista med kunder som vi får ta del av kommer de 
företag som passar undersökningen att kontaktas utefter den ansvarige säljarens 
rekommendationer. För att ett företag ska vara relevant krävs att de faller inom ramen 
för definitionen av ett litet företag samt att personer som varit delaktiga i projektet har 
möjlighet att avvara tillräcklig tid för intervjuer. 

För att samtliga intervjuer ska hinna genomföras inom tidsramen för arbetet kommer 
intervjuer att bokas in i ett tidsschema. Först kommer önskad intervjudag för olika 
intervjuobjekt att schemaläggas för att passa övriga aktiviteter i arbetet och för att 
minimera eventuella transporter till och från intervjuplatsen. I de fall där den önskade 
intervjudagen inte är möjlig kommer detta sedan att justeras. 

Insamling 
Insamlingen av data kommer till största del ske genom intervjuer då detta anses vara 
den metod som ger mest användbar information. I de fall det inte är möjligt att träffa 
intervjuobjekten eller då kompletterande intervjuer krävs kommer dessa genomföras 
via telefon. För att intervjusituationen ska vara avslappnad och diskussionsliknande 
kommer öppna frågor att ställas där intervjuobjekten fritt kan berätta hur denne 
upplevde projektets olika faser. Efteråt kommer även mer specifika frågor att ställas för 
att täcka av de områden som inte diskuterats. Dessa frågor gör det även möjligt att gå 
djupare in på något ämne som anses relevant för undersökningsuppgiften. 

Samtliga intervjuer kommer att genomföras av två personer där den ena agerar 
samtalsledare och den andra för anteckningar av vad som sägs. Att ha en person som 
endast ansvarar för intervjuanteckningar bedöms viktigt för att hinna skriva ner all 
relevant information. För att systematiskt kunna dokumentera allt som sägs har ett 
kalkyldokument förberetts för anteckningar. En förhoppning är att vi ska kunna undvika 
att spela in samtalen då detta tros kunna påverka intervjuerna negativt. 

Utöver intervjuer kommer även vissa observationer av möten och samtal vara en del av 
datainsamlingen. Möjligheterna till detta kommer till stor del styras av Exsitec. 

För varje studerat fall kommer vi att använda oss av en delad digital mapp för att lagra 
den information som samlas in. Dokumentation av allt material gör det möjligt att i ett 
senare skede gå tillbaka till någon del där information har missats. 

Intervjuunderlag 
Det intervjuunderlag som presenteras här har använts vid samtliga fallstudieintervjuer. 
Underlaget är uppdelat i fyra delar där varje del börjar med en övergripande fråga för 
att få en bild av hur intervjuobjektet upplevde den aktuella fasen. Varje del 
kompletterades sedan med mer specifika frågor för att täcka av hela 
undersökningsområdet. 

Initiering 
Vad var det som inledningsvis fick er att överväga införskaffningen av ett affärssystem? 

 Vem tog initiativ till införskaffandet? 



 

 Vilka faktorer talade emot att genomföra investeringen? 

Befintlig kunskap hos inblandade personer 
Vilken tidigare erfarenhet av affärssystem fanns på företaget? 

 Vilka personer hade tidigare erfarenhet av affärssystem? 
 Hur påverkade denna kunskap beslutet att införskaffa ett affärssystem. 

Hinder/möjligheter? 

Inblandade personers syn på möjliga förbättringar 
Vilka typer av förbättringar ville ni uppnå med affärssystemet? 

Beslutstagande personers syn på resursbegränsningar 
Ett affärssystem är ofta en reltativt stor investering som också kräver både finansiella och 
resurser och personal. Hur påverkade detta beslutet? 

 Hur har förändringar relaterade till resurser påverkat implementeringen? 

Anskaffning 
Hur gick anskaffningsprocessen för systemet till, alltså hur valdes system och leverantör? 

 Vilka var delaktiga i processen? 
 Undersöktes flera olika system och leverantörer? 

Genomtänkt kravspecifikation 
Hur gick processen för framtagandet av kravspecifikation till? 

 Hade ni en tydlig bild över vilka krav som skulle finnas för systemet? 
 Vilka var delaktiga vid framtagandet av ställda krav på systemet? 

Implementering 
Hur upplevdes implementeringen av affärssystemet? 

 Uppstod några problem eller svårigheter? 

Grad av anpassning 
Vilka typer av anpassningar gjordes i affärssystemet, och varför gjordes dessa? 

 Hur upplevdes förändringarna bland de anställda? 
 Hur har förändringarna påverkat arbetet? Positiva/negativa effekter? 

Tydlig projektstruktur 
Hur såg projektstrukturen ut? 

 Vem agerade projektledare? 
 Förekom andra roller och ansvarsområden? 

Organisatorisk förankring 
På vilket sätt arbetade ni med förankring av affärssystemet i organisationen? 

 Hur var inställningen till affärssystemet hos användarna? 
 Involverades användarna av systemet i processen, och i sådana fall när? 
 Hur mycket utbildning genomfördes? 



 

Användning 
Hur upplever du att resultatet av införskaffandet är? På vilket sätt skiljer sig företaget från 
innan implementeringen? 

 Höll projektet den utsatta tidsplanen och kostnadsbudget? 
 Har affärssystemet motsvarat dina förväntningar? På vilket sätt? 
 Vilka är de största förändringarna till följd av implementeringen? 

Guide för fallstudiens rapport 
Rapporten kommer att delas in i åtta huvudkapitel. Inledningsvis kommer en inledning 
innehållande bakgrund, problembeskrivning och syfte att presenteras. Därefter beskrivs 
den metod som används för studiens genomförande följt av litteratur som behandlar 
affärssystem i små företag. Efter det kommer en undersökningsmodell med hypoteser 
presenteras följt av den empiriska datainsamlingen. Till sist analyseras och diskuteras 
resultatet av rapporten. En preliminär uppdelning av rapportens ingående delar kan ses 
nedan. 

1 Inledning 

2 Metod 

3 Teori 

4 Undersökningsmodell 

5 Empiri 

6 Analys 

7 Diskussion 

8 Slutsats 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Now this is not the end. It is  not even the beginning of the  
end. But it  is, perhaps, the end of the beginning.”   

Winston Churchil l  


