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Sammanfattning 
 

Dagens företag är i stort behov av information  och därmed ett fungerande 
informationssystem. I samband med framtagande av ett informationssystem talas det 
ofta om egenutveckling eller anskaffning av ett standardsystem. Det uppstår dock 
situationer då företag väljer att uppgradera sitt befintliga affärssystem till en nyare 
version, och därmed slipper att egenutveckla eller nyanskaffa. 

 

Detta arbete syftar till att undersöka vilka faktorer en organisation fokuserar på vid 
versionsbyte. För att kunna besvara rapportens problemställning har intervjuer 
genomförts med fem olika företag som alla har erfarenhet av versionsbyte. Utifrån det 
material som samlats in i samband med intervjuerna anser författaren att ett 
tillfredsställande resultat nåtts. Det framtagna resultatet bidrar till att god kunskap nås 
om vilka faktorer det fokuseras på vid versionsbyte. I enighet med det förväntade 
resultatet har ett antal faktorer kunnat exemplifierats. 
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1 Inledning 
 

I dagens företagsklimat hårdnar konkurrensen mellan företag alltmer. Med hjälp av ett 
informationssystem (IS) som stöder den egna verksamhetens informationsbehov 
erhålls en bättre möjlighet att bli ett framgångsrikt företag. Givetvis är det viktigt att i 
grund och botten ha en verksamhet som producerar de varor och/eller tjänster som 
efterfrågas, men utan ett fungerande informationssystem kan det vara svårt att bli ett 
framgångsrikt företag på marknaden.  

 

Hallerström (1992) menar att det både blivit lättare och svårare att utveckla 
informationssystem. Hallerström understryker olika delar som underlättar 
systemutvecklingen, så som utbud av teknik, standardapplikationer och hjälpmedel. 
Dessa delar har bidragit till större möjligheter att finna ett system som 
överensstämmer med de egna verksamhetsbehoven. Det som försvårar utvecklingen, 
skriver Hallerström (1992), är att krav som måste tillfredställas inom organisationen 
har ökat. De ökade kraven hänger samman med att informationssystem numera allt 
oftare används som konkurrensmedel och inte enbart som rationaliserande av 
verksamhetsaktiviteter samt att komplexiteten har ökat i informationssystemets 
domän (Hallerström 1992).  

 

Att anskaffa ett standardsystem skiljer sig avsevärt från att egenutveckla ett system 
skriver Brandt, Carlsson och Nilsson (1998). Beträffande standardsystem är det 
viktigt att det passar in inom ramen för verksamhetens behov av systemet. Nilsson 
(1991) anser att anskaffning av standardsystem utgör en process. Vidare skriver 
Nilsson (1991) att denna process startar i och med att företaget beslutar sig för att 
investera i ett standardsystem och slutar när systemet är i användning och drift på 
företaget.  

 

Forsberg och Nilsson (2000) skriver att upphandling av standardsystem i allmänhet 
har genomgått en förändring under de senaste åren. Den mest genomgripande trenden 
är att företag etablerar djupare relationer med ett litet antal leverantörer. Enligt 
Forsberg och Nilsson (2000) leder detta till ett ömsesidigt utbyte mellan parterna där 
bland annat gemensam utveckling av produkten står i fokus. Upphandlingsprocessen 
har utvecklats från att vara transaktionsbaserad till att vara relationsbaserad, dvs 
relationen mellan leverantör och kund fortlöper även efter inhandlingen av systemet 
(Forsberg och Nilsson 2000). 

 

Det kan dock uppstå situationer då ett företag anser att deras informationssystem i 
stort sett fungerat på ett bra sätt i den egna verksamheten, men att ett modernare 
system skulle vara att föredra. Vad beträffar standardsystem kan det då finnas 
möjlighet att byta till en nyare version av det befintliga systemet. Detta förutsätter 
givetvis att leverantören av standardsystemet kan erbjuda sina kunder en nyare 
version. 
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Brandt m fl (1998) beskriver standardsystem som ett mer eller mindre färdigt system 
som relativt snabbt kan tas i bruk, till skillnad från egenutvecklade system som måste 
byggas från grunden. Enligt författaren till detta arbete borde det innebära att 
versionsbyte av ett standardsystem borde gå både snabbare och enklare att 
implementera än ett helt nytt. Dels för att användarna redan är vana vid miljön samt 
känner till hur systemet är uppbyggt, men framförallt för att befintlig data direkt kan 
tas i bruk i den nya versionen.  

 

 

1.1 Problemprecisering 

 

Det fokuseras ofta på hur ett företag genomför egenutveckling eller upphandling av 
ett nytt affärssystem. Som tidigare nämnts uppstår även situationer då ett företag 
väljer att byta version av det befintliga affärssystemet. Syftet med denna rapport är att 
titta närmare på de situationer där företag väljer att göra ett versionsbyte av sitt 
affärssystem istället för att upphandla ett nytt. Den process som Nilsson (1991) 
beskriver kommer i denna rapport att utgöra utgångspunkten, med versionsbyte som 
inriktning. Ett förväntat resultat med detta arbete är att få en inblick i vilka faktorer ett 
företag fokuserar på vid ett versionsbyte av sitt affärssystem. Rapportens 
problemprecisering lyder således: 

 

Vilka olika faktorer fokuserar en organisation på vid versionsbyte av affärssystem? 

 

Med utgångspunkt från de efterforskningar som författaren till denna rapport gjort, så 
anses versionsbyte av affärssystem vara ett område som är relativt outforskat. Detta 
faktum motiverar ytterligare behovet av ett arbete av den här karaktären. 

 

 

1.2 Metod 

 
För att kunna besvara rapportens problemprecisering var det nödvändigt att välja 
metod som bidrog till att samla in tillräckligt med material för det aktuella 
problemområdet. Författaren ansåg att intervju passade bäst vilket blev det slutliga 
valet av metod. När intervju valts som metod skapades intervjufrågorna. Syftet med 
frågorna var att besvara arbetets problemställning. Det har även funnits i åtanke vid 
skapandet av intervjufrågorna att beröra alla delar i processen versionsbyte. 
 
För att få fram företag som skulle kunna medverka i intervjuerna togs kontakt med IT-
företaget Intentia som utvecklat affärssystemet Movex. För Intentia presenterade 
författaren rapportens problemområde och önskemål framfördes om att få komma i 
kontakt med företag som befann sig i processen versionsbyte eller genomfört denna. 
Intentia visade sig tillmötesgående för författarens önskemål och tog själva kontakt 
med ett antal potentiella företag. Intentia tilldelade författaren fem företag, vilket 
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ansågs tillräckligt för att nå ett bra resultat. Efter detta tog författaren kontakt med de 
olika företagen och avtalade tid för den kommande intervjun. 
 
 

1.3 Resultat och slutsatser 
 

Utifrån det intervjumaterial som sammanställts har en analys gjorts. Något som tydligt 
framgått av denna analys är att de organisationer som övervägt att byta version av sitt 
affärssystem har ett behov av förändring vad det gäller det befintliga affärssystemet. 
Behovet av förändring leder till att företaget ser över vilka lösningar som finns för att 
komma till rätta med det uppstådda behovet. Om versionsbyte varit ett alternativ har 
företaget tagit sig in i processen versionsbyte. Då ett företag beslutat sig för att skaffa 
en ny version av affärssystemet fortsätter arbetet i processen. Gemensamt för de 
företag som deltagit i undersökningen var att en projektgrupp och en projektplan 
framtagits innan eller i samband med att beslut om versionsbyte tagits. Utformningen 
av projektgruppen skiljer sig något företagen emellan. Flera företag har dock låtit 
personal från olika avdelningar delta. Dessa projektdeltagare har sedan tilldelats 
ansvar för att informera övrig personal om hur projektet fortlöper samt att utbilda 
användarna. Faktorer som företagen fokuserar på i beslutsprocessen är alltså 
framtagande av projektgrupp och projektplan samt att ta ett beslut som motsvarar 
företagets behov av affärssystem. 
 

Alla fem företagen har på ett eller annat sätt implementerat den nya versionen 
parallellt med att den gamla fortfarande var i drift. Därefter har olika tester gjorts för 
att redan i detta stadium, innan systemet tagits i bruk i verksamheten, eliminera 
eventuella fel. I samband med implementeringen har någon form av anpassning 
gjorts, antingen av systemet eller verksamheten. Det som avgjort vilka anpassningar 
som gjorts är vilka behov verksamheten och användarna har samt vilken filosofi som 
råder på företaget angående anpassningar. I de flesta fall har anpassningar gjorts av 
både verksamhet och system. 
 

Då den nya versionen tagits i drift återstår i regel en del efterarbete. Författaren anser 
det viktigt att tid ägnas till efterarbete så att verksamheten kan försäkra sig om att 
systemet uppträder så som önskas och att eventuella fel rättas. Ett system som inte 
uppträder som beräknat svarar heller inte mot verksamhetens behov, vilket även kan 
bli väldigt kostsamt. 
 

Utifrån det insamlade materialet och rapportens analys har ett resultat tagits fram. 
Följande faktorer fokuserar en organisation på vid ett versionsbyte av affärssystem: 

• Beslut 

• Projektgrupp 

• Projektplan 

• Utbildning 

• Konvertering av data 

• Testkörning 
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• Anpassning 

• Kontroll och rättande av eventuella fel 
 

Vika konsekvenser får då detta resultat? De faktorer som är viktiga vid versionsbyte 
kan vara en riktlinje för organisationer att fokusera på som ska genomföra ett 
versionsbyte. 

 

1.4 Rapportens struktur 

 

I syfte att ge en bättre förståelse för det kommande problemområdet ges i kapitel 2, 
Bakgrund, en beskrivning av olika begrepp som är centrala. I kapitel 3, Problem, 
beskrivs rapporten problemområde. Utifrån detta problemområde beskrivs sedan i 
samma kapitel den definierade problempreciseringen. Kapitel 4, Tillvägagångssätt, 
beskriver bl a det metodval författaren gjort för det fortsatta arbetet samt hur själva 
genomförandet gått till. Det material som insamlats under arbetets gång presenteras i 
kapitel 5, Materialpresentation. I kapitel 6, Analys, analyseras det material som 
sammanställts i kapitel 5. Kapitel 7, Resultat, innehåller rapportens resultat. Till sist 
rundas rapporten av med kapitel 8 Diskussion, där författaren för en diskussion utifrån 
de erfarenheter och resultat som gjorts under arbetets gång. 
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2 Bakgrund 
 

Denna rapport kommer att behandla hur versionsbyte av affärssystem går till. I syfte 
att få en bra inblick i ämnesområdet kommer i detta kapitel betydelsefulla begrepp att 
klargöras. I kapitel 2.1 beskrivs informationssystem, i kapitel 2.2 ges en utförlig 
beskrivning av standardsystem och i kapitel 2.3 beskrivs affärssystem. Dessa tre 
begrepp är av central betydelse för rapporten. I figur 10 (bilaga 3) sätts de olika 
begreppen in i ett gemensamt sammanhang som ligger till grund för det fortsatta 
arbetet. 

 

 

2.1 Informationssystem 

 

Informationssystem är ett begrepp som ofta används ute i näringslivet. Definitionen på 
detta begrepp skiljer sig mellan olika författare. Nedan följer några olika förslag på 
hur begreppet informationssystem kan definieras. Enligt den litteratur som författaren 
av denna rapport tagit del av uppfattas dessa definitioner som representativa för 
begreppet informationssystem. 

 

Andersen (1994) menar att information är upplysningar om faktiska och tänkta 
förhållanden. Data säger han är en samling av symboler eller signaler som är bärare 
av dessa upplysningar. Andersen skiljer på orden information och kunskap, där 
kunskap är en människas förståelse för tänkta och faktiska förhållanden. Vidare 
skriver Andersen (1994) att med informationssystem avses ett system som förmedlar 
information mellan människor. Syftet med detta informationsbyte är att förbättra 
kommunikationen mellan människorna.  

 

Langefors (1973) definierar informationssystem som:  

 

”A system of information sets needed for decision and signalling in a larger system 
(of which it is a subsystem) containing subsystems for  

collecting 

storing 

processing 

distributing 

information sets” (Langefors 1973, s. 195) 

 

Enligt Goldkuhl (1993) är ett informationssystem ett fenomen som: 

 

• Ingår i och är avsett att stödja en omgivande verksamhet 
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• Realiserar (på basis av mänskligt formulerade instruktioner) olika språkliga 
handlingar, som är informationsskapande och kommunikativa, dvs systemet 
utför arbetsuppgifter i verksamheten. 

• Bygger på och inbegriper en särskild verksamhetsvokabulär – innehåller 
därmed ett formellt verksamhetsspråk, dvs det är fördefinierat, standardiserat 
och avgränsat. 

• Relaterar olika grupper av människor till varandra. 

 

Termen informationssystem har främst kommit att användas för maskinella (dvs 
databaserade) informationssystem skriver Bergvall och Welander (1996). Bergvall 
och Welander (1996) anser dock att ett informationssystem även inbegriper de 
manuella rutinerna av informationsanvändningen. De understryker därmed att 
informationssystemet är en del av verksamheten, eller en del av en specifik 
verksamhetsfunktion. Informationssystem i verksamheten diskuteras vidare i kapitel 
2.1.1. 

 

Ett informationssystem effektiviserar hela organisationen, om rätt information finns på 
rätt plats vid rätt tid menar Hägerfors (1995). Vidare säger Hägerfors (1995) att 
informationssystemet även innefattar människor och deras arbetsuppgifter, 
informationshantering samt en fördelning av arbetsuppgifter. 

 

Figur 1 nedan, visar på de olika faser som en traditionell livscykel för 
systemutveckling består av. Figuren bygger på den livscykelmodell som presenteras 
av Andersen (1994). Vid systemutveckling talas det ofta om att antingen egenutveckla 
ett system eller att inhandla ett standardsystem. Fokus för detta arbete är 
informationssystem i form av standardsystem, då antalet standardsystem ökar på 
marknaden. Av denna anledning beskrivs ej egenutvecklade informationssystem, utan 
endast standardsystem i denna rapport. Beskrivningen av standardsystem återfinns i 
kapitel 2.2. 

 

 

Förändrings-      Analys               Utformning       Realisering       Implemen-         Förvaltning        Avveckling
analys        tering                och drift

Krav speci-
fikation

 

Figur 1: Livscykelmodell för utveckling av informationssystem (bearbetad från 
Andersen, 1994, s.41). 
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Texten som följer bygger på den beskrivning som Andersen (1994) gör av sin 
livscykelmodell och förklarar figur 1 som grafiskt visar livscykelmodellen. Arbetet 
med utvecklingen av ett informationssystem inleds med fasen förändringsanalys där 
verksamhetens problem och möjligheter studeras. Beskrivningar av verksamhetens 
nuvarande situation, den önskade situationen och vilka behov av förändringar som 
finns i verksamheten dokumenteras. Utifrån denna analys tas beslut om vilka åtgärder 
det fortsatta arbetet ska fokusera på. 

