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Sammanfattning 
Processorienterat synsätt präglar utvecklingen i verksamheter under 1990-talet. Denna 
utveckling återfinns även bland affärssystem som ska stödja verksamheten. 
Processorienterade affärssystem har blivit en alltmer viktig del av företagets 
verksamhet.  

Syftet med detta arbete var att ta reda på vilka faktorer affärssystemleverantörer anser 
vara viktiga för att kvalificera en kund. Undersökningen baseras på sju intervjuer hos 
fyra affärssystemsleverantörer. 

De faktorer som framkom kan delas in i tre olika typer av faktorer. Finansiella 
faktorer, relationsfaktorer och kundspecifika faktorer. Ytterligare ett resultat som 
framkom från det insamlade materialet var vilken påverkan en upphandlingskonsult 
har på dessa faktorer. 

Nyckelord: Processorientering, affärssystem, affärssystemsleverantörer 
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1 Bakgrund 
Detta kapitel kommer att ge en inledning till rapporten samt att presentera de 
områden som ligger till grund för problemområdet. 

1.1 Inledning 

En verksamhet bör kontinuerligt förbättra både den externa och interna effektiviteten 
för att tillfredsställa kunden maximalt. Ett steg i denna effektivisering är att eliminera 
onödigt arbete i företagets processer som inte har något värde för kunden. Till detta 
kommer det ökade intresset för att analysera sin verksamhet med avseende på en 
konkurrensutsatt marknad (Lindström, 1999). För att åstadkomma ett sådant synsätt 
på en verksamhet kan ett affärssystem som stödjer arbetet med processförbättring 
implementeras. Företag som anskaffar ett affärssystem kan förväntas ha bättre tillväxt, 
få högre avkastning och öka produktiviteten (Davenport, 2000). Detta innebär i sin tur 
att företaget har större förutsättningar för att överleva. 

Det har under de senaste tio åren skett en stor förändring på synen av samarbetet 
mellan organisationer. I ”Supply Chain Management”- konceptet, där företag inte 
konkurrerar sinsemellan utan konkurrensen sker mellan olika försörjningskedjor, 
krävs att processer integreras mellan olika företag (Christoffer, 1998). Med hjälp av 
informationsteknologi och informationssystem ges förutsättningar för en sådan 
integrering, där informationsutbytet spelar en viktig roll i försörjningskedjan 

Sammantaget gör detta att förståelse och förändring av en organisation är två kritiska 
färdigheter som behövs för att lyckas i en konkurrerande omvärld (Nilsson m fl, 
1999). 

Verksamheter har gått från ett funktionsorienterat till ett mer processorienterat 
arbetssätt under 1990-talet. Affärssystemsleverantörer följer denna utveckling och har 
vidareutvecklat sina system till att bli mer processorienterade (Davenport, 2000). 
Detta kan göra att affärssystemsleverantören ställer olika krav på sina potentiella 
kunder. 

 

1.2 Från funktionsorientering till processorientering 

För att öka produktiviteten inom industrin, på 1900-talets början, delades företag upp i 
funktioner och varje arbetstagare utförde en liten del i en komplex 
tillverkningsprocess. En av föregångarna inom detta område var Taylor med sin teori 
om ”Scientific Management”, som utvecklade en vetenskaplig syn på hur företag 
skulle organisera sig (Bruzelius & Skärvad, 1983). Med hjälp av arbetsdelning, 
tidsstudier och ackordslöner mm, utarbetade Taylor olika sätt att effektivisera arbetet. 
Enligt Kirchmer (1999) är de principer som Taylor grundade sin syn på organisationer 
på,  en rigid avgränsning av funktioner och ansvarsområden med en extrem 
arbetsdelning. Organisationen består av ett antal hierarkiska nivåer där de 
administrativa och beslutsstödjande funktionerna är separerade från de operativa 
processerna (Kirchmer, 1999).  

Taylor verkade under 1900-talets första del och samtida med honom var sociologen 
Max Weber som utvecklade den byråkratiska skolan där han definierade den ideala 
organisationen (Bruzelius & Skärvad, 1983). Webers arbete utgick från ett 
sociologiskt perspektiv. (”Sociologi handlar i stor utsträckning om vad människor 
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gör i interaktion med andra människor” (Arhne m.fl., 1996)). I den ideala 
organisationen skulle människans resurser tillvaratas och arbetet skulle vara 
specialiserat med en strikt ansvarsfördelning. Företaget skulle vara hierarkiskt 
uppbyggt där samordning inom organisationen skulle gå tjänstevägen med formella 
kontakter mellan chefer och arbetare. Vidare skulle normer och regler var noggrant 
preciserade för att styra arbetstagarnas beteende. Detta skulle sammantaget ge 
arbetstagaren säkerhet i anställningen och en reglerad befordringsgång (Bruzelius & 
Skärvad, 1983). I likhet med Taylor såg han människan som en kugge i en stort 
maskineri. Ytterligare likheter i deras synsätt finns även i att organisationen skulle 
vara hierarkiskt uppbyggd och uppdelad i funktioner. 

De fördelar Kirchmer (1999) ser med funktionsorienteringen är att det är enkelt att 
definiera en individuell process för en arbetstagare och företaget utnyttjar systematiskt 
de personer och verktyg som finns i verksamheten. Det finns också, menar Kirchmer 
(1999) en fördel i den tydliga definitionen av ansvar. Kirchmer (1999) har vidare 
identifierat nackdelar med funktionsorienteringen, där han menar att en komplex 
koordination av processer som inte synliggjorts ger försämrad flexibilitet i företaget. 
Det förekommer också många gränssnitt av informationsflödet mellan funktionerna 
vilket försvårar en helhetssyn (Kirchmer 1999). Kirchmer (1999) menar att en analys 
av informationsflödet som finns i ett företag påvisar att funktionerna är tätt 
sammankopplade med varandra.  

Ett exempel på ett sådant flöde kan vara ordermottagning. Flödet startar på 
Försäljningsavdelningen med mottagandet av kundens beställning. Den information 
som erhålls skickas sedan vidare till Materialhanteringsavdelningen. Denna avdelning 
ansvarar för att det material som krävs för att producera den produkt som kunden 
beställt finns att tillgå. Därefter aktiveras Produktions- och Monteringsavdelningen 
som har till uppgift att framställa produkten. När produkten är klar för leverans går 
ansvaret över till Distributionsavdelningen som avslutar processen med att leverera 
produkten till kunden (Se figur 1). Under hela processen finns Ekonomiavdelningen 
med och utför aktiviteter såsom in- och utbetalningar eller att göra en produkt-
kostnadskalkyl mm. Att optimera respektive funktion resulterar oftast inte i att 
optimera hela verksamheten utan fokusering sker på att uppnå mål för individuella 
aktiviteter inom funktionen (Kirchmer 1999).  

 

 

Figur 1 Funktionsorienterat synsätt i företag. 
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Processorienteringen är en reaktion på funktionsorienteringen. Utgångspunkten är en 
övergång från det funktionella synsättet, där uppgifter utförs för att tillfredsställa 
chefen och organisationen till ett processynsätt där uppgifter utförs för att 
tillfredsställa kunden (Matsson, 1999). Den funktionella organisationen fokuserar på 
effektiv resursanvändning snarare än den kunddrivna värdeförädlingen (Matsson, 
1999, Willoch, 1994). Willoch (1994) menar vidare att belöning- och 
bestraffningssystem i de funktionsorienterade företagen är inrättade i de vertikala 
funktionerna vilket medför att den enskilde medarbetaren inte ska störa systemet om 
hon/han önskar en framtid i företaget (Willoch, 1994).  

Rentzhog (1997) menar att ledande företag med ett processorienterat synsätt strävar 
efter, att varje anställd i organisationen har till sin yttersta uppgift att tillfredsställa 
kundens behov (Rentzhog, 1997). Detta skiljer sig från det funktionsorienterade 
synsättet som mer fokuserar internt på att chefen ska vara nöjd. Det 
processorienterade synsättet har visat sig vara en konkurrensfördel i jämförelse med 
att låta en särskild funktion i företaget ha ansvar för kundtillfredsställelsen (Rentzhog, 
1997). 

Processynen i organisationen ökar förändringsbenägenheten i organisationen. 
Nödvändig kunskap tillförs medarbetaren och skapar förutsättningar att denne ska 
kunna fatta relevanta beslut för att processen ska uppfylla resultatet, det vill säga göra 
kunden nöjd (Rentzhog, 1997). Detta innebär en stor fördel för en verksamhet, när 
förändringar befrämjas om de är befogade ur perspektivet att göra kunden nöjd. En 
jämförelse kan göras med det funktionsorienterade synsättet där medarbetaren ej 
skulle störa systemet för att bli befordrad mot att relevanta beslut kan fattas av 
arbetstagare. Med det funktionsorienterade synsätt finns en stor risk att medarbetaren 
undviker påpeka befogade förändringar för att inte ”störa systemet”. 

Genom att företaget övergår till processorientering menar Kirchmer (1999) att en rad 
nackdelar med funktionsorientering undviks. Kirchmers (1999) definition av 
begreppet affärsprocessorientering kan sammanfattas enligt följande: En serie 
aktiviteter som utförs av en organisatorisk enhet enligt en processlogik som använder 
nödvändig data. Detta säkerställer att uppgifter som utförs av flera funktioner 
(relaterade till ett visst objekt såsom produkt) fullföljs komplett. Ett exempel på detta 
är orderprocessen som startar med kundorder och slutar med leverans av en beställd 
vara (Se Figur 2). Arbetet som utförs och informationsflödet mellan funktionerna 
materialhantering, produktion, montering och distribution finns givetvis kvar men 
ingår nu i processflödet. En affärsprocess har en klar början, oftast startas den av en 
extern händelse och har ett klart slut, när uppgiften fullföljts och resultatet 
åstadkommits. Optimering underlättas enligt Kirchmer (1999) om hela processen 
finns inom en funktion då antalet gränsöverskridande funktionsgränser är reducerade. 

 

1.3 Processorientering 

Det finns inte någon entydig definition av ordet process, då ordet används inom 
många olika discipliner. Inom exempelvis ingenjörsvetenskapens processyn ses 
processen som upprepande av aktiviteter som omvandlar input till ett resultat som 
exempelvis tillverkningsindustrins produktionsprocesser. Inom samhällsvetenskapen 
kan fredsprocessen exemplifiera att synen är mer dynamisk som nödvändigtvis inte 
upprepas (Rentzhog, 1997). Den syn som följer här är den ingenjörsbetonade synen. 
När sedan den processynen kopplas till en verksamhet ger det ett horisontellt synsätt 
på arbetet som utförs. Fokusering sker således på horisontella flöden i verksamheten. 
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Även processbegreppet har olika definitioner när (Davenport, 1993; Hammer, 1994; 
Rentzhog, 1997; Matsson, 1999). Nedan följer Willoch´s (1994) definition av 
affärsprocess i en verksamhet. 

 

”En affärsprocess är en samling sammanhängande aktiviteter, som skapar ett värde 
som kunden kan uppfatta, d v s ett arbete som utförs av organisationen och som 
kunden är villig att betala för.” 

 (Willoch, 1994, s 23) 

 

En organisationsstruktur fokuserar antingen på individuella funktioner som 
Försäljning eller Produktion (se Figur 1) eller på processerna och alla funktioner som 
är relaterade till dem (se Figur 2). 

 

 

 

Figur 2 Processorienterat synsätt i företag 

 

Ett processorienterat synsätt kräver, enligt Hammer (1994), att 
organisationsstrukturen förändras, från en hierarkisk till en platt organisation. Rollen 
som chef förändras och ses i en platt organisation mer som en mentor eller en resurs 
(Hammer, 1994). I och med att processbegreppet införs i organisationen uppkommer 
även en ny roll. Det är rollen processägare som har ansvar för hela processen 
tvärfunktionellt. Denna roll har även ansvaret för att processen utvecklas och 
förbättras (Nilsson m.fl., 1999). Enligt Davenport (1993) har ägaren för processen det 
yttersta ansvaret. Därmed krävs det att processägaren har tillräckliga befogenheter för 
att kunna övertyga auktoriteter om förändringar i funktionerna över vilka processen 
spänner. Här finns en skillnad i synen på organisationens utformning mellan Hammer 
och Davenport. Hammer (1994) menar att organisationen bör plattas ut vilket innebär 
att antalet nivåer i organisationen reduceras och Davenport (1993) har kvar ett 
hierarkiskt tänkande där de olika organisationsnivåerna finns kvar. Detta återfinns i 
Willochs (1994) rekommendationer, att det bör utses en stark redan befintlig 
funktionell chef till processägare, vars funktion ingår i processen. En anledning till att 
detta hierarkiska och funktionella tänkande ingår i en del författares resonemang kan 
vara att de är skrivna utifrån ett perspektiv där ett företag ska övergå från att vara 
funktionsorienterat till att bli processorienterat. 
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1.4  Informationssystem för stöd i verksamheter 

Utvecklingen av informationssystem för stöd i en verksamhet har blivit mer 
processorienterade och följer därmed utvecklingen av företagens processorientering 
(Davenport 2000). Detta främst för att tillgodose företagens behov av att följa upp och 
mäta sina processers effektivitet. 

 

1.4.1 Informationssystem 

Andersen (1991) beskriver ett informationssystem genom att bryta ner ordet i två 
delar och beskriva dem var för sig. Han menar att information står för kunskap, dock 
varnar han för att det inte är någon garanti att informationen är korrekt. System, säger 
han vidare, står för att det finns ett mönster vilket är motsatsen till något som är 
oorganiserat. Andersen definierar informationssystem som:  

”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring 
överföring och presentation av information.” 

 (Andersen 1991, s 15). 

Andersen (1991) menar, precis som Lind (2001) att ett informationssystem inte 
behöver vara datorbaserat (=informationsteknologi). Lind (2001) ser ett 
informationssystem som en produkt som underlättar kommunikationen i en viss 
kontext. Sändaren av ett meddelande har för avsikt att påverka mottagaren med hjälp 
av språket. Genom att göra informationssystemet datorbaserat, med 
informationsteknologins hjälp, underlättas kommunikationen ytterligare (Lind, 2001). 
Det kan vara viktigt att separera informationsteknologin och informationssystem på 
grund av att en stor del av all information i organisationen och dess processer ej är 
datorbaserad (Davenport, 1993). Detta beroende på att informationen är alltför 
ostrukturerad att bearbeta men likväl är informationen en viktig del av input och 
output från processerna (Davenport, 1993).  

