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Att införskaffa ett nytt affärssystem är en stor investering för en organisation. Den höga 
komplexiteten av ett affärssystemprojekt samt de kostnader, både tidsmässiga och monetära, 
associerade med projektet gör att många företag undviker att påbörja ett affärssystemprojekt. 
För att underlätta för organisationer som vill införa ett nytt affärssystem finns det konsulter 
som kan hjälpa till under affärssystemsprojektets alla faser. Denna uppsats fokuserar på 
upphandlingsfasen och de framgångsfaktorer som bör beaktas under upphandlingsfasen av ett 
affärssystem. Uppsatsen tar hjälp av upphandlingskonsulten Medius AB för att identifiera och 
utvärdera framgångsfaktorer under upphandlingsfasen. Intervjuer utföres även med kunder till 
Medius AB för att få deras syn på upphandlingsfasen och viktiga framgångsfaktorer däri. 
Förutom framgångsfaktorer under upphandlingsfasen undersöker uppsatsen även motiven till 
att företag väljer att införskaffa affärssystem, de effekter som kunder till Medius AB förväntar 
sig av det nya affärssystemet. Studien visar att det finns framgångsfaktorer som kan sägas vara 
extra viktiga under just upphandlingsfasen och som bör beaktas för att affärssystemsprojektet 
ska lyckas. Dessutom visar studien att mätbara effekter av affärssystem såsom till exempel 
minskade produktionskostnader inte är orsaken till varför de studerade företagen valt att 
införskaffa ett nytt affärssystem. Det är istället omätbara effekter såsom ökad flexibilitet inom 
företaget och en ökad kundnöjdhet till produkt och service som är anledningar till att de 
studerade företagen valt att införskaffa ett nytt affärssystem. 
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Title (translation): The choice of ERP system – Critical success factors during the selection 

process and expected effects of an ERP system. 

Problem: The complexity and high costs associated with the procurement in an ERP 
system combined with a relatively high risk of project failure can make 
companies avoid ERP system projects. To simplify the work with an ERP 
system project, companies can rely on the help of consultants when evaluating 
and choosing the ERP system. This thesis focus on the critical success factors 
that are of importance during the selection process, moreover the authors 
study the effects that companies expect when they choose to obtain, or 
upgrade to, a new ERP system. 

Purpose: With this thesis the writers aim to study important critical success factors when 
choosing an ERP system, and to describe what effects the buyer expects of the 
ERP system. 

Theory & Method:  The thesis studies, with support from the results of earlier research, critical 
success factors that are of importance in the selection process of an ERP 
system and what effects that can be gained after the implementation of the 
ERP system. Interviews are made with Medius AB, a company that works as 
consultants in the selection process, and with customers to Medius AB to 
compare the collected theoretical frame of reference from a practitioners and 
its customer’s perspective. 

Proceeding: A theoretical study has been made on articles in the subject that has been 
acquired through searching in article databases. The authors have interviewed 
Medius AB and their customers Zetterbergs Industri AB and Fryshuset. 
Medius AB are consultants in the selection process and the authors use Medius 
AB’s expertise to identify and evaluate success factors in the selection process. 

Results: This study presents a number of identified success factors that are more 
important in the selection process according to the investigated companies. 
The study further shows that the identified tangible effects are of minor 
importance when obtaining an ERP system. Instead it is the intangible effects 
like higher flexibility within the company and improved customer satisfaction 
to the product and service that are reasons for companies to obtain a new ERP 
system. 
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Titel: Valet av affärssystem - Framgångsfaktorer under upphandlingsfasen samt 
förväntade effekter av affärssystem 

Problem:  Det är ett stort åtagande att investera i ett affärssystem, både monetärt, men 
även tidsmässigt. Komplexiteten och de höga kostnaderna associerade med 
införskaffandet av ett affärssystem samt en relativt stor risk för att projektet 
misslyckas gör att många företag undviker att påbörja ett affärssystemsprojekt. 
För att förenkla arbetet med affärssystemsprojekt finns det konsulter som kan 
hjälpa företag med utvärderingen och valet av affärssystem, så kallade 
upphandlingskonsulter. Denna uppsats fokuserar på de framgångsfaktorer som 
är viktiga under upphandlingsfasen och dessutom undersöker författarna de 
effekter företag förväntar sig då de väljer att införskaffa, eller uppgradera till, 
ett nytt affärssystem. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka viktiga framgångsfaktorer vid valet 
av ett affärssystem, samt beskriva vilka effekter köparen förväntar sig av 
affärssystem. 

Teori & Metod:  Uppsatsen studerar med stöd av resultat från tidigare forskning 
framgångsfaktorer som är viktiga vid upphandlingsfasen av ett affärssystem 
samt effekter som kan erhållas efter införandet av affärssystemet. Intervjuer 
görs med Medius AB, ett företag som verkar som upphandlingskonsulter, samt 
med kunder till Medius AB för att jämföra den insamlade teoretiska 
referensramen utifrån en praktikers och dess kunders perspektiv. 

Tillvägagångssätt: Teoristudie har genomförts på artiklar inom ämnet som erhållits genom 
sökning i artikeldatabaser. Författarna har genomfört intervjuer med Medius 
AB samt kunderna Zetterbergs Industri AB och Fryshuset. Medius AB verkar 
som upphandlingskonsulter och författarna använder sig av deras expertis för 
att identifiera och utvärdera framgångsfaktorer under upphandlingsfasen.  

Resultat: Studien resulterar i att ett antal framgångsfaktorer identifieras som mer viktiga 
enligt undersökta företag samt att de identifierade mätbara effekterna är av 
mindre intresse vid införskaffandet av ett affärssystem. Det är istället omätbara 
effekter såsom ökad flexibilitet inom företaget samt förbättrad kundnöjdhet till 
produkt och service som är anledningar till att företag väljer att införskaffa ett 
nytt affärssystem.  
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1.  Inledning 
Historiskt sett har databehandling på företag skett med hjälp av så kallade 
”main-frames” (stordatorer). I början av 1990-talet blev det dock vanligare att 
använda sig av servrar med tillkopplade klienter. Denna utveckling tillsammans 
med utvecklingen av nätverk skapade nya möjligheter för hur data ska 
behandlas inom företag. (O’Leary, 2000) Företag som utvecklade lösningar för 
sina egna företag märkte att dessa lösningar även kunde nyttjas av andra 
företag, detta blev början på de standardsystem som det blev allt vanligare att 
företag införskaffade inom områden såsom ekonomi, produktion och inköp. 
Dessa standardsystem var oftast inte integrerade med varandra och företag fick 
själva utveckla lösningar för att få systemen att utbyta information med 
varandra. Under mitten av 1990-talet hade utbudet av standardsystem minskat 
men de system som fanns kvar var bättre och var helhetsintegrerade lösningar. 
(Sumner, 2005; Brandt et al. 1998) Dessa helhetsintegrerade lösningar för 
företags affärsbehov kom att kallas Enterprise Resource Planning Systems 
(ERP), på svenska kallat affärssystem, och var en utveckling från de Material 
Resource Planning (MRP) system som funnits sedan mitten 1970-talet 
(Magnusson & Olsson, 2005) Utvecklingen av affärssystem kan sägas vara en 
av de viktigaste händelserna inom IT-området, för företag, det senaste 
decenniet (Al-Mashari et al. 2003, Hedman & Kalling, 2002). 

Sedan mitten av 1990-talet har marknaden för affärssystem varit en av de 
snabbast växande marknaderna inom IT och fortsatte i början på 2000-talet att 
växa med 30-40% per år. 2001 såldes det affärssystem för över 22 miljarder 
USD. (Verville & Hallingten, 2003) Det är ett stort åtagande att investera i ett 
affärssystem, både monetärt och även tidsmässigt. En fullständig 
implementering av ett affärssystem kan kosta flera hundra tusen USD, eller 
mer, och ta åtskilliga månader i anspråk, dessutom är risken för att projektet 
misslyckas relativt hög. (Verville et al. 2007. Beheshti 2006. Soja, 2006) 
Komplexiteten av affärssystem samt de höga kostnaderna associerade med en 
implementering gör att många företag drar sig för att införskaffa ett 
affärssystem. (Verville et al. 2007, Al-Mashari et al. 2003) För att förenkla 
denna process finns det konsulter som kan hjälpa företag med utvärderingen 
och valet av affärssystem, (Beheshti, 2006). I denna uppsats benämns de 
konsulter som hjälper företag välja rätt affärssystem för upphandlingskonsulter. 
Marknaden för dessa konsulter är ständigt växande och enligt Davenport et al. 
(2006) är det få företag som inte planerar att antingen implementera ett 
affärssystem eller lägga till ytterligare funktionalitet i sitt existerande 
affärssystem. Det är en så kallad upphandlingskonsultfirma, Medius AB, deras 
expertis och kunder författarna använder sig av för att identifiera och utvärdera 
framgångsfaktorer vid valet av affärssystem.  
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1.1. Problematisering 
En implementering av ett affärssystem är en så pass stor och viktig investering 
för ett företag att det kan välja att inte göra det helt på egen hand. Företag kan 
ta hjälp av utomstående konsulter, både för valet av affärssystem samt själva 
implementeringen av det valda affärssystemet.(Beheshti, 2006, Al-Mashari et al. 
2003) Olika affärssystem kan sägas passa företag olika bra, det finns till 
exempel affärssystem som är speciellt anpassade för stora företag samt 
affärssystem som är anpassade för små och medelstora företag. Det är även 
numera vanligt att affärssystemen är speciellt anpassade för vilken bransch 
företaget verkar i. För att välja rätt affärssystem måste alltså företagets behov 
analyseras och jämföras med tillgängliga affärssystem på marknaden. Företaget 
kan i detta arbete ta hjälp av så kallade upphandlingskonsulter. En upp-
handlingskonsult kan med sin kompetens vara en stor resurs för företag som 
behöver hjälp med att välja rätt affärssystem för just sitt verksamhetsområde. 
En upphandlingskonsult kan i sitt arbete ta hjälp av olika ramverk för att 
bestämma företagets behov för att därefter rekommendera ett lämpligt 
affärssystem. (Beheshti, 2006; Verville & Bernadas, 2005; Victorin, 2007)  

Denna uppsats intresserar sig för de viktiga framgångsfaktorer som bör tas i 
beaktande vid valet av ett affärssystem, den så kallade upphandlingsfasen. Ett 
val av affärssystem föregås av en genomgång av företagets nuvarande 
processer samt framtida behov. För att underlätta valet, upphandling och 
implementering av affärssystem talar viss tidigare forskning om så kallade 
kritiska framgångsfaktorer, critical success factors (CSF). (Somers & Nelson, 
2001) Författarna har som mål att identifiera, utvärdera och analysera vilka 
framgångsfaktorer som är viktiga för upphandlingskonsulter i deras arbete med 
att hjälpa kunden välja rätt affärssystem. 