 

I fasen analys analyseras på vilket sätt ett informationssystem kan underlätta arbetet i 
verksamheten. Då bestäms bl a vilken information systemet skall innehålla, hur 
informationen skall behandlas och flöda i organisationen. I denna fas bör en 
kravspecifikation tas fram som specificerar de krav som informationssystemet ska 
uppfylla. I fasen utformning bestäms och utformas den tekniska lösningen som till 
exempel maskinutrustning, datalagringsstruktur och utvecklingsverktyg. I fasen 
realisering, tillverkas själva systemet genom bland annat programmering utifrån de 
underlag som tidigare tagits fram. Fasen implementering omfattar installation och 
start av det nya systemet. Förvaltning och drift innebär den dagliga driften av 
systemet samt de förbättringar av systemet som görs. I fasen avveckling tas hänsyn till 
ett eventuellt framtida behov av lagrad information som är användbart när systemet 
någon gång i framtiden tas ur bruk. 

 

Begreppet informationssystem kommer i detta arbete främst ha sin utgångspunkt ifrån 
Andersens (1994) beskrivning, dvs att informationssystemet lagrar och förmedlar 
information mellan medarbetarna i verksamheten. De delar av informationssystem 
som kommer att bearbetas i detta arbete är de delar som Bergvall och Welander 
(1996) beskriver som maskinella, alltså ej information som förekommer manuellt i 
verksamheten. Sammanfattningsvis innebär alltså informationssystem i detta arbete 
ett maskinellt system som lagrar och förmedlar information mellan en verksamhets 
medarbetare. Denna definition av begreppet informationssystem anses central för det 
fortsatta arbetet med versionsbyte av affärssystem.  

 

 

2.1.1 Informationssystem i verksamheten 

 

Andersson & Nilsson (1996) och Anveskog m fl (1984) anser att utveckling av 
informationssystem används för att komma till rätta med olika typer av problem i en 
verksamhet, samt tillämpas för att lösa tänkbara framtida problem i verksamheten. 
Vidare skriver dessa författare att informationssystem endast ska utvecklas om de på 
något sätt kan underlätta eller förbättra förhållanden i verksamheten. 
Informationssystem måste kunna bearbeta både extern och intern information på ett 
sådant sätt att det framkommer ny information som ger god grund för beslut och 
handlingar inom verksamheten (Andersson & Nilsson 1996, Anveskog 1984). 
Systemet måste kunna sprida information till verksamhetens egna medarbetare, till 
kunder och myndigheter (Andersen 1994). 
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Goldkuhl (1995) säger att det måste råda samstämmighet mellan informationssystem 
och den övriga verksamheten. Informationssystemet och verksamheten måste stämma 
väl överens vad det gäller de övergripande målen, verksamhetsprinciper och 
språkbruk. Andersen (1994) skriver att informationssystemet är en del av 
verksamheten (se figur 2), samt att dess funktion är att underlätta arbetet i 
verksamheten genom att framförallt verka för god kommunikation mellan användare 
inom organisationen och externa informationskällor. 

 

 

Informationssystemet

Information

Information

Information

Information

Verksamheten

 

Figur 2: Informationssystemet är en del av verksamheten (Källa: Andersen 1994, 
s.25) 

 

 

Figur 2 visar att informationssystemet tjänar verksamheten samtidigt som det är en del 
av densamma. Figuren beskriver även att informationssystemet samlar in information 
både från verksamheten och dess omgivning, men även att information distribueras 
till verksamheten och dess omvärld. För det fortsatta arbetet är det viktigt att ha 
klargöra att informationssystemet både är en del av verksamheten samtidigt som det 
fyller en viktig funktion i verksamheten.  

 

 

2.2 Standardsystem 

 

I detta kapitel beskrivs standardsystem. Som tidigare nämnts beskrivs ej 
egenutvecklade informationssystem i detta arbete eftersom det inte ligger inom ramen 
för problemområdet. Det finns flera olika typer av standardsystem, tex 
redovisningssystem, MPS system och affärssystem. Affärssystem är den typ av 
system som tillhör problemområdet och diskuteras vidare i kapitel 2.3. 
Standardsystem i allmänhet diskuteras vidare i detta kapitel.  
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Standardsystem är ett begrepp som definieras på ett flertal sätt. Nilsson (1991) 
beskriver ett standardsystem som en färdig programvara som efter en viss anpassning 
kan utnyttjas i ett företags verksamhet. Vidare skriver Nilsson att ett standardsystem 
kan betraktas som en paketerad systemlösning. Enligt Brandt m fl (1998) och 
Anveskog m fl (1984) är ett standardsystem ett system som utvecklats av en 
leverantör för att kunna motsvara flera kunders behov (se figur 3). På så sätt köper 
användaren ett färdigt system istället för att utveckla ett system på egen hand. 
Anveskog m fl (1984) skriver även att standardsystem kan ses som en form av 
produktutveckling mellan köpare och leverantörer.  

 

 

Kund
A

Kund
B

Kund
n

Standard-
system

Lev.
Anskaffar

Använder

Marknadsförs av

Är utvecklat av

 

Figur 3: Definition av standardsystem (Källa: Anveskog m fl 1984, s.10). 

 

 

Figur 3 karaktäriserar standardsystem på ett sätt som stämmer väl överens med hur 
begreppet kommer att beskrivas i detta arbete, dvs ett system som utvecklas som en 
standard av en leverantör för att passa flera olika verksamheter.  

 

 

2.2.1 För- och nackdelar med standardsystem 

 

Informationssystem i form av standardsystem har både för- och nackdelar. Brandt  
m fl (1998) säger att standardsystem är generella system som vanligtvis bygger på 
bred erfarenhetsbas grundad på olika företagstillämpningar. En av de stora fördelarna 
med standardsystem, skriver Brandt m fl (1998), är att flera företag kan utnyttja 
samma system istället för att ”uppfinna hjulet på nytt”. Denna idé leder således till att 
tid, kostnader och ansträngningar fördelas på flera företag och användare. Dexner 
(1995) och Nilsson (1991) anger ytterligare fördelar med standardsystem. 
Standardsystem ses framförallt som en färdig produkt som snabbt kan tas i bruk. Det 
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finns även en kunskapsmassa inbyggd i systemet eftersom leverantören successivt 
kompletterat och förbättrat systemet. 

 

Det finns en hel del fallgropar med standardsystem som Andersen (1994) och Nilsson 
(1991) redovisar. Valet av standardsystem kan i vissa fall ske förhastat utan att en 
ordentlig analys av verksamhetens behov gjorts. Anledningen till detta kan vara att 
tillräckligt med tid inte finns för att undersöka om systemet passar in i verksamheten. 
Detta kan leda till att ett företag inhandlar ett system som inte uppfyller 
verksamhetens krav. Vidare påpekar Andersen (1994) och Nilsson (1991) att ett 
standarsystem som ej passar verksamheten kan leda till stora anpassningskostnader 
som kan bli betydligt större än vad inköpskostnaden för systemet är. Ytterligare en 
nackdel kan vara att kunden blir alltför beroende av leverantören på grund av att 
tillräcklig kunskap kanske saknas inom det egna företaget.  

 

 

2.2.2 Styrande och följande standardsystem 

 

Det finns enligt Andersson och Nilsson (1996) två olika filosofier när det gäller 
utveckling och användning av standardsystem i affärsverksamheter: 

 

• Styrande standardsystem vilket innebär att standardsystemet är ”styrande” för 
verksamhetens arbetssätt. 

• Följande standardsystem vilket innebär att standardsystemet är ”följande” 
efter verksamhetens arbetssätt. 

 

Förutsättningen för styrande standardsystem, skriver Brandt m fl (1998), är att kunden 
anammar leverantörens inbyggda verksamhetskoncept i systemet. Vidare säger Brandt 
m fl (1998) att även om kunden tar emot leverantörens verksamhetskoncept utesluter 
inte detta att det finns vissa grader av flexibilitet innanför det givna 
verksamhetskonceptet. Leverantören tillhandahåller utifrån ett scenario över företags 
affärsverksamheter en stor uppsättning parametrar som det går att ställa in systemet 
efter innan det körs igång och som senare kan ändras under förvaltningsskedet 
(Brandt m fl 1998). Andersson och Nilsson (1996) anser att styrande standardsystem 
framförallt lämpar sig för kunder vilka har begränsad kunskap och kompetens att 
själva kunna utveckla sitt system och sin verksamhet 

 

Vidare skriver Andersson och Nilsson (1996) att när ett följande standardsystem 
används uppnås en större grad av kundanpassningar i systemet istället för rena 
verksamhetsanpassningar. Standardsystem av typen följande system är betydligt mer 
generella än ett styrande system, eftersom det inte finns något specifikt förslag till 
upplägg för verksamheten från leverantörens sida. 
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I detta arbete görs ej någon avgränsning till styrande eller följande standardsystem. 
Tanken är mer att se på vilket sätt de olika organisationerna uppfattar den nya 
versionen av affärssystemet, styrande eller följande.  

 

 

2.2.3 Anskaffning av standardsystem 

 

Enligt Nilsson (1991) utgör anskaffning av standardsystem en process som startar i 
och med att ett företag beslutar sig för att investera i standardsystem och slutar när 
systemet är i drift. Processen som Nilsson (1991) beskriver sätts in i ett sammanhang 
som rör versionsbyte i figur 7 (kapitel 2.3.3). Nilsson (1991) placerar in anskaffning 
av standardsystem i ett större sammanhang genom att studera ett standardsystem ur 
kundens synvinkel: 

 

• Anskaffning (upphandling) 

• Användning (drift) med förvaltning (underhåll) 

• Avveckling av standardsystemet 

 

Med versionsbyte som utgångspunkt skulle möjligtvis den sista punkten kunna ändras 
till avveckling eller uppgradering av standardsystem. Avveckling görs troligtvis för 
att systemet inte längre svarar mot verksamhetens behov, men ett versionsbyte kan 
göra att den nya versionen av systemet fyller de luckor som tidigare funnits. 

 

Anskaffningen föregås, enligt Nilsson (1991), av en verksamhetsanalys och kan delas 
in i tre områden: 

 

• Val mellan olika alternativa standardsystem 

• Anpassning av det standardsystem som valts 

• Införande av anpassat standardsystem i verksamheten 

 

Även punkten val mellan olika standardsystem kan sättas i ett perspektiv som rör 
versionsbyte av affärssystem. Då ett versionsbyte görs sker inget val mellan olika 
standardsystem. Däremot föregås ett versionsbyte av en förhandling av pris m.m. 
innan ett kontrakt tecknas mellan leverantör och kund.  

 

Vidare skriver Nilsson (1991) att en viktig del av arbetet med att anskaffa ett 
standardsystem är att jämföra verksamhetens behov och krav mot standardsystemets 
möjligheter och begränsningar. Den första punkten kan eventuellt ifrågasättas ur 
perspektivet versionsbyte. Valet av standardsystem har redan gjorts och samma 
standardsystem ska fortfarande finnas kvar i verksamheten, dock uppgraderat. 
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Eventuellt kan detta istället sättas i relation till valet mellan olika versioner av 
systemet. 

 

 

2.2.4 Anpassning av standardsystem 

 

Dexner (1995) påpekar att en verksamhet bör välja ett standardsystem som uppfyller 
de krav som finns på det tilltänkta systemet. Ett problem kan dock vara att det är svårt 
att hitta ett standardsystem som verkligen täcker verksamhetens alla behov. Andersen 
(1994) menar att ett standardsystem endast löser en del av verksamhetens problem. 
Anveskog m fl (1984) skriver att det finns risk att ett företag för snabbt införskaffar 
ett standardsystem utan att ha klargjort på vilket sätt det ska bidra till att den egna 
verksamheten fungerar bättre. Vidare skriver Anveskog m fl (1984) att 
standardsystem kan vara underkvalificerade eller överambitiösa i förhållande till 
förutsättningarna i en verksamhet. För de delar av standardsystemet som inte kan 
accepteras som de är måste en anpassning göras, antingen av verksamheten eller av 
systemet (Anveskog m fl 1984 och Brandt m fl 1998). Figur 4 visar relationen mellan 
verksamhet och standardsystem. 

 

 

Verksamhet

Standardsystem
 

Figur 4. Relation mellan verksamhet och standardsystem (Källa: Anveskog m fl 1984, 
s.28). 

 

 

Anpassningen innebär att företaget försöker sammanfoga berörd verksamhet och det 
valda standardsystemet med varandra (Brandt m fl 1998). Brandt m fl (1998) delar 
upp detta arbete i en logisk respektive en fysisk anpassning. Med logisk anpassning 
menas hur systemet på bästa sätt ska kunna utnyttjas i verksamheten. I den logiska 
anpassningen letas det efter gemensamma samt skilda delar och det planeras hur 
verksamheten och standardsystemet ska kunna närma sig varandra. Den fysiska 
anpassningen bygger på resultat från den logiska anpassningen, och är den fysiska 
installationen som sker av systemet i verksamheten (Brandt m fl 1998). 

 

De flesta verksamheter har ett behov av ett informationssystem som samlar in, lagrar, 
behandlar och distribuerar information vilket ligger helt i linje med detta arbete. En 
lösning på detta är, som tidigare påpekats, att införskaffa ett standardsystem. Det är 
dock viktigt att det finns utrymme för anpassningar i ett standardsystem för att 
systemet ska passa så bra in som möjligt i verksamheten.  
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Ett tillvägagångssätt för anpassning som Brandt m fl (1998) rekommenderar är att 
arbetet sker efter en ”relationsmodell”. Denna modell understryker det samspel som 
råder mellan verksamhet och standardsystem. Skillnader och gemensamma delar 
identifieras. Där skillnader råder mellan verksamhet och standardsystem uppstår ett 
anpassningsbehov. För att eliminera dessa skillnader kan anpassning göras genom att 
förskjuta verksamheten och standardsystemet mot varandra, skriver Brandt m fl 
(1998). Ringarna i relationsmodellen beskrivs i bilaga 2. 

 

 

   8
 Ingen
   för-
  änd-
  ring

7                  0
Egen                Icke
utveck-                rele-
ling                vant

     6              9
Ändring          Rest-
av kund           post

  4                     5
Ändring                Anpass-
  av lev                   ning

   3       2
Utbygg-  Effektivi-
  nad  sering

1
Acceptabla

delar

Standardsystem

Verksamhet

  

Figur 5: Relationsmodell (Källa: Brandt m fl 1998, s.119) 

 

 

Relationsmodellen bygger på principen för mängddiagram. Det finns en mängd för 
verksamheten och en mängd för standardsystemet. Syftet är att successivt förskjuta 
verksamhet och standardsystem mot varandra. Det bör dock redan från början finnas 
en relativt stor träffyta mellan verksamhet och standardsystem (acceptabla delar, se 
figur 5). De acceptabla delarna bör i början vara minst 40-60% och mot slutet av 
anpassningsprocessen åtminstone 80% för att systemet ska anses som ett acceptabelt 
alternativ (Brandt m fl 1998). 