Kopplingen mellan en verksamhet och dess informationssystem menar Andersen 
(1991) är att ett informationssystem existerar för att tjäna en verksamhet (se Figur 3). 
Figur 3 visar att informationssystemet är en integrerad del av verksamheten och 
verksamhetens omgivning (Nellborn, 1999). Detta är anledningen till, menar Nellborn 
(1999), att det är svårt att genomföra någon förändring i verksamheten utan att det 
påverkar informationssystemet och vice versa.  
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Figur 3 Informationssystemets integrerade roll i en verksamhet och dess omgivning. (efter Nellborn 
1999, s 202) 

 

I dagens affärsvärld har informationssystemet blivit en mer integrerad del av 
affärsaktiviteter och i många delar en vital del av affärsmålet det vill säga en 
förutsättning för att en verksamhet ska fungera (Nilsson m.fl., 1999). Detta har lett till 
uppkomsten av olika typer av affärsstödjande system. 

 

1.4.2 Standardsystem 

Ett informationssystem kan antingen vara en egenutvecklad applikation, det vill säga 
ett program som utvecklas av företaget eller av en tredje part, eller vara en 
standardapplikation. En standardapplikation är ett standardiserat system som har till 
uppgift att lösa en specifik uppgift i företaget (Kirchmer, 1999). Utvecklingen av 
standardsystem görs av ett programutvecklingsföretag för ett anonymt företag, det vill 
säga vilket företag som helst som bedriver någon typ av verksamhet. När ett 
standardsystem saluförs tillhandahålls även tillkommande varor och tjänster. Dessa 
kan, enligt Kirchmer (1999), huvudsakligen vara av fyra olika typer: 

• Dokumentation (exempelvis manualer) 

• Utbildning 

• Installationsstöd 

• Underhåll 

 

Det som karaktäriserar ett standardsystem är förmågan att leverera specifika 
funktioner och lösningar för generell användning till ett fast pris för hela paketet, det 
vill säga både programvara samt tillkommande varor och tjänster (Kirchmer, 1999). 

De fördelar som bland annat finns med att införskaffa ett standardsystem i jämförelse 
med att utveckla ett eget system är enligt Kirchmer (1999) att anskaffningskostnaden 
blir lägre på grund av att utvecklingskostnaden kan spridas ut på flera företag. 
Underhållet av systemet görs av standardsystemsleverantören, detta medför att IT-
avdelningen på företaget som använder systemet får en mindre arbetsbelastning av 
systemunderhållet som i sin tur sänker kostnaden för underhåll. Företag som valt att 
anskaffa ett standardsystem gör ofta en tidsbesparing i jämförelse med att utveckla ett 
eget system (Kirchmer, 1999). De får också ett konsistent användargränssnitt genom 

Omgivning

Verksamhet

Informationssystem
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hela verksamheten. Kirchmer (1999) menar vidare att de som utvecklar 
standardsystem i regel använder sig av den senaste teknologin vilket ger en 
överlägsen programvara. 

Det finns även nackdelar med att implementera ett standardsystem. Kirchmer (1999) 
nämner bland annat att den lösning på problemet som standardsystemet erbjuder inte 
alltid överensstämmer med användarens krav. Till detta kommer att kommunikationen 
mellan olika standardsystem eller mellan standardsystemet och egenutvecklade 
system kan ge gränssnittsproblem. Standardsystemet kan också ha dålig prestanda i 
jämförelse med egenutvecklade system. Det finns ofta mycket funktionalitet i 
standardsystemet i och med att det är utvecklat för många olika företag i motsats till 
det egenutvecklade systemet som enbart innehåller funktion som används av 
företaget. Standardsystem har dessutom ofta begränsade användarrättigheter, det vill 
säga användaren tillåts inte att göra ändringar i konfigurationen av systemet utan är 
hänvisad till systemleverantören. Tillgången till källkod och dokumentation är oftast 
inte tillgänglig för kunden vilket medför att kunden blir beroende av 
systemleverantören (Kirchmer, 1999). 

Ett standardsystem kan delas upp i två olika typer. En typ av system är de 
matematisk-tekniska program som utnyttjar tunga matematiska beräkningar eller 
statistiska metoder ex CAD-CAM. Den andra typen är affärsstödjande system 
(business administration software) som är ämnade att stödja administrativa uppgifter 
såsom ekonomi, human resource, produktionsstyrning, materialhantering och 
försäljning (Kirchmer, 1999). Kirchmer (1999) poängterar att gränsdragningen är svår 
mellan dessa två olika typer. Ett CAD-CAM system kan exempelvis ligga till grund 
för en materialstruktur i ett material- och produktionsstyrnings system och kan då ses 
som en del av affärsstödjande system. Kirchmer (1999) menar att affärsstödjande 
system har blivit ett sätt att distribuera olika affärskoncept där olika 
affärssystemsleverantörer löser problem för kunden på olika sätt. Kunder kan därmed 
välja vilket koncept som passa dem bäst (Krichmer, 1999). 

 

1.4.3 Affärssystem 

Det finns många olika benämningar på de standardiserade system som stödjer 
affärsaktiviteter i en verksamhet. Ett begrepp som förekommer är ERP-system 
(Enterprise Resource Planning System), ett system som integrerar ett företags 
avdelningar och funktioner (Koch, 2002). Ett annat begrepp som förekommer i 
litteraturen är ”enterprise system” (ES). Davenport (1998) menar att ES ska integrera 
företagets alla delar genom att det finns en central databas som förser och blir försedd 
med data från en serie applikationer som stödjer verksamheten olika funktioner (se 
figur 4). Genom att använda en central databas strömlinjeformas alla dataflöden 
igenom organisationen, de olika begreppen som används i verksamheten får samma 
betydelse i hela verksamheten (Davenport, 1998). Davenport (2000) menar vidare att 
allt ifrån kalkyl och ordbehandlingsprogram till mer specifika system, exempelvis 
program som styr produktionsprocessen ingår i begreppet ES (enterprise system). 
Synen på dessa system har förändrats. Synsättet har gått från att ses som ett rent 
administrativt system där tidigare manuella administrativa rutiner har automatiserats 
med hjälp av systemet till att hamna i frontlinjen där affärssystemet numera har 
möjlighet stödja företagets olika processer (Davenport, 2000; Kirchmer, 1999). 

 



 1 Bakgrund 

 8 

Figur 4 Affärssystem i ett sammanhang av en verksamhets intressenter. (efter Davenport 1998, s 124) 

 

I rapporten har tidigare nämnts det finns ett antal olika benämningar på 
informationssystem som är till stöd för verksamheter såsom affärsstödjande system 
(business administration system), ERP-system samt ES. Den slutsats som kan dras är 
att de olika benämningarna på system är beroende på vilken slutanvändare det  är, det 
vill säga storlek av företag. Engelska språket har, enligt min uppfattning, olika ord för 
företag (business, enterprise) beroende hur stort företaget är. Storleken bedöms utifrån 
antal anställda eller omsättning i verksamheten. Det finns ingen gemensam standard 
för hur många anställda och hur stor omsättning ett företag som enligt det engelska 
ordet översätts till ”business” respektive ”enterprise” har. Jag kommer i fortsättningen 
använda båda begreppen ERP-system och affärssystem (enterprise system) med 
betydelsen; informationssystem som stöd för en verksamhets affärsaktiviteter, 
oberoende av vilken storlek verksamheten har. 

Ett affärssystem kan delas upp i icke-branschspecifika och branschspecifika system. 
Till icke-branschspecifika system kan räknas finans och human resources. Detta är 
system som vilket företag i vilken bransch som helst kan använda. Till de 
branschspecifika system kan material- och produktionsstyrningssystem räknas det vill 
säga system riktade mot den tillverkande industrin. Det är vidare möjligt att bryta ner 
dessa ytterligare till olika branscher såsom textilindustrin eller bilindustri (Kirchmer, 
1999). 

Komposition av ett affärssystem
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Affärssystem kan vara alltifrån standardsystem till en ”off-the-shelf” standardlösning. 
En ”off-the-shelf”-lösning är en produkt som är mindre resurskrävande vid 
implementering och ger en begränsad mängd funktioner. Exempel på en sådan 
produkt är SPCS Administration, en programvara som kan installeras av kunden med 
hjälp av en manual.  

Enligt Davenport (2000) har företag, i årtionde, haft en önskan om att ha 
informationssystem som integrerar information som finns i affärsprocesserna. 
Davenport (2000) menar vidare att ett affärssystem gör det möjligt för en organisation 
att fritt skicka informationen genom företaget till skillnad mot tidigare standardsystem 
(Davenport, 2000). Dessa tidigare standardsystem var utvecklade för att stödja en viss 
funktion i företaget där varje funktion hade sin egen programvara (Kirchmer, 1999). 
För de mer processorienterade organisationerna blev dessa funktionsorienterade 
system ett problem. Problemet löstes med att integrera system med varandra. Det 
förändrade inte sättet att designa systemet utan de var fortfarande utvecklade enligt ett 
funktions paradigm, men integreringen medförde att information kunde användas 
mellan de olika system (Kirchmer, 1999).  

Utvecklingen av affärssystem har varit en viktig faktor enligt Davenport (2000) för att 
synliggöra processerna i en verksamhet genom att affärssystemet blivit mer 
processorienterade. Det som utmärker ett affärssystem som stödjer processorientering 
är, enligt Davenport (2000), att systemet erbjuder ett arbetssätt som liknar det som 
finns i processtänkandet. Dessutom iscensätter affärssystemet de flöden av aktiviteter 
och information som förekommer i organisationen. Funktioner och processer 
integreras med hjälp av olika moduler i affärssystemet som mer eller mindre är 
överensstämmande med hur organisationen delar upp arbetet i viktiga processer. 
Davenport (2000) menar vidare att affärssystemet även skapar möjlighet att mäta 
prestationen i processen, för en verksamhet, i form av tid och kostnader.  

Tillsammans med att ha en stor effekt på affärsprocesserna har affärssystemet ett stort 
inflytande på företagets information. Ett mål för organisationer sen de började att 
använda informationssystem har varit att få en konsistens i definitioner och mening av 
nyckelinformation genom hela organisationen. Detta har tidigare gjorts genom att 
sammanföra detaljerad data från olika system i nya system. Det fungerar vanligtvis 
inte enligt Davenport (2000) utan det förbrukar enbart mycket tid av högt avlönade 
medarbetare eller dyra konsulter. Sen affärssystem blivit tillgängligt har det 
underlättat att använda samma information i verksamheten (Davenport, 2000). 

När ett företag anskaffar och implementerar ett standardsystem är graden av 
processförändringar i verksamheten samt de kundanpassningarna som är involverade i 
programvaruimplementering faktorer som ligger till grund för att kunden inte är nöjd 
med ett ERP-system (Scheer & Habermann, 2000). Enligt Scheer och Habermann 
(2000) utgör kostnaden fem gånger mer för implementeringen och därtill hörande 
tjänster i jämförelse med kostnaden för ERP-systemet i sig. Det är viktigt att kunden 
vet vilka mål de vill uppnå med systemet, vilken funktionalitet som systemet kan ge 
samt hur systemet kan kundanpassas och konfigureras. Ett exempel på ett ERP-system 
är SAP R/3, som är ett system som riktar sig till större företag. Där finns det mer än 
5000 olika parametrar att konfigurera för att få systemet att fungera utifrån kundens 
önskemål. Detta medför att implementeringsfasen kräver mycket resurser. I små och 
medelstora företag finns inte dessa resurser att anlita konsulter för att implementera 
ett ERP-system. Därför har det utvecklats modelleringsmetoder och verktyg för att 
reducera kostnaden vid implementeringen av ERP-system, detta medför enligt Scheer 
och Habermann (2000) också större acceptans av ERP-system av företag. 
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Utvecklingen har vidare gått mot att ERP-system för mindre företag är mer 
standardiserade och avskalade från funktioner för att underlätta implementationen. 

Scheer och Habermann (2000) menar att ett ERP-system förbättrar affärsprocesser 
såsom produktion, försäljning eller distribution och till följd av detta blir ERP 
implementeringen och affärsutvecklingen tätt sammankopplade. Implementeringen 
bör även innefattas av en analys av befintliga processer i verksamheten där 
möjligheten finns till förbättring (Scheer & Habermann, 2000).  

 

1.5 Verksamhetsanalys 

En verksamhet (företag eller organisation) är ett svåröverblickbart fenomen och för att 
få en bild av hur verksamheten fungerar kan verksamhetsanalysen vara ett sätt att 
angripa problemet (Lind, 2001). Syftet med en verksamhetsanalys är att, genom en 
beskrivning, förstå hur en verksamhet fungerar utifrån en visst perspektiv. Det kan 
antingen vara utifrån organisationens funktioner där varje avdelnings funktion 
beskrivs utifrån vad medarbetarna utför för arbete eller en processkartläggning där de 
horisontella flödena i verksamheten identifieras och indelas i olika processer. 
Anledningen till verksamhetsanalysen som exempelvis kartlägger affärsprocesserna i 
ett företag kan vara att förändra eller omdesigna verksamhetens processer eller att 
införa ett informationssystem som kan ge stöd för verksamheten (Lind, 2001).  

Själva analysarbetet är en process som består av ett antal olika aktiviteter. Där kunden 
som ger uppdraget är företaget där verksamhetsanalysen ska utföras som sedan 
värderar resultatet från analysen. De aktörer som utför arbetet kan dels vara externa 
konsulter eller människor som verkar i organisationen. Även om arbetet utförs av 
externa resurser krävs medverkan av interna resurser, de som kan verksamheten 
(Lindström, 1999). 

När en strukturerad analys och beskrivning görs av en verksamhet upprättas en 
verksamhetsmodell (Goldkuhl, 1995). 

 

1.5.1 Verksamhetsmodellering 

En modell kan sägas vara en förenklad bild av verkligheten som görs utifrån vissa 
aspekter eller förutsättningar (Lind, 2001; Ackoff ,1981). Dessa aspekter  kan vara 
exempelvis förändring av ekonomisk uppföljning eller utveckling av befintliga 
arbetsrutiner med mera (Goldkuhl, 1995). Andra aspekter kan vara att fokusera på 
interaktionen mellan organisatoriska enheter eller kommunikation och 
informationsflöden (Scheer & Habermann, 2000). Skälet till att göra en modell, menar 
Ackoff (1981), är att den oftast är lättare att manipulera och se konsekvenserna av 
förändringar som görs innan de genomförs i verkligheten. 