Affärssystem lovar att integrera alla affärsenheter samt tillgängliggöra korrekt 
och uppdaterad information för alla avdelningar inom företaget (Beheshti, 
2006). Fördelar med affärssystem kan delas in i mätbara och omätbara effekter. 
Mätbara effekter kan vara till exempel: lägre transaktionskostnader och 
operationella kostnader genom minskade material- och personalkostnader samt 
ökad effektivitet (Wu et al. 2006). Dessa mätbara effekter kan utvärderas med 
ett antal olika ekonomiska mätinstrument som presenteras senare i uppsatsen. 
Omätbara fördelar kan t.ex. vara minskade ledtider, företagets ökade flexibilitet 
och ökad kundnöjdhet till produkt och service (Al-Mashari et al. 2003; Murphy 
& Simon, 2002; Wu et al. 2006). Ett syfte med denna uppsats är att undersöka 
vilka effekter kunder till Medius AB förväntar sig av affärssystem.  

  



Mälardalens Högskola  Magisteruppsats 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling VT 2008 

 
3 
 

1.2. Problemformulering 
Vilka är viktiga framgångsfaktorer som bör beaktas under upphandlingsfasen 
vid införskaffandet av ett affärssystem och vilka är motiven för att företag 
väljer att införskaffa, eller uppgradera till, ett nytt affärssystem?  

1.3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka viktiga framgångsfaktorer vid valet 
av ett affärssystem samt beskriva vilka effekter köparen förväntar sig av valt 
affärssystem. 

1.4. Avgränsning 
För att kunna svara på uppsatsens problem och syfte har författarna tagit 
kontakt med en upphandlingskonsult, Medius AB samt två av deras kunder, 
inga andra företag kommer användas som referenser. Uppsatsen fokuserar på 
de framgångsfaktorer (1 i figur 1) som är aktuella under upphandlingsfasen av 
affärssystemets livscykel samt de effekter (2 i figur 1) som kunderna förväntas 
erhålla efter att en implementering är genomförd, i den så kallade 
underhållsfasen. Uppsatsen kommer inte behandla de problem som kan uppstå 
under implementeringen eller underhållet av ett affärssystem. 
 

 

Figur 1 - Uppsatsens fokus i affärssystemets livscykel (egen bearbetning, Parr & Shanks, 2000, 
s.292; Verville et al. 2007, s.47) 
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2.  Teoretisk Referensram 
Detta avsnitt ämnar ge en teoretisk bakgrund av forskningsresultat inom området 

framgångsfaktorer för införandet av affärssystem. Dessutom presenteras viss tidigare 

forskning som finns om den så kallade upphandlingsfasen, den fas som Medius AB i sin roll 

som upphandlingskonsult arbetar inom. För att förstå varför företag väljer att införskaffa 

affärssystem presenteras effekter av affärssystem samt verktyg som kan användas för att 

utvärdera investeringen av ett affärssystem.  

2.1. Introduktion till affärssystem 
Affärssystem eller ERP-system kommer ursprungligen från de MRP (Material 
Requirements Planning) system som började användas på 1970-talet. Dessa 
MRP-system var standardiserade system och leverantörerna hade olika 
produkter som passade olika industrier. Redan här fanns det system som enligt 
tillverkaren implementerade optimala processer för materialplaneringen. Dessa 
system användes främst inom den tillverkande industrin och hade som syfte att 
underlätta för materialplaneringen. Tack vare dessa MRP-system fanns det 
möjlighet att sammanföra information om materialplaneringen och detta 
resulterade i en högre grad av proaktiv planering av produktionen. (Magnusson 
& Olsson, 2005; Hedman & Kalling 2002) MRP-systemen möjliggjorde att 
med hjälp av förväntad efterfrågan planera produktionen och beställa rätt 
mängd råvaror till denna (Sumner, 2005). Dessa MRP-system utvecklades 
gradvis och under 1980-talet hade de utvecklas till så kallade MRPII system. 
Skillnaden mellan dessa och sina föregångare var att de hade ett mer 
övergripande fokus på hela materialplaneringen, detta medförde att systemen 
fick en mer verksamhetsövergripande status. Inköpshantering såsom 
fakturering och betalning var nu integrerade i systemen och det fanns även 
stöd för att förutse framtida försäljning. (Magnusson & Olsson, 2005) MRPII-
systemen fokuserade på att höja kvaliteten på tillverkade produkter samt att 
minska de totala kostnaderna för företaget (Sumner, 2005). Dessa MRP och 
MRPII-system använde sig i huvudsak av stordatorer som hade tunna 
terminaler kopplade till sig. Under slutet av MRPII eran började dock en 
decentralisering av processorkraften bli allt vanligare och ett steg mot 
utlokalisering av databearbetningen togs genom användandet av MRPII-
system. (Magnusson & Olsson, 2005) 
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Från dessa MRP 
och MRPII system 
utvecklades det 
som idag kallas 
Enterprise 
Resource Planning 
(ERP) system.  
ERP-system som 
på svenska blivit 
synonymt med 
ordet affärssystem 
(Magnusson & 

Olsson, 2005) har 
som syfte att 
handha all data inom en organisation och på detta sätt hjälpa organisationen 
handskas med inventarieplanering, försörjningskedja, bokföring, 
orderhantering, personalhantering och andra affärsfunktioner. (Sumner, 2005; 
Hedman & Kalling, 2002) Affärssystem kan alltså sägas vara än mer 
verksamhetsövergripande än sina föregångare MRP och MRPII (fig. 2). 

2.1.1. Affärssystemets uppbyggnad 
Affärssystem kan sägas vara ”standardiserade verksamhetsövergripande 
systemstöd” (Magnusson & Olsson, 2005, s.7) som är uppbyggda kring ett 
flertal affärsapplikationer som är integrerade med varandra. 
Affärsapplikationerna är verksamhetsspecifika och stödjer olika delar av 
företagets behov. Dessa affärsapplikationer, eller moduler, kan användas 
separat eller tillsammans 
med varandra för en mer 
heltäckande lösning av 
företagets specifika behov. 
(Magnusson & Olsson, 2005; 
Hedman & Kalling, 2002) 
Affärssystem har som 
uppgift att integrera ett 
företags alla transaktioner till 
ett och samma system samt 
att ersätta alla gamla system 
som kan finnas i ett företag 
inom bokföring, personal-

hantering, logistik med 
mera (fig. 3). (O’Leary, 
2000; Hedman & Kalling, 2002) Affärssystem är uppbyggda kring en 
centraliserad data- och mjukvarulagring. All data finns representerad på endast 
ett ställe istället för utspridd på olika databaser i verksamhetens infrastruktur. 

Figur 3 - Affärssystemets grundläggande komponenter 
(egen bearbetning, Hedman & Kalling, 2002, s.192) 

Figur 2 - Utvecklingen av heltäckande system (egen bearbetning, 
Magnusson & Olsson, 2005, s.25) 
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Alla moduler och därigenom användare är kopplade till denna enda centrala 
databas. Fördelarna med detta är många men den som brukar lyftas fram som 
den främsta är den tillförlitlighet som uppnås genom en så kallad ”single 
entry”, det vill säga att information enbart behöver läggas in en gång i systemet 
av användarna för att sedan vara tillgänglig för alla. (Beheshti, 2006; 
Magnusson & Olsson, 2005; Al-Mashari, 2002) Denna centrala databas samt en 
hög grad av standardisering möjliggör för företaget att koppla på moduler 
vartefter behovet ändras för företaget, till exempel kan funktionalitet för e-
handel relativt enkelt byggas på systemet om det behovet uppstår. (Hedman & 
Kalling, 2002; Magnusson & Olsson, 2005 