 

Även vid ett versionsbyte av affärssystem kan det krävas att anpassningar görs av 
verksamhet och/eller system. Därför måste det anses viktigt att på ett detaljerat sätt i 
detta kapitel ha beskrivit vad anpassning innebär. 

 

 

2.2.6 Förvaltning av standardsystem 

 

Bergvall (1995) definierar begreppet systemförvaltning som en sammansättning av 
system (informationssystem) och förvaltning. Denna sammansättning leder enligt 
författaren till följande definition: 
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”Skötsel och överinseende (ofta över annans) system, vars uppgift är att hantera 
information för en specifik verksamhetsfunktion.” (Bergvall 1995, s25) 

 

Bergvall (1995) påpekar dock att hennes definition ej kan anses som fullständig utan 
främst som en hjälp att lättare kunna förstå begreppet systemförvaltning.  

 

Bergvall och Welander (1996) skriver att systemförvaltning är något som ökat under 
senare år. Systemförvaltning har dock funnits nästan lika länge som systemutveckling. 
Bergvall och Welander (1996) pekar på behovet av förändringar så fort ett system 
tagits i drift. Motwani m fl (2002) skriver att det kan finnas flera olika orsaker till 
varför det uppstår behov av förändring. Exempel på detta kan vara att det uppstår nya 
krav på systemet, verksamheten får nya behov eller att ett nytt system/ny version kan 
erbjuda nya funktioner som visar att det finns ett behov av förändring (Motwani m fl 
2002). Versionsbyte kan i detta sammanhang ses som en förändring. 

 

Bergvall och Welander (1996) sätter in systemförvaltningen i ett större sammanhang 
genom att visa ett informationssystems livscykel (figur 6). En förhoppning är att 
under senare delen av denna rapport kunna placera in versionsbyte i Bergvall och 
Welanders livscykel (figur 6). Systemförvaltningen ses som en iterativ process som 
pågår under hela systemets livstid. Vidare skriver Bergvall och Welander (1996) att 
systemförvaltning är ett kontinuerligt arbete som innebär att ändra och styra 
informationssystemet i syfte att säkerställa systemets nytta i verksamheten. 
Styrningen av systemförvaltningen gör det även möjligt att avveckla ett system om 
det inte längre motsvarar verksamhetens behov.  

 
På vilket sätt skiljer sig vidareutveckling av ett system och den utveckling som sker i 
samband med att systemet förvaltas? Brandt m fl (1998) menar att målen vid 
systemförvaltning skiljer sig från de mål som finns vid systemutveckling. Vid 
förvaltning är målet att underhålla ett system som är i drift. Målet vid 
vidareutveckling är att ta i drift och använda ett helt nytt system (Brandt m fl 1998).  

 

Vidareutveckling kräver därmed andra resurser än systemförvaltning. Brandt m fl 
(1998) förklarar denna resurs i form av tid. Han påpekar att det tar betydligt längre tid 
att lägga till en viss mängd källkod till befintlig kod än att skriva samma mängd från 
början. Detta för att den befintliga koden måste utvärderas och bearbetas. Arbete med 
både utveckling och förvaltning av system kallas med ett gemensamt namn för 
systemarbete (Brandt m fl 1998). 
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Figur 6: Ett informationssystems livscykel (Källa: Bergvall och Welander 1996, s.14) 

 

 

2.3 Affärssystem 

 

ERP är en förkortning för Enterprise Resource Planning, och kan på svenska 
översättas med ordet affärssystem. Detta är ett samlingsbegrepp för allt det IT-stöd ett 
företag behöver för att kunna hantera sin administrativa databehandling (Koch och 
Slater, 1999). Vidare skriver Koch och Slater (1999) att affärssystem är en allmän 
term för standardiserade samverkande moduluppbyggda dataprogram som håller reda 
på och samordnar så mycket som möjligt av företagets resurser, inventarier och 
aktiviteter (order, lager, inköp, inventarier och kontakt med underleverantör, ofta även 
finanser och personalsystem). Som tidigare nämnts finns det flera olika typer av 
standardsystem, varav affärssystem är en typ. 

 
Affärssystem ger enligt Norris, Hurley, Hartley, Dunleavy &  Balls (2000) företag 
den flexibilitet de behöver för att snabbare kunna svara på kunders behov och för att 
bättre kunna hantera produktions- och lager behov. Vidare skriver Norris m fl (2000) 
att affärssystem även är ett bra verktyg för effektiv fördelning av ett företags resurser 
samt för att uppdatera data i realtid. 

 

Koch och Slater (1999) menar att tanken med ett affärssystem är att integrera ett 
företags hela informationsbehov i ett enda system. Ett affärssystem innehåller en 
mängd olika funktioner för styrning och planering, som exempelvis tillverkning, 
distribution, försäljning och redovisning. Kirchmer (1999) skriver att affärssystem 
mer eller mindre stödjer flertalet av funktionerna inom en verksamhet, men de flesta 
av leverantörerna till affärssystem har specialiserat sig inom vissa områden. De 
funktioner som vanligen stöds av affärssystem är enligt Kirchmer (1999) följande: 
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• Finans & Ekonomi 

• Redovisning 

• Human Resources Management 

• Försäljning 

• Inköp 

• Produktionsplanering 

• Tillverkningskontroll 

• Forskning & Utveckling 

• Underhåll 

• Kvalitetskontroll 

 

Brandt m fl (1998) samt Koch och Slater (1999) påpekar att det är oerhört viktigt att 
ett företag är på det klara med vad de önskar sig av ett affärssystem innan de beslutar 
sig för att anskaffa ett sådant. Att införa ett affärssystem är en omfattande process 
som kräver stora resurser i form av pengar och arbete, precis som vid all annan 
systemutveckling. Med detta som bakgrund är det betydelsefullt att affärssystemet 
kommer att uppfylla verksamhetens förväntningar (Brandt m fl 1998, Koch & Slater 
1999). 

 

Koch och Slater (1999) anser att efterfrågan på ett heltäckande och effektivare system 
som behandlar all information inom verksamheten har ökat under senare delen av 90-
talet. Vanligtvis har företagets olika avdelningar egna system som är specifika för 
avdelningens behov. Enligt Koch och Slater (1999) förenar affärssystemet samtliga 
avdelningars system till ett enhetligt system som arbetar mot en databas. Genom 
denna lösning kan de olika avdelningarna i verksamheten på ett enklare och 
effektivare sätt dela med sig och ta del av information från varandra. 

 

Affärssystem gör att informationen blir konsistent (på ett gemensamt sätt) över hela 
företaget, vilket ger ett förbättrat informationsunderlag vid analys (Norris m fl 2000, 
Koch & Slater 1999). Enligt Norris m fl (2000) och Koch & Slater (1999) leder god 
information till goda beslut. Dock påpekar de att det även krävs att informationen 
tillämpas på rätt sätt för att den ska vara värdefull. 

 

Sammanfattningsvis kan ett affärssystem beskrivas som ett system som ger ett 
heltäckande informationsstöd för en verksamhets alla avdelningar, dvs ett integrerat 
verktyg för en organisations hela informationsbehov. Denna beskrivning ligger helt i 
linje med hur affärssystem uppfattas i detta arbete. 
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2.3.1 För- och nackdelar med affärssystem 

 

Eftersom ett affärssystem är en typ av affärssystem sammanfaller av naturliga skäl de 
för- och nackdelar som gäller för affärssystem till stor del med de för- och nackdelar 
som gäller för standardsystem (se kapitel 2.2.1). Dock finns det några punkter som är 
specifika för affärssystem, vilka beskrivs nedan. 

 

Davenport (2000) menar att den fördel som oftast förknippas med affärssystem är att 
det medför att en verksamhets affärsprocesser kraftigt förbättras. Vidare skriver 
Davenport (2000) att affärssystem i stort sett är nödvändiga vid förändring av en 
verksamhets processer. Som tidigare nämnts är orsaken till detta att affärssystem 
stödjer processorientering. 

 

Davenport (2000) ser även en risk att införandet av ett affärssystem oftast tar lång tid 
och leder till stora kostnader samt bidrar till förändringar inom verksamheten. De 
förändringar som krävs, skriver Davenport (2000), är inte endast av teknisk typ, utan 
påverkar även hur arbetet inom verksamheten utförs. Detta leder till att 
arbetsuppgifterna till de som arbetar i verksamheten påverkas. Davenport (2000) 
påpekar dock att om implementeringen av affärssystemet blir lyckad finns goda 
förutsättningar för att affärssystemet ska medföra stora förbättringar i verksamheten. 
Författaren anser att affärssystem bidrar till den stora fördelen att all information 
samlas i ett enda system.  

 

 

2.3.2 Olika typer av affärssystem 

 

På dagens världsmarknad erbjuder en mängd olika leverantörer sina affärssystem. 
Bland de marknadsledande kan nämnas SAP (R3)1, Oracle (Oracle Applications)2 och 
Peoplesoft (Peoplesoft)3, varav SAP är klart dominerade (Dahlén & Elfsson, 1999). 
Intentia4, IFS5 och IBS6 är de tre leverantörer som är tongivande på den svenska 
marknaden. 

 

Davenport (2000) skriver att affärssystemen SAP/R3 och Oracle Applications i första 
hand är lämpad för stora organisationer. Dock påpekar Davenport (2000) att även av 
medelstora organisationer som planerar en tillväxt inom en snar framtid använder sig 
av dessa affärssystem. Affärssystemet Peoplesoft passar  främst medelstora 

                                                
1 Se www.sap.com 
2 Se www.oracle.com 
3 Se www.peoplesoft.com 
4 Se www.intentia.com 
5 Se www.ifs.se 
6 Se www.ibs.se 
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organisationer (Davenport, 2000). De svenska leverantörerna Intentia, IFS och IBS 
med affärssystemen Movex, IFS Applications respektive ASW riktar sig enligt 
Dahlén & Elfsson (1999) främst till medelstora organisationer.  

 

 

2.3.3 Versionsbyte av affärssystem 

 

Att finna litteratur som berör versionsbyte eller uppgradering av affärssystem har visat 
sig vara svårt (versionsbyte och uppgradering anser författaren ha samma innebörd i 
detta arbete). Med detta som bakgrund anses det än mer viktigt att genomföra detta 
arbete som är tänkt att ge en inblick i hur ett versionsbyte av affärssystem går till. 
Nedan görs en beskrivning av begreppet versionsbyte och hur det fortsättningsvis 
kommer tolkas i detta arbete. 

 

Motwani m fl (2002) påpekar att det kan finnas olika orsaker till varför ett företag 
väljer att införskaffa ett nytt affärssystem eller att uppgradera det befintliga systemet. 
Dessa orsaker kan vara att den nya versionen ger verksamheten fördelar såsom 
effektiviseringar, större flexibilitet, nya funktioner samt ett affärssystem som bättre 
uppfyller verksamhetens behov. Vidare skriver Motwani m fl (2002) att om en ny 
version av ett affärssystem implementeras på rätt sätt kan det leda till att 
verksamheten än mer effektivt drivs framåt. Motwani m fl (2002) påpekar att det är 
många resurser att ta hänsyn till innan en organisation beslutar sig för att 
implementera ett nytt affärssystem eller att uppgradera det befintliga systemet. Sådana 
resurser kan vara tid och pengar. 

 

Versionsbyte innebär att det befintliga affärssystemet uppgraderas till en nyare och 
förbättrad version som bättre svarar mot verksamhetens behov. Davenport (2000) 
skriver att en verksamhet inte behöver installera alla moduler som ett affärssystem 
erbjuder utan kan välja endast de moduler som behövs för verksamheten. Det samma 
gäller vid ett versionsbyte av affärssystemet. Hela systemet behöver ej uppgraderas, 
utan endast de moduler (se kapitel 2.3) som verksamheten kräver. Dessa 
förutsättningar gäller även i detta arbete, dvs det finns inga avgränsningar för hur stor 
del av affärssystemet som uppgraderats för den kommande undersökningen.  

 

Versionsbyte kan ses som en process (se figur 7). Denna process kan delas in i tre 
delprocesser. Först genomgår den aktuella verksamheten en beslutsprocess huruvida 
ny version ska införas eller ej. Om verksamheten beslutar att införskaffa en ny version 
genomgås en införandeprocess där den nya versionen implementeras. När den nya 
versionen införts kommer verksamheten till den sista delprocessen, ny version i drift. 
Denna process innefattar rättande av eventuella fel samt justeringar av den nya 
versionen mot verksamheten. Processen anses avslutad när de eventuellt uppstådda 
problemen/felen i systemet åtgärdats. 
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Figur 7: Införandeprocess av ny version av affärssystem. 

 

 

I kapitel 2.2.3 beskrivs hur Nilsson (1991) ser anskaffning av standardsystem som en 
process. Denna process ligger i linje med hur versionsbyte ses i detta arbete. Figur 7 
klargör hur denna process ses med versionsbyte som utgångspunkt. 

 

 

2.4 Sammanfattning av bakgrund 

 

Tanken med rapportens bakgrund är att den ska förklara centrala begrepp samtidigt 
som den ska leda fram till problemområdet. Författaren har därför valt att i 
bakgrunden först beskriva informationssystem, därefter standardsystem och till sist 
affärssystem. Med affärssystem som utgångspunkt har även versionsbyte förklarats. 
Genom detta upplägg smalnar bakgrunden av mot problemområdet. 

 

Processen versionsbyte har för det fortsatta arbetet stor betydelse. Den ligger till 
grund för upplägget av intervjufrågor, sammanställning av insamlat material samt 
rapportens analys. 

 

.
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3 Problem 
 

Först i detta kapitel beskrivs rapportens problemområde. I detta avsnitt framgår det på 
ett tydligt sätt hur de olika begreppen i bakgrunden leder fram till rapportens 
problemområde. Därefter presenteras rapportens problemprecisering. Vidare 
redovisas de avgränsningar som antagits i detta arbete. Till sist presenteras det 
förväntade resultatet. 

 

 

3.1 Problemområde 

 
I syfte att samordna det informationsbehov som finns i en verksamhet använder sig 
många organisationer utav datoriserade informationssystem. Under förutsättning att 
rätt information finns på rätt plats vid rätt tidpunkt anser Hägerfors (1995) att ett 
informationssystem effektiviserar en hel organisation. Att utveckla ett 
informationssystem är dock en oerhört komplex och kostsam process. Denna 
utvecklingsprocess påverkas bland annat av huruvida det handlar om att egenutveckla 
ett system eller att ta fram ett standardsystem. Standardsystem är ett system som 
utvecklats av en leverantör för att kunna motsvara olika verksamheters behov (Brandt 
m fl 1998 och Anveskog 1984). En fördel som är påtaglig gällande standardsystem är 
att det är en mer eller mindre färdig programvara som relativt snabbt kan tas i bruk.  
 
Standardsystem erbjuds av vissa leverantörer som kompletta affärssystem som passar 
en organisations alla olika verksamhetsdelar. Koch & Slater (1999) anser att ett 
affärssystem kan ses som ett integrerat verktyg för en organisations hela 
informationsbehov. Denna definition ligger väl i linje med hur affärssystem uppfattas 
av författaren till detta arbetet (se kapitel 2.3). 
 