Verksamhetsmodellen har ytterligare ett syfte. Syftet är att underlätta arbetet för att 
ena människor i en organisation om hur verksamheten fungerar. Detta sker både 
genom själva skapandet av modellen men också genom att kommunikationen 
förenklas mellan människor internt i organisationen med hjälp av 
verksamhetsmodellen (Lind, 2001). Nilsson m fl (1999) utvidgar kretsen av individer 
som har nytta av en verksamhetsmodell till att även gälla de människor som utvecklar 
informationssystem som ska vara ett stöd för verksamheten.  
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För att upprätta en verksamhetsmodell används olika beskrivningstekniker som kan 
ses som ”recept” för hur beskrivningen ska utformas (Andersen, 1991). Andersen 
(1991) menar att beskrivningstekniken är en uppsättning regler hur verkligheten kan 
uttryckas. Ytterligare förklaring till vad en beskrivningsteknik är, kan ske utifrån dess 
beståndsdelar. Det är en mängd komponenter och en beskrivning för hur varje 
komponent sedan användas för att göra en modell av verksamheten (Scheer & 
Habermann, 2000). 

En verksamhetsmodell bör dokumenteras på något sätt under arbetets gång. Som 
nämnts tidigare kan en modell användas som ett sätt att ena inblandade personer kring 
en gemensam bild av verksamheten. För att detta ska vara möjligt krävs att modellen 
kan kommuniceras mellan människorna. Här har Goldkuhl (1995) identifierat tre 
former som används vid kommunikationen av en verksamhetsmodell. 

• det talade (dialogen mellan människor) 

• det skrivna (beskrivande text) 

• det ritade (symboler, bilder) 

Enligt Goldkuhl (1995) har det talade kommunikationssättet en styrka i att ett 
personlig engagemang kan förmedlas och det är ett snabbt sätt att kommunicera, men 
svagheten ligger i att det lätt kan bli ostrukturerat med en svag fokusering. Ytterligare 
en svaghet är svårigheten med att lagra informationen på ett överskådligt sätt. Genom 
det skrivna kan en mer nyanserad beskrivning göras. Denna beskrivning kan lagras 
för att senare kunna göra analyser och reflektera över. Nackdelen med det skrivna är 
att beskrivningen blir kompakt, en-dimensionell och linjär (Goldkuhl, 1995). Ett 
komplement till det skrivna är det ritade. Där finns möjlighet att visa en två-
dimensionell bild av verkligheten och som ett exempel på det ritade är olika typer av 
grafer och flödesdiagram (Goldkuhl, 1995). Det kan uppstå svårigheter när 
dokumentationen görs manuellt på papper. Det krävs mycket arbete dels för att 
uppdatera materialet och dels för att behålla konsistensen i dokumentationen. Idag 
finns datoriserade verktyg för att underlätta arbetet med dokumentationen för denna 
typ av modeller (Lindström, 1999). 

Det finns, som tidigare nämnts, en mängd anledningar till varför en 
verksamhetsmodell upprättas även hur den dokumenteras och kommuniceras. Till 
detta kommer att även tillvägagångssättet kan skilja sig åt, det vill säga vilken strategi 
som ska användas för att påbörja modelleringen. Nedan beskrivs några olika strategier 
som kan användas. 

Kompositionell strategi 

Den kompositionella strategin utgår från en grov uppdelning av verksamheten på en 
övergripande nivå, där sedan varje del delas upp i mindre delar. Goldkuhl (1995). 
Nedbrytningen görs ner till sådan detaljnivå där aspekten för analysen uppfylls. De 
nackdelar som framförts för denna ”från helhet till detalj” strategi är tidsåtgången. Det 
kräver mycket tid för att skapa en sammanhängande dokumentation över 
verksamheten (Goldkuhl, 1995). 

Kontextuell strategi 

Vidare finns en modelleringsstrategi som är kontextuell. Här beskrivs sambanden på 
ett horisontellt plan i verksamheten (Goldkuhl, 1995). De olika flöden som finns i 
verksamheten beskrivs var för sig. Dessa kan sedan kopplas samman till en 
helhetsbild av verksamheten med hjälp av att vissa delar i de olika 
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flödesbeskrivningar finns med i flera flöden. Det vill säga den överlappning i 
flödesbeskrivningarna skapar helheten (Goldkuhl 1995). 

 

En kombination av kompositionell och kontextuell strategi 

Arbetet med den kontextuella strategin innebär att verksamhetens detaljer måste 
beskrivas för att få en helhetsbild. Genom att komplettera den kontextuella strategin 
med den kompositionella strategin kan arbetet effektiviseras. Arbetet börjar med att 
en grov uppdelning av verksamheten och därefter fortsätter arbetet enligt den 
kontextuella strategin att beskriva de flöden som finns (Goldkuhl, 1995).  
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2 Problemområde 
Affärssystem får en alltmer framträdande roll i en verksamhet (Nilsson m.fl. 1999). 
När ett företag ska införskaffa ett nytt informationssystem som ska stödja deras 
processer krävs att en verksamhetsanalys görs. Det vill säga informationsbehov 
identifieras och arbetssätt beskrivs, för att underlätta vilket informationssystem som 
ska väljas som ska ge stöd åt verksamheten. Enligt Davenport (2000) är det svårt att 
undvika att det uppkommer stora förändringar när ett affärssystem implementeras. 
Förändringarna kan sträcka sig mellan att påverka hur arbetet i en viss process utförs 
till att förändra hela organisationsstrukturen på företaget. Davenport (2000) 
poängterar vikten av att göra en analys av existerande processer innan 
implementeringen av ett affärssystem. Bland annat för att synliggöra den eventuella 
förändringen i processerna och bedöma eventuella förbättringar (Davenport, 2000). 
Lind (2001) är samstämmig och menar vidare att om en verksamhetsanalys görs innan 
ett standardsystem ska implementeras har företaget möjlighet att få vetskap om vilka 
processer som påverkas och hur omfattande förändringen blir (Wallström, 2001). 

Implementering av informationssystem i företag är beroende av både externa och 
interna faktorer för att bli lyckade. Enligt Fink (1998) är de interna faktorerna viktiga 
såsom nyttan av IT-teknologin och vilken IT-kompetens som finns att tillgå i 
företaget. De externa faktorerna är den kompetens som finns att tillgå utanför 
företaget. 

Andersson (1999) menar att små och medelstora företag har stor tilltro till 
affärssystemsleverantören. De är nöjda med både relationen till sin 
affärssystemsleverantör och sina system. Detta förtroende bygger ofta på att företagen 
inte själva har IT kompetens utan får förlita sig på leverantörens kunskap (Andersson, 
1999). 

Det har skett en stor förändring på synsättet för hur en verksamhet ska arbeta, från ett 
funktionsorienterat synsätt till ett processorienterat synsätt under 1990-talet. Detta 
gäller även utvecklingen av standardsystem som utvecklats mot att mer stödja 
processorienteringen i företag med hjälp av standardprocesser (Davenport, 2000). 

2.1 Problemprecisering 

Det finns många faktorer som påverkar en implementation av ett standardsystem i ett 
företag. Kundens krav på affärssystemen och dess leverantörer är ofta i fokus men 
givet är att även affärssystemsleverantören har krav på sina kunder. Detta arbete 
kommer att inriktas utifrån affärssystemsleverantörens perspektiv och vilka eventuella 
krav den kan ha på kunden:  

� Vilka krav ställer affärssystemsleverantörer på presumtiva kunder? 

För att lösa problemet kommer undersökningen identifiera vilka faktorer 
affärssystemsleverantörer anser vara viktiga innan standardsystem implementeras? 
Idag går utvecklingen mot att standardsystem blir mer processorienterade. Vilka 
potentiella krav kan detta ställa på kunden? 

2.2 Problemavgränsning 

Små och medelstora företag befinner sig i en konkurrensutsatt marknad där 
utvecklingen går mot att effektivisering av verksamheten är ett krav för att överleva. 
Behovet av att anskaffa standardsystem till stöd för effektivisering är lika stort bland 
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dessa företag som det är för de större företagen. I mitt närområde, gamla Skaraborgs 
län, förekommer till större delen företag av typen små och medelstora företag. På 
grund av detta anser jag att det är av intresse att belysa förutsättningarna, för dessa 
företag, att anskaffa ett standardsystem. Därför kommer denna undersökningen att 
inrikta sig på affärssystemsleverantörer som levererar standardsystem till denna typ av 
företag. 

2.3 Förväntat resultat 

De faktorer som framkommer genom intervjuer med affärssystemsleverantörer kan 
vara av intresse för blivande kunder, det vill säga användarna, till dessa system. Det 
förväntade resultatet är att se vilka förutsättningar de små och medelstora företagen 
behöver uppfylla för att kvalificera sig som kunder av de nya affärssystemen. 
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3 Metoder och metodval 
Kapitlet presenterar möjliga tillvägagångssätt att utföra undersöknigen på. Där det 
första delkapitlet presenterar olika forskningsansatser. Därefter beskrivs olika 
undersökningar och undersökningssätt. Till sist presenteras olika 
datainsamlingstekniker för vald metod.  

3.1 Olika forskningsansatser  

Undersökningar kan göras utifrån olika forskningsansatser dels kvantitativt och dels 
kvalitativt. 

Kvantitativ forskning  

Denna forskningsinriktning kvantifierar det insamlade materialet och försöker hitta 
samband och mönster i informationen (Bjereld m.fl., 1999). Vanliga resultat i denna 
typ av forskning kan presenteras med siffror och svarar ofta på frågor såsom ”hur 
många” och ”i vilken utsträckning” (Bjereld m.fl., 1999). Till följd av att resultaten 
ofta är numeriska kan resultatet bearbetas med hjälp av statistisk analys (Patel & 
Davidsson, 1994, Bjereld m.fl., 1999). Resultatet som framkommer från en kvantitativ 
forskningsansats redovisar optimalt fakta utan inblandning av subjektiva bedömningar 
som värderingar (Creswell, 1994). 

Kvalitativ forskning  

Kvalitativ forskning försöker tolka och förstå människors upplevelser. Vanliga 
frågeställningar kan vara ”vad är detta” eller ”vilka är de underliggande mönstren” 
(Patel & Davidsson, 1994). Bjereld m fl (1999) menar att denna typ av forskning kan 
ha olika angreppsätt och det enda som är gemensamt för dessa angreppssätt är att de 
inte är kvantitativa. Resultatet av forskningen kännetecknas av en verbal analys (Patel 
& Davidsson, 1994). När den kvalitativa forskningen utförs sker en interaktion mellan 
forskaren och det som studeras (Creswell, 1994). Forskaren försöker utföra 
undersökningen på sådant sätt att avståndet till forskningsområdet minimeras. Den 
kvalitativa forskaren tillåts också ha egna värderingar och förutfattade meningar i sin 
forskning bara det tydligt framgår i rapporten (Creswell, 1994).  

Idag är inte uppdelningen så knivskarp mellan de olika forskningsansatserna utan 
kvantitativ forskning innehåller verbala analyser liksom kvalitativ forskning 
innehåller en viss del av statistiska analyser (Patel & Davidsson, 1994). 

Utifrån problemformuleringen i denna rapport, vilka faktorer som är viktiga innan 
implementering av standard system, anser jag att det angreppssätt som ligger närmast 
är ett kvalitativt synsätt, då det förväntande resultatet inte kommer att vara mätbart på 
det sätt som krävs för ett kvantitativt synsätt.  

3.2 Olika typer av undersökningar 
Det finns olika typer av undersökningar med avseende på vilka problem som ska 
lösas. Dessa typer av undersökningar klassificeras enligt Patel & Davidsson (1994) 
utifrån vilka kunskaper det finns inom det specifika forskningsområdet. 
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Explorativ undersökning 

Denna typ av undersökning görs för att fylla kunskapsluckor som finns inom ett visst 
problemområde (Patel & Davidsson, 1994). Undersökning sker genom att inhämta så 
mycket information som möjligt om området och med hjälp av den informationen kan 
problemområdet belysas på ett allsidigt sätt (Patel & Davidsson, 1994). 
Undersökningen syftar till att utforska något okänt. Den kunskap som framkommer i 
den explorativa undersökningen ligger ofta till grund för framtida studier.  

Deskriptiv undersökning 

En undersökning av detta slag används när det redan finns kunskap inom 
problemområdet. Studien begränsas ofta till att undersöka några aspekter av de 
fenomen som finns i problemområdet. Varje sådan aspekt beskrivs sedan grundligt 
och detaljerat (Patel & Davidsson, 1994).  

Hypotesprövande undersökning 

Vid en hypotesprövande undersökning förutsätts att det finns mer omfattande 
kunskapsmängd inom problemområdet och att teorier har utvecklats. En hypotes 
uttrycks med hjälp av ett ”om….så…” förhållande, det vill säga den uttrycker ett 
samband. Vid insamlingen av information används en teknik som ger så exakt 
information som möjligt. Denna information möjliggör att testa om hypotesen 
stämmer (Patel & Davidsson, 1994). 

Undersökningen utifrån rapportens frågeställning ska beskriva en begränsad aspekt av 
området därför anser jag att en deskriptiv undersökning är tillämpbar. 
Undersökningen kommer att begränsas till affärssystemleverantörens perspektiv vid 
försäljning av standardsystem till presumtiva kunder.  

 

3.3 Olika sätt att göra undersökningar 

Enligt Patel & Davidsson (1994) är de vanligaste uppläggen för undersökningar 
survey-undersökning, fallstudie eller experiment. De upplägg som kan vara aktuella 
utifrån min frågeställning presenteras nedan. 

Survey 

En sådan undersökning kännetecknas av att data samlas in från ett stort antal 
individer. Resultatet av en survey undersökning är att, utifrån ett visst representativt 
urval från en population, beskriva eller förklara egenskaper eller åsikter om 
populationen (May, 2001). Undersökningen ger möjlighet att samla information om 
ett större antal variabler likaväl som de kan ge en stor mängd information om ett 
begränsat antal variabler. Frågor av typen, vad, var, när och hur, besvaras (Patel & 
Davidsson, 1994). 