 Affärssystem kan sägas vara komplexa till sin natur då de är helhetsintegrerade 
lösningar för företag ur de flesta verksamhetsområden. Denna komplexitet 
medför dock att implementeringen av affärssystem inte är helt problemfri. En 
implementering innefattar ofta både uppgraderingar av befintlig IT-
infrastruktur samt en förändring av företagets organisation. (Beheshti, 2006) 
Förändringen av företagets organisation beror på att affärssystem kommer 
förpackade med så kallade ”best practices” (Hedman & Kalling, 2002, s198). 
Dessa ”best practices” är enligt tillverkaren de bästa sätten att utföra olika 
aktiviteter i företaget. (Hedman & Kalling, 2002) För att uppnå affärssystemets 
alla fördelar måste alltså företaget förändras efter affärssystemet processer. En 
implementering av ett affärssystem innefattar att företagets alla affärsprocesser 
definieras, analyseras och förändras för att passa affärssystemet. (Davenport et 
al. 2004) Det är möjligt att istället förändra affärssystemet efter företaget men 
många menar då att företaget går miste om de fördelar som annars skulle 
uppnås genom effektivare processer såsom till exempel snabbare ledtider. 
Dessutom anses systemet bli mindre stabilt samt att en anpassning av 
affärssystemet försvårar för framtida uppgraderingar. (Magnusson & Olsson, 
2006; Hedman & Kalling, 2002) Dessa organisatoriska förändringar medför 
ofta motstånd från personalen och många implementeringar av affärssystem 
misslyckas därför. (Hedman & Kalling, 2002) Detta motstånd från personalen 
samt andra fallgropar vid valet av affärssystem har medfört att mycket 
forskning bedrivits för att identifiera så kallade kritiska framgångsfaktorer eller 
critical success factors (CSF). Dessa kritiska framgångsfaktorer kan sägas vara 
en uppsättning regler för hur företag ska gå till väga för att ha störst möjlighet 
att lyckas med sin affärssystemsimplementering. (Somers & Nelson, 2001; Soja, 
2006) Författarna väljer att i denna uppsats kalla dessa regler för 
framgångsfaktorer. Eftersom denna uppsats inriktar sig på upphandlingsfasen 
kommer därför framgångsfaktorer som är speciellt viktiga under just 
upphandlingsfasen att presenteras i nästa kapitel.  
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2.2. Framgångsfaktorer under upphandlingsfasens olika delar 
Den del av tidigare forskning som studerats av författarna har identifierat och 
värderat kritiska framgångsfaktorer som är viktiga att ta i beaktande när ett 
affärssystem ska väljas, implementeras och förbättras. Denna uppsats fokuserar 
på den inledande fasen av affärssystemets livscykel, planeringsfasen eller 
upphandlingsfasen och de framgångsfaktorer som är viktiga under denna. 
Upphandlingsfasen definieras av viss tidigare forskning som den mest kritiska 
fasen i affärssystemets livscykel (Somers & Nelson, 2001; Parr & Shanks, 
2000).  Detta avsnitt bygger på teorier från Verville et al. (2007, 2005) och 
deras syn på upphandlingsfasen som en del av affärssystemets livscykel (fig. 4).  
Av dessa faser är planeringsfasen den mest omfattande och kritiska delen av 
arbetet med upphandlingen av ett affärssystem. Upphandlingsfasen definieras 
som en rad aktiviteter som presterar ett valt affärssystem eller en 
rekommendation på ett affärssystem. (Verville et al. 2007) Detta kapitel 
presenterar först de framgångsfaktorer som är viktiga under respektive del av 
upphandlingsfasen och därefter de framgångsfaktorer som är viktiga under 
samtliga delar av upphandlingsfasen. 

 

Figur 4 - Upphandlingsfasen under affärssystemets livscykel (egen bearbetning, 
Verville et al. 2007, s.47) 

Affärssystemets livscykel kan sägas bestå av upphandlingsfasen, implemen-
teringsfasen och underhållsfasen (Verville et al. 2007). Upphandlingsfasen 
innehåller ett antal delar som presenteras nedan. Delarna i sig innehåller 
framgångsfaktorer (nedan markerat i fet stil). Samtliga framgångsfaktorer under 
upphandlingsfasen presenteras slutligen i modell 5. 
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2.2.1.  Planering 
Planeringsfasen innefattar olika aktiviteter som ämnar leverera konkret material 
som det fortsatta arbetet kan bygga på. (Verville et al. 2007) Det är viktigt att 
arbetet med införandet av ett affärssystem redan från början är väl planerad 
och strukturerad. Detta säkerställes genom att projektet får de dedikerade 
resurser som krävs. (Verville et al. 2007) Vilka resurser som kommer krävas för 
projektet måste definieras tidigt i projektet. Många affärssystemsprojekt har 
misslyckats därför att företagen inte dedikerat tillräckligt med mänskliga och 
finansiella resurser. Detta är speciellt viktigt i projekt där organisationen ska 
förändras efter affärssystemet. (Somers & Nelson, 2001) 

När ett företag väl bestämt sig för att införskaffa ett affärssystem bör en 
projektgrupp skapas. Denna projektgrupp består av alla som är delaktiga i 
införandet av affärssystemet. För att lyckas med införandet av ett affärssystem 
är det viktigt att tillsätta en styrkommitté. Denna kommitté bör innehålla 
chefer och slutanvändare från olika avdelningar i företaget och från olika 
nivåer. Denna styrkommitté möjliggör en kontroll från den högsta ledningen i 
företaget och är en försäkring på att projektet följer företagets övergripande 
mål. (Somers & Nelson, 2001) Styrkommittén ska ha möjlighet att ta 
nyckelbeslut under planerings och implementeringsfasen. I större affärs-
systemsprojekt är det vanligt att styrkommittén enbart handhar frågor 
angående projektet och är befriade från sina normala arbetsuppgifter. (Mabert 
et al. 2003) Styrkommittén i sin tur utser en projektledare, denna projektledare 
har det övergripande ansvaret för projektet och har även som uppgift att utse 
övriga medlemmar i projektgruppen. (Verville et al. 2007) Det är under denna 
fas viktigt att de personer som projektgruppen utser att vara medlemmar i 
projektet har de rätta tekniska och organisatoriska kompetensen. Slutanvändare 
bör inkluderas redan från start i projektet för att ge projektet en ökad 
trovärdighet. Redan här är stöd och engagemang från den högsta ledningen i 
företaget viktigt för att projektet ska ges en hög prioritet inom företaget. 
(Verville et al. 2007)  

Under denna fas analyserar och undersöker företaget även vilka problem som 
finns med det befintliga systemet/systemen och nuvarande affärsprocesser 
definieras. Mål och objektiv med införandet av ett nytt system bestäms samt 
vilka nya möjligheter företaget kommer få med det nya systemet. Företaget 
bestämmer vilken funktionalitet som behövs för att öka sina vinster samt 
förbättra sin kundservice. Den nuvarande och framtida teknologiska strukturen 
definieras. Krav på det framtida systemet bestäms av användarnas önskemål 
samt på de övergripande organisatoriska målen med systemet. (Verville et al. 
2007) När kraven för det nya systemet är klara bestäms även de kriterier som 
ska användas för att utvärdera de affärssystem som kan bli aktuella. 

Framgångsfaktorer är för planeringsdelen är att processen är väl planerad och 
strukturerad. Chanserna för ett lyckat inköp av ett affärssystem ökar markant 
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om mycket energi läggs ner på att planera och strukturera arbetet redan från 
början. Arbetet med att välja medlemmarna i projektgruppen måste göras 
noggrant och på en hög nivå i företaget. Kravlistan som definieras ska vara så 
precis och exakt som möjligt. Detta görs genom en noggrann definiering av 
företagets behov på alla avdelningar som kommer påverkas av inköpet av ett 
affärssystem. Det är även viktigt att detta arbete utförs innan kontakt tages 
med leverantörer av affärssystem. (Verville et al. 2005) 

2.2.2. Informationssökning 
I informationssökningsdelen bestäms hur företaget ska gå till väga för att 
utvärdera eventuella leverantörer av affärssystem. Dessutom definieras hur 
företaget ska gå till väga för att välja ut de leverantörer som är intressanta för 
företaget. Kriterier för valet av möjliga leverantörer grundar sig på den 
funktionalitet som företaget i det föregående steget upplever ett behov av. 
Dessutom undersöks hur leverantörer av affärssystem upplevts av deras 
tidigare kunder, deras supportmöjligheter, soliditet m.m. Viktiga kriterier är 
även huruvida leverantören av affärssystemet kan integrera nuvarande system 
som inte ska bytas ut i samband med införandet av affärssystemet. (Verville et 
al. 2007) 

Eftersom hela upphandlingsfasen bygger på information är det viktigt att 
informationen som tas fram stämmer. Framgångsfaktorn för denna del av 
upphandlingen är att den information som letas fram om möjliga leverantörer 
är så exakt och kvalitativ som möjligt. (Verville et al. 2005) 

2.2.3. Förval 
Efter föregående stegs definitioner genomförs en marknadsanalys genom att 
sammanställa en mindre lista av möjliga leverantörer av affärssystem, både 
stora och små. När information samlats in angående olika leverantörer av 
affärssystem kontaktas dessa och ombeds skicka all tillgänglig information om 
sitt system till upphandlingsgruppen. När denna information samlats in kan 
den jämföras med de kriterier som definieras tidigare i projektet. Från denna 
lista väljs ett mindre antal leverantörer ut som får göra demonstrationer på sin 
tänkta lösning av företagets behov. (Verville et al. 2007) 

2.2.4. Utvärdering av tilltänkta affärssystem 
Den information som insamlats i föregående steg utvärderas ytterligare och två 
eller tre affärssystem väljs ut för vidare utvärdering. I denna fas utvärderas 
leverantören, den tekniska samt funktionella lösningen. Under denna fas är det 
viktigt att representanter för slutanvändarna får vara med under utvärderingen 
av affärssystemen. Detta för att de ska kunna bilda sig en uppfattning om vart 
och ett av systemen samt känna sig delaktiga i upphandlingsfasen. (Verville et 
al. 2005) Företag misslyckas ofta med att utvärdera huruvida det system som 
ska implementeras passar företagets övergripande strategi. Det affärssystem 
som väljs bör överrensstämma med företagets nuvarande strategier och mål. 
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Det är viktigt att återförsäljare av affärssystem informeras om vilka delar de 
bör demonstrera för företaget, detta för att säkerställa att kritisk 
affärsfunktionalitet verkligen finns i affärssystemet. (Al-Mashari et al. 2003) 
Valet av affärssystemet och dess moduler är ett viktigt beslut som kommer att 
påverka budget, tidsramar, mål och forma hela projektet. (Somers & Nelson, 
2001) 

2.2.5. Val eller rekommendation av affärssystem 
Denna del har som syfte att från den föregående listan av två eller tre 
leverantörer välja ut en som får leverera affärssystemet. Kan inte detta 
åstadkommas ska ett affärssystem rekommenderas för styrelsen som det mest 
lämpliga för företaget. (Verville et al. 2007) I denna fas bestäms en strategi för 
själva uppköpet. Företaget kan välja att låta leverantörer av affärssystem göra 
egna presentationer av möjliga scenariers eller så skapar företaget egna 
scenariers som leverantörerna får visa sina lösningar på. Företaget kan även 
välja att filma dessa presentationer för att kunna analysera och utvärdera 
presentationerna vid ett senare tillfälle, detta för att undvika att köpa ett system 
på grund av säljarens goda marknadsföring av systemet. Denna fas ska slutligen 
resultera i ett valt eller rekommenderat system. (Verville et al. 2007) Eftersom 
slutanvändarna redan i föregående fas varit delaktiga i upphandlingsprocessen 
är det i detta slutliga steg i valet av affärssystem viktigt att de får uttrycka sina 
åsikter om vilket system som är lämpligt. Det har visat sig att 
användaracceptansen ökar i de fall där slutanvändarna känt sig delaktiga i 
valet av affärssystem. Detta i sin tur innebär att systemet inte kommer att möta 
lika stort motstånd och företaget får erhålla fördelarna av systemet snabbare. 
(Verville et al. 2005) 