Då ett företag bestämmer sig för att införa ett nytt affärssystem i sin verksamhet 
innebär det att en komplicerad och tidskrävande process väntar. Denna process startar 
i och med att företaget beslutar sig för att anskaffa ett nytt affärssystem och slutar när 
det nya systemet är i drift, jämför figur 7 (kapitel 2.3.3). Då ett affärssystem kostar 
mycket resurser i form av tid och pengar är det oerhört viktigt att det uppfyller 
verksamhetens krav på ett informationssystem. Att införa ett affärssystem som inte 
motsvarar förväntningarna kan bli en kostsam historia för företaget (Andersen 1994 
och Nilsson 1991). 

 

Det finns dock en möjlighet för företag att erhålla ett modernare affärssystem utan att 
behöva köpa in ett helt nytt system. Detta innebär att företaget uppgraderar det 
befintliga affärssystemet. Att uppgradera sitt system innebär att leverantören av 
affärssystemet erbjuder sina kunder en nyare version av det befintliga systemet. 
Genom att utveckla sitt affärssystem genom ett versionsbyte borde flera av de fördelar 
bibehållas som erhålls då ett helt nytt affärssystem implementeras. Exempel på detta 
är att systemet relativt snabbt kan tas i bruk i och med att det är en färdig produkt 
samt att användarna känner igen sig i systemets miljö. Samtidigt borde flera av 
nackdelarna kunna undanröjas eftersom affärssystemet inte är främmande för 
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verksamheten. Detta leder bl a till att organisationen vet att affärssystemet till stor del 
uppfyller verksamhetens behov. 

 

I rapportens bakgrund finns det tre huvudkapitel (informationssystem, standardsystem 
och affärssystem) Dessa tre kapitel ligger till grund för och leder fram till rapportens 
problemområde, versionsbyte av affärssystem. Detta beskrivs grafiskt i figur 8. 

 

 

Informationssystem (IS)

Standardsystem

Affärssystem

Versionsbyte av
affärssystem

Problemområde  

Figur 8: Centrala begrepp som leder till rapportens problemområde. 

 

 

Figur 8 visar hur de centrala begrepp som beskrivs i bakgrunden leder till rapportens 
problemområde, versionsbyte av affärssystem.  

 

Dexner (1995) påpekar att det är anmärkningsvärt lite litteratur som berör 
implementering av standardsystem jämförelsevis med att egenutveckla ett system. 
Enligt de undersökningar som författaren till detta arbete gjort finns än mindre 
litteratur som publicerats inom området versionsbyte. Att publicerad litteratur inom 
detta område är begränsad visar att det finns ett behov av att genomföra detta arbeta. 

 

 

3.2 Problemprecisering 

 

Avsikten med detta arbete är att få en inblick i hur en verksamhet genomför ett 
versionsbyte av sitt affärssystem. Det är många faktorer att ta hänsyn till vid ett 
versionsbyte av affärssystem. Exempel på sådana faktorer kan vara framtagande av 
projektgrupp, anpassningar och efterarbete. Utifrån dessa tankar har följande 
problemprecisering formulerats: 
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Vilka olika faktorer fokuserar en organisation på vid versionsbyte av affärssystem?  

 

Utifrån det preciserade problemet kan tre delfrågor identifieras. Dessa delproblem 
utgår från de delprocesser som tidigare identifierats som ingående i processen 
versionsbyte (se figur 7). Svaret på dessa delfrågorna bör tillsammans leda fram till 
svaret på problempreciseringen.  

 

• Vilka förberedelser görs för versionsbytet? Finns det projektgrupp? Hur är 
användarna delaktiga? 

• Hur går själva bytet av affärssystemet till? 

• Vilket arbete krävs efter att versionsbytet är genomfört? 

 

Den preciserade problemställningen finner författaren relevant eftersom versionsbyte 
av affärssystem är ett vanligt alternativ till upphandling av ett helt nytt system. 
Problemställningen anser författaren även vara viktig eftersom detta ämnesområde 
förefaller relativt outforskat.  

 

 

3.3 Avgränsning 

 

När det gäller versionsbyte av affärssystem kan det ses både ur kundens respektive 
leverantörens synvinkel. I denna rapport har avgränsning gjorts till att endast utgå 
ifrån kundens perspektiv, dvs företag som använder affärssystem i sin verksamhet. 
Anledningen till denna avgränsning är att den som bäst kan svara och ge synpunkter 
på hur arbetet med versionsbytet gått tillväga i den egna verksamheten är företaget 
själv. 

 

 

3.4 Förväntat resultat 

 

Undersökningen förväntas bidra till att en ökad kunskap om processen versionsbyte 
erhålls. Denna ökade kunskap förväntas bestå i en tydlig bild över vilka olika faktorer 
ett företag fokuserar på vid ett versionsbyte. Identifieringen av dessa faktorer 
förväntas vidare ge underlag till en rekommendation till organisationer som ska 
genomföra ett versionsbyte. 

 

Denna ökade kunskap om processen versionsbyte förväntas ge underlag för att kunna 
fastställa huruvida versionsbyte kan ses som ett tredje sätt att utveckla 
informationssystem eller ej? Som tidigare nämnts finns två sätt att utveckla 
informationssystem, nämligen egenutveckling och upphandling av standardsystem. 
Enligt författaren till detta examensarbete kan eventuellt detta påstående ifrågasättas. 
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4 Tillvägagångssätt 
 

I följande kapitel presenteras tillvägagångssättet för det fortsatta arbetet. Först 
beskrivs ett urval av möjliga metoder som finns för att besvara det preciserade 
problemet från kapitel 3.2. Efter detta redovisas det metodval som gjorts. Vidare 
presenteras en beskrivning av hur genomförandet av arbetet gått till. I genomförandet 
beskrivs upplägget av intervjufrågorna, val av företag, intervjuernas genomförande 
samt en kort beskrivning över de medverkande företagen.  

 

 

4.1 Möjliga metoder 

 

För att samla in data till vetenskapliga undersökningar finns ett antal olika metoder 
som kan användas. Bell (2000) och Patel & Davidson (1994) har kartlagt de 
vanligaste metoderna som används i forskningsmetodik. Nedan beskrivs några av 
dessa närmare och dessutom förklaras hur de kan användas för att besvara 
problemställningen. De metoder som beskrivs är följande: 

 

• Litteraturstudie 

• Fallstudie  

• Intervju 

• Enkät 

 

 

4.1.1 Litteraturstudie 

 

Patel och Davidson (1994) säger att de vanligaste källorna där kunskap hämtas är 
böcker, artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt rapporter. Bell (2000) 
skriver att målet med litteratursurvey är att få fram information som är av direkt 
relevans för den aktuella undersökningen. Den kunskap som inhämtas från litteraturen 
omfattar, enligt Patel och Davidson (1994), dels kunskap från teorier och modeller, 
dels kunskap från tidigare undersökningar inom området. I böcker finns oftast försök 
att sammanställa och systematisera den kunskap som finns inom ett problemområde. 
Detta innebär att böcker lättast ger underlag till teorier och modeller i sin helhet. Om 
riktigt färskt material önskas hittas detta i artiklar, rapporter samt konferensskrifter. 
Detta eftersom böcker tar relativt lång tid publicera (Bell 2000, Patel & Davidson 
1994). 

 
Teorier och modeller ger förklaringar eller försök till förklaringar om hur olika 
variabler relaterar till varandra. Tidigare undersökningar kan bidra till att precisera 
vad som skall undersökas samt bidra till kunskap om hur en undersökning kan 



4 Tillvägagångssätt 

 24 

genomföras (Patel & Davidson, 1994). En litteraturstudie kan bidra till att besvara 
problemställningen genom att läsa material som tidigare är skrivet om hur 
organisationer går tillväga då de gör versionsbyte av sitt affärssystem. Dock är 
publicerat material om versionsbyte av affärssystem svårt att finna, vilket är en stor 
nackdel. 
 

Hur mycket material som måste samlas in beror enligt Patel och Davidson (1994) dels 
på problemställningen och dels på hur mycket tid som finns för att samla in och 
bearbeta materialet. Det är även viktigt att det insamlade materialet granskas med en 
kritisk inställning där både dokumentet och upphovsmannen beaktas. 

 

Med detta arbetes problemprecisering som utgångspunkt skulle litteraturstudie kunna 
vara ett lämpligt metodval. Litteratur som presenterats i bakgrunden kan jämföras 
med rapportens analys och resultat, vilket ger större tyngd åt arbetet. Dock finns det 
en stor nackdel att ta hänsyn till, och det är att publicerad litteratur inom området 
versionsbyte är väldigt begränsad. Detta gör det svårt att finna litteratur till arbetets 
problemområde.  

 

 

4.1.2 Fallstudie 

 

Fallstudie är en metod som innebär att en undersökning görs på en mindre avgränsad 
grupp (Patel & Davidson 1994). Ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation. Det är även möjligt att studera flera fall, exempelvis 
två organisationer. Vidare skriver Patel och Davidson (1994) att vid fallstudier är 
helhetsperspektivet utgångspunkt och målet är att nå en så heltäckande information 
som möjligt. Fallstudier är framförallt användbara när processer och förändringar ska 
studeras. Hur generaliserbara de resultat som erhålls vid en fallstudie är beror på hur 
de fall som använts valts ut (Patel & Davidson 1994). Dawson (2000) skriver att 
fallstudier kan göras direkt genom intervjuer eller observationer, alternativt indirekt 
genom att titta på rapporter (litteraturstudie) av olika slag. 

 

Bell (2000) menar att fallstudier framförallt lämpar sig för forskare som arbetar på 
egen hand. Den stora fördelen med fallstudie är att möjlighet ges till att på ett mer 
djupgående sätt studera ett avgränsat problem och genom detta hitta faktorer som 
påverkar företeelsen ifråga (Bell 2000). Bell (2000) tar även upp en nackdel med 
fallstudie. Undersökningar som görs mot en deadline bör vara försiktiga med att 
använda sig av fallstudie då det är en tidskrävande metod.  

 

Fallstudie skulle i detta arbete kunna vara en lämplig metod eftersom den innebär att 
problemet studeras på ett djupgående sätt. Det finns dock en stor nackdel med 
fallstudier och det är att den kräver stora resurser i form av tid. Eftersom detta arbete 
är tidsbegränsat kommer denna nackdel noga att tas i beaktande vid kommande 
metodval. 
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4.1.3 Intervju 

 

En undersökningsmetod som bygger på frågor är intervjuer. Enligt Patel & Davidsson 
(1994) innebär intervjuer oftast personliga intervjuer, dvs att intervjuaren träffar 
intervjupersonen och utför intervjun. Patel och Davidson (1994) beskriver två typer av 
intervjuer, telefonintervju och besöksintervju.  

 

Dahmström (2000) säger att det snabbaste sättet att samla in data är genom 
telefonintervju. Vid telefonintervjuer ringer intervjuaren till respondenten istället för 
att göra ett besök (Dahmström 2000). En fördel med detta är att intervjuaren inte 
behöver färdas långt för att besöka respondenten. Graden av personlig kontakt är dock 
mindre än i en besöksintervju (Dahmström 2000).  

 
Vid besöksintervjuer besöker intervjuaren respondenterna på plats i företaget eller 
motsvarande. En fördel med detta är att graden av personlig kontakt är större än i en 
telefonintervju (Dahmström 2000). Det är lättare för både intervjuaren och 
respondenten att förklara sig med hjälp av exempelvis bilder eller demonstration av 
programvara. En nackdel är att intervjuaren kan behöva färdas långt för att träffa 
respondenten (Dahmström .2000). 

 

Bell (2000) anser att vid intervjuer kan mer ingående frågor ställas till respondenten 
än vad som är möjligt vid en enkätundersökning. Detta bidrar till att en djupare 
förståelse av problemområdet. Dock kan inte lika många respondenter medverka 
eftersom intervjuer medför mer arbete och tar mer tid i anspråk än enkäter. En 
nackdel med intervjuer är att de tar ganska lång tid i anspråk (Bell 2000). Ytterligare 
en nackdel som Bell (2000) ser med intervju är att det kan leda till skevhet i 
resultaten. Detta för att den som intervjuar kan påverka respondenten på ett omedvetet 
sätt. Dock finns det vid intervjuer även möjligheten att ställa någon extra fråga eller 
liknande, om så skulle visa sig behövas (Bell 2000). 

 

Författaren till arbetet finner att intervju är en metod som mycket väl lämpar sig för 
att besvara problempreciseringen. I en intervju finns utrymme att få mer detaljerade 
svar samt möjlighet att komma i kontakt med respondenten vid senare tillfälle för 
kompletteringar. Visserligen nås en mindre målgrupp vid intervju, men med tanke på 
problempreciseringen kan det vara lämpligt med kvalitativ snarare en kvantitativ på 
undersökningen. 

 

 

4.1.4 Enkät 

 
Enkäter är precis som metoden intervju, ett sätt att samla information genom frågor. 
Skillnaden mot intervju är att enkäter består av ett frågeformulär. Enligt Patel och 
Davidson (1994) förknippas enkäter vanligtvis med formulär som skickas via post. 
Patel & Davidson (1994) påpekar dock att det även finns enkätundersökningar som 
kallas ”enkät under ledning”. Detta innebär att den person som håller i 



4 Tillvägagångssätt 

 26 

undersökningen besöker den person som skall svara på enkäten. På så sätt kan 
förtydliganden i vissa avseenden göras. 

 
Att använda sig av en enkätundersökning som metod, leder till att många individers 
synpunkter kan insamlas och detta skulle i sin tur ge ett brett underlag. Att nå många 
individer med en enkätundersökning kräver inte lika mycket aktiv ”undersökningstid” 
i anspråk som en intervju gör för undersökaren. Fördelen med enkäter, anser Bell 
(2000), är att information kan samlas in relativt snabbt till en låg kostnad. En nackdel 
med enkäter är enligt Patel och Davidson (1994) att undersökaren måste räkna med att 
bortfallet av enkäter i en enkätundersökning blir stort. Patel och Davidson (1994) 
skriver även att i en enkätundersökning kan frågorna misstolkas, detta kan leda till att 
vissa frågor inte besvaras eller blir felaktigt besvarade.  

 

Enkätundersökning är en metod som skulle kunna lämpa sig i detta arbete. Fördelen är 
att många kunniga personer inom problemområdet skulle kunna få ge sin syn på 
versionsbyte av affärssystem. Det som talar emot enkätundersökning är att författaren 
finner det viktigt att kunna ställa mer ingående frågor till respondenten, vilket är svårt 
i en enkätundersökning.  

 

 

4.2 Val av metod 

 

Den metod som valts för detta arbete är intervju. Denna metod kommer att användas 
för att samla in det material som behövs för att kunna besvara den preciserade 
problempreciseringen som definierats i kapitel 3.2.  