Fallstudie 

Denna typ av studie kännetecknas av att undersökningen görs på en mindre grupp. 
Patel & Davidsson (1994) menar att ett fall kan vara alltifrån en individ till en hel 
organisation eller en situation. Den information som samlas in ska sträva efter att vara 
så heltäckande som möjligt för det fall som valts. Denna typ av studie används ofta 
när processer eller förändringar ska studeras (Patel & Davidsson, 1994). 
Generaliserbarheten av en fallstudie är beroende av urvalet av fall. Görs ett 
slumpmässigt urval från en definierad population finns möjlighet till en generalisering 
av resultatet (Patel & Davidsson, 1994).  
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Min undersökning kommer att utföras genom att samma frågor ställs till 
marknadsledande affärssystemleverantörer. Den information som samlas in kommer 
inte vara tillräckligt heltäckande för att undersökningen ska vara en fallstudie som går 
på djupet av problemområdet. Det är heller inte en survey-undersökningen i och med 
att antalet respondenter kommer att vara relativt få. Utan det får snarare ses som en 
kombination av survey och fallstudie där ett fåtal respondenter ingår i 
undersökningen. 

3.4 Olika datainsamlingstekniker 

Patel och Davidsson (1994) ger förslag på ett antal olika tekniker för insamling av 
information till en undersökning. Eftersom jag anser att denna studie kommer att vara 
en kombination av survey och fallstudie finns det två tänkbara alternativ till 
datainsamling, enkät och intervju (Patel & Davidsson, 1994). När det gäller enkät är 
det ofta ett frågeformulär som skickas ut per post till många respondenter. I denna 
undersökning kommer endast ett fåtal respondenter ingå vilket gör att enkät inte är 
något bra alternativ för datainsamling. Däremot är intervjuer ett bättre sätt för att 
inhämta information till rapportens problemformuleringen i och med att det är olika 
faktorer som ska identifieras utifrån vad olika affärssystemsleverantörer anser vara 
viktiga inom ett visst område.  

Intervju 

Vid en intervjusituation finns det ett antal olika faktorer som påverkar resultatet 
såsom intervjupersonens motivation och den personliga relation som uppstår mellan 
intervjuaren och intervjupersonen. Patel och Davidsson (1994) påpekar vikten av att 
väl motivera personen som ska intervjuas samt klargöra syftet med intervjun. En 
intervju kan genomföras antingen per telefon eller via besök  

Telefonintervju: Fördelarna med denna typ av intervju är att de kräver lite resurser 
både vad gäller ekonomiska och tidsmässiga. Nackdelarna är att det kan vara svårt att 
få fram detaljerad information om hur något fungerar eller ser ut (May, 2001). 

Personliga intervjuer: Här finns en direkt interaktion mellan den som intervjuar och 
respondenten, detta kan vara både till för och nackdel. Fördelen är att forskaren kan se 
reaktionen på respondenten när denne svarar, forskaren har full kontroll över 
intervjusituationen. Nackdelarna är att den är resurskrävande både tid- och 
kostnadsmässigt (May, 2001). 

Dessa olika typer av intervjuer kan även göras med olika grad av strukturering. Vid 
låg grad av strukturering består intervjun av mer öppna frågor och intervjupersonen 
får stort utrymme att svara fritt i motsats till en intervju med hög grad av strukturering 
(Patel & Davidsson, 1994). I en intervju med hög grad av strukturering är 
svarsalternativen fördefinierade. Genom att använda öppna frågor kan mer 
information erhållas om området som inte på förhand definierats.  

Intervjun kan även vara standardiserad. Vid hög grad av standardisering är frågorna 
formulerade på samma sätt och ställs i samma ordning (Patel & Davidsson, 1994). De 
skillnader som framkommer i svaren beror på respondenternas olika åsikter. Svaret 
beror således inte på vilket sätt och i vilket sammanhang frågan ställdes (May,2001). 

Jag kommer att använda mig av telefonintervjuer för att samla in information. Detta 
på grund av att de personer jag tänkt intervjua är geografiskt spridda i landet. De 
frågor som kommer att ställas är av relativt låg struktureringsgrad. Frågorna kommer 
vara en blandning av specifika frågor och frågor av öppen karaktär. Till min hjälp 
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kommer en intervjuguide att användas, vilket gör att intervjuerna blir standardiserade. 
Samma frågor kommer att ställas till samtliga respondenter. 
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4 Genomförande 
I detta kapitel kommer genomförandet att presenteras samt det resultat 
undersökningen har kommit fram till. De inledande delkapitlen handlar om det urval 
jag har gjort av respondenter samt en kort beskrivning av de företag de arbetar på. 
Därefter kommer en beskrivning av planeringen och genomförandet av intervjuerna 
som gjorts. 

4.1 Val av respondenter 

Det har tidigare nämnts i rapporten att informationen som krävs för undersökningen 
finns hos affärssystemsleverantören. På dessa företag finns det två kategorier av 
personer som var aktuella för intervju. Det var dels säljaren av systemet som har den 
första kontakten med kunden och dels den konsult som finns med i ett första skede vid 
säljprocessen. Jag planerade att intervjua dessa två kategorier från respektive företag. 

4.2 Val av affärssystemsleverantörer 

Jag har valt att intervjua fyra stycken av de marknadsledande 
affärssystemsleverantörerna i Sverige som levererar system till små och medelstora 
företag. Edenholm (2002) redovisade i Computer Sweden en lista över de tio största 
affärssystemsleverantörerna med avseende på licensförsäljning i Sverige. Listan är 
upprättad av Gartner group. I och med att det var licensförsäljning som kriterium, 
innebar detta att listan sågs utifrån antal användare. Detta medförde att de 
affärssystemsleverantörer som riktar sig till stora företag, med många användare, 
direkt fick en gynnsam placering i listan, i förhållande till de leverantörer som vänder 
sig till de små och medelstora företagen med färre användare. På listans femte plats 
återfanns SPCS, som är mer av typen ”off-the-shelf” programvara och används till 
större delen av små och medelstora företag. Eftersom de nått den placeringen kan det 
påvisa att affärssystemleverantörer som levererar till företag med få användare 
(licenser) fanns på en relativt hög placering på listan. Listan i sin helhet såg ut på 
följande vis: 

• SAP 

• IFS 

• Navision (danskt) 

• Intentia 

• SPCS Groppen (norskt) 

• Oracle 

• IBS 

• Microsoft 

• Invensis (brittiskt) 

• Agresso (norskt) 

Valet av mina respondenter gjordes utifrån denna lista. I och med att urvalet avsåg 
marknadsledande affärssystemsleverantörerna för små och medelstora företag valdes  
SAP och Oracle bort. Dessa system räknas som ERP-system och riktar sig främst till 
stora företag. Som tidigare nämnts ses SPCS mer som ett ”off-the-shelf”-system och 
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passar därmed inte in undersökningen. Anledningen är att det inte krävs någon större 
involvering av affärssystemsleverantören vid implementering utan kan i stort sett 
göras direkt av kunden. När det gällde Microsoft var det en relativt ny aktör på 
marknaden som gjorde dem mindre intressanta att ta med i undersökningen. På nionde 
och tionde plats på listan finns Invensis och Agresso. När det gällde Invensis gjordes 
försök att få tag i företaget genom att söka via internet, dels via sökmoterer 
(www.google.se och www.altavista.se) och dels via Företagsfakta 
(www.foretagfakta.se). Dessa sökningar blev utan resultat. Affärssystemsleverantören 
Agresso levererar till stor del sitt system till statliga myndigheter vilket även gjorde 
att de uteslöts från undersökningen. De fyra affärssystemsleverantörer som sedan 
kvarstod kom att utgöra mitt urval av affärssystemsleverantörer. Företagens namn är 
IFS, Navision, Intentia och IBS.  

4.3 Beskrivning av utvalda affärssystemsleverantörer 

Informationen nedan är hämtad från respektive företags officiella www-sida. 

IFS  

IFS AB är en svensk affärssystemsleverantör med över 3 000 kunder i 40 olika länder. 
Företaget har en omsättning på 3 151 miljoner kronor (enligt årsredovsning 2001). De 
levererar och utvecklar ett komponentbaserat affärssystem som heter IFS applikation. 
Det är utvecklat för stora och medelstora företag inom branscher som service- och 
tjänsteföretag, anläggningsintensiv industri, logistik- och handelsföretag och 
tillverkande industri. (www.ifsab.se) 

 

Navision 

Navision är ett danskt företag med en omsättning på ca 1 500 miljoner danska kronor. 
Affärssystemet de utvecklar är bland annat Navision Attain som riktar sig mot 
branscher som tryckerier och distributionsföretag. Företaget har auktoriserade 
återförsäljare som ansvarar lokalt för försäljning och marknadsföring, implementering 
av system, utbildning och support hos slutkunden. De har mer än 2 200 
samarbetspartners i 26 olika länder med 127 000 implemetationer. 
(www.navision.com) 

 

Intentia 

Intentia är en svensk affärssystemsleverantör med över 3 800 kunder i cirka 40 länder. 
Koncernen har en omsättning på drygt 4 000 miljoner kronor. Affärssystemet som 
Intentia utvecklat heter Movex Det är ett system som har olika branschlösningar inom 
industri och distributionsbranschen. (www.intentia.com) 

 

IBS 
IBS AB är ett svenskt företag som tillhandahåller allt från programvara, hårdvara och 
konsulttjänster till nätverk, drift och finansiering till ca 5 000 kunder i 40 olika länder. 
Företaget har en omsättning på 2 624 miljoner kronor (enligt årsredovisning 2001). 
Affärssystemet som IBS utvecklat heter ASW. (www.ibssverige.se) 
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Här följer en jämförelse mellan valda affärssystemsleverantörers system vad gäller 
funktionalitet och processorientering. 

 

Affärssystem IFS Applikation ASW (IBS) Navision Attain Movex (Intentia) 

Funktioner     

Ekonomi och redovisning     

Personal     

Försäljning     

eBusiness     

Inköp     

Konstruktion     

Produktion     

Underhåll     

Distribution     

Affärsstöd     

Processorientering     

Custumer Relation Management     

Suppy Chain Management     

Logistics and distribution      

Management     

Inventory och procurment     

Management     

Financial Management     

Enterprise Management     

Figur 4 En sammanställning av affärssystem med avseende på funktionalitet samt de 
processorienterade koncept de arbetar efter. 

 

4.4 Planering av intervju 

Nästa steg i mitt genomförande var informationsinsamlingen. Eftersom jag valt att 
göra intervjuer började jag med att göra en intervjuguide (se Appendix I) för de 
telefonintervjuer som skulle utföras hos de utvalda affärssystemsleverantörerna. 
Intervjuguiden såg jag som ett stöd vid själva samtalet med intervjupersonen.  

De första frågorna utformades för att få information om intervjupersonerna, vilka 
arbetsuppgift de har och hur länge de arbetat på företaget. 

� Vilka arbetsuppgifter har Ni? 

� Hur länge har Ni arbetat på företaget? 

Syftet med dessa frågor var att kunna bedöma om personen hade rätt profil och vilken 
erfarenhet personen hade för att kunna uttala sig om området.  
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De två nästföljande frågor avsåg att få information om storlek på kundföretag de 
arbetar med samt hur arbetsgången såg ut när en kundkontakt etableras. 

� Vilken storlek på företag arbetar Ni med (minimum)? 

- Antal anställda 

- Omsättning 

� Hur ser arbetsgången ut när en kund är intresserad av Ert system?  

Genom att få information om vilken storlek på kundföretag de arbetar med, kunde jag 
göra en bedömning om valda affärssystemsleverantörer verkligen har sin inriktning 
mot små och medelstora företag. Informationen om arbetsgången syftade till att ta 
reda på vilka personer som var inblandade i säljprocessen vilket kunde bekräfta om 
rätt kategorier av respondenter valts. 

Den sista gruppen av frågor valde jag att utforma med några specifika frågor 
angående tänkbara viktiga faktorer för affärssystemsleverantören. Intervjuguiden 
avslutades med en öppen fråga om det fanns andra faktorer som var viktiga innan 
implementering av standardsystem.  

� Vilken betydelse har kundföretagets verksamhetsbransch för implementeringen av 
Ert system?  

� Vilken betydelse har kundföretagets  

- Arbetssätt innan implementeringen?  

- Organisationsstruktur? 

� Hur påverkar kundföretagets IT-erfarenhet och hur identifieras detta? 

� Hur identifieras kundföretagets behov som standardsystemet kan hantera? 

� Vilka krav ställs på tidsåtgången vid implementeringen från kunden sida?  

� Vilka andra faktorer är av betydelse innan implementering av standardsystem? 

Den andra frågan i denna grupp formulerades medvetet som relativt öppen. Här var 
avsikten att få reda på vilken betydelse kundföretagets arbetssätt har, det vill säga om 
det är funktionsorienterat eller processorienterat. Anledningen till att frågan ej har 
formulerats mer specifikt var att jag ansåg risken för stor att det skulle bli ledande 
frågor. Ledande frågor ska undvikas, enligt Patel & Davidsson (1994), på grund av att 
informationen från dessa inte har något större värde. 

Den teknik jag använde mig av är så kallad omvänd tratteknik, det vill säga ett antal 
specifika frågor som sedan avslutas med en öppen. Genom att använda denna teknik 
kan intervjupersonen tänka igen området för att i slutet fritt få ange viktiga faktorer 
utöver de som redan nämnts (Patel & Davidsson, 1994). 

 

4.5 Genomförande av intervjuer 

Efter att intervjuguiden utarbetats kontaktades de utvalda affärssystemsleverantörer 
per telefon. Det förekom vissa problem att hitta rätt personer att intervjua på företagen 
men de personer som arbetar i företagens telefonväxlar har varit till stor hjälp. 

Respondenterna kunde oftast ställa upp direkt i och med att deras insats tidsmässigt 
blev begränsad. Tidsåtgången per intervju var ungefär 15 - 20 minuter, per intervju, 
beroende på hur villiga de var att svara på frågorna. 
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Konsekvensen av att jag valt telefonintervju för informationsinsamling gjorde att jag 
fick föra anteckningar under samtalets gång. Jag hade inte någon möjlighet att spela in 
samtalen på band vilket var en stor nackdel med denna typ av informationsinsamling. 
När intervjuerna genomfördes skulle jag lyssna aktivt för att höra om 
intervjupersonen uppfattat frågan korrekt och samtidigt anteckna det han/hon sa. 
Ytterligare nackdelar var att anteckningarna endast blev i stödordsform. Jag löste 
detta med att efter varje avslutad intervju skriva rent anteckningarna. En fördel med 
detta var att samtalet fanns kvar i minnet som gjorde det lättare att förstå 
anteckningarna. Den risk som finns med detta sätt är att redan i det stadiet när 
informationen renskrivs sker en tolkning av materialet. Detta kan jämföras med en 
inspelad intervju, där den insamlade informationen kan återges exakt som 
respondenten svarar. 