2.2.6. Förhandling 
I denna del förhandlar företaget med leverantören av affärssystemet angående 
priser och hur avtalet ska se ut. Det kan i vissa fall bli aktuellt att begränsa 
leverantörens insyn i projektet samt företaget. (Verville et al. 2007)I denna fas 
bör företaget även försöka förutse eventuella problem som kan uppstå med 
införandet av ett affärssystem. Detta görs genom att ställa frågor av formen 
”vad händer om”. Om förändringar av organisatorisk art sker under uppköpet 
av ett affärssystem kan förutsättningarna förändras och därigenom kriterierna 
för önskat affärssystem. Förhandlingar med leverantören genomförs angående 
priser, support, sekretess m.m. (Verville et al. 2007). Att ingå partnerskap 
med återförsäljare har visat sig vara en framgångsfaktor under förhandlings-
fasen. Relationen mellan företaget och återförsäljaren bör vara strategisk till sin 
natur där återförsäljaren hjälper företaget att öka sin konkurrenskraft och 
effektivitet. När återförsäljaren och företaget det hjälper har en liknande 
struktur har det visat sig att chanserna för en lyckad implementering ökar. 
(Somers & Nelson, 2001) Affärssystem kan i många fall förändra 
organisationen och vara ett projekt som företaget får leva med under en lång 
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tid framöver. Det kommer alltid finnas uppgraderingar och nya moduler att 
installera och det är därför viktigt att företaget väljer en stark återförsäljare som 
de kan ha ett långt samarbete med. Ett starkt och nära samarbete med 
återförsäljaren underlättar för företaget vid krissituationer med systemet eller 
när större uppgraderingar behöver göras på grund av förändringar i 
organisationen. (Somers & Nelson, 2001) 

2.2.7. Framgångsfaktorer för hela upphandlingsfasen 
För varje del av upphandlingsfasen har nu olika framgångsfaktorer definierats. 
Det finns dock vissa framgångsfaktorer som är viktiga under hela 
upphandlingsfasen och som inte kan sägas tillhöra någon av delarna speciellt. 
Det ska under projektet finnas ett klart ledarskap som ger projektet en stark 
auktoritet, ofta är detta projektledaren. Denna person behöver inte vara från 
IT-avdelningen men bör vara en person med starka ledaregenskaper och en 
känsla för objektivitet. Att hela processen utförs noggrant är ytterligare en 
framgångsfaktor som måste tas i beaktande. Att användarna ska vara 
delaktiga under utvärderings och valet av affärssystem har redan nämnts, 
dock ska slutanvändarna vara delaktiga även i övriga delar av upphandlings-
fasen. Detta ger projektet en starkare förankring hos användarna och projektet 
har en större möjlighet att lyckas. Att inte bara se till den tekniska lösningen 
hos leverantören är ytterligare en framgångsfaktor. Företaget måste se till att de 
kan arbeta med de som levererar affärssystemet, ett affärssystem är tänkt att 
vara i bruk under lång tid och det är därför viktigt att företaget känner 
förtroende för leverantören. (Verville et al. 2005) Parr och Shanks (2000) har 
identifierat ytterligare framgångsfaktorer för vad de kallar planeringsfasen vid 
införandet av ett affärssystem. Denna planeringsfas anses av författarna vara 
synonym med vad som i denna uppsats definieras som upphandlingsfasen. Parr 
och Shanks (2000) identifierar följande framgångsfaktorer som de viktigaste 
under upphandlingsfasen: 

• Ledningens involvering i projektet 

• Projektledare 

• Förändring av affärsprocesserna 

• Minimala förändringar av affärssystemet 

• Projektarbetarnas kompetens 

• Klara mål och förväntningar med införandet av affärssystemet 

• Användandet av konsulter och konsulters verktyg 

Författarna väljer att förklara var och en av dessa framgångsfaktorer i följande 
sju avsnitt. 
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2.2.7.1. Ledningens involvering 
Tidigt i projektet är det viktigt att ledningen ger sitt stöd och är involverade i 
arbetet med affärssystemet. Ledningen har som uppgift att utveckla en 
förståelse för möjligheter och begränsningar med IT. Ledningen ska även se till 
att information om företagets mål med IT projektet kommer till kännedom för 
alla anställda i företaget. (Somers & Nelson, 2001) Ledningen ska etablera klara 
prioriteringar för projektet. (Mabert et al.2003) Det har visat sig att många 
affärssystemsprojekt misslyckas på grund av att ledningen inte engagerar sig 
och motiverar personalen i att utföra projektet, och denna framgångsfaktor är 
därmed en av de viktigaste. (Somers & Nelson, 2001; Soja, 2006) Ledningen 
ska rekommendera projektet och se till att tillräckliga resurser tilldelas projektet 
(Parr & Shanks, 2000). 

En förändring av organisationen samt den förvirring som ett införande av ett 
affärssystem ofta innebär kan skapa starkt motstånd inom organisationen. För 
att övervinna detta motstånd är det viktigt att ledningen är engagerad i 
förändringsarbetet och inte underskattar de problem som kan uppstå under 
implementeringen. Det uppskattas att hälften av alla misslyckade affärs-
systemsprojekt orsakats av att ledningen underskattat det motstånd som 
uppkommer tack vare införandet. (Somers & Nelson, 2001) För att undvika 
detta motstånd är det viktigt att målen med införandet av affärssystemet 
förmedlas till alla anställda inom organisationen samt att förändringsarbetet är 
en prioriterad arbetsuppgift för de anställda inom företaget (Soja, 2006; Somers 
& Nelson, 2001). 

2.2.7.2. Projektledare 
Projektledaren är en person som utses i företaget för att vara den som är 
spindeln i nätet vid arbetet med affärssystemsprojektet. Det är viktigt att denna 
person talar för projektet och gör reklam för fördelarna med detta. (Soja, 2006; 
Parr & Shanks, 2000) Denna person bör vara densamme över hela projektet 
och vara den som har mest övergripande kunskap om projektet både vad gäller 
teknologin och den organisatoriska förändringen. Projektledaren är direkt 
ansvarig för projektets genomförande och bör vara en person som även sitter i 
ledningen för företaget. Detta gör att personen har möjlighet att ta vissa 
snabba beslut utan att först behöva vända sig till företagets ledning. (Somers & 
Nelson, 2001) Projektledningsaktiviteter bör spänna över hela projektets 
livstid, från start till slut. Projekt som syftar till att införa affärssystem är 
komplexa till sin natur då förändringar görs av både organisationen, IT-
infrastrukturen samt själva informationssystemet. Detta kräver goda ledar-
kunskaper och är speciellt viktigt för att undvika att projektet blir dyrare än 
förväntat eller drar ut onödigt mycket på tiden. (Somers & Nelson, 2001) 
Ledningen måste vara medveten om projektets komplexitet vad gäller den 
arbetskraft som krävs, existerande begränsningar, kapitalåtgång med mera. 
(Soja, 2006) 
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2.2.7.3. Minimala förändringar av affärssystemet 
Det har visat sig att lyckade affärssystemsprojekt har gjort inga eller minimala 
förändringar i återförsäljarens affärssystem. Det är bättre att förändra 
organisationen efter affärssystemet även om detta innebär att företaget förlorar 
funktionalitet på detta. Att göra förändringar i affärssystemet innebär ofta att 
projektet förlängs och blir dyrare än om inga förändringar gjorts i systemet. 
(Somers & Nelson, 2001) Förändras affärssystemet blir det dessutom svårare 
för leverantören att underhålla och uppgradera systemet. (Hedman & Kalling, 
2002; Somers & Nelson, 2001) Att göra minimala förändringar i systemet, 
vilket ofta rekommenderas (Soja, 2006), kallas för att göra en ”vanilla” 
implementering (Parr & Shanks, 2000, s293).  

2.2.7.4. Förändring av affärsprocesserna 
För att erhålla maximala fördelar av ett affärssystem är det alltså viktigt att 
företagets affärsprocesser förändras efter affärssystemet (Soja, 2006; Al-
Mashari et al. 2003). Ett affärssystem kan inte ensamt förbättra företagets 
prestanda utan det krävs en omorganisering av företagets affärsprocesser. 
Denna förändring av affärssystemets processer möjliggör för företaget att 
erhålla en högre return on investment (ROI) än om processerna behålls 
oförändrade. (Somers & Nelson, 2001) Dock är det en fallgrop att tro att det är 
enklare att förändra hur människor inom organisationen arbetar än att förändra 
systemet. Förändringar av organisationen är komplexa och medför en hög risk 
samt höga kostnader. (Hedman & Kalling, 2002; Somers & Nelson, 2001) För 
att uppnå de nya målen med att förändra organisationen och dess processer är 
det viktigt att dessa mål förmedlas till alla medarbetare som påverkas inom 
organisationen. (Somers & Nelson, 2001) 

2.2.7.5. Projektarbetarnas kompetens 
Det är viktigt att få en blandning av starkt engagerade analytiker, tekniska 
experter och användare från företaget i formandet av en projektgrupp som 
arbetar med upphandlingen av affärssystemet. Finns delar av denna expertis 
inte internt i företaget kan utomstående experter i form av konsulter anlitas för 
att ingå i projektgruppen. (Soja, 2006; Parr & Shanks, 2000) Det är viktigt att 
denna grupp inte bara innehar tekniska kunskaper utan även har en stark 
förståelse för företagets processer och övergripande strategiska mål. 
Användandet av utomstående konsulter säkerställer att det finns expertis på 
områden där företagets egna anställda saknar tillräcklig kunskap. (Somers & 
Nelson, 2001) 

2.2.7.6. Klara mål och förväntningar med införandet av affärssystemet 
Den inledande fasen av ett affärssystemsprojekt bör alltid innehålla en 
konceptualisering av företagets mål med införandet av affärssystemet samt en 
realistisk väg att gå för att nå dessa mål. Målen ska vara specifika och indikera 
en realistisk färdriktning för projektet. Dessa mål ska vara klara och 
specificerade innan de presenteras för ledningen i företaget. (Soja, 2006; 
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Somers & Nelson, 2001) Under planeringsfasen bör realistiska delmål och ett 
slutdatum för projektet bestämmas (Soja, 2006; Parr & Shanks, 2000). 
Förväntningarna av vad affärssystemet kan åstadkommas får inte överdrivas av 
de ansvariga av projektet. Reella förväntningar av vad affärssystemet klarar av 
har visat sig vara en viktig framgångsfaktor vid införandet av affärssystem. 
Affärssystemets begränsningar måste definieras och belysas tidigt i projektet så 
att dessa inte kommer som en överraskning för de som initierat projektet. 
(Somers & Nelson, 2001) Genom att lägga upp klara riktlinjer, både tekniska 
och operationella kan för höga förväntningar på projektet undvikas (Mabert et 
al. 2003). 