 

Litteraturstudie kommer i det fortsatta arbetet främst att användas för att jämföra 
analys och resultat mot publicerad litteratur. Framförallt för att få svar på om de 
slutsatser som författaren gör kan styrkas med hjälp av litteratur eller ej.  

 

Metoden intervju är tänkt som ett verktyg för att få inblick i hur olika verksamheter 
genomför sina versionsbyten. Valet av intervju har främst gjorts med tanke på de 
fördelar som beskrivits med denna metod i kapitel 4.1.3. Framförallt att personlig 
kontakt nås med olika företaget ses som en stor fördel. Främsta orsaken till att 
intervju väljs framför fallstudie är den tidsbegränsning som råder under detta arbete. 
Det material som hämtas från litteratur och intervjuer kommer att ligga till grund för 
arbetets analys och resultat.  
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4.3 Genomförande 

 

För att samla in material i syfte att besvara rapportens problemprecisering har 
intervjuer genomförts, jämför kapitel 4.2. Dessa intervjuer har utförts både som 
telefon- och besöksintervju. Det som styrt huruvida besök gjorts eller inte vid 
intervjuerna är företagets geografiska placering. Intervjufrågorna finns sammanställda 
i bilaga 1, dock presenteras upplägget av intervjufrågorna i kapitel 4.3.1. Det material 
som samlats in vid intervjuerna sammanställs i kapitel 5. Detta material har bearbetats 
och analyserats i kapitel 6. 

 

 

4.3.1 Intervjufrågornas upplägg 

 

Intervjufrågorna som ställdes till respondenterna är, som tidigare påpekats, framtagna 
i syfte att besvara arbetets problemställning. Det har även funnits i åtanke vid 
skapandet av intervjufrågorna att beröra alla delar i processen av versionsbytet, vilket 
bidragit till utformningen av intervjun (bilaga 1). 

 

Intervjun är uppdelad i sju olika delar. Till att börja med ställs några inledande frågor 
som har till syfte att få en inblick i det aktuella företaget samt att ”värma upp” 
respondenten. Vidare ställs ett antal allmänna frågor om versionsbyte för att få en 
uppfattning om vad som ligger bakom versionsbytet på det aktuella företaget. Sedan 
följer tre delar som är hämtade ifrån processen över versionsbyte (se figur 8, kapitel 
2.3.3 och rapportens problemprecisering kapitel 3.2). Dessa delar är beslutsprocess 
om versionsbyte, införande process av ny version samt ny version i drift. Efter detta 
följer några frågor för att se vilka eventuella problem som uppstått under 
versionsbytet samt vilka för- och nackdelar som upptäckts av företaget under arbetets 
gång. Avslutningsvis ställs några övriga frågor för att låta respondenten komma med 
egna reflektioner, men även för att runda av intervjun. 

 

 

4.4 Val av företag 

 

I detta arbete kommer affärssystemet Movex ligga till grund för undersökningen av 
versionsbyte. Orsaken till detta är att författaren anser att Movex utgör ett bra 
underlag för det fortsatta arbetet, eftersom detta affärssystem återfinns i många olika 
typer av verksamheter i Sverige. Detta gör det lättare att komma i kontakt med företag 
och respondenter inom ramen för de resurser som finns tillgängliga för detta arbete. 
Syftet med detta arbete är inte på något sätt att granska Movex som affärssystem, men 
det anses av vikt för det fortsatta arbetet att få en inblick i detta affärssystem innan 
intervjuerna görs. Med anledning av detta beskrivs affärssystemet Movex i bilaga 3. 
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För att hitta företag som gjort versionsbyte och som skulle kunna medverka i 
intervjuerna togs kontakt med IT-företaget Intentia som utvecklat affärssystemet 
Movex. För Intentia presenterades rapportens problemområde och önskemål 
framfördes om att få komma i kontakt med företag som befann sig i processen 
versionsbyte eller hade genomfört densamma. Intentia visade sig tillmötesgående för 
författarens önskemål och tog själva kontakt med ett antal potentiella företag. Efter 
detta presenterades de företag som kunde tänka sig att medverka i en intervju för 
författaren, som därefter tog kontakt med respondenterna på de olika företagen. 

 

De respondenter som medverkade i intervjuerna är i huvudsak ansvariga för sina 
företags IT-verksamhet och har således i allra högsta grad varit delaktiga i 
versionsbytet. 

 

 

4.5 Företagsintervjuer 

 

Utifrån de företag som kunde tänka sig att medverka i intervjun tog författaren 
kontakt med dessa via telefon och avtalade tid för genomförandet av intervjun. 
Antalet företag som Intentia tilldelat författaren var fem, vilket författaren ansåg 
tillräckligt för att nå ett bra resultat. Vid företagskontakten presenterade författaren sig 
själv och arbetets syfte för respondenten. I syfte att ge respondenten möjlighet att sätta 
sig in i ämnet samt att kunna förbereda sig så bra som möjligt för den kommande 
intervjun, skickades intervjufrågorna på förhand ut via epost. 

 
Intervjuerna genomfördes både som besöks- och telefonintervjuer. Det som styrt 
huruvida besök gjorts i samband med intervjun var vart någonstans i Sverige företaget 
hade sitt kontor. Besöksintervju har föredragits då de av författaren anses lättare att 
genomföra, med personlig kontakt som främsta fördel. Besöksintervjuerna gick 
tillväga på det sättet att en diskussion fördes mellan författaren och respondenten 
kring intervjufrågorna. Svaren på frågorna antecknades under intervjun och direkt 
efter intervjun renskrevs dessa svar. För att förtydliga vissa svar har kontakt tagits 
med respondenterna i efterhand för att färdigställa intervjun. Upplägget av 
telefonintervjuerna har varit detsamma som vid besöksintervju med den skillnaden att 
intervjun genomförts via telefon.  
 
 

4.6 Presentation av medverkande företag och respondenter 

 

Författaren anser det viktigt att de medverkande företagen med respektive respondent 
presenteras innan materialpresentationen. Detta för att ge en bild av vilken typ av 
företag som medverkat. Att dessa uppgifter presenteras innan materialpresentationen 
beror på att dessa uppgifter inte ingår i problemställningen. Företagens namn 
offentliggörs dock inte då flera respondenter önskat anonymitet. 
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4.6.1 Företag A 

 

Företag A säljer, distribuerar och marknadsför två kända märken inom konfektion och 
skobranschen. Företaget bedriver sin verksamhet på den Skandinaviska marknaden, 
har 85 anställda och omsätter ca 220 miljoner kronor. Företagets kärnverksamhet 
består i att inhandla större mängder skor och konfektion från sina leverantörer. Dessa 
varor säljs in i sporthandeln och levereras via företagets centrallager till respektive 
kund. Varorna marknadsförs även av företaget på den svenska, norska och danska 
marknaden. 

 

Respondenten har två huvudsakliga arbetsuppgifter på företaget. Dels är personen 
ifråga ansvarig för företagets logistikverksamhet, dels ansvarig för företagets IT-
avdelning. 

 

 

4.6.2 Företag B 

 

Företag B är ett tillverkande verkstadsföretag som arbetar med plåt och aluminium. 
Företaget är verksamt på den svenska marknaden, har 110 anställda och omsätter ca 
150 miljoner kronor. Företagets verksamhet består i att tillverka tvärströmsfläktar och 
airblaster i plåt och aluminium. Drygt 90 % av företagets produktion går på export till 
framförallt Storbritannien, Tyskland och USA.  

 

Respondenten för företag B är ansvarig för företagets IT-verksamhet, men jobbar 
även med ekonomi samt är administrativ chef. 

 

 

4.6.3 Företag C 

 

Företag C är ett tillverkande och säljande företag av diverse städmaterial samt inom 
vissa områden av dagligvaruhandeln. Företaget tillhör en nordisk koncern som är 
dotterbolag till ett tyskt företag. I den nordiska koncernen återfinns moderbolaget i 
Sverige med kontor i Norrköping samt Malmö. Filialer finns i Finland, Norge och 
Danmark. Företaget har 250 anställda varav 40 är användare till affärssystemet. 
Verksamheten omsätter 350 miljoner kronor. Alla bolagen i den nordisk koncernen 
använder Movex med undantag av produktionsenheten i Finland som har ett eget 
system. Respondenten som representerar företag C är redovisningschef med visst 
ansvar för delar av företagets IT-enhet.  
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4.6.4 Företag D 

 

Företag D är ett tillverkande företag. Respondenten är IT-ansvarig i företaget. I övrigt 
vill inte företag D lämna vidare uppgifter om företaget och dess verksamhet vilket 
författaren respekterar.  

 

 

4.6.5 Företag E 

 

Företag E är en tillverkande industri av diverse förvaringssystem. Företaget tillhör en 
världsomspännande koncern, men återfinns som ett eget bolag på den svenska 
marknaden. Företaget har 230 anställda och omsatte under förra året 270 miljoner 
kronor. Verksamheten består i att producera, marknadsföra och sälja företagets 
produkter. Respondenten är IT- och informationschef. 
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5 Materialpresentation 
 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av det material som framkommit 
genom de intervjuer som gjorts. Sammanställningen som gjorts har haft 
intervjufrågorna som utgångspunkt med rapportens problemställning i fokus, i syfte 
att på ett strukturerat och tydligt sätt presentera det insamlade materialet. Till att börja 
med presenteras vilka orsaker som ligger bakom versionsbyte i de olika företagen. 
Vidare redovisas versionsbytets olika faktorer vid respektive delprocess. Till sist har 
företagens reflektioner i samband med versionsbytet sammanställts för att ge utrymme 
åt övriga erfarenheter som företagen gjort. Allt material av vikt för problemområdet 
som framkommit under intervjuerna presenteras i detta kapitel, varför de genomförda 
intervjuerna ej är sammanställda som bilagor. För att få en översikt över de olika 
företagens arbete med versionsbyte presenteras detta grafiskt i figur 9 nedan. 

 

 

 

Figur 9: Grafisk presentation av företagens arbete med versionsbyte 

 

 

5.1 Orsaker till versionsbyte 

 

Orsakerna till att de olika företagen bestämde sig för att byta version skiljer sig något 
åt företagen emellan. I företag A fanns det flera olika orsaker till varför beslut togs om 
att byta version. En anledning var att den befintliga versionen var så pass gammal att 
det var svårt att få tillräcklig support ifrån leverantören. Ytterligare en orsak som hade 
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stor betydelse var att den tidigare versionen innehöll vissa anpassningar som företaget 
ville få bort. 

 

Respondenten för företag B anser att en starkt bidragande faktor till varför företaget 
uppgraderade sitt affärssystem var att få ta del av de nyheter/förbättringar som finns i 
den nya versionen. Respondenten påpekade att en uppgradering inte bara är en 
teknikfråga utan att den leder till att en verksamhets olika processer och rutiner ses 
över. Detta kan leda till att processerna och rutinerna utvecklas och förbättras i 
samband med en uppgradering. Företagets IT-chef anser även att det är bra att 
använda sig av den senaste versionen om systemet behöver byggas ut. Det gör det 
enkelt att koppla på nya moduler från samma leverantör. Företaget har erfarenhet av 
denna typ an utbyggnad av sitt affärssystem. För att anpassa systemet mot nya behov i 
verksamheten ville företaget koppla på en underhållsmodul (underhåll av 
maskiner/pressar). Denna modul var nyutvecklad av leverantören och detta bidrog till 
att företaget bestämde sig för att byte version av sitt affärssystem.  

 

Orsaken till varför företag C började intressera sig för att uppgradera sitt system var 
att den nya versionen erbjöd ny funktionalitet som  tidigare saknats i form av EDI 
(Electronic Data Interchange). Detta är en funktion som underlättar för verksamheter 
med många lagerställen, vilket företag C har. EDI möjliggör att kunderna kan få 
snabba svar på en order eftersom systemet kontrollerar disponibel situationen på alla 
alternativa lager vid en bristsituation.  

 

Företag D anser att den främsta orsaken till att versionsbyte blivit aktuellt är att den 
befintliga versionen börjat bli omodern.  

 

För företag E har det, som för de övriga företagen, uppstått ett behov av förändring 
varför versionsbyte av affärssystemet blivit aktuellt. Dels var den befintliga versionen 
så pass gammal att leverantören började få svårigheter i att ge den support som 
önskades. Dels kunde den nya versionen erbjuda ny funktionalitet vilket ansågs 
positivt. 

 

 

5.2 Processen versionsbyte 

 

Som tidigare nämnts så kan versionsbyte av affärssystem ses som en process. De 
företag som varit underlag för denna intervju har alla kommit olika långt i sin process 
med versionsbytet. Företag A har hunnit igenom hela processen av versionsbyte och 
arbetar sedan 3 månader tillbaka i den nya versionen. Detta företag har valt att 
uppgradera alla moduler av sitt affärssystem. Även företag B är helt klara med sitt 
versionsbyte, och även detta företag har valt att uppgradera hela affärssystemet. 
Företag C har implementerat den nya versionen men befinner sig fortfarande i fas tre 
av processen, ny version i drift. För företag C har alla delar av systemet i alla 
nordiskaq länder uppgraderats. Företag D är helt klar med arbetet versionsbyte. 
Projektet innebär att alla moduler i verksamheten uppgraderats. Företag E befinner sig 
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i processen versionsbyte och räknar med att börja använda det nya systemet innan 
semestern 2002. Detta företag har valt att inte uppdatera modulen lön, då de anser sig 
att den befintliga modulen klarar de krav som finns.  

 

 

5.2.1 Beslutsprocess om versionsbyte 

 

Företag A har under hela arbetets gång haft en projektgrupp som varit delaktig i 
arbetet. Denna projektgrupp har bestått av företagets IT-ansvarig (respondenten), en 
representant från Intentia (leverantören av affärssystemet), samt en person från 
vardera avdelningarna ekonomi, logistik och kundorder. De tre sistnämnda har varit 
ansvariga för att löpande informera personalen om hur projektarbetet fortlöper samt 
att utbilda användarna i det nya systemet. En projektplan togs fram av respondenten 
för verksamhetens arbete med versionsbytet. För företag A var några alternativ till 
versionsbyte aldrig aktuella, eftersom företaget ville behålla Movex i sin verksamhet 
Det som bidrog till att företaget bestämde sig för att uppgradera sitt affärssystem är de 
fördelar de anser sig få med den nya versionen, se kapitel 5.3.2.  

 

Företag B hade under versionsbytets gång en liten projektgrupp med respondenten 
som projektledare. Ytterligare deltagare i projektgruppen var produktionschefen som 
ansvarat för MPS samt företagets löneansvarige som tilldelades ekonomi- och 
lönemodulen. Projektgruppen har hela tiden arbetat efter en av projektledaren 
framtagen projektplan. Företag B tog sitt beslut om att uppgradera sitt system när 
verksamhetens krav på affärssystemet ändrades. Leverantören av systemet kunde 
erbjuda en ny modul som företag B ansåg sig vilja ha i sin verksamhet. Om denna 
modul skulle implementerats i den befintliga versionen hade än mängd anpassningar 
fått göras. Dessa anpassningar skulle bli mer kostsamma än att uppgradera systemet. 
Därför föll sig beslutet om versionsbyte ganska naturligt.  