Enligt Marshall & Rossman (1994) finns det ytterligare svagheter och begränsningar 
med intervjuer, bland dessa kan nämnas att intervjupersonen känner sig obekväm i 
situationen eller är ovillig att svara på frågor, vilket påverkar informationsinsamlingen 
(Marshall & Rossman, 1994). I de intervjuer jag genomfört märks detta tydligt. Några 
utav personerna jag intervjuat var reserverad till att svara på frågorna medan andra 
personer var mer öppna. Intervjuerna med de personer som var öppna till sättet blev 
mer som ett samtal och intervjuguidens roll minskade. I dessa fall besvarades samtliga 
frågor ändå men inte i den ordning som frågorna definierats enligt min intervjuguide. 
De intervjuer där jag följde intervjuguiden mer strikt krävdes det i större utsträckning 
förtydligande av en del frågor.  

Det har genomförts totalt sju intervjuer med personer som arbetar med säljprocessen 
på företagen. De första fyra personerna jag intervjuade arbetade som säljare eller 
säljansvariga och de övriga tre personerna arbetade som konsulter. Enligt planeringen 
var tanken att jag skulle intervju fyra personer från varje kategori, säljare och 
konsulter, men det har varit svårare att få tag i de personer som arbetar som konsulter. 
En anledning har varit att deras arbete, i större utsträckning, utförs ute hos kunden än 
vad säljarens arbete gör.  
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5 Analys 
Det här kapitlet analyserar insamlat material med avseende på problemformuleringen. 
Analysen presenteras utifrån de frågor som ställts i intervjun. Utifrån svaren jag 
erhållit av respondenterna har indikatorer tagits ut som sedan analyserats. 
Indikatorerna har valts ut med avseende på problemformuleringen, d v s vilka faktorer 
anser affärssystemsleverantören är viktiga innan implementering av ett 
standardsystem? Respondenterna kan delas in i två olika kategorier utifrån deras 
arbetsuppgifter. Det är dels en kategori som arbetar som säljare (R1-R4) och dels en 
kategori som arbetar som konsulter (R5-R7) 

 

Vilken storlek på företag arbetar Ni med? 

”De företag som vi arbetar med bör ha en storlek på mellan 50-70 miljoner 
kronor som minimum” (R1) 

”[o]msättningen på företaget […] bör vara minst 200 miljoner kronor för att 
kunden ska kunna bära en så stor investering som det innebär att anskaffa ett 
affärssystem” (R2) 

”Företaget bör ha en omsättning mellan 70-100 miljoner kronor” (R3) 

”Företaget bör ha […] cirka 50 anställda” (R3) 

”[a]ntal anställda mer än 100 stycken” (R4) 

”[o]msättning 100-500 miljoner kronor” (R4) 

”Alltifrån 100 anställda” (R5) 

”Vi säljer till företag med en omsättning på 100 miljoner eller mer.” (R6) 

”Antalet anställda från 20 stycken” (R6) 

”[Vi tittar] på antalet användare, alltifrån 5-300” (R7) 

 

Från svaren på den här frågan kan det urskiljas 2 olika typer av indikatorer. De 
faktorer affärssystemleverantören tittar på vad gäller storleken på företaget är 
omsättningen och antalet anställda/användare. Här kan en skillnad ses mellan de olika 
kategoriernas svar. De respondenter som arbetar som säljare ser till både omsättning 
och antal anställda i högre grad än konsulterna. Konsulterna ser mer till antalet 
anställda eller användare. 

 

Hur ser arbetsgången ut när en kund är intresserad av Ert system?  

”Vi tittar på om kunden är kvalificerad. Vill vi göra affärer med kunden, är det 
lönt att starta ett projekt och hur är förutsättningarna att lyckas.” (R1) 

”Vi lyssnar på vad kunden efterfrågar och utvärderar om vårt system kan lösa 
detta.” (R1) 

”[v]iktigt att ta reda på om kunden har egen kompetens inom området för att 
avgöra om de krav de ställer är rimliga för deras verksamhet” (R1) 

”Företaget måste också ha god soliditet.” (R2) 
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”[d]en tekniska plattformen är viktig” (R2) 

”[kunden kontaktar oss], det här fallet är ej så vanligt, och då är ofta en 
upphandlingskonsult inblandad. Kunden kommer med en färdig 
kravspecifikation” (R3) 

”[v]i kontaktar kunden. Vi har goda kunskaper om marknaden och potentiella 
kunder och  vet när det kan vara aktuellt med eventuellt byte av affärssystem.” 
(R3) 

”Säljprocessen i korta drag ser ut på följande sätt. Vi bokar ett första möte av 
informationskaraktär med kunden som senare leder till att en behovsanalys 
görs hos företaget för att identifiera de kritiska flödena exempelvis 
produktionsplanering. Därefter görs en presentation av systemet över dessa 
flöden. Kunden vill se funktionalitet.” (R3) 

”När kunden hör av sig bokas ett första möte. Innan första mötet gör vi en 
bedömning av kundens finansiella kapacitet, i och med att det innebär en stor 
investering att byta affärssystem. Där tittar vi på omsättning och finansiell 
styrka.” (R4) 

”[vi försöker] få en bild av vad kunden har för behov” (R4) 

”[h]ur stort intresse […] finns av att byta system. Är det bara ett allmänt 
intresse från VD eller ekonomichef av att se vilka alternativ det finns på 
marknaden eller har beslut fattats av styrelsen att affärssystemet ska bytas.” 
(R4) 

”[säljaren erhåller] ett underlag av frågor från kunden angående systemets 
funktionalitet. De frågesammanställningar som kunden skickar är ofta 
upprättade av en upphandlingskonsult. Frågorna besvaras av oss konsulter.” 
(R5) 

”Det första besöket vi (konsult) gör hos kunden är för att demonstrera 
applikationen. Ibland sker en kontakt med kunden innan för att identifiera 
kundens specifika krav men oftast körs en demonstration av applikationen i 
standardutförande.” (R5) 

”Vi visar flöden som finns i systemet för de som ska använda systemet.” (R5) 

”Vi tittar på om kunden kan kvalificera sig. Är de i en bransch vi har möjlighet 
att stödja med vårt system. ” (R6) 

”Vi försöker […] att ta reda på hur stort intresset är för att byta system” (R6) 

”Har de (kunden) tillräckligt stor budget avsatt för att anskaffa ett system.” 
(R6) 

”Den första kundkontakten kan ske genom att kunden tar kontakt med oss” 
(R7) 

”[k]undkontakt sker genom att våra säljare söker upp kunden” (R7) 

 

Här framkommer ytterligare ett par finansiella faktorer utöver hur stor omsättning 
företaget har. Den ena faktorn är den finansiella styrkan. Vidare är det viktigt för att 
klargöra om relationen har möjlighet att vara långsiktig. Den andra faktorn är hur 
mycket pengar som kunden avser att lägga på bytet av affärssystem så kunden är 
medveten om vad en implementering kostar. 
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Affärssystemsleverantören försöker även att ta reda på hur starkt intresse kunden har 
av att byta system och ser om det är förankrat i ledningen. Detta ligger tillgrund för 
hur mycket kraft affärssystemsleverantören ska lägga på själva säljprocessen.  

Identifieringen av kundens behov är av betydelse ur flera olika aspekter. En aspekt 
som framkommit är att försöka avgöra om kundens krav är rimliga utifrån kundens 
verksamhet. En annan aspekt som angivits är att affärssystemsleverantören kan göra 
en bedömning om deras system kan lösa kundens problem. I det här sammanhanget är 
kundens bransch en viktig faktor. 

En av respondenterna ansåg, att en viktig faktor är vilken teknisk plattform kunden 
arbetar med. Anledningen till att endast en nämnt detta kan vara att de andra 
respondenternas system har möjlighet att använda flera olika tekniska plattformar.  

De tillvägagångssätt som framkommit ur materialet, när en ny kundkontakt skapas, 
urskiljer sig tre olika typer av kontakter. Den första är när kunden kontaktar 
affärssystemsleverantören med en kravspecifikation som de själva upprättat eller 
upprättat med hjälp av en utomstående konsult. Den andra typen är motsatt, 
leverantören söker själv upp potentiella kunder för att sälja in sitt system. Till sist, kan 
en eventuell kundkontakt börja med att en upphandlingskonsult skickar ett 
frågeformulär där kundens krav är specificerade. När affärssystemsleverantören 
svarar på dessa frågor är de medvetna om att de tillsammans med ett antal andra 
affärssystemleverantörer kommer vara med i en urvalsprocess.  

 

Vilken betydelse har kundföretagets verksamhetsbransch för implementeringen? 

”De företag som vi främst inriktar oss på är handelsföretag, tryckerier och 
tjänsteproducerande företag.” (R1) 

”Vår styrka finns i branscher såsom distribution och tillverkning med enklare 
tillverkningsprocesser.” (R2) 

”Vårt företag vänder sig till i stort sett alla branscher.” (R3) 

”Vi har olika vertikaler såsom livsmedelsproducenter, flygplanstillverkare, 
biltillverkare och företag som arbetar med mode.” (R4) 

”[d]e branscher där våra kunder finns är bilindustrins underleverantörer, 
serviceföretag, informationsföretag samt anläggningstung industri.” (R5) 

”Vi inriktar oss på distributionsföretag och enklare tillverkningsindustri.” (R6) 

”Detta är bland de viktigaste faktorerna att företaget finns i en bransch där vi 
har vårt fokus” (R7) 

 

Affärssystemsleverantörerna uppger olika verksamhetsbranscher som deras befintliga 
och kommande kunder bör ha. Branschen är en viktig faktor för många 
affärssystemsleverantörer. System är ofta utvecklade utifrån en viss bransch där 
leverantören har sin grundkompetens. 

 

Vilken betydelse har kundföretagets arbetssätt innan implementering 

”Kunden bör har ordning och reda” (R1) 

”ha ett bra arbetssätt sedan tidigare” (R1) 



 5 Analys 

 27 

”Det är viktigt att få en bra kontaktperson hos kundföretaget som kan beskriva 
företaget och dess verksamhet på ett bra sätt” (R2) 

”Det är viktigt med ett bra förtroende” (R2) 

”Arbetssätt kan förändras i och med byte av affärssystem men i projektet ställs 
systemet in så att kundens arbetssätt och flöden används i så stor utsträckning 
som möjligt.” (R3) 

”Byte av system förändrar ofta kundens sätt att arbeta.” (R5) 

”Vi ser hur de arbetar med hjälp av det system de har idag samt hur de 
manuella rutinerna ser ut omkring systemet.” (R6) 

”[v]iktigt att ta reda på varför kunden inte är nöjd med dagens system” (R6) 

”Organisationen bör vara lik vår, det vill säga en mindre organisation spelar 
bättre ihop med mindre konsultorganisationer och vice versa” (R7) 

 

En respondent menar att en förutsättning för att få reda på hur verksamheten fungerar 
i dagsläget är att ha en kontaktperson hos kunden som man har bra förtroende för.  

Flera av affärssystemsleverantörerna är ense om att arbetssättet hos kunden är något 
som kommer att förändras i och med att de bestämmer sig för att byta system. Det är 
ändå viktigt att de har ett bra arbetssätt och har ordning och reda innan de byter 
affärssystem. Detta underlättar att identifiera vilka behov som finns och vad det nya 
systemet ska stödja. 

Affärssystemsleverantören tittar även på organisationen hos en presumtiv kund där en 
av respondenterna menar att det bör finnas en likhet storleksmässigt för att ett 
framtida samarbete ska fungera. 

 

Hur påverkar kundföretagets IT-erfarenhet och hur identifieras detta? 

”Detta identifieras utifrån de frågor som kunden ställer” (R1) 

”Detta påverkar hur stor utbildningsinsats det blir vid implementeringen.” 
(R3) 

”Kundens kompetens säkerställs i utbildning och via ”examen”.” (R3) 

”Idag har kunderna ofta en bra kompetens inom området.” (R4) 

”[Ofta kommer] kunden med en kravspecifikation som upprättats med hjälp av 
en upphandlingskonsult” (R4) 

”Vi tittar på hur kundens IT-organisation och ser vilken kompetens som finns 
för att se vem som ska driva projektet från kundens sida.” (R6) 

”Det är en viktig faktor för att bedöma hur stor utbildningsinsatsen böra vara i 
projektet.” (R7) 

 

Erfarenheten av IT hos kunden är en faktor som affärssystemsleverantören tittar på. 
Den är viktig ur två aspekter. Den ena aspekten är för att veta hur projektet ska 
bemannas från leverantörens sida vid själva implementeringen. Den andra är hur stor 
utbildningsinsats som ska ingå i implementeringen. Vid försäljning av standard 
system ingår utbildning som en del av affären. Detta framgår i kapitel 2.3.2 
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Standardsystem där Kirchmer (1999) menar att när ett standardsystem saluförs ingår 
olika typer av varor och tjänster. Där en typ av tjänst är utbildning på systemet. 

 

Hur identifieras kundföretagets behov som standardsystemet kan hantera? 

”När kunden är kvalificerad övertygar man kunden om vikten av en förstudie” 
(R1) 

”Detta identifieras av våra konsulter genom telefonintervjuer med exempelvis 
produktionschefer och ekonomichefer efter det första mötet. De försöker 
identifiera processer som företaget har och hittar 3-5 punkter som kan anses 
som problem.” (R4) 

”[k]unden [tar själv] fram 5-10 punkter som är intressanta för dem att se. Det 
kan vara att följa flödet av orderprocessen, från att ordern är lagd till att 
betalning sker av fakturan vid fullgjord leverans.” (R4) 

”Det säljs in ett uppstarts-projekt där behoven i detalj identifieras hos kunden. 
Resultatet av projektet visar även vilka anpassningar som måste göras av 
systemet.” (R5) 

”Kunden vet ofta själv vilket behov den har. Det förekommer […] att en 
tredjepartsleverantör finns med i bilden som har hjälpt kunden med kraven.” 
(R6) 

”När den första kontakten gjorts utförs en förstudie där vi med att ta reda på 
kundens vision.” (R7) 

”[vi ser] om kunden passar in utifrån kundens framtida planer exempelvis e-
handel, utlandsetableringar, om de har kontor utspridda i Sverige eller i 
utlandet mm.” (R7) 

”[vi tittar] efter fokus-områden. Kunden vill lösa allt på en gång men det finns 
oftast inte resurser hos kunden att göra detta. Därför börjar vi med att plocka 
ut de moduler av systemet som är viktigast att implementera först och sedan 
sker implementeringen stegvis i organisationen.” (R7) 

 

Det framkommer två olika sätt hur identifieringen av kundens behov går till. Det ena 
sättet är att kunden själv gjort en analys av sin verksamhet, i vissa fall med hjälp av en 
konsult. Denna analys ligger till grund för de behov som kundföretaget har och som 
de vill ha stöd för i standardsystemet. Det andra sättet är att affärssystemleverantören 
erbjuder tjänsten att analysera vilka behov som finns och kan stödjas av systemet. 
Affärssystemsleverantörerna har utvecklat egna metoder för hur en verksamhetsanalys 
genomförs. De svar som framkommit på denna fråga kommer från respondenter inom 
konsultkategorin. 