2.2.7.7. Användandet av konsulter och konsulters verktyg 
Det är vanligt att företag använder sig av konsulter under varierande faser av 
införandet av ett affärssystem. Konsulter kan ha branschspecifika kunskaper 
och kan hjälpa företag välja det affärssystem som passar företaget bäst. 
Konsulter kan vara delaktiga under specifika delar av projektet såsom att 
genomföra en kravanalys, rekommendera ett specifikt system samt genomföra 
den fysiska implementeringen. Företaget bör dock ha kontroll över och 
acceptera ansvaret för projektet under alla dess faser. En av nackdelarna med 
konsulter är oron för att de är finansiellt bundna till leverantörer av 
affärssystem och därför kan vara partiska i sina rekommendationer av lämpligt 
affärssystem. (Somers & Nelson, 2001) Vissa upphandlingskonsulter 
tillhandahåller verktyg som ska förenkla arbetet för sina kunder i valet av 
affärssystem. Dessa verktyg kan till exempel vara program som beskriver 
företagets nuvarande processer samt hur de kommer se ut efter införandet. 
Målet med dessa verktyg är att överföra kunskap om till exempel ”best 
practices” för företagets processer från återförsäljarna till företaget. (Somers & 
Nelson, 2001) 
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De framgångsfaktorer som nu presenterats är enligt viss tidigare forskning de 
faktorer som är relevanta under upphandlingsfasen. Dessa framgångsfaktorer 
presenteras nu i figur 5. 

 

Figur 5 - Kritiska framgångsfaktorer under upphandlingsfasen. (egen bearbetning, Verville et al. 
2005, s.674) 

Modellen visar de framgångsfaktorer som enligt viss tidigare forskning är 
relevanta under den del som uppsatsen definierar som upphandlingsfasen. 
Figur 5 presenterar de framgångsfaktorer som är viktiga under respektive del 
under upphandlingsfasen samt de framgångsfaktorer som kan anses vara 
viktiga under hela upphandlingsfasen. 

I detta kapitel har det presenterats framgångsfaktorer som identifierats i 
tidigare forskning och som är relevanta för upphandlingsfasen. Uppsatsen går 
nu vidare med att presentera de effekter som kan förväntas efter att ett 
affärssystem införts. Vidare presenteras ett antal verktyg för hur företag kan 
utvärdera den investering som införandet av ett affärssystem innebär.  
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2.3. Förväntade effekter av affärssystem 
Införandet av affärssystem i en organisation innebär en tid av stor osäkerhet 
och risk och det är svårt att direkt fastställa fördelarna med en sådan 
investering. För att kunna utvärdera det potentiella värdet av införandet av ett 
affärssystem är det därför en förutsättning att implementeringsprojektet klart 
fastställer fördelarna av affärssystemet. (Wu et al. 2006).  

Med investeringen i ett affärssystem vill organisationen nå olika fördelar och 
undersökningar har visat att de främsta drivkrafterna för investeringen av ett 
affärssystem är: förbättrad operationell effektivitet, kunna ge bra besluts-
underlag för ledningen, minska kostnader, behålla marknadsfördelar och 
komma ifatt konkurrenter, möta krav från kunder samt kunna realisera sin IT-
strategi. (Wu et al. 2006) 

Varför många företag väljer att införskaffa ett affärssystem kommer från kravet 
på att kunna producera till lägre kostnader, förväntningar på högre avkastning, 
kunna tävla globalt och en önskan om att forma företaget att klara av 
marknadens utmaningar. Klarar företaget av att välja rätt affärssystem för dem 
och att implementeringen blir lyckad kan effekterna av systemet leda till 
märkbara minskningar i lagerkostnader, råmaterial kostnader, ledtider för 
kunderna, produktionstider och produktionskostnader. (Somers & Nelson, 
2001) 

Många chefer i organisationerna väljer att angripa implementeringen av ett 
affärssystem som ett engångsprojekt där det handlar om att sätta samman olika 
nödvändiga resurser som tid, pengar, teknologi och kunskap, för att få den nya 
organisationen att nå affärsmässiga fördelar (Davenport et al. 2004). Davenport 
et al. (2004) menar att även om dessa investeringar är nödvändiga för att nå 
några fördelar, så är det långt ifrån en färdig produkt. Företagen måste för att 
uppleva några fördelar från sitt affärssystem; investera i tiden och resurserna 
som krävs för att systemet ska integreras genom hela organisationen och att 
företaget därigenom får de utlovade effekterna av bättre informationsflöde; 
hantera affärssystemet som ett ständigt pågående projekt vilket hjälper 
företagen att fortsätta utvinna fördelar av systemet även i framtiden; prioritera 
vilka fördelar företaget vill åt mest från affärssystemet och handla med 
resurserna mot att nå dessa. (Davenport et al. 2004) 

För att kunna rättfärdiga storskaliga implementeringar av t ex. affärssystem 
behövs ofta någon form av finansiell mätbarhet. För detta krävs att projektet 
kan mäta effekter i form av monetär vinst eller förlust av fördelarna och 
kostnaderna i projektet. (Murphy & Simon, 2002) 

Sumner (2005) menar att affärssystemen fyller en stor funktion där det bland 
annat maximerar informationsflödet, minimerar svarstider till kunder och 
leverantörer, trycker ned beslutsfattandet till minsta lägliga nivå och ger 
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information till beslutsfattarna ögonblickligen, men viktigaste funktionen är 
ändå att ett affärssystem integrerar informationsflödet genom hela 
försörjningskedjan vilket innebär kostnadseffektivisering, minskade inventarier 
och förbättrad operationalitet. Systemen är gjorda för att förse företag 
vinstgivande effekter inom bl.a. försäljning och distribution, tillverkning, 
kalkylering och redovisning. I tabell 1 visas resultaten från undersökningar 
gjorda på svenska och amerikanska tillverkande företag där vinsterna 
framförallt visat sig vara de fyra översta faktorerna: snabbare responstid, ökad 
samverkan genom företaget, förbättrad orderhantering och minskad tid för 
affärsslut. 

ERP Performance Outcomes Sweden Average US Average 
Quickened information response time 3.81 3.51 
Increased interaction across the enterprise 3.55 3.49 
Improved order management/order cycle 3.37 3.25 
Decreased financial close cycle 3.36 3.17 
Improved interaction with customers 2.87 2.92 
Improved on-time delivery 2.82 2.83 
Improved interaction with suppliers 2.78 2.81 
Reduced direct operating costs 2.74 2.32 
Lowered inventory levels 2.60 2.70 

Tabell 1 - Vinster från affärssystem (egen bearbetning från Sumner (2005) s. 5) 

Även om ett företag lyckas med en framgångsrik implementering av ett 
affärssystem kan det dröja lång tid, 8 månader och uppåt, innan företaget får 
uppleva fördelarna av affärssystemet.(Al-Mashari et al. 2003)  

Effekter som är förväntade på lång sikt, dvs. de som är strategiska och 
organisatoriskt orienterade är väldigt svåra att mäta och värdera finansiellt, 
medans effekter som kan ses på kort sikt så som operationella och IT-
infrastrukturella effekter är relativt lätta att sätta finansiellt värde på och därför 
är lättare att ta i beaktning i en kostnadsanalys för ett implementeringsprojekt. 
(Murphy & Simon, 2002)  

Fördelarna, eller effekterna av att implementera ett affärssystem är egentligen 
sammanlagda summan av de mätbara och omätbara effekter som 
affärssystemet inneburit (Al-Mashari et al. 2003). Det är högst sannolikt att 
vissa faktorer upplevs som mer värdeskapande än andra i ett affärssystem och 
därför är det viktigt att om det finns ett behov av att mäta och identifiera vilka 
faktorer som resulterar i faktiskt objektivt värde behövs det att ett forskarteam 
spenderar en ansenlig tid inom en enda organisation för att mäta effekterna 
själva, eller hitta en organisation som själva uppmätt dessa noggrant. 
(Davenport et al. 2004) 
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2.3.1. Mätbara effekter av affärssystem 
För att definiera vad som menas med mätbara effekter använder uppsatsen sig 
av Murphy & Simon (2002) som definierar detta som en effekt som direkt 
påverkar företagets lönsamhet. Med formuleringen ”direkt” dras här en gräns 
mellan mätbara och omätbara effekter då en aktivitet som medför direkt 
minskade kostnader får antagas vara mer mätbar än en aktivitet som förbättrar 
arbetsvillkoren. (Murphy & Simon, 2002) 

Mätbara effekter av ett affärssystem kan enligt Al-Mashari et al. (2003), 
Murphy & Simon (2002) och Wu et al. (2006) vara:  

• Minskade materialkostnader 

• Minskade personalkostnader 

• Minskade transaktions- och operationella kostnader 

• Minskade lagerkostnader 

• Minskad kostnad för produktionsyta 

• Förbättrad produktivitet 

De mest generella vinsterna från affärssystem kommer av direkt minskade 
kostnader för hanteringen av en serie affärsprocesser (EDI kontra 
handtransaktioner), eller förbättrad produktkvalitet. (Wu et al. 2006) 

2.3.2. Omätbara effekter av affärssystem 
Med omätbara effekter av affärssystemet menas effekter som indirekt påverkar 
företagets lönsamhet. Alltså aktiviteter som påverkar företagets lönsamhet men 
som inte direkt går att mäta genom finansiella mått. 