 

Då versionsbyte ansågs som ett bra alternativ för företag C tillsattes en projektgrupp 
som innehöll en användare från varje avdelning. Projektgruppen arbetade gemensamt 
fram en projektplan. Företag C beslutade sig för att uppgradera sitt system då det 
visade sig att en ny version skulle ge stöd åt att implementera en EDI funktion. Detta 
bidrar till att organisationen på ett bättre sätt kan kontrollera vilka varor som finns 
disponibla på koncernens alla lager.  

 

Företag D tillsatte en projektgrupp vars första uppgift var att utvärdera möjligheten till 
att göra ett versionsbyte. Denna projektgrupp bestod av respondenten, ekonomichefen 
samt företagets VD. Den nya versionen ansågs modernare och skulle kunna bidra till 
förbättringar i verksamheten, exempelvis bättre möjlighet att få fram relevant statistik. 
Utifrån dessa förutsättningar togs beslut om att uppgradera affärssystemet. I det 
fortsatta arbetet fick företagets projektgrupp en något annorlunda utformning. 
Användare från avdelningarna produktion och kundorder tillkom och företagets VD 
fick en mera tillbaka dragen roll i projektgruppen. En projektplan arbetades fram av 
respondenten. 
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Företag E utsåg en projektgrupp med respondenten som projektledare. Vidare har ett 
antal delprojektledare pekats ut per verksamhetsområde. Företag E övervägde starkt 
att behålla den befintliga versionen ytterligare ett par år. Efter att ha vägt de bägge 
alternativen mot varandra ansågs dock versionsbyte som det mest sunda alternativet. 
Respondenten citeras:  

 

”Vi hade klarat av att arbeta i det nuvarande systemet ytterligare ett par år, men hade 
sedan varit tvungna att vidta åtgärder. Vi ansåg att det bara var att skjuta på problemet 
om vi inte gjorde något åt det nu. Dessutom var den support leverantören kunde 
erbjuda begränsad till det befintliga systemet, vilket också bidrog till vårt beslut att 
uppgradera.”  

 

Direkt efter att beslutet togs om att göra versionsbyte tog projektgruppen gemensamt 
fram en projektplan. 

 

 

5.2.2 Införandeprocess av ny version 

 

Implementering 

 

För att företag A på ett smidigt sätt skulle kunna implementera den nya versionen 
användes den gamla versionen parallellt under tiden som den nya installerades. När 
det sedan vart dags att göra själva övergången skedde detta under en helg då den 
övriga verksamheten stod still, och belastningen på systemet var så liten som möjligt. 
Själva övergången gick i stort sett bra, dock fanns det delar av systemet som inte 
fungerade direkt. Ett exempel på detta är att det till att börja med inte gick att skriva ut 
plocklistor. Dessa fel åtgärdas dock relativt snabbt. 

 

Implementeringen av företag B:s nya version gick till stora delar bra. Företaget köpte 
ca 1 dag i konsulttid per modul. Detta för att erhålla professionellt stöd i arbetet och 
att inte missa viktiga förändringar i uppgraderingen av modulerna. Innan den nya 
versionen implementerades gjordes testkonverteringar för att på förhand eliminera 
kommande problem. När systemet implementerats gjordes flera testkörningar. I detta 
skede fick även användarna den sista utbildningen för att sedan självständigt kunna 
arbeta i den nya versionen. Utbildning av användarna har bestått av färdig inköpta 
utbildningar från leverantören samt löpande internbildningar. Denna utbildning har i 
första hand genomförts under implementeringsfasen. 

 

Företag C implementerade sin nya version under tiden då den gamla versionen 
fortfarande var i drift. För den nya versionen skapades en temporär databas som 
fylldes med olika typer av data från den tidigare versionen. I denna fas av 
versionsbytet utbildades respektive projektdeltagare av Intentia. Därefter har 
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projektdeltagarna själva utbildat övriga användare på sin avdelning. I den temporära 
databasen gjordes olika typer av tester samt att användarna fick möjlighet att bekanta 
sig med det nya systemet för första gången. Efter att projektgruppen känt sig 
tillfredställda med hur den nya versionen fungerade planerades en helg in då själva 
”bytet” skulle ske.  

 

Även företag D implementerade och testkörde den nya version medan den gamla 
fortfarande var i drift. Respondenten gjorde olika tester för att se utfallet av den nya 
versionen. Utifrån detta gjordes vissa justeringar för att åtgärda uppkomna problem. I 
detta skede fick även vissa användare möjlighet att bekanta sig med det nya systemet. 
Exempelvis kunde simulerade kund- och produktionsorder skapas som en del av 
utbildningen.  

 

Då företag E inte har kommit så långt i processen som till implementering har 
respondenten inga erfarenheter att bidra med. Tanken är att företaget i så stor 
utsträckning som möjligt ska testa den nya versionen innan den tas i drift. Den 
detaljerade planeringen kring implementeringen var ej gjord vid intervjuns 
genomförande. 

 

Anpassningar 

 

Företag A har gjort vissa anpassningar både av systemet och verksamheten i och med 
att den nya versionen implementerats. Respondenten för företag A påpekar att det i 
det aktuella systemet finns ett visst utrymme för att anpassa systemet mot 
verksamheten. Exempel på en sådan anpassning som gjorts är att speditörens 
sändningsnummer synkroniserats med företagets respektive kundorder. På så sätt kan 
en sändning enkelt spåras genom att söka på aktuell kundorder. Även verksamheten 
har fått gjort anpassningar inom vissa områden för att passa till den nya versionen. Ett 
exempel på en sådan anpassning är att processen i hur plocklistor hanteras gjorts om, 
då den nya versionen inte gav stöd åt den gamla processen. 

 

Företag B har haft som mål att göra så få anpassningar som möjligt av verksamheten 
och säger sig ha lyckats bra med det. Dock har en del mindre justeringar gjorts 
systemet. Dessa justeringar var dock relativt enkla och gjordes internt av företagets 
IT-avdelning. Exempel på sådana justeringar kan vara att vissa användare behöver ha 
en viss typ av information på skärmen eller utskrivet på lista. Respondenten vill här 
framhålla vikten av att systemet tillåter små anpassningar eller justeringar. Detta leder 
till att användarna känner att systemet är till för dem och inte tvärtom.  

 

Företag C har en tydlig filosofi vad det gäller anpassningar. I så stor utsträckning som 
möjligt undviks anpassningar i systemet. Istället får verksamheten helt och hållet 
anpassa sig till den nya versionen. Respondenten anser att det är bättre att låta 
systemet styra verksamhetens sätt att arbeta. Anledningen till detta är att företag C 
finner det mer ekonomiskt att låta verksamheten anpassa sig än att bli debiterad dyr 
konsulttid för anpassningar i systemet.  
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Företag D har gjort anpassningar både av system och verksamhet. Exempel på 
anpassningar som gjorts i systemet är att olika typer av inställningar för att rätt data 
ska presenteras vid rätt tillfälle. Verksamheten har bl a fått anpassa sig till att 
processerna i vissa delar av verksamheten ändrats. Exempelvis behöver nya typer av 
data registreras vid en produktionsorder. Detta för att erhålla ett bättre underlag för 
framtagande av statistik. 

 

Företag E räknar med att få göra vissa anpassningar, både av systemet och av 
verksamheten. De anpassningar som kommer att göras av systemet räknar företaget 
med att fastställa i samband med att den nya versionen implementeras. 
Anpassningarna av verksamheten kommer att klarna efter att den nya versionen tagits 
i drift.  

 

 

5.2.3 Ny version i drift 

 

Då den nya versionen implementerats fick företag A ägna en hel del tid till 
efterarbete. Mycket av efterarbetet handlade om att kontrollera att all data hade följt 
med i konverteringen. Andra delar bestod i att kontrollera att alla flöden fungerade, 
vilket var inte minst viktigt eftersom företaget är verksamma i tre länder. 

 

Företag B delade in arbetet efter att den nya versionen tagits i drift i tre steg. Steg 1 
innebar är rätta fel som upptäcks i det dagliga arbetet. Många fel kan åtgärdas på 
förhand, men efter driftstart så upptäcks väldigt många detaljer som inte varit aktuella 
tidigare. I steg 2 åtgärdades små detaljer som användarna ansåg skulle förändras. Här 
handlade det om små justeringar som till exempel skärminställning, jämför kapitel 
5.2.2. Steg 3 innebar att verksamheten skulle försöka utnyttja systemet bättre. Den 
nya versionen erbjöd nya funktioner som underlättade arbetet i verksamheten. Detta 
ansågs som en typ av efterutbildning.  

 

När implementeringen var klar ägnade företag C en hel del arbete åt att kontrollera 
hur den nya versionen fungerade. Respondenten påpekar att projektdeltagarna de 
första veckorna hade till uppgift att vara extra observanta på olika typer fel som kunde 
uppstå.  

 

Även företag D:s arbete efter att den nya versionen implementerats har mest handlat 
om att kontrollera att systemet fungerar som det ska. Till att börja med var det viktigt 
att försäkra sig om att all data följt med i konverteringen till det nya systemet. 
Därefter togs det stickprov på att rätt data sparas då tex en kundorder registreras.  

 

Företag E har inte nått denna del av processen ännu och har därför inga erfarenheter 
att bidra med. 
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5.3 Reflektioner i samband med versionsbyte 

 

I samband med att de olika företagen arbetat med versionsbyte har de även samlat på 
sig en del erfarenheter under detta arbete. Dessa erfarenheter har författaren till detta 
arbete försökt att ta del av och därefter sammanställt. Till att börja med presenteras de 
problem som uppstått under arbetets gång. Därefter redogörs de för- och nackdelar 
som respondenterna ser med versionsbyte. Skillnaden mellan problem och nackdelar 
är att de problem som redovisas inte behöver vara specifika för versionsbyte, dvs 
dessa problem kunde även ha uppstått i samband med implementering av ett nytt 
system. 

 

 

5.3.1 Problem som har uppstått under arbetets gång 

 

Företag A har stött på flera olika problem under projektets gång. Det första var att 
leverantören inte hade den nya versionen klar i tid vilket medförde att företaget 
tappade tid mot projektplanen. Nästa stora problem som uppstod var att de olika 
konverteringar som gjordes tog mycket längre tid än beräknat. Även detta hade en 
negativ inverkan på den gjorda projektplanen. Ytterligare problem som uppstått är att 
det varit svårt att få vissa delprojektledare att inse vikten av att träna och kontrollera 
användarna under projektets genomförande. Det har även funnits svårigheter i att 
projektet fastnat i detaljer istället för att titta på helheten av arbetet. 

 

För företag B har arbetet med versionsbytet inte medfört några större problem. De 
problem som projektgruppen har stött på har ganska enkelt kunnat lösas.  

 

Vad gäller problem som uppstått under arbetets gång säger respondenten för företag 
C:  

 

”I ett nytt system finns det alltid buggar, men dessa ska förhoppningsvis upptäckas 
under testperioden” 

 

Med andra ord har företag C stött på en del problem, men dessa har kunnat åtgärdas 
under testperioden. 

 

För företag D har de problem som uppstått i projektet kunnat åtgärdas innan den nya 
versionen tagits i drift. Exempel på detta är att all data inte följde med i den första 
konverteringen, men detta löstes ganska snabbt. 

 

Företag E anser att det hittills största problemet i det pågående projektet är 
svårigheten att kunna avsätta tillräckligt med tid till versionsbytet. Att jobba med ett 
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så viktigt projekt som versionsbyte parallellt med övriga arbetsuppgifter ställer stora 
krav på projektdeltagarna, men även på den övriga verksamheten.  

 

 

5.3.2 Fördelar med versionsbyte 

 

Att genomföra ett projekt av denna typ går betydligt snabbare jämfört med att 
inhandla ett helt nytt system. Företag A menar att den största fördelen som erhålls i ett 
versionsbyte är att användarna inte är helt okända med systemets miljö. Ytterligare en 
fördel som företag A vill framhäva är att projektgruppen slipper mycket arbete vid 
upphandlingsfasen. 

 

Respondenten för företag B tycker att det finns en stor fördel med att uppgradera 
befintligt system istället för att implementera ett helt nytt som är värd att påpeka. 
Denna fördel innebär att den upparbetade kunskapen som finns hos användarna och 
systemansvariga gällande systemet bibehålls.  

 

Företag C anser att ett versionsbyte kräver betydligt mindre resurser än att inhandla 
ett helt nytt system. Resurser innebär här både pengar och tid. Detta tycker 
respondenten för företag C är en stor fördel som är värd att understryka. Vidare tycker 
företag C att det är positivt att behålla den relation som byggts upp mellan företag och 
Intentia (leverantören). Respondenten citeras:  

 

”Idag arbetar vi som samarbetspartner som ger och tar. Vi använder Intentias 
konsulter i vår företagsutveckling och har där utvecklat ett gott samarbete. ” 

 

Företag D ser en stor fördel i att uppgradera det befintliga systemet istället för att 
inhandla ett nytt. Framförallt att genomförandet av ett sådant projekt tar betydligt 
mindre tid. Respondenten från företag D har sedan tidigare erfarenhet av att 
implementera ett nytt system i verksamhet. Detta gör det möjligt för honom att kunna 
identifiera fördelar som ett versionsbyte innebär jämfört med att implementera ett helt 
nytt system. 

 

Respondenten för företag E anser att de fördelar som företaget kommer att nå med 
versionsbytet är att bibehålla den kunskap som finns om systemet i verksamheten. 
Ytterligare en fördel är att den grunddata som finns kan bibehållas i den nya 
versionen. Företaget hoppas även att versionsbytet ska kosta mindre pengar än att 
införskaffa ett nytt system.  
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5.3.3 Nackdelar med versionsbyte 

 

Företag A har som tidigare nämnts råkat ut för vissa problem under projektets gång. 
Respondenten anser dock att inga av dessa problem kan knytas an till versionsbyte. 

 

Företag B påpekar en nackdel som kan ses som specifik för versionsbyte. Vissa 
funktioner kan se helt lika ut mellan olika versioner, men skilja sig en del åt i koden. 
Om denna skillnad inte observeras kan problem uppstå.  

 

Företag C, D och E har ej angivit några nackdelar som kan knytas till versionsbyte. 

 

 

5.4 Värdering av material 

 

De personer som deltagit i intervjuerna har alla varit lämpliga intervjuobjekt. 
Lämpliga innebär i detta avseende att de själva varit starkt delaktiga i det praktiska 
genomförandet av ett versionsbyte. Intervjufrågorna har bidragit till att en heltäckande 
bild av versionsbyte erhållits. Respondenterna ansåg att intervjufrågorna var relevanta 
och bidrog till att inblick erhölls i de olika faserna av ett versionsbyte.  
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6 Analys 
 

I detta kapitel analyseras det material som framkommit under intervjuerna. Analysen 
görs utifrån rapportens problemprecisering. Kapitlet är indelat i tre delkapitel, på 
liknande sätt som materialpresentationen. Detta för att enkelt åskådliggöra detta 
kapitel. Först analyseras de orsaker som angetts till varför ett versionsbyte över 
huvudtaget blir aktuellt i en organisation. Därefter analyseras hela processen 
versionsbyte, framförallt för att få en inblick i vilka faktorer de olika organisationerna 
fokuserar på vid versionsbyte. Till sist analyseras de reflektioner som företagen gjort i 
samband med projektet versionsbyte.  