 

Vilka krav ställs på tidsåtgången vid implementeringen från kundens sida?  

”Tiden avgörs i stor utsträckning av vilken möjlighet kunden har att avsätta tid 
för projektet” (R1) 

”Kunden kan ställa krav på snabb leverans och vi kan erbjuda detta. När väl 
projektet startat inser ofta kunden själv att tidsschemat är för snävt tilltaget. 
Från vår sida kan vi alltid sätt in fler konsulter om det skulle behövas […] men 
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det är kundens resurser […] som ofta gör att tidsåtgången blir längre än 
planerat.” (R4) 

”Kundens krav kan vara att systemet ska vara infört innan ett visst datum […]. 
Kravet kan bero på att bolaget blir uppköpt och kommer att ingå i en koncern 
som har ett vårt system” (R6) 

”Kunden kan ställa krav på att systemet ska vara i drift efter ett årsbokslut eller 
att de har säsongsbetonad verksamhet och vill implementera systemet vid 
lågsäsong.” (R7) 

 

Tidskravet från kunden sida kan ofta affärssystemsleverantören leva upp till. När 
projektet väl satt igång är det mer kundens resurser i form av tid som sätter 
begränsningar. Anledningen till olika krav på tidpunkt från kundens sida är att de vill 
ha systemet implementerat vid ett årsskifte eller när kunden har låg arbetsbelastning 
från sin ordinarie verksamhet.  

 

Vilka andra faktorer är av betydelse innan implementering av standardsystem? 

”Det är viktigt att klargöra vad kunden förväntar sig och få ner dessa 
förväntningar till en rimlig nivå” (R1) 

”Höja våra förväntningar för att möta kundens förväntningar” (R1) 

”För att det ska bli en bra lösning krävs direktkontakt med kunden ” (R2) 

[e]n viktig faktor […] är Management kontakten. Den kontakt som sker mellan 
vår ledning och företaget ledning. Är inte kundföretagets ledning intresserad 
av bytet av affärssystemet påverkar det hela projektet kvalité.” (R2) 

”Den befintliga lösningen som kunden använder idag är av betydelse och 
påverkar sättet att sälja i vår lösning” (R3) 

”Finns [kunden] inom branscher såsom produktion, distribution eller 
tjänstesektorn är de aktuella kunder.” (R4) 

”En faktor som spelar in är hur nöjd kunden är med sitt nuvarande system.” 
(R5) 

”Har vårt system möjlighet att hjälpa kunden.” (R6) 

”Det finns ytterligare en faktor som är mycket viktig och det är att det finns 
bra personkemi i kontakten med kunden.” (R7) 

”Det framtida samarbetet med kunden är viktigt att det fungerar.” (R7) 

”Vi tittar på hur förändringsbenägenheten är hos kunden.” (R7) 

 

På den sista öppna frågan framkommer olika typer av faktorer som är viktiga. 
Förväntningar hos kunden är en typ, är dessa på en rimlig nivå och har 
affärssystemsleverantören möjlighet att uppfylla förväntningen med sitt system. En 
respondent poängterar att direktkontakt med kunden är viktig för att det ska bli en bra 
lösning. Denna kontakt bör finnas på olika nivåer på företaget både på den operativa 
nivån det vill säga de som ska använda systemet men även på ledningsnivå. Den 
kontakt som sker på ledningsnivå benämns som managementkontakt, där kontakt sker 
mellan kundens och leverantörens ledning. En annan faktor som framkommer som är 
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viktig för att ett nytt system ska implementeras är hur nöjd kunden är med sitt 
nuvarande system. En anledning att se på denna faktor är för att identifiera hur 
arbetssättet är idag inte bara hur det använder systemet utan också vilka manuella 
rutiner som finns omkring systemet. Är kunden nöjd med sitt system idag kan det 
också påverka hur förändringsbenägen kunden är. Till sist kommer återigen vikten av 
att personkemin ska stämma då det framtida samarbetet ska fungera under lång tid.  

 



 6 Resultat 

 31 

6 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av det insamlade materialet. Resultatet 
presenteras utifrån en klassificering av de faktorer som framkommit samt identifiera 
de skillnader som kan finnas mellan säljare och konsulter. Utöver det material som 
insamlats om faktorer har även olika tillvägagångssätt identifierats. Detta presenteras i 
det sista delkapitlet i Resultatet. 

 

6.1 Faktorer 

Nedan är en sammanställning av de olika faktorer som framkommit i analysen. Den 
indelning som gjort är i finansiella faktorer, relationsfaktorer och de mer 
kundspecifika faktorerna. De finansiella faktorerna avser dels faktorer som mäts i 
kronor och dels traditionella nyckeltal. När det gäller relationsfaktorer avser det 
relationer på olika nivåer som uppstår mellan kund och leverantör. Där finns även en 
faktor med som avser förväntningar som de båda parterna har på varandra. Tillsist 
redovisas de kundspecifika faktorer. Med dessa faktorer avses andra egenskaper hos 
kunden än de finansiella såsom vilken bransch kunden är verksam i, antalet anställda 
och kundens IT-kompetens mm. 

Jämförelsen som har varit möjlig att göra mellan respondenterna baseras på kategori. 
De svar som erhållits från kategorin säljare inriktades främst på finansiella faktorer 
medan svar från konsulter inriktades på faktorer som är kundspecifika. Detta kan ha 
sin förklaring i uppdelningen av ansvar som finns mellan dessa kategorier hos 
affärssystemsleverantören. Säljarens ansvar är mer inriktad på att affären ska vara 
lönsam och konsultens ansvar är att affären praktiskt ska vara genomförbar. Båda 
kategorierna anser att relationen mellan kund och leverantör är väsentlig. Byter 
kunden sitt affärssystem inleds en lång affärsrelation mellan parterna. 

 

Finansiella faktorer 

Det har framkommit i materialet som insamlats att den första kvalificering som görs 
av kunden är att titta på företags storlek. De bedömningsgrunder som används är dels 
omsättning och dels företagets finansiella styrka. Dessa faktorer har den betydelsen att 
de måste vara uppfyllda för att en säljprocess ska starta.  

� Omsättning 

� Finansiell styrka och soliditet 

� Hur stor budget kunden har för att implementera ett affärssystem 

 

Relationsfaktorer 

Det är viktigt att det finns bra personkemi mellan affärssystemleverantören och 
kunden anser respondenterna. Denna faktor är viktig för att det ska finnas en bra 
grund till en långsiktig relation. Kundens förväntningar på systemet är också en viktig 
faktor och även se till att kundens förväntningar överensstämmer med vad som kan 
levereras. Kontakten mellan de båda parternas ledning har också nämnts som en 
faktor som uppmärksammas. 

� Bra personkemi 



 6 Resultat 

 32 

� Överensstämmelse i förväntningar hos kund och leverantör 

� Management kontakten. 

 

Kundspecifika faktorer 

Här har faktorer av skilda slag framkommit. De mest frekventa faktorerna, som flest 
respondenter har nämnt, är antalet anställda/användare samt vilken bransch kunden 
tillhör. Dessa faktorer har att göra med om affärssystemet är lämpligt för kunden. Det 
har även framkommit två faktorer som har med andra egenskaper hos kunden att göra. 
Dels hur stort intresset är av att byta system. Finns det ett beslut av ledningen att det 
ska ske ett byte av affärssystem. Denna faktor identifierar affärssystemsleverantören i 
ett tidigt skede då den faktorn har betydelse för hur stor arbetsinsats de ska lägga på 
den framtida säljprocessen. Dels hur stor förändringsbenägenheten är hos kunden. 
Förändringsbenägenheten hos kunden kan bero på hur nöjd kunden är med sitt 
nuvarande system. Användarna av systemet kan tycka att dagens system uppfyller de 
krav som finns men att ledningen bestämt att systembyte ska ske. Till dessa 
kundspecifika faktorer hör också identifiering av kundens tidigare arbetssätt samt IT-
kompetensen hos kunden. Den sistnämnda faktorn var viktig för att avgöra hur stor 
utbildningsinsats som skulle ingå i implementeringen även vilken bemanning 
projektet skulle ha. Den tekniska plattformen kan också vara en viktig faktor beroende 
på vilken affärssystemsleverantören är. Vissa affärssystem kräver en viss plattform 
och andra är anpassade att klara olika tekniska plattformar. 

� Antal anställda  

� Vilken bransch kunden tillhör  

� Ledningens engagemang 

� Intresset av att byta system 

� Förändringsbenägen 

� Kundens erfarenhet från tidigare system 

� Tidigare arbetssätt, ordning och reda 

� Kundens kompetens 

� Teknisk plattform 

 

6.2 Affärssystemsleverantörens kontakt med kunden 

Från det insamlade materialet, utöver den lista över viktiga faktorer, har det 
framkommit olika sätt som en kundkontakt startas. Min intention med frågan Hur ser 
arbetsgången ut när en kund är intresserad av Ert system? var att få 
bakgrundsinformation till det insamlade materialet. Av svaren från denna fråga har 
det kunnat urskiljas tre olika sätt som affärssystemsleverantören etablerar en kontakt 
med sina kunder. Dessa tre typer är: 

� Kunden tar kontakt med affärssystemsleverantören med egna uppställda krav de 
har för att anskaffa ett system som stöd för sin verksamhet. 

� Affärssystemsleverantören tar själv kontakt med presumtiva kunder. 
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� En upphandlingskonsult skickar över ett omfattande frågeformulär som 
affärssystemsleverantören får svara på. Detta utgör sedan ett underlag för kunden 
att göra ett urval av ett fåtal leverantörer som kunden sedan går vidare med. 

Den sista typen av kontakt med kunden det vill säga när den sker via 
upphandlingskonsult, påverkar affärssystemsleverantörens säljprocess på olika sätt. I 
det insamlade materialet framkommer dessa indikatorer på vilka konsekvenser det 
ger.  

”En upphandlingskonsult kör sina standarddokument för upphandling, 
frågeformulär som affärssystemleverantören ska svara på. Dessa besvarade 
frågeformulär är sedan ett underlag när konsulten tillsammans med kunden 
väljer ut vilka leverantörer man ska gå vidare med.” (R2) 

”Det finns en tendens att dessa konsulter styr upphandlingen mot sin 
favoritleverantör där de själva kan få ytterligare konsulttid som projektledare 
vid själva implementeringen.” (R2)  

”Ytterligare en nackdel när en upphandlingskonsult är inblandad är att all 
information filtreras genom denna konsult vilket gör att kunden inte får 
maximal utdelning av systemet.” (R2) 

”[m]an får se det som en långsiktig relation när man anskaffar ett affärssystem, 
vilket försvåras när det finns en tredje part ,upphandlingskonsult, emellan.” 
(R2) 

”Idag kommer ofta kunden med en kravspecifikation som upprättats med hjälp 
av en upphandlingskonsult.” (R4) 

”När en upphandlingskonsult är inblandad är det den konsulten som sköter 
agendan, det vill säga när möten ska ske, vilket innehåll mötet ska ha och hur 
lång tid vi får för att prata med kunden och göra presentationer mm. Det är en 
klar fördel när vi kan bestämma agendan och lära känna kunden själva.” (R4) 

”De frågesammanställningar som kunden skickar är ofta upprättade av en 
upphandlingskonsult. Dessa frågor besvaras av oss konsulter.” (R5) 

”Det förekommer även att en tredjepartsleverantör finns med i bilden som har 
hjälpt kunden med kraven. Ofta skickas det över detaljerade frågeformulär på 
upptill 50 sidor som vi ska besvara innan vi ens träffat kunden. Samma 
frågeformulär har skickats till 5-6 andra systemleverantörer. Detta används av 
tredjepartsleverantören för att göra ett urval av ett par stycken 
systemleverantörer för kundens räkning.” (R6) 

Utifrån dessa indikatorer kan man identifiera olika grader av inblandning av 
upphandlingskonsulten. Det är en skala alltifrån att ha hjälpt kunden med en 
kravspecifikation som kunden själv använder i sin kontakt med 
affärssystemsleverantören. Till att ha den första kontakten genom att skicka ett 
frågeformulär till systemleverantören. När upphandlingskonsulten översänder ett 
frågeformulär ingår detta oftast som ett steg i en urvalsprocess av 
affärssystemsleverantörer. Samma frågeformulär skickas till ett antal olika 
leverantörer. Frågeformuläret kan vara detaljerat, upptill 50 sidor med frågor som ska 
besvaras av affärssystemsleverantörens konsulter. Dessa frågeformulär besvaras innan 
det skett någon kundkontakt alls. Svaren på dessa frågeforumlär ligger sedan till 
grund för ett sista urval av intressanta affärssystemleverantörer. En av respondenterna 
menar att dessa upphandlingskonsulter har en tendens att välja den leverantör som de 
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”brukar” arbeta med. Upphandlingskonsultens roll kan även innebära att driva 
implementeringsprojektet hos kunden. Det kan vara en avgörande roll i vilken 
affärssystemsleverantör som konsulten rekommenderar. Ytterligare en kommentar 
från en respondent ”Vi väljer inte direkt våra kunder” (R4). Detta kan ses som en 
motsättning till min frågeformulering. Kunden avgör i sista hand vilket system som 
passar dem bäst, från de behov de har. 

Relationsfaktorer har tidigare nämnts som en viktig faktor. Av ovanstående 
indikatorer framkommer att dessa faktorer påverkas negativt genom att en 
upphandlingskonsult är inblandad. Direktkontakten med kunden försvinner och all 
information filtreras genom upphandlingskonsulten. Detta menar en av 
respondenterna att det kan påverka den slutliga lösningen negativt. Bland 
indikatorerna nämns även att upphandlingskonsulten styr agendan. De bestämmer var 
när och hur länge affärssystemsleverantören får träffa kunden.  