Omätbara effekter av ett affärssystem kan enligt Al-Mashari et al. (2003), 
Murphy & Simon (2002) och Wu et al. (2006) vara: 

• Förbättrad produktkvalitet 

• Minskad produktionscykel 

• Minska nödvändiga ledtider 

• Förbättrad inlärning av ny teknologi 

• Förstärka företagets flexibilitet till sin omgivning 

• Förbättra kundnöjdheten till produkt och service 

• Fostra företagskulturen 

Med affärssystemets hjälp kan organisationen integreras i större utsträckning. 
Olika delar som t ex. affärsprocesser, människor, teknologi och partners kan 
integreras och bli en unison del som därmed förbättrar företagets prestation. 
Två typer av integration kan associeras till affärssystem, teknisk integrering och 
företagsintegrering. Teknisk integrering innebär att affärssystem används för 
att bygga integrerad och standardiserad IT-infrastruktur genom det interna 
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organisatoriska enheterna och därigenom också minska behovet av gamla 
applikationer som ska underlätta dataflödet genom företaget. Med 
företagsintegrering menas affärssystemets egenskap att hantera olika 
avdelningars affärsprocesser och inte bara för en endaste avdelning. 
(Ranganathan & Brown, 2006) Centraliserade dataservrar lagrar data från olika 
affärsenheter och platser vilket leder till en integrerad databas för alla enheter 
och avdelningar med tillgång till information i realtid i alla företagets delar och 
nivåer. (Hedman & Kalling, 2002) För att finansiellt kunna utvärdera effekter 
av affärssystem finns det ett antal metoder av vilka två kommer presenteras 
närmare i följande kapitel.  

2.4. Finansiell utvärdering av affärssystem 
För att utvärdera de mätbara effekterna av affärssystem kan ett antal metoder 
användas. De mätbara effekter som presenterats tidigare i denna uppsats vägs 
på olika sätt mot de kostnader som införande och underhåll av affärssystemet 
kostar. Företag kan välja att göra en analys innan införandet för att utvärdera 
huruvida affärssystemet kommer löna sig ekonomiskt för företaget(Mabert et 
al. 2000). För att göra dessa ekonomiska analyser är det enligt Jones & Young 
(2006) vanligt att företag använder sig av bland annat måtten Return on 

investment (ROI) och Net present value (NPV). Som ett alternativ till NPV 
används även ibland en annan metod kallad Internal rate of return (IRR). 

2.4.1. Return on investment 
ROI utgår från att företaget beräknar vinster från affärssystemet och väger 
dessa mot implementerings och underhållskostnader för affärssystemet. ROI är 
ett mått på avkastningen av investerat kapital, mätt i procent. Den enklaste 
formen av ROI är att investeringens avkastning divideras med investerat 
kapital, detta ger ett procenttal som är ett mått på avkastningen. Formeln är 
som följer:  

��� =  �� × 100��  

�� = ��������� ������� �� = ��������� å� � 
ROI är enligt Mabert et al. (2000) det vanligaste sättet som företag utvärderar 
affärssystem på. Ett företag som erhåller ett ROI på över 25 % på sitt 
affärssystem har gjort en bra investering enligt Mabert et al. (2000) Denna 
uppsats väljer att redovisa ytterligare två sätt att finansiellt utvärdera effekterna 
av ett affärssystem. 

2.4.2. Net present value 
Beräknat NPV är ett värde som visar hur mycket vinst/förlust ett projekt 
kommer resultera i. Framtida inkomster från projektet värderas och återförs till 
dagens värde. För att få detta att fungera används en kalkylränta (r), 
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kalkylräntan är en räntesats som företaget kan förvänta sig erhålla om kapitalet 
investeras på annat håll. (Morgan, 2005. Ross et al. 2005, Peters & Verhoef, 
2007) Nuvärdet av alla in- och utbetalningar beräknas genom att 
nuvärdessumman av alla utbetalningar subtraheras från nuvärdessumman av 
alla inbetalningar. Denna beräkning resulterar i ett kapitalvärde. (Persson & 
Nilsson, 2001) Formeln för att räkna ut NPV ser ut som följer: 

��� (��������ä����) = ! C#(1 + r)#
&

�'�
 

t = tid för kassaflöde 
N = projektets totala tid (t.ex. affärssystemets livslängd) 
r = kalkylränta 
C = fritt kassaflöde (initial investering samt löpande kostnader för projektet) 

Om kapitalvärdet > 0 kommer projektet resultera i ekonomiskt värde för 
företaget och bör genomföras. 
Om kapitalvärdet < 0 kommer projektet resultera i minskat ekonomiskt värde 
för företaget och bör ej genomföras. 
Om kapitalvärdet = 0 betyder det att projektet varken kommer resultera i ökat 
eller minskat ekonomiskt värde för företaget. (Ross et al. (2005, Persson & 
Nilsson, 2001)  

2.4.3. Internal rate of return 
Som ett alternativ till NPV kan vissa företag välja att använda sig av IRR. 
Denna utvärderingsmetod är lik den för NPV med undantaget att räntan (r) 
inte är känd. När ett företag använder sig av IRR försöker företaget hitta den 
ränta som gör att NPV = 0, denna ränta kallas internränta. (Morgan, 2005, 
Person & Nilson, 2001) Formel för IRR enligt Ross et al. (2006) är som följer: 

NPV =  C� + ! C#(1 + r)#  = 0
&

�'+
 

Vad IRR visar är den årliga avkastningen på investeringen räknat i dagens värde 
på valutan. Vissa företag kan ha som regel att aldrig genomföra projekt som ger 
ett lägre internränta än till exempel 20 %. (Morgan, 2005) Vart gränsen dras för 
hur hög internräntan måste vara för att projektet ska genomföras beror på hur 
hög kalkylränta företaget kan förväntas erhålla på annat håll.  Det finns dock 
ett antal problem med att använda sig av IRR och Morgan (2005) 
rekommenderar att NPV används hellre än IRR. En investering kan sägas vara 
lönsam om dess internränta är högre än den på förhand beräknade kalkylräntan 
(Person & Nilson, 2001). 
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Dessa utvärderingsmetoder används primärt för att undersöka huruvida en 
investering i ett specifikt projekt är ekonomiskt försvarbart. (Ross et al. 2006) 
Vilken metod som används är upp till företagets smak och tycke även om ROI 
tycks vara den vanligaste metoden (Mabert et al. 2000) NPV och IRR liknar 
varandra men ett problem med IRR är att den mäter procentuell avkastning på 
investerat kapital. En liten investering som ger hög procentuell avkastning ger 
en högre IRR än en stor investering som ger en relativt lägre procentuell 
avkastning men som egentligen ger en högre ekonomisk avkastning.(Ross et al. 
2006) ROI är en relativt enkel metod att använda men den har en svaghet, 
precis som de andra, att det är svårt att i förväg mäta effekterna av ett 
affärssystem. ROI går relativt snabbt att beräkna men anses vara för förenklat 
för att  kunna ligga till grund för svåra beslut (Persson & Nilsson, 2001). För 
att göra ett säkrare val av projekt bör både IRR och NPV användas och 
jämföras med varandra där NPV>0 samt att internräntan vid IRR bör vara 
högre än den beräknade kalkylräntan för NPV (Ross et al. 2006). Vad gäller 
metoderna IRR och NPV kan det tilläggas att kalkylräntan ska fastställas från 
ett alternativresonemang från andra investeringsmöjligheter. Detta är de två 
metodernas svaghet eftersom denna kalkylränta är svår att beräkna då 
information om förräntningen hos andra alternativ kan vara omöjliga att 
erhålla. För att förenkla beräkningen av kalkylräntan antas den ofta vara 
konstant under projektets livslängd. (Andersson, 2001)  

Från dessa matematiska utvärderingsmetoder går nu uppsatsen vidare med att 
presentera den undersökningsmodell som den samlade teoretiska 
referensramen resulterat i. 
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2.5. Uppsatsens undersökningsmodell 
Uppsatsen har fram till denna punkt identifierat viktiga framgångsfaktorer vid 
införandet av ett affärssystem samt effekter som kan förväntas efter ett 
införande. Dessutom har exempel givits på hur mätbara effekter kan utvärderas 
med olika finansiella mätinstrument. Dessa mätinstrument kan användas för att 
utvärdera om införandet av ett affärssystem är ekonomiskt försvarbart. För att 
tydliggöra den teoretiska referensramen har uppsatsförfattarna valt att 
konstruera en undersökningsmodell (fig. 6) vilken baseras på de teorier som 
tidigare presenterats i uppsatsen. 

 

Figur 6 - Uppsatsens undersökningsmodell (egen figur) 

I den vänstra delen av figur 6, som baseras på figur 5 (sid 15), illustreras de 
framgångsfaktorer som är viktiga under respektive del av upphandlingsfasen, 
samt de framgångsfaktorer som är viktiga under hela upphandlingsfasen. Den 
högra delen visar vilka effekter som kan förväntas efter en implementering av 
ett affärssystem samt tre olika ekonomiska mätverktyg som kan användas för 
att utvärdera ett affärssystems prestation. Den högra delen representerar 
således de motiv som företag kan ha för att införskaffa ett affärssystem. 
Uppsatsens undersökningsmodell ligger till grund för de frågor som ställs till 
de undersökta företagen samt används i arbetet med att analysera de empiriska 
resultat som erhållits under studien 
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3. Metod 
Under detta avsnitt har författarna för avsikt att beskriva den metod som använts för 

uppsatsen. Studien har formen av en fallstudie med beskrivande karaktär. 