 

 

6.1 Orsaker till versionsbyte 

 

Orsaker till varför ett företag väljer att byta version av sitt affärssystem ingår ej i 
problempreciseringen. Dock anser författaren att dessa orsaker kan påverka processen 
versionsbyte, och således påverka de faktorer en organisation fokuserar på vid ett 
versionsbyte. Med anledning av detta analyseras även orsakerna till versionsbyte. 

 

De företag som deltagit i intervjuerna har alla påpekat olika orsaker till varför ett 
versionsbyte blivit aktuellt. I det material som sammanställts finns det en gemensam 
faktor mellan de olika företagen, nämligen att det finns behov av förändring. Från att 
den befintliga versionen börjar bli omodern till att verksamhetens krav på 
affärssystemet ändrats. Detta ligger i linje med vad Motwani m fl (2002) anser ligger 
bakom ett versionsbyte eller införskaffandet av ett nytt affärssystem. De understryker 
de fördelar som nås när behovet av förändring åtgärdas. Det uppstådda behovet av 
förändring leder alltså till att en organisation tar sig in i processen versionsbyte. 

 

 

6.2 Faktorer i processen versionsbyte 

 

Att de olika företagen som medverkat i intervjuerna kommit olika långt i processen 
versionsbyte anser författaren vara en fördel. Detta måste anses leda till att 
respondenterna har olika infallsvinklar till problemområdet, vilket ger ett bredare 
material att analysera. 
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6.2.1 Beslutsprocess om versionsbyte 

 

Som tidigare nämnts finns en gemensam nämnare för hur de olika företagen tar sig in 
i processen versionsbyte, nämligen ett behov av förändring. Behovet av förändring 
leder till att företaget ser över vilka lösningar som finns för att komma till rätta med 
det uppstådda behovet. Då ett företag beslutar sig för att skaffa en ny version av 
affärssystemet fortsätter arbetet i processen. Gemensamt för de företag som deltagit i 
undersökningen är att en projektgrupp och en projektplan framtagits innan eller i 
samband med att beslut om versionsbyte tagits. Utformningen av projektgruppen 
skiljer sig något företagen emellan. Flera företag har dock låtit personal från olika 
avdelningar delta. Dessa projektdeltagare har sedan tilldelats ansvar för att informera 
övrig personal om hur projektet fortlöper samt att utbilda användarna. Faktorer som 
företagen fokuserar på i beslutsprocessen är alltså framtagande av projektgrupp och 
projektplan samt att ta ett beslut som motsvarar företagets behov av affärssystem. 

 

 

6.2.2 Införande process av ny version 

 

Alla fem företagen har på ett eller annat sätt implementerat den nya versionen 
parallellt med att den gamla fortfarande är i drift. Därefter har olika tester gjorts för att 
i detta stadium eliminera eventuella fel innan systemet tas i bruk i verksamheten.  

 

Att någon form av anpassningar måste göras i samband med att en ny version 
implementeras råder det inget tvivel om. Detta innebär att företagen försöker 
sammanfoga sin verksamhet med den nya versionen, vilket Brandt m fl 1998 anser att 
anpassning handlar om. Det som avgör vilka anpassningar som måste göras är vilka 
behov verksamheten och användarna har samt vilken filosofi som råder på företaget 
angående anpassningar. I de flesta fall görs anpassningar av både verksamhet och 
system. Undantaget är företag C, som låtit sin verksamhet helt och hållet styras av 
systemet. Detta visar att företagets interna filosofi i stor utsträckning har betydelse för 
om ett system uppfattas som styrande eller följande, jämför kapitel 2.2.2. 

 

 

6.2.3 Ny version i drift 

 

Då den nya versionen tagits i drift återstår i regel en del efterarbete. Författaren anser 
det viktigt att tid ägnas till efterarbete, istället för att verksamheten påskyndas att 
avsluta processen versionsbyte så fort den nya versionen är i drift. Anledningen till att 
detta uppfattas som viktigt är att verksamheten måste försäkra sig om att systemet 
uppträder så som önskas och att eventuella fel rättas. Ett system som inte uppträder 
som beräknat svarar heller inte mot verksamhetens behov, vilket även kan bli väldigt 
kostsamt (se kapitel 3.1). 

 



6 Analys 

 42 

Författaren anser att företag B arbetat efter en modell som med all säkerhet skulle 
kunna vara framgångsrik för andra företag, både vid versionsbyte och inhandling av 
ett nytt system. Anledningen till detta är att modellen på ett strukturerat sätt förbättrar 
systemet mot verksamheten och dess användare. Modellen är uppdelad i följande tre 
steg:  

 

1. Rätta de eventuella fel som uppstår i det dagliga arbetet. 

2. Justera detaljer i systemet efter användarnas önskemål. 

3. Lära användarna att utnyttja systemet maximalt. 

 

Ovanstående modell bidrar till att användarna känner att systemet är till för dem och 
inte tvärtom. Dessutom utbildas användarna till att utnyttja systemet maximalt, vilket 
är en fördel både för användarna och verksamheten. 

 

Av det insamlade materialet framgår dock att majoriteten av företagen endast 
fokuserar på efterbete i form av kontroll och åtgärdande av eventuella fel i den nya 
versionen. Kontroll och rättande av fel måste därmed anses som de viktigaste 
faktorerna som organisationer fokuserar på i efterarbetet av versionsbyte. 

 

 

6.3 Reflektioner i samband med versionsbyte 

 

De reflektioner som gjorts i samband med versionsbyte ligger inte inom ramen för 
arbetets problemprecisering. Dock anser författaren att det är av vikt för 
genomförandet av ett versionsbyte att även reflektionerna analyseras. Detta för att de 
erfarenheter en organisation samlat på sig i samband med uppgradering av 
affärssystemet kan påverka de faktorer som de anser viktiga. 

 

Utan undantag har de medverkande företagen alla under arbetets gång stött på olika 
former av problem. Allt ifrån att den framtagna tidsplanen inte stämt till att det nya 
systemet innehållit buggar. Författaren anser dock att de problem som uppstått i 
samband med de olika versionsbytena är generella problem som inte är specifika för 
versionsbyte, dvs dessa problem skulle även ha uppstå vid implementering av ett helt 
nytt system. Det finns dock ett undantag, dvs det går att i det erhållna materialet 
identifiera ett problem som är specifikt för versionsbyte. Företag B påpekar att 
funktioner kan se helt lika ut mellan olika versioner, men skilja sig en del åt i koden. 
Detta kan leda till problem om denna skillnad inte observeras.  

 

I övrigt anser författaren det viktigt att lyfta fram de positiva reflektioner som 
framkommit i samband med arbetet av versionsbyte. Till att börja med kräver ett 
versionsbyte mindre resurser i form av tid och pengar jämförelsevis med att 
implementera ett nytt system. Detta kan ses i förhållande till att bl a Davenport (2000) 
ser en risk i att införandet av ett affärssystem oftast tar lång tid och leder till stora 
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kostnader. Det som framgått av de versionsbyten som författaren tittat närmare är att 
både resurserna tid och pengar reduceras vid ett versionsbyte jämförelsevis med att 
införskaffa ett nytt affärssystem. En viktig faktor som nås i samband med 
versionsbyte, som inte kan mätas i tid och pengar, är att upparbetad kunskap i 
verksamhetens affärssystem bibehålls. Detta innebär att dyrbar kompetens stannar i 
verksamheten, vilket är oerhört viktigt. 

 

 

6.4 Sammanfattande analys 

 

Författaren anser att analysen av det insamlade materialet bidragit till att faktorer som 
företagen fokuserar på vid ett versionsbyte kunnat kartläggas. Dessa faktorer är:  

• Beslut angående versionsbyte 

• Framtagande av projektgrupp  

• Framtagande av projektplan  

• Utbildning av användarna 

• Konvertering av data till ny version 

• Testkörning av  det nya systemet innan det tas i bruk 

• Anpassningar 

• Kontroll och rättande av fel som upptäcks då den nya versionen används i 
verksamheten 

 

Dessa faktorer understryks ytterligare i rapportens slutsatser, kapitel 7. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det material som insamlats under 
intervjuerna varit ett bra underlag för rapportens analys. Författaren har strävat efter 
att få fram faktorer som organisationerna fokuserat på i processen versionsbyte, vilket 
rapportens problemprecisering säger. Här har faktorer som projektgrupp, projektplan, 
testkörning av ny version parallellt med den gamla, utbildning m.m. framkommit. 
Författaren har, trots att det ligger utanför arbetets problemprecisering, även 
analyserat orsaker till versionsbyte och reflektioner som framkommit i arbetet med 
versionsbyte. Anledningen till detta är, som tidigare nämnts, att dessa orsaker kan 
påverka de faktorer som en organisation fokuserar på. Vad det gäller orsaker till 
varför en organisation fattar intresse för att uppgradera sitt system är att det finns ett 
behov av förändring. Antingen har verksamhetens krav på systemet ändrats eller så 
har det befintliga systemet börjat bli omodernt. Författaren har även erhållit en hel del 
reflektioner från respondenterna, varav en reflektion anses värd att understryka. Flera 
företag har påpekat att de vid versionsbyte bibehåller den kompetens som är 
upparbetad om affärssystemet, till skillnad från att införskaffa ett helt nytt system. 
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7 Slutsatser 
 

Detta kapitel syftar till att presentera det resultat som framkommit genom det material 
som analyserats i kapitel 7. Resultatet är det svar som kan formuleras på arbetets 
problemprecisering, vilken lyder: 

 

Vilka olika faktorer fokuserar en organisation på vid versionsbyte av affärssystem?  

 

I syfte att kunna besvara problempreciseringen identifierades tre delfrågor. Dessa 
delfrågor hänger starkt samman med processen versionsbyte. Vid framtagandet av 
intervjufrågorna lades stor vikt vid dessa delfrågor samt processen versionsbyte. Detta 
för att få ett så stort underlag som möjligt för att kunna besvara rapportens 
problemställning. I syfte att enkelt och strukturerat redovisa resultatet av faktorer som 
en organisation fokuserar på vid versionsbyte beskrivs i detta kapitel svaret på 
delfrågorna. 

 

Delfråga 1: Vilka förberedelser görs för versionsbytet? 

 

De faktorer som identifierats i den gjorda analysen med avseende på denna delfråga är 
projektgrupp, projektplan och information/utbildning till användarna. Till att börja 
med bör en projektgrupp utses, gärna med deltagare från olika delar av verksamheten. 
Vidare bör en projektplan tas fram av projektansvarig eller av hela projektgruppen. 
Ytterligare en faktor som är viktig är att personalen i organisationen med jämna 
mellanrum blir informerade om hur projektet fortskrider, samt att användarna i ett 
tidigt stadie får möjlighet till utbildning i den nya versionen.  

 

 

Delfråga 2: Hur går själva bytet av affärssystemet till? 

 

Utifrån det analyserade materialet framgår det att i denna fas av versionsbytet 
fokuseras framförallt på faktorer såsom konvertering av data samt inkörning av det 
nya systemet. Befintlig data ska följa med till den nya versionen, och det är viktigt att 
denna konvertering blir korrekt samt att all data följer med. Den nya versionen 
testkörs innan organisationen börjar använda systemet i verksamheten. Det är här 
väldigt viktigt att eventuella fel upptäcks och åtgärdas. 

 

Analysen åskådliggör även att anpassningar bör utföras i samband med att den nya 
versionen implementeras. Verksamheten och användarnas behov avgör vilka 
anpassningar som måste göras. I de flesta fall görs anpassningar av både verksamhet 
och system 
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 Delfråga 3: Vilket arbete krävs efter att versionsbytet är genomfört? 

 

I denna fas av processen fokuserar organisationerna framförallt på faktorer såsom 
kontroll och rättande av eventuella fel. Det är viktigt för verksamheten att försäkra sig 
om att systemet fungerar såsom det är tänkt. Exempelvis att rätt data sparas, att rätt 
information presenteras på tillverkningsorder, kundorder, fakturor osv. Ett system 
som inte uppträder som beräknat svarar heller inte mot verksamhetens behov, vilket 
kan leda till stora kostnader i efterhand. 

 

I syfte att på ett strukturerat och tydligt sätt redovisa arbetets slutsatser görs detta i 
punktform nedan. 

 

Följande faktorer fokuserar en organisation på vid versionsbyte av affärssystem: 

 

• Beslut; Ett beslut måste tas utifrån de förutsättningar som råder i 
organisationen gällande versionsbyte. 

• Projektgrupp; En projektgrupp tillsätts, gärna med användare från olika 
avdelningar i organisationen. 

• Projektplan; En projektplan över versionsbytet tas fram. 

• Utbildning; Användarna utbildas i det nya systemet. 

• Konvertering av data; Data som finns i det befintliga systemet ska 
konverteras till den nya versionen på ett säkert och korrekt sätt. 

• Testkörning; Den nya versionen ska testköras innan den börjar användas i 
verksamheten. 

• Anpassning; Önskade och nödvändiga anpassningar ska ske av system och 
verksamhet. 

• Kontroll och rättande av eventuella fel; Då den nya versionen börjat 
användas ska kontroll ske under en viss period. Eventuella fel som uppstår ska 
rättas. 

 

Författaren anser att rapportens problemställning kunnat besvarats. Resultatet bidrar 
även till att ökad kunskap om processen versionsbyte erhållits. Denna kunskap ger en 
god bild över vilka faktorer som ett företag fokuserar på vid ett versionsbyte. 
Ovanstående faktorer kan även anses vara en rekommendation för vad organisationer 
som ska genomföra ett versionsbyte bör beakta och reflektera över. Huruvida 
versionsbyte ses som ett tredje sätt att utveckla informationssystem diskuteras vidare i 
kapitel 8. 
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8 Diskussion 
 

Detta kapitel syftar till att diskutera kring det genomförda arbetet och framtagna 
resultatet. Först diskuteras de erfarenheter som gjorts i detta arbete. Därefter 
diskuteras det framtagna resultatet. Vidare förs en diskussion kring de reflektioner 
som gjorts i samband med arbetet. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt arbetet inom 
problemområdet versionsbyte. 