 

6.3 Sammanfattning av resultat 

De faktorer som framkommit i undersökningen har delats in i tre olika typer: 

� Finansiella faktorer där kundföretagets omsättning finansiella styrka och storlek 
på budget för byte av affärssystem hamnar i fokus. 

� Relationsfaktorer där relationer på olika nivåer mellan affärssystemleverantör och 
kund hamnar i fokus. Här framkommer även en faktor om överensstämmelse av 
förväntningar mellan kund och leverantör. 

� Kundspecifika faktorer där kundens egenskaper hamnar i fokus. 

 

Ytterligare ett resultat framkom, ur det insamlade materialet, som kan påverka dessa 
faktorer. Vid kontakten mellan affärssystemsleverantören och kunden kan det finnas 
ytterligare en part inblandad, nämligen upphandlingskonsulten. Denna inblandning 
kan ha en negativ inverkan på relationsfaktorerna och därmed kan samarbetet 
försvåras. Anledningen är att det blir en begränsad kontakt med kunden vilket även 
kan innebära att viktig information från kunden inte når fram. En följd kan vara att 
den slutliga implementeringen inte blir optimal.  
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7 Diskussion 
I det här kapitlet kommer en reflektion göras över hur arbetet framskridit och en 
värdering av resultatet. Avslutningsvis kommer några förslag på fortsatt arbete inom 
området. 

7.1 Genomförande 
Jag hade för avsikt att genomföra åtta intervjuer, fyra säljare och fyra konsulter. Här 
blev det ett bortfall av en respondent av kategorin konsulter. Den påverkan detta 
bortfall har på det framkomna resultatet är svårt att förutse. Men den slutsats man kan 
dra av resultatet från de konsulter jag varit i kontakt med, är det övervägande 
kundspecifika faktorer de har nämnt. Därför kan dessa faktorer blivit fler med 
ytterligare en intervju. Jag anser däremot att det troligen inte skulle framkomma 
ytterligare en ny typ av faktorer. Utan de faktorer som eventuellt skulle framkommit 
kan klassificeras enligt dessa tre typer som tidigare nämnts, det vill säga finansiella 
faktorer, relationsfaktorer och kundspecifika faktorer. 

Valet att göra telefonintervjuer får anses som ett bra alternativ för att samla in 
material till denna undersökning. Själva intervjuerna flöt bra och intervjuguiden var 
ett stort stöd vid samtalet med respondenterna. En av respondenterna ansåg att det var 
en relevant frågeställning i min undersökning. Han menade att det är lika viktigt att 
kunden kvalificerar sig hos leverantören som att kunden väljer vilket affärssystem de 
ska anskaffa.  

Den teknik jag använde mig av för att registrera svaren från respondenterna har 
troligtvis inte påverkat resultatet något nämnvärt. Alternativet som fanns var att spela 
in intervjuerna men det kan i sin tur påverka intervjupersonernas benägenheten att 
svara på frågorna. Genom att jag direkt efter varje intervju skrev rent anteckningarna 
anser jag ändå att det material jag utgått från överensstämmer med det de svar som 
angavs. Tre av respondenterna har dessutom godkänt de renskrivna svaren. Materialet 
skickades via e-post över till respondenten som fick möjlighet att lägga till eller ändra 
i svaren. 

Innehållet i svaren av intervjufrågorna var svåra att analysera på grund av att ett svar 
på en fråga kunde innehålla faktorer som egentligen tillhörde en annan fråga. Detta 
löstes med att jag presenterade resultatet i tre olika typer av faktorer för att få en 
struktur på det som framkom i analysen. 

7.2 Resultat 

Resultatet kan inte ses som någon fullständig lista över vilka faktorer som 
affärssystemsleverantören anser vara viktiga. En anledning är antalet respondenter 
som tillfrågats. Hade en survey-undersökningen tillämpats borde listan blivit längre 
och mer utförlig. Men jag anser ändå att det resultat jag erhållit är en indikation på 
vilka faktorer som är av betydelse hos systemleverantören innan de inleder en 
affärsrelation med kunden. 

7.3 Värdering av resultatet 

Alla faktorer kan inte anses vara av den karaktären att affärssystemsleverantören 
skulle avstå från en affär om dessa inte är uppfyllda. Samtliga finansiella faktorer och 
vissa av de kundspecifika faktorerna, såsom antalet anställda och vilken bransch 
kunden tillhör, är av sådan karaktär att affärssystemsleverantören kan avbryta 
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säljprocessen om dessa inte uppfylls. Affärssystemsleverantörer är vinstdrivande och 
är beroende av att kunden klarar av den stora investering som anskaffning av ett 
affärssystem innebär. De övriga faktorerna som specificerats i resultatet har mer en 
påverkan av implementationens framgång. Det är viktigt för affärssystemsleverantörer 
att ha goda referenser till företag där kunden är nöjd med lösningen.  

Resultatet som framkom från denna undersökning kan till viss del ses som 
generaliserbart när det gäller affärssystemsleverantörer som säljer standardsystem. De 
utvalda affärssystemsleverantörer finns med på listan över de 
affärssystemsleverantörer som har högst licensförsäljning i Sverige (upprättad av 
Gartner Group). Detta medför att respektive företag har erfarenhet av ett stort antal 
implementationer hos olika kunder. Den invändning som finns mot detta är antalet 
respondenter från respektive företag är få till antalet. 

Vissa av de faktorer som framkommit skulle kunna vara till nytta för presumtiva 
kunderna av affärssystem. För att exempelvis få affärssystemsleverantörens fulla 
uppmärksamhet ska kunden påvisa att ledningen/styrelsen tagit beslut om att byta 
standardsystem och visa genuint intresse för det specifika systemet. 

7.4 Förslag på fortsatt arbete 

Det framkom i mitt resultat att det förekommer tre olika sätt att etablera en 
kundkontakt. Ett av sätten var att en upphandlingskonsult var inblandad. Som förslag 
på fortsatt arbete skulle det vara intressant att undersöka närmare vilka effekter detta 
kan ha på implementeringen av ett standardsystem. Vilka tillvägagångssätt har en 
upphandlingskonsult när de hjälper sina kunder med anskaffning av affärssystem? 

Det nämndes i problemområdet att små och medelstora företag ofta är beroende av 
affärssystemleverantören, men hur ser beroendet ut när en upphandlingskonsult är 
inblandad i anskaffningen. Vilka problem kan uppstå och vem är ansvarig för dessa? 
Hur påverkas affärssystemsleverantören av att en upphandlingskonsult är involverad?  

En av de faktorer som affärssystemsleverantören tittar på enligt denna undersökning 
är de finansiella faktorerna där kundföretagets omsättning är viktig. Det finns en 
mängd företag där omsättning inte uppgår till affärssystemsleverantörerna gränser. 
Vad finns det för alternativa affärssystemsleverantörer för dessa företag som stöder 
deras verksamhet? Vad skiljer dessa från de som ingår i denna undersökning. 
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APPENDIX I 
 

Intervjuguide 

 

1. Vilka arbetsuppgifter har Ni? 

2. Hur länge har Ni arbetat på företaget? 

3. Vilken storlek på företag arbetar Ni med (minimum)? 

- Antal anställda 

- Omsättning 

4. Hur ser arbetsgången ut när en kund är intresserad av Ert system?  

5. Vilken betydelse har kundföretagets verksamhetsbransch för implementeringen av 

Ert system?  

6. Vilken betydelse har kundföretagets  

- Arbetssätt innan implementeringen?  

- Organisationsstruktur?  

7. Hur påverkar kundföretagets IT-erfarenhet och hur identifieras detta? 

8. Hur identifieras kundföretagets behov som standardsystemet kan hantera? 

9. Vilka krav ställs på tidsåtgången vid implementeringen från kunden sida?  

10. Vilka andra faktorer är av betydelse innan implementering av standardsystem? 
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APPENDIX II 
Utskrift av intervjuer 

Respontent 1 (R1) 

Den första personen jag intervjuade var ansvarig för kontoret och även ansvarig för 
försäljning av affärssystemet. Han har inte arbetat så länge med just detta system men 
har lång erfarenhet sen tidigare att sälja affärssystem.  

Vilken storlek på företag arbetar Ni med (minimum)? De företag som vi arbetar med 
bör ha en storlek på mellan 50-70 miljoner som minimun. 

Hur ser arbetsgången ut när en kund är intresserad av Ert system? Vi tittar först på 
om kunden är kvalificerad. Vill vi göra affärer med kunden, är det lönt att starta ett 
projekt och har det förutsättningar att lyckas. Vi lyssnar på vad kunden efterfrågar och 
utvärderar om vårt system kan lösa detta. Det är också viktigt att ta reda på om 
kunden har egen kompetens inom området för att avgöra om de krav de ställer är 
rimliga för deras verksamhet. 

Vilken betydelse har kundföretagets verksamhetsbransch för implementeringen av Ert 
system? De företag som vi främst inriktar oss på är handelsföretag, tryckerier och 
tjänsteproducerande företag. Tillverkande företag med enklare tillverkningsprocesser 
är också tänkbara branscher men företag med alltför avancerad tillverkningsprocess 
tackar vi nej till. 

Vilken betydelse har kundföretagets arbetssätt innan implementeringen? Kunden bör 
ha ordning och reda samt ha ett bra sätt att arbeta sedan tidigare. Det är en viktig 
förutsättning. 

Hur påverkar kundföretagets IT-erfarenhet och hur identifieras detta? Det 
identifieras utifrån de frågor som kunden ställer. Man märker det rätt. 

Hur identifieras kundföretagets behov som standardsystemet kan hantera? När 
kunden blivit kvalificerad övertygar man kunden om vikten av en förstudie. Vilket 
inte är speciellt svårt då kunden idag ofta inser detta. Om kunden däremot inte är 
intresserad av detta kan det avgöra att det inte blir någon affär 

Vilka krav ställs på tidsåtgången vid implementeringen från kunden sida? De kunder 
som förväntar sig att en implementation ska ta två veckor är också sådana kunder som 
vi tackar nej till. En normal standardimplementation tar ca 1 månad utan 
anpassningar. Som ett exempel kan en implementering på ett företag med 15 
användare och 250 miljoner i omsättning ta 3-6 månader. Tiden avgörs i stor 
utsträckning av vilken möjlighet kunden har att avsätta tid för projektet. 

Vilka andra faktorer är av betydelse innan implementering av standardsystem? Det är 
viktigt att klargöra vad kunden förväntar sig och få ner dessa förväntningar till en 
rimlig nivå. Även höja våra egna förväntningar för att möta kundens förväntningar. 
Det är mycket viktigt att de samstämmer för att projektet ska lyckas. 

 

Respondent 2 (R2) 

Respondent 2 har arbetar i 5 år på företaget och är säljansvarig och kvalificerar 
kunderna i ett första skede. 
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Hur ser arbetsgången ut när en kund är intresserad av Ert system?  I själva 
kvalificeringen utgår man från ett antal olika parametrar. Dessa parametrar är bland 
annat omsättningen på företaget som bör vara minst 200 miljoner för att kunden ska 
kunna bära en så stor investering, som det innebär att anskaffa ett affärssystem. 
Investeringen kan sträcka sig inom intervallet 300 tusen till 1 miljon kronor för själva 
systemet med implementering. Företaget måste också har god soliditet. Dessa 
parametrar måste vara godkända för att vi ska gå vidare i en affär. Vidare är den 
tekniska plattformen viktig. Har kunden en tidigare tradition med att jobba med Unix-
plattform finns ingen förutsättning att jobba vidare. 

Vilken betydelse har kundföretagets verksamhetsbransch för implementeringen av Ert 
system? Vår styrka finns i branscher såsom distribution och tillverkning med enklare 
tillverkningsprocesser. Andra branscher tackar vi nej till för det finns andra 
affärssystemsleverantörer som kan dessa branscher bättre. 

Vilken betydelse har kundföretagets arbetssätt innan implementeringen? Det är 
viktigt att få en bra kontaktperson hos kundföretaget som kan beskriva företaget och 
dess verksamhet på ett bra sätt. Det är viktigt med ett bra förtroende. 

Vilka andra faktorer är av betydelse innan implementering av standardsystem? 

(Han nämner upphandlingskonsulter som han inte tycker om.). En 
upphandlingskonsult kör sina standarddokument för upphandling, frågeformulär som 
affärssystemleverantören ska svara på. Dessa besvarade frågeformulär är sedan ett 
underlag när konsulten tillsammans med kunden väljer ut vilka leverantörer man ska 
gå vidare med. Det finns en tendens att dessa konsulter styr upphandlingen mot sin 
favoritleverantör där de själva kan få ytterligare konsulttid som projektledare vid 
själva implementeringen. Ytterligare en nackdel när en upphandlingskonsult är 
inblandad är att all information filtreras genom denna konsult vilket gör att kunden 
inte får maximal utdelning av systemet. 

Bästa sättet enligt Person B är att försöka välja en affärssystemleverantör som har ett 
system som kan uppfylla kundens behov och jobba fram en bra lösning tillsammans 
med. Detta ställer krav på att kunden har en sådan kompetens hos sig. 

Han menar vidare att man får se det som en långsiktig relation när man anskaffar ett 
affärssystem, vilket försvåras när det finns en tredje part ,upphandlingskonsult, 
emellan. För att det ska bli en bra lösning krävs direktkontakt med kunden. 

Det förekommer fastprisåtagande det vill säga kunden får ett fastställt pris för system 
och implementering, vilket kan vara bra för kunden för att veta vad investeringen 
kommer att kosta. Men det hämmar kreativiteten för affärssystemsleverantören, vi 
tittar på nedlagd tid och gör endast det som måste göras. 

Vi säljer standardprocesser och krävs anpassningar har vi gjort fel i utvecklingen av 
vårt system. Den enda anpassning som görs är den som behövs för att kunden är unik. 

Hans råd till en kund som ska köpa system välj en affärssystemleverantör och jobba 
fram en lösning och ha eventuellt en ytterligare systemleverantör som referensföretag. 