3.1. Ämnesval och genomförande 
Författarna av denna uppsats läser IT-ekonomiprogrammet vid Mälardalens 
Högskola. Programmet integrerar företagsekonomi och informationsteknik 
och syftar till att utbilda studenterna i samspelet mellan företagsverksamhet 
och informationsteknik. Fokus för denna uppsats ligger på viktiga framgångs-
faktorer under upphandlingsfasen av affärssystem samt förväntade effekter av 
införandet av ett affärssystem. Iden till uppsatsen kommer utifrån kontakt med 
företaget Medius AB och deras önskan att få sitt upphandlingsverktyg granskat 
samt författarnas intresse för konsultrollen i valet av affärssystem. Arbetet med 
uppsatsen inleddes, i enlighet med Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001), med 
sökande av relevant tidigare forskning inom ämnesområdena företagsekonomi 
och informationsteknik i olika sökdatabaser. Innan insamlingen av empirisk 
data började samlas in skrevs kapitel 2 klart för att ge en bra grund inför 
intervjuerna. Författarna har även använt sig av kunskaper från tidigare kurser 
om affärssystem och företagsekonomi på högskolan och sina tidigare skrivna 
C-uppsatser (Espinoza et. al. 2007; Hammarström et al. 2007). För att kunna 
svara på studiens problemformulering och syfte har författarna valt att 
undersöka upphandlingskonsulterna Medius AB samt ett urval av deras 
kunder.  

3.1.1. Urval 
Första kontakten med Medius AB togs under Högvarv, arbetsmarknads-
dagarna på Mälardalens Högskola, där ett initialt uppslag för uppsatsen 
diskuterades med en av uppsatsförfattarna. Förutom intervjuer med Medius 
AB har intervjuer även skett med två stycken av företagets kunder. Dessa 
kunder har efter författarnas förfrågan föreslagits av Medius AB. 

3.2. Om datainsamlingen 
Uppsatsen är gjord genom en kvalitativ undersökning med inslag av 
kvantitativa data. Detta i syfte att skapa resultat och slutsatser genom kvalitativ 
analys och data (Bryman, 2001). Fallstudier används ofta när uppsatsen 
fokuserar på ”hur” eller ”varför” någonting sker och kan delas upp i två 
grupper, förklarande eller beskrivande (Bryman, 2001). Denna uppsats ämnar 
till att beskriva viktiga faktorer vid valet av ett affärssystem samt att beskriva 
vilka effekter som förväntas av företag efter införandet av ett affärssystem. 

Insamling av data för denna uppsats har skett i två steg, dels har data av viss 
tidigare forskning samlats in genom sökning av artiklar och litteratur, dels har 
intervjuer och besök gjorts hos berörda och analyserade företag. Mer om de 
båda datainsamlingarna går att läsa nedan under rubrikerna 3.2.1 och 3.2.2. 
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3.2.1. Intervjuer 
Intervjuerna för uppsatsen har skett genom en så kallad kvalitativ intervjuform, 
det vill säga en blandning av ostrukturerad och semi-strukturerad intervju, där 
intervjuaren har en uppställning frågor eller frågeschema men där frågornas 
ordningsföljd varierar. Frågorna är allmänt hållna samt informellt ställda och 
ger utrymme för följdfrågor till vad som anses vara viktiga svar för 
undersökningen. (Bryman, 2001) Intervjuerna har gjorts ”ansikte mot ansikte” i 
direkt intervjuform. Intervjuerna med kundföretagen har inletts med öppna 
frågor för att sedermera bli mer riktade frågor med vägning av 
framgångsfaktorer och effekter av affärssystem. Intervjuobjekten fick då väga 
dessa enligt en skala på 1-4, där 1 är oviktig, 2 är mindre viktig, 3 är ganska 
viktig och 4 är mycket viktig. Skalan 1-4 valdes för att intervjuobjekten inte 
skulle kunna ge betyget ”lagom” vilket lätt blir fallet med en skala på 1-5. 
Frågor av en mer kvantitativ karaktär har ställts för att författarna ska få en 
indikation på hur viktiga tidigare nämnda faktorer och effekter är för 
intervjuade företag. En av de största fördelarna med direkt intervjuform är att 
intervjuaren kan se respondenten och därmed reagera och ta in information 
från respondenten vad gäller dennes ansiktsuttryck som rör undran eller 
osäkerhet vid en fråga. Intervjuaren har då möjlighet att upprepa frågan eller 
förklara innebörden av frågan närmre. (Bryman, 2001) Samtliga intervjuer är 
inspelade på mp3-spelare med diktafonmöjlighet för att inte empiriska data ska 
gå förlorad. Nedan i tabell 2 redovisas tidpunkterna för de intervjuer som 
genomförts samt vilka personer, företag och syften som intervjuerna ämnat.  

Datum Företag Intervjuad Syfte 
2008-04-02 Medius AB Jakob Victorin, 

Kontorsansvarig Medius 

AB, Eskilstuna 

Uppstartsmöte, 

Information om 

uppdraget samt 

verksamhetsbeskrivning 
av Medius AB. 

2008-05-06 Medius AB Jakob Victorin, 

Kontorsansvarig Medius 

AB, Eskilstuna 

Uppföljningsmöte. 

Kompletterande frågor 

om Medius verksamhet. 

2008-05-06 Medius AB Viktor Lundqvist, 

Upphandlingskonsult 

Medius AB, Stockholm 

Telefonintervju, 

kompletterande frågor 

angående effekter och 

framgångsfaktorer i 

upphandlingsfasen 

2008-05-15 Fryshuset Björn Malm, IT-chef, 

Fryshuset, Stockholm 

Intervju om upp-

handlingsprojektet med 

Medius AB 

2008-05-28 Zetterbergs 

Industri AB 

Urban Gunnarsson, IT 

koordinator, 

Zetterbergs Industri AB, 

Östervåla 

Intervju om deras 

upphandlingsprojekt 

med Medius AB 

Tabell 2 - Intervjuade för uppsatsen 
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3.2.2. Insamling av tidigare forskning 
Teoriinsamlingen för denna uppsats har skett genom sökning av artiklar och 
tidsskrifter i databaser. Sökning har gjorts på begrepp som: ERP, CSF, ROI, 
NPV, IRR, samt nyckelord som: tangible benefits, intangible benefits, evaluation, return 

on investment, net present value och internal rate of return. För att utöka 
kunskapsinsamlingen söktes även litteratur upp på högskolebiblioteket i 
Västerås genom samma nämnda nyckelord och begrepp (då även dess svenska 
motsvarigheter).  

3.3. Studiens kvalitet 
För att uppnå ett högt vetenskapligt värde har de källor som använts i den 
teoretiska referensramen kontrollerats enligt de kriterier som Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2001) rekommenderar, nämligen samtidskrav, tendens-
kritik, beroendekritik och äkthet. Genom att använda dessa kriterier har källor 
som kan anses vara valida och ha relevans för uppsatsen uteslutande använts 
för att bygga den teoretiska referensramen.  

Enligt Bryman (2002) är det i kvalitativa undersökningar mer lämpligt att 
istället för reliabilitet och validitet tala om studiens trovärdighet. 
Trovärdigheten har i sig fyra olika delkriterier och varje metod som är relevant 
för en kvantitativ undersökning har sin motsvarighet för en kvalitativ 
undersökning. För att uppnå en hög tillförlitlighet, som motsvaras av reliabilitet, 
har uppsatsen följt de regler som finns för kvalitativa undersökningar samt valt 
att rapportera studiens empiri till de som intervjuats för studien. Detta har 
gjorts för att respondenterna ska ha en möjlighet att korrigera eventuella 
missförstånd som kan uppstå vid en intervju. Dessutom har varje intervju för 
insamling av empirisk data spelats in med hjälp av mp3-spelare för att höja 
tillförlitligheten. (Bryman, 2002)  

En hög överförbarhet av studien anses uppnåtts genom att uppsatsförfattarna har 
valt att göra en generell studie som borde kunna användas av alla företag som 
är i samma bransch som upphandlingskonsultföretaget Medius AB. Studien 
kan användas av företag som är intresserade av att införa ett affärssystem, dels 
genom att använda sig av de presenterade ekonomiska mätinstrumenten för att 
ge projektet den ekonomiska legitimitet som behövs samt även för att förenkla 
upphandlingsfasen genom att studera de framgångsfaktorer som presenteras i 
studien. 

Författarna till denna uppsats har i sitt arbete strävat efter en hög grad av 
objektivitet. Detta kan vara svårt men objektivitet har eftersträvats genom att 
inte låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning styra arbetet.  

För att säkerställa en hög pålitlighet, vilket kan vara svårt vid kvalitativa 
undersökningar enligt Bryman (2002) då de sociala miljöerna förändras, har 
författarna strävat efter att i högsta möjliga mån använda sig av reella fakta som 
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till exempel årsredovisningar. Frågor som ställts till respondenterna har rört 
företaget i allmänhet och inte respondentens personliga åsikter. (Bryman 2002) 

3.4. Källkritik 
Denna uppsats har till stor del använt sig av de olika företagens hemsidor för 
att beskriva företagets verksamhet. Detta sätt att inhämta information om 
företagen kan kritiseras då dessa källor inte kan sägas vara objektiva i sin 
företagsbeskrivning. Detta har dock författarna haft i åtanke och enbart använt 
hemsidorna för att få en grundläggande förståelse för företagets verksamhet.  

Den begreppsapparat som författarna använder sig av behöver inte vara 
densamma som används utanför den akademiska världen. För att förhindra 
missförstånd har författarna försökt använda sig av förenklade uttryck och 
säkerställt att respondenterna verkligen förstått de frågor som ställts.  