 

 

8.1 Erfarenheter av genomfört arbete 

 

Intervju anser jag varit en metod som fungerat tillfredställande i det genomförda 
arbetet. Genom intervjuerna har en nära kontakt erhållits med företag som har 
erfarenhet av versionsbyte. Denna erfarenhet har jag i så stor utsträckning som möjligt 
försökt att ta del av i syfte att få inblick i vilka faktorer det fokuserats på vid 
versionsbyte. Intervjufrågorna har bidragit till att tillräckligt material erhållits för att 
kunna svara på problempreciseringen. Frågorna har i stort sett haft anknytning till 
processen versionsbyte, vilket ligger inom problemområdet. Flera respondenter har 
påpekat att intervjufrågorna varit relevant för ämnet versionsbyte, vilket bidragit till 
min uppfattning om att intervjuerna bidragit med tillräckligt relevant material för att 
ge tyngd till rapportens resultat.  

 

En alternativ metod som skulle kunna ha fungerat i detta arbete är fallstudie. Istället 
för att intervjua flera olika organisationer skulle en djupare studie kunna gjorts inom 
en organisation. På så sätt skulle versionsbyte kunna studeras på ett mer närgånget sätt 
och eventuellt än fler detaljer noterats. Dock skulle faktorerna vid versionsbyte inte 
bli lika generella som de blivit i denna rapports resultat. Jag anser därför att intervju 
var ett korrekt val av metod. 

 

En erfarenhet som gjorts i det genomförda arbetet är att inte begränsa de sökningar 
som görs av litteratur alltför starkt mot problempreciseringen. Jag hade stora problem 
med att finna litteratur som berörde området versionsbyte. Med min handledarens 
hjälp plockades litteratur fram som beskrev implementering av affärssystem. I denna 
litteratur hittades flera paralleller till versionsbyte, vilket bidrog till att avsnittet 
versionsbyte fick mer tyngd i rapportens bakgrund. 

 

 

8.2 Diskussion kring resultatet 

 
Då problempreciseringen för detta arbete tog sin form var tanken att få en inblick i 
och belysa vilka faktorer en organisation fokuserar på vid versionsbyte. Min 
uppfattning är att detta arbete bidragit till att viktiga faktorer vid ett versionsbyte 
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kartlagts. Resultatet är framtaget med ett begränsat antal intervjuer som underlag, 
vilket är viktigt att understryka. Med fler intervjuer som underlag är det möjligt att ett 
ännu klarare mönster framträtt angående faktorer som fokuseras på vid versionsbyte. 
Dock anser jag att det framtagna resultatet kan ses som generella faktorer för 
versionsbyte.  

 

Resultatet är framtaget med hänsyn till vissa avgränsningar, bl a gjordes avgränsning 
till att endast undersöka versionsbyte där affärssystemet Movex används. 
Anledningen till denna avgränsning var att jag genom Intentia (leverantören av 
Movex) på ett enkelt sätt kom i kontakt med företag som gjort versionsbyte. Movex 
ansågs även utgöra ett bra underlag då detta affärssystem används av många olika 
typer av företag på den svenska marknaden. Jag anser dock att de fastslagna 
faktorerna även stämmer väl överens vid versionsbyte av andra affärssystem. 
Anledningen till detta är att faktorerna är generella och inte på något sätt involverar 
leverantören. 

 

I rapportens bakgrund beskrivs nackdelar med standardsystem (kapitel 2.2.1) Flera 
författare anser att en nackdel med standardsystem kan vara att kunden blir alltför 
beroende av leverantören på grund av att tillräcklig kunskap kan saknas inom det egna 
företaget. Denna nackdel motsäger helt och hållet de erfarenheter företag C har av 
utbytet med sin leverantör. De ser sin leverantör av affärssystemet som en 
samarbetspartner som bidrar till en stark utveckling av verksamheten. Själv anser jag 
att ett ömsesidigt samarbete kan gynna både leverantör och kund. För kundens del ges 
möjlighet till att bättre utnyttja systemets funktioner samt att verksamheten utvecklas. 
För leverantörens del kan synpunkter och reflektioner erhållas från kunden vilket kan 
bidra till en ännu bättre framtida version av affärssystemet.  

 

 

8.3 Vad betyder resultatet 

 

I detta arbete har jag fastslagit ett antal faktorer som är viktiga att fokusera på vid ett 
versionsbyte, se kapitel 7.2. Vika konsekvenser får då detta resultat för framtiden? De 
faktorer som är viktiga vid versionsbyte kan vara en riktlinje för organisationer att 
fokusera på vid ett projekt av detta slag. Min uppfattning är att de genomförda 
intervjuerna givit mig en bra inblick i hur de olika företagen genomfört sina 
versionsbyten. Detta tror jag även kan vara något att tillämpa för företag som ska 
genomföra versionsbyte, dvs att de kommer i kontakt med en verksamhet som 
genomfört processen versionsbyte för att ta del av deras erfarenheter. På så sätt kan 
tips och råd erhållas som kan vara värdefulla i det kommande arbetet med 
versionsbyte. 

 

Ytterligare en konsekvens som mitt arbete kan få för framtiden är att problemområdet 
versionsbyte fortsätter att undersökas. I kapitel 8.4 ges förslag på fortsatt arbete vilket 
kan bidra med idéer för framtida examensarbeten. Tidigare i rapporten har jag påpekat 
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att litteratur som berör versionsbyte är begränsad, vilket gör detta arbete och 
eventuella framtida arbeten om versionsbyte än mer viktiga. 

 

Med anledning av den feedback jag erhållit av respondenterna angående versionsbyte 
anser jag att versionsbyte är ett bra alternativ till att införskaffa ett nytt affärssystem. 
Det är dock viktigt att ett versionsbyte noggrant förbereds och tilldelas tillräckligt 
med resurser för att nå ett så bra resultat som möjligt.  

 

En intressant del som beskrivs i rapportens bakgrund är Bergvall och Welanders figur 
över ett informationssystems livscykel. Min förhoppning har varit att återkomma till 
denna figur och vidareutveckla den med versionsbyte som utgångspunkt. Denna 
vidareutveckling åskådliggörs grafiskt i figur 10. 
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Figur 10: Ett informationssystems livscykel ur versionsbytets perspektiv. 

 

 

Jag anser att ett versionsbyte både kan ses som vidareutveckling och system- 
förvaltning av det befintliga systemet. Versionsbyte innebär att det befintliga systemet 
uppgraderas och utvecklas. Samtidigt sker hela tiden en form av förvaltning vid ett 
versionsbyte. Förbättringar och anpassningar eftersträvas hela tiden. Tidigare i 
rapporten har jag även uttryckt en förhoppning om att utreda huruvida versionsbyte 
kan ses som ett tredje sätt att utveckla informationssystem. Svaret på den frågan blir 
både ja och nej. På samma sätt som versionsbyte kan ses som både vidareutveckling 
och systemförvaltning, kan det ses ur bägge perspektiven vid utveckling av 
informationssystem. Vid versionsbyte erhåller verksamheten visserligen ett nytt 
system, men samtidigt är detta system en uppgradering av det tidigare systemet.  
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En faktor som jag fastslagit som viktig vid versionsbyte är anpassning av system och 
verksamhet efter uppstådda behov. Syftet med anpassningar är att förskjuta 
verksamhet och system mot varandra. Jag anser att den relationsmodell som beskrivs i 
bakgrunden (kapitel 2.2.4) till viss del bör understrykas här. Utgångspunkt för den 
nya versionen blir de delar av systemet som anses acceptabla. Utifrån detta sker 
effektiviseringar av verksamheten med hjälp av systemet. Exempel på detta kan vara 
att den nya versionen erbjuder nya funktioner som effektiviserar arbetet i 
verksamheten. Vidare anger relationsmodellen att delar av systemet ska anpassas mot 
verksamheten. Ett bra exempel på detta är en anpassning av systemet som företag A 
gjorde, nämligen att synkronisera sändningsnummer med kundordernummer för att 
lättare kunna följa de levererade varorna. Sammanfattningsvis kan sägas att 
relationsmodellen på flera sätt kan visa sig som en värdefull metod vid versionsbyte. 

 

 

8.4 Förslag på fortsatt arbete 

 

Som författare till detta arbete anser jag att versionsbyte av affärssystem varit ett 
intressant problemområde att arbeta med. Resultatet av denna rapport känns 
tillfredställande då jag anser mig besvarat problempreciseringen. Det finns dock några 
idéer till fortsatt arbete inom detta problemområde. Dessa presenteras nedan: 

 

• I syfte att understryka eller möjligtvis ifrågasätta det resultat som dragits i 
denna rapport vore det intressant att genomföra en liknande undersökning på 
ett större antal företag. Hur generella är de faktorer som presenteras i 
rapportens resultat? Finns det viktiga faktorer som inte framkommit i detta 
arbete? 

• Genomförandet av detta arbete är begränsat till kunden av affärssystemet. I 
syfte att få en bredare bild över vilka faktorer som påverkar ett versionsbyte 
vore det intressant att ta del av leverantörens synpunkter. Ett liknande arbete 
skulle kunna genomföras fast med fokus på leverantören. Vilka faktorer anser 
leverantören av affärssystemet är viktiga att fokusera på vid versionsbyte? 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

Inledande frågor 

 

1. Inom vilken bransch är företaget aktivt? 

2. Vilken är företagets kärnverksamhet? 

3. Vilken roll har Ni i företaget? 

 

Allmänna frågor om versionsbyte 

 

4. Vad är anledningen till att Ni byter version av affärssystemet? 

5. Har Ni haft möjlighet testa den nya versionen innan Ni beslutade er för att uppgradera 
affärssystemet? 

6. Gäller versionsbytet hela affärssystemet eller bara vissa delar/moduler? 

7. Hur långt har verksamheten hunnit i arbetet med versionsbytet? 

 

Beslutsprocess om versionsbyte 

 

8. Övervägde Ni några alternativ till versionsbytet? 

9. Hur har planering av versionsbytet gått till? 

a. Har Ni haft någon projektgrupp? 

b. Har användarna förberetts/utbildats? 

 

Införande process av ny version 

 

10. Hur gick själva versionsbytet till rent praktiskt? 

11. Krävs det att någon anpassning görs av den nya versionen för att systemet bättre ska 
motsvara verksamhetens behov? 

12. Har verksamheten på något sätt fått anpassa sig till det nya systemet?  

 

Ny version i drift 

 

13. Vilket efterarbete krävdes då den nya versionen implementerats? 
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Problem, för- och nackdelar med versionsbyte 

 

14. Vilka problem har Ni stött på under arbetets gång? 

15. Vilka fördelar ser Ni med att uppgradera befintlig version mot att införskaffa ett helt 
nytt? 

16. Ser Ni några nackdelar med versionsbyte? 

a. Ser Ni någon nackdel i att behålla samma leverantör av affärssystemet som ni 
haft innan? 

 

Övriga frågor 

 

17. Finns det något av intresse för denna undersökning som Ni vill tillägga? 
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Biliga 2: Relationsmodellen 

 
I denna bilaga följer en kort beskrivning enligt Brandt m fl (19989 och Nilsson(1991) av de 
tio olika utfall som återfinns i relationsmodellen (se kapitel 2.2.4).  

 

1. För verksamheten direkt acceptabla delar av standardsystemet. De delar av 
standardsystemet som direkt uppfyller verksamhetens krav på funktioner. 

2. Delar av verksamheten som ska effektiviseras med hjälp av standardsystemet. 
Funktioner i verksamheten som utöver tidigare specificerade krav förväntas kunna 
förbättras och rationaliseras med hjälp av programmoduler i standardsystemet. 

3. Delar av standardsystemet som ska byggas ut. Standardsystemet ska byggas ut av 
leverantören med nya programmoduler som ska uppfylla flera kunders 
verksamhetsbehov. Dessa moduler är nödvändiga för att få verksamheten att fungera 
enligt specificerade krav. 

4. Delar av standardsystemet som ska ändras mot verksamheten av leverantör. 
Leverantören gör ändringar i standardsystemet om verksamheten skulle vara av sådan 
karaktär att standardsystemet inte kan accepteras.  

5. Delar av verksamheten som ska anpassas mot standardsystemet. 
Informationsbehov och funktioner i verksamheten som ej har motsvarighet i 
standardsystemet och där leverantören anser att utbyggnader och ändringar i 
standardsystemet ej kan utföras. Detta leder till att verksamheten får anpassas mot 
standardsystemet där detta är lämpligt. 

6. Delar av verksamheten som ska modifieras mot standardsystemet av kund. För 
att standardsystemet ska uppfylla verksamhetens krav på informationsbehov 
modifieras programmoduler.  

7. Delar av verksamheten som ska få egenutvecklade system. Funktioner som saknas 
i standardsystemet och där behovet är så viktigt och nödvändigt att det anses lönsamt 
att genomföra egenutveckling av informationssystem. 

8. Delar av verksamheten som inte ska förändras. Funktioner som ej har motsvarighet 
i standardsystem men där behovet av funktionen inte är så bra betydelsefull att 
egenutveckling är befogad. 

9. Delar av standardsystemet som ej ska utnyttjas. Moduler i standardsystemet som 
verksamheten för tillfället inte har behov av utgör en restpost av standardsystemet. 

0. Icke relevanta delar av standardsystemet. Moduler i standardsystemet som direkt 
kan förbises på grund av brist på behov från verksamheten.  
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Bilaga 3: Affärssystemet Movex  
 

Movex distribueras och marknadsförs av IT-företaget Intentia International AB. Den 
information som presenteras om Movex är hämtad från Intentias hemsida 
(http://www.intentia.com). 

 

Utgångspunkten för Intentias affärssystemslösningar är att tillgodose olika verksamheters 
behov, även om verksamheterna skiljer sig åt. Ett praktiskt exempel som visar hur olika 
verksamheters behov kan skilja sig åt är att jämföra en biltillverkare och ett slakteri. En 
biltillverkare bygger en färdig produkt utifrån en stor mängd komponenter.  Ett slakteri gör 
tvärtom, de startar sin produktion med en hel produkt och delar upp den i komponenter. 
Följaktligen har företag i de två sektorerna olika behov. En grundidé med Movex är att lösa 
detta problem, nämligen att samma system ska kunna tillgodose specialiserade önskemål från 
olika branscher.  

 

Movex konfigurerar lösningar efter kundens behov inom följande branscher: 

• Automotive (Automotive) 

• Flygteknik (Aviation) 

• Konfektion (Fashion) 

• Livsmedel (Food & Beverage) 

• Möbler (Furniture) 

• Underhåll, Reparation & Undersökning (Maintenance Repair & Overhaul) 

• Papper (Paper) 

• Försäljning och distribution (Retail and distribution) 

• Service & Uthyrning (Service & Rental) 

• Stål (Steel) 

 

I figur 11 visas hur relationen mellan Movex, affärssystem, standardsystem, egenutvecklade 
system samt informationssystem uppfattas i detta arbete. Bilden ger en beskrivning av att ett 
informationssystem antingen är egenutvecklat eller ett standardsystem. Vidare säger figur 11 
att affärssystem i detta arbete ses som ett standardsystem och att Movex är ett affärssystem. 
Det bör dock understrykas att detta är författarens tolkning av dessa begrepps sammanhang, 
och att denna tolkning gäller i detta arbete. 
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Figur 11: Relation mellan informationssystem, egenutvecklade system, standardsystem, 
affärssystem samt Movex. 

 