Tillsist vill person B poängtera ytterligare en viktigt faktor som är Management 
kontakten. - Den kontakt som sker mellan vår ledning och företagets ledning. Är inte 
kundföretagets ledning intresserad av bytet av affärssystem påverkar det hela 
projektets kvalité. Han återkommer till upphandling konsulternas roll där de ofta inte 
är intresserade av denna inblandning.  
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Respondent 3 (R3) 

Den tredje personen som intervjuades är säljare och har jobbat på företaget i tre år 

Vilken storlek på företag arbetar Ni med (minimum)? Företagen bör har en 
omsättning mellan 70-100 miljoner kronor och ha cirka 50 anställda. 

Hur ser tillvägagångssättet ut när en kund är intresserad av Ert system? Det finns två 
sätt antingen kontaktar kunden oss, det här fallet är ej så vanligt, och då är ofta en 
upphandlingskonsult inblandad. Kunden kommer med en färdig kravspecifikation. 
Det andra sättet är att vi kontaktar kunden. Vi har goda kunskaper om marknaden och 
potentiella kunder och vet när det kan vara aktuellt med eventuellt byte av 
affärssystem. Säljprocessen i korta drag ser ut på följande sätt. Vi bokar ett första 
möte av informationskaraktär med kunden som senare leder till att en behovsanalys 
görs hos företaget för att identifiera de kritiska flödena exempelvis 
produktionsplanering. Därefter görs en presentation av systemet över dessa flöden. 
Kunden vill se funktionalitet. Det är svårt att visa hela systemet i detta skede. 

Vilken betydelse har företagets verksamhetsbransch?  Vårt företag vänder sig till i 
stort sett alla branscher. 

Vilken betydelse har företagets arbetssätt och organisationsstruktur? Systemet 
påverkar hela företaget såsom ekonomi, produktion och inköp mm. Arbetssätt kan 
förändras i och med byte av affärssystem men i projektet ställs systemet in så att 
kundens arbetssätt och flöden används i så stor utsträckning som möjligt. Därmed 
behöver kunden inte ändra tidigare arbetssätt och organisation. 

Hur påverkar kundföretagets IT-erfarenhet och hur identifieras detta? Detta påverkar 
hur stor utbildningsinsatsen det blir vid implementeringen. Kundens kompetens 
säkerställs i utbildningen och via ”examen”.  

Vilka andra faktorer är av betydelse? Den befintliga lösning som kunden använder 
idag är av betydelse och påverkar sättet att sälja in vår lösning.  

 

Respontent 4 (R4) 

Denna personen har arbetat på företaget i 6 år som säljare. 

Vilka storlek har företagen som Ni arbetar med? 

- Antal anställda  >100 

- Omsättning  100-500 miljoner 

Tidigare arbetade vi mest med medelstora företag men nu finns även större koncerner 
med bland våra kunder. I framtiden kommer vi även att inrikta oss mot företag som 
har färre än 100 anställda. 

Hur ser arbetsgången ut när en kund är intresserad av Ert system? När kunden hör av 
sig bokas ett första möte. Innan första mötet gör vi första bedömning av kundens 
finansiella kapacitet i och med att det innebär en stor investering att byta affärssystem 
där vi tittar på omsättning och finansiell styrka. Vid själva mötet försöker vi få en bild 
av vad kunden är har för behov även hur stort intresse som finns av att byta system. 
Är det bara ett allmänt intresse från VD eller ekonomichef av att se vilka alternativ 
det finns på marknaden eller har beslut fattats av styrelsen att affärssystemet ska 
bytas. Kunderna har ofta i ett första skede flera olika alternativ av 
affärssystemsleverantörer att välja mellan men ju längre fram i urvalsprocessen, ifrån 
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kundens perspektiv, minskar antalet leverantörer. Så vid själva avtalsförhandlingen är 
vi ofta själva kvar med kanske endast en leverantör som ”ligger på is” om vi inte 
skulle komma överens. 

Vilken betydelse har kundföretagets verksamhetsbransch för implementeringen av Ert 
system? Vi har olika vertikaler såsom livsmedelsproducenter, flygplanstillverkare, 
biltillverkare och företag som arbetar med mode. Det segment som vi inte arbetar med 
så mycket är stat och kommun. 

Hur påverkar kundföretagets IT-erfarenhet och hur identifieras detta? Idag har 
kunderna ofta en bra kompetens inom området. Här har skett en förändring de senaste 
5 åren. Idag kommer ofta kunden med en kravspecifikation som upprättats med hjälp 
av en upphandlingskonsult. När en upphandlingskonsult är inbladad är det den 
konsulten som sköter agendan, det vill säga när möten ska ske, vilket innehåll mötet 
ska ha och hur lång tid vi får för att prata med kunden och göra presentationer mm. 
Det är en klar fördel när vi kan bestämma agendan och lära känna kunden själva. 

Hur identifieras kundföretagets behov som standardsystemet kan hantera? Detta 
identifieras av våra konsulter genom telefonintervjuer med exempelvis 
produktionschefer och ekonomichefer efter det första mötet. De försöker att 
identifiera vilka processer som företaget har och hitta 3-5 punkter som kan anses 
problematiska och vi gör en lösning på dessa problem och visar kunden genom en 
demonstation av systemet. Det kan också vara så att kunden själv tar fram 5-10 
punkter som är intressanta för dem att se. Det kan vara att följa flödet av 
orderprocessen, från att ordern är lagd till att betalning sker av fakturan vid fullgjord 
leverans. 

Vilka krav ställs på tidsåtgången vid implementeringen från kunden sida? Kunden 
kan ställa krav på snabb implementering och vi kan erbjuda detta. När projektet väl 
startats inser ofta kunden själv att tidsschemat är för snävt tilltaget. Från vår sida kan 
vi alltid sätta in fler konsulter om det skulle behövas för att hålla tidsramen men det är 
kundens resurser i form av personalens brist tid som ofta gör att tidsåtgången blir 
längre än planerat. 

Vilka andra faktorer är av betydelse innan implementering av standardsystem? Vi 
väljer inte direkt våra kunder. Finns de inom branscher såsom produktion, distribution 
eller tjänstesektorn är de aktuella kunder. 

 

Respondent 5 (R5) 

Denna person arbetar som konsult med specialisering på applikationen Personal och 
har arbetat på företaget i 2 år. Personen är med i ett första skede när kunden är 
intresserad av systemet till att vara med att starta upp systemet hos kunden. Även 
utbildning av applikationen ingår i arbetsuppgifterna. 

Vilka storlek har företagen som Ni arbetar med? Alltifrån ca 100 anställda till stora 
kommuner. 

Hur ser arbetsgången ut när en kund är intresserad av Ert system? När 
offertförfrågan från kunden är lagd erhåller säljare ett underlag av frågor från kunden 
angående systemets funktionalitet. De frågesammanställningar som kunden skickar är 
ofta upprättade av en upphandlingskonsult. Dessa frågor besvaras av oss konsulter. 
Det första besök som vi gör hos kunden är för att demonstrera applikationen. Ibland 
sker en kontakt innan detta mötet för att identifiera kundens specifika krav men oftast 
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körs en demonstration av applikationen i standardutförande. Vi visar de flöden som 
finns i systemet för de som ska använda systemet. 

Vilken betydelse har kundföretagets verksamhetsbransch för implementeringen av Ert 
system? Vi arbetar med de flesta branscher men de branscher där våra kunder finns är 
bilindustrins underleverantörer, serviceföretag, informationsföretag samt 
anläggningstung industri. 

Vilken betydelse har företagets arbetssätt och organisationsstruktur? Byte av system 
förändrar ofta kundens sätt att arbeta. Ett exempel kan vara att kunden tidigare 
använts sig av en servicebyrå och enbart registrerat in tider i lönesystemet. Anskaffar 
företaget ett eget personalsystem förändras arbetssättet automatiskt genom att de då 
bland annat även har ansvar för grunddata i systemet.  

Hur påverkar kundföretagets IT-erfarenhet och hur identifieras detta? För mitt arbete 
spelar det ingen roll. Vi arbetar med slutanvändare. 

Hur identifieras kundföretagets behov som standardsystemet kan hantera? Det säljs in 
ett uppstarts-projekt där behoven i detalj identifieras hos kunden. Resultatet av 
projektet visar även vilka anpassningar som måste göras av systemet.  

Vilka andra faktorer är av betydelse innan implementering av standardsystem? En 
faktor som spelar in är hur nöjd kunden är med sitt nuvarande system. 

 

Respondent 6 (R6) 

Denna person arbetar som verksamhetskonsult. Bland arbetsuppgifterna ingår att visa 
system för kunder och ta reda på vilka behov de har och anledningen till varför de 
byter system. Har arbetat på företaget sedan 1996. 

Vilken storlek har företagen Ni arbetar med? Vi säljer till företag med en omsättning 
på 100 miljoner kronor eller mer. Antalet anställda från 20 stycken och uppåt. 

Hur ser arbetsgången ut när en kund är intresserad av Ert system? Vi tittar på om 
kunden kan kvalificera sig. Är de i en bransch vi har möjlighet att stödja med vårt 
system. Vi försöker också ta reda på hur stort intresset är för att byta system. Har de 
tillräckligt stor budget avsatt för att anskaffa ett system. 

Vilken betydelse har kundföretagets verksamhetsbransch för implementeringen av Ert 
system? Vi inriktar oss på distributionsföretag och enklare tillverkningsindustri. 

Vilken betydelse har kundföretagets arbetssätt innan implementeringen? Vi ser hur de 
arbetar med hjälp av det system de har idag samt hur de manuella rutinerna ser ut 
omkring systemet. Här är också viktigt att ta reda på varför kunden inte är nöjd med 
dagens system. 

Hur påverkar kundföretagets IT-erfarenhet och hur identifieras detta? Vi tittar på hur 
kundens IT-organisation och ser vilken kompetens som finns för att se vem som ska 
driva projektet från kunden sida. Detta för att veta hur stor del av arbetet som vi 
kommer att utföra i projektet. Detta inkluderas offerten. 

Hur identifieras kundföretagets behov som standardsystemet kan hantera? Kunden 
vet ofta själv vilket behov den har. Det förekommer även att en tredjepartsleverantör 
finns med i bilden som har hjälpt kunden med kraven. Ofta skickas det över 
detaljerade frågeformulär på upptill 50 sidor som vi ska besvara innan vi ens träffat 
kunden. Samma frågeformulär har skickats till 5-6 andra systemleverantörer. Detta 
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används av tredjepartsleverantören för att göra ett urval av ett par stycken 
systemleverantörer för kundens räkning. 

Vilka krav ställs på tidsåtgången vid implementeringen från kunden sida? Kundens 
krav kan vara att systemet ska vara infört innan ett visst datum eller vid ett årsskifte. 
Kravet kan bero på att bolaget blir uppköpt och kommer ingå i en koncern som har 
vårt system. Vid ett sådant tillfälle krävs det ofta att implementeringen ska gå fort. 

Vilka andra faktorer är av betydelse innan implementering av standardsystem? Har 
vårt system möjlighet att hjälpa kunden.  

 

Respondent 7 (R7) 

Denna person har en bakgrund som ekonom och har arbetat tidigare på 
ekonomiavdelning som controller men har arbetat på företaget i 4 år. De 
arbetsuppgifter som personen har är pre-sales suppurt, att utföra en förstudie hos 
kunden, driva implementationprojekt och parametersätta systemet samt att utbilda 
kundföretaget i systemet. Det gäller att vara ett bollplank till kunden och snabbt kunna 
sätta sig in i kundens verksamhet samt vara expert på systemet. Detta för att snabbt 
kunna ge förslag på hur flödena ska se ut. I ett senare skede är jag en länk till våra 
programmerar vid kundanpassningar där kundens problem identifieras och behöver en 
lösning.  

Vilka storlek har företagen som Ni arbetar med? Här tittar vi på antalet användare 
alltifrån 5-300 användare men främst 10-30 användare. 

Hur ser arbetsgången ut när en kund är intresserad av Ert system? Den första 
kundkontakten kan ske genom att kunden tar kontakt med oss. De har inhämtat 
information om systemet på egen hand antingen genom andra användare eller övriga 
kontakter. Det andra typen av första kundkontakt sker genom att våra säljare söker 
upp kunden.  

Vilken betydelse har kundföretagets verksamhetsbransch för implementeringen av Ert 
system? Detta är bland de viktigaste faktorerna att företaget finns i en bransch där vi 
har vårt fokus. De branscher där vi har många implementationer är handelsföretag och 
tjänsteföretag där man arbetar i projektform med tidsredovisning. 

Vilken betydelse har företagets arbetssätt och organisationsstruktur 

Organisation bör vara lik vår, det vill säga en mindre organisation spelar bättre ihop 
med mindre konsultorganisationer och vice versa. För att ett samarbete ska fungera 
krävs att organisationerna passar ihop så inte den ena organisationen slukas upp av 
den andra. 

Hur påverkar kundföretagets IT-erfarenhet och hur identifieras detta. Det är en viktig 
faktor för att bedöma hur stor utbildningsinsatsen bör vara i projektet. Vi identifierar 
detta med tester. 

Hur identifieras kundföretagets behov som standardsystemet kan hantera? När den 
första kontakten gjorts utförs en förstudie där vi börjar med att ta reda på kundens 
vision. Varför vill kunden bli en partner till oss. Därefter ser vi om kunden passar in 
utifrån kundens framtida planer exempelvis e-handel, utlandsetableringar, om de har 
kontor utspridda inom Sverige eller i utlandet mm. Det faktorer som har med kundens 
lokalisering att göra är viktiga för att se om vår organisation finns där kunden finns. 
När visionen är kartlagd tittar vi efter fokusområden. Kunden vill lösa allt på en gång 
men det finns oftast inte resurser hos kunden att göra detta. Därför börjar vi med att 
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plocka ut de moduler av systemet som är viktigast att implementera först och sedan 
sker implementeringen stegvis i organisationen. 

Vilka krav ställs på tidsåtgången vid implementeringen från kunden sida? Kunden 
kan ställa krav på att systemet ska vara i drift efter ett årsbokslut eller att de har en 
säsongsbetonad verksamhet och vill implementera systemet vid lågsäsong. 

Vilka andra faktorer är av betydelse innan implementering av standardsystem? Det 
finns ytterligare en faktor som är mycket viktig och det är att det finns bra personkemi 
i kontakten med kunden. Det framtida samarbetet med kunden är viktigt att det 
fungerar. Vi tittar på hur förändringsbenägenheten är hos kunden. Det finns oftast 
alltifrån de som tycker att det gamla systemet fungerar bra till de som gärna vill se 
förändringar och använda ny teknik. 

 

 

 

 