Författarna inser att för att kunna göra en mer tillförlitlig bedömning av hur 
viktiga framgångsfaktorerna är samt vilka effekter som förväntas av 
affärssystem skulle en kvantitativ undersökning kanske vara att föredra. Denna 
skulle kunna utföras i enkätform med ett större urval av företag. Dock anser 
författarna att Medius AB som i sin roll som upphandlingskonsulter varit i 
kontakt med så pass många företag att deras bedömning av tidigare nämnda 
faktorer torde vara med verkligheten relativt överensstämmande.  
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4. Empiri 
I detta avsnitt har författarna för avsikt att presentera de tre undersökta företagens syn på de 

i referensramen identifierade framgångsfaktorerna samt förväntade effekter av affärssystem. 

Uppsatsen börjar med att behandla upphandlingskonsulten Medius AB, det företag som av 

uppsatsen används som experter inom upphandlingsfasen. Därefter presenteras två av 

Medius AB:s kunder, Fryshuset och Zetterbergs Industri AB. 

4.1. Medius AB 
Nedan deskriptiva kapitel om Medius AB är hämtad från företagets webbplats 
samt från den intervju som genomförts med Jakob Victorin (08-04-02). 
Dessutom har information använts från det material som skickats från Medius 
AB. Detta material innehåller en PowerPoint-presentation över de olika 
delarna i upphandlingsfasen samt ett Excel-ark med utvärderingsunderlag för 
affärs-system. 

Medius AB är ett företag som levererar komplett processrelaterat IT-stöd och 
affärsidén är att hjälpa företag med att optimera sina processer. Företaget har 
kontor i Linköping, Göteborg, Stockholm och Eskilstuna, där huvudkontoret 
ligger i Linköping. Medius AB har en vision att inom de närmaste åren vara en 
aktör i Europa med en stark hemmamarknad i Sverige och i de övriga nordiska 
länderna. 

Medius AB grundades 2001 av två entreprenörer som hade sitt intresse för 
processer hos företag. Den ena av entreprenörerna hade erfarenhet från 
systemutveckling och programmering medan den andra hade erfarenheter av 
affärssystem och förmågan att alltid se till kundens behov. De upplevde att 
företagens affärssystem oftast inte räckte till och de såg fördelarna med ett 
workflowsystem. Utifrån sitt processtänkande började grundarna att utveckla 
specialdesignade produkter tillsammans med tre olika företag. Utifrån detta 
skapades Medius flow som är utformad utifrån kundernas behov och 
lanserades 2002. Genom detta kunde Medius AB redan året därpå utveckla en 
partnermodell där produkten kunde säljas och implementeras via olika 
partners. 2004 startades kontor i Stockholm vilket ökade kundstocken till hela 
Sverige och 2005 lanseras Medius flow för den internationella marknaden. 
Parallellt med framtagandet av Medius flow har Medius AB arbetat vidare med 
företagets erbjudande runt affärsområdet affärssystem, där bland annat ett 
tjänstepaket tagits fram med olika lösningar inom detta område. 

Medius AB är uppdelat i tre verksamheter; Consulting, ERP och Workflow. 
Consultingverksamheten tillhandahåller affärsstöd som leder till verksamhets-
utveckling, bland annat genom råd för upphandling av IT- och 
verksamhetsstöd. ERP hjälper företag att implementera och förvalta 
affärssystem, och Workflow erbjuder tjänster och produkter som stödjer eller 
kompletterar de processer där kundens nuvarande affärssystem är otillräckligt. 
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För att inte påverka kundernas förtroende hanteras de olika verksamheterna 
skiljda från varandra.  

Uppsatsen fokuserar på den del som Medius AB kallar för Consulting. Denna 
del av företaget arbetar med att hjälpa företag välja rätt affärssystem utifrån 
företagets behov. Enligt Victorin (2008) är det kunderna, främst medelstora 
företag med en omsättning på 100-500 miljoner kr, som söker upp Medius AB 
då de bestämt sig för att införskaffa ett affärssystem. Anledningen till att 
företag väljer att använda sig av upphandlingskonsulter är enligt Victorin 
(2008) att företag ofta saknar den rätta kompetensen som behövs för att 
genomföra ett så pass komplicerat projekt som införandet av ett affärssystem 
är. I sin roll som upphandlingskonsulter ingår Medius AB ofta i antingen 
styrgruppen eller projektgruppen, dock aldrig båda samtidigt. Medius AB tar 
inga beslut åt företaget utan arbetar fram underlag för företaget att ta beslut 
utifrån. (Victorin, 2008) 

En intervju genomfördes med kontorsansvarige för Medius AB Eskilstuna, 
Jakob Victorin, 2008-04-02 samt 2008-05-06. Författarna genomförde även en 
telefonintervju med Viktor Lundqvist, upphandlingskonsult Medius AB 
Stockholm, 2008-05-06. Följande avsnitt, 4.1.1 och 4.1.2, är baserade på dessa 
intervjuer samt Medius AB:s arbetsunderlag, om inte annat anges. 

4.1.1. Medius ramverk 
Medius har i sin roll som upphandlingskonsulter ett antal ramverk som syftar 
till att underlätta arbetet med att välja rätt affärssystem samt att åskådliggöra 
för kunder hur arbetet med detta bör fortskrida. Medius AB kallar processen 
med att välja affärssystem, från initiativet att ett nytt affärssystem bör 
införskaffas till dess att ett affärssystem valts och kontrakt skrivits, för 
upphandlingsprocessen. Denna upphandlingsprocess är i sin tur uppdelad i 
fyra olika aktiviteter med olika mål som vart och ett ska resultera i olika 
leverabler. Det har hänt att Medius efter avtalsskrivandet följt med som 
kundens projektledare in i nästa fas, implementeringsfasen, detta är dock 
endast vid specialfall.  

Upphandlingsprocessen pågår i cirka tre till nio månader och resulterar i ett 
avtal med en leverantör av ett affärssystem. Uppsatsen fortskrider nu med att 
mer ingående förklara de fyra faser som enligt Victorin (2008) ingår i den så 
kallade upphandlingsprocessen.  
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4.1.1.1. Förberedelse 
Förberedelsefasen är enligt Victorin (2008) den största fasen och den som tar 
mest tid i anspråk. I föreberedelsefasen ligger fokus på den egna verksamheten. 
Projektet definieras och företagets processer identifieras och beskrivs, även 
företagets IT-infrastruktur utvärderas. Under förberedelsefasen genomförs ett 
antal möten med både styrgruppen samt personal från berörda avdelningar i 
företaget för att processer ska kunna identifieras och definieras samt att 
personalens önskemål ska undersökas. Detta görs genom att workshopliknande 
diskussioner förs där processägarna beskriver hur de jobbar idag. Syftet med 
undersökningen av nuvarande processerna är även att undersöka de 
begränsningar som finns i dagsläget och hur processägarna skulle vilja att 
arbetet gick till väga. Under denna fas är det vanligt att Medius AB, i den mån 
det är möjligt, besöker företag med liknande verksamhet, så kallade 
referensföretag, för att se hur de jobbar och har löst sina problem och om 
dessa lösningar är något som kan praktiseras med den nuvarande kunden. 
Under denna fas skapas även en modell för utvärdering av tilltänkta 
affärssystem samt ett förfrågningsunderlag som är tänkt att användas för 
tilltänkta leverantörer av affärssystem. Förfrågningsunderlaget innehåller 
övergripande processkartor på hur det ser ut i dagsläget samt hur processerna 
bör se ut efter införandet av affärssystemet. Förfrågningsunderlaget innehåller 
även detaljerade funktionskrav för affärssystemet. Även en modell för hur 
avtalet bör utformas skapas. Denna fas avslutas med ett avstämningsmöte där 
Medius AB presenterar det material som insamlats och dokumenterats. I denna 
fas identifieras även ett antal möjliga leverantörer av affärssystem som är 
lämpliga för företagets behov. De leverabler som skapas under denna fas är 
således: 

• Projektdefinition 

• Förfrågningsunderlag 

• Utvärderingsmodell 

• Avtalsmodell 
 
När dessa leverabler är färdiga fortskrider projektet med att övergå i 
offertförfrågansdelen. 

4.1.1.2. Offertförfrågan 
Offertförfrågan är den del av upphandlingsprocessen som lägger fokus på 
leverantörer av affärssystem och deras lösning. Denna fas genomförs till stor 
del av Medius på egen hand, dock presenteras det material som insamlats för 
styrgruppen i den avslutande delen av fasen.  Medius AB skickar ut 
förfrågningar till den i den tidigare fasen sammanställda listan av leverantörer 
av affärssystem. Eftersom det kan finnas oklarheter i den förfrågan som 
skickats ut svarar Medius AB på eventuella frågor som leverantörerna av 
affärssystem kan tänkas ha. Denna del av projektet avslutas med att svar från 
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leverantörer sammanställs och att det från denna lista väljs ut ett mindre antal 
intressanta lösningar. Leverantörerna av affärssystem utvärderas med hjälp av 
ett av Medius utvecklat verktyg. Detta verktyg sammanställer kända variabler 
angående affärssystem och affärssystemens leverantörer. Affärssystemen 
utvärderas bland annat med hänsyn till vilka funktioner de har och hur väl de 
passar företaget, hur de är uppbyggda och om de är möjliga att uppgradera. 
Leverantörerna utvärderas bland annat genom att Medius undersöker finansiell 
soliditet, hur väl de presterat vid andra tillfällen, hur bra support de har, vart de 
har kontor m.m. Alla dessa faktorer vägs och sätts samman till ett enkelt 
överskådligt dokument där det tydligt syns vilket system och leverantör som 
passar företaget bäst. Den leverabel som skapas under denna fas av projektet är 
således en sammanställd utvärdering med leverantörer av affärssystem. 

4.1.1.3. Utvärdering 
I utvärderingsfasen ligger fokus på de lösningar och leverantörer som 
sammanställts i den föregående fasen. Olika scenarios som affärssystems-
leverantörerna ska kunna presentera lösningar på skapas, detta görs i samarbete 
med berörda avdelningar i företaget. Två till fyra utvalda leverantörer får 
presentera sina lösningar på de skapade scenariona, här identifieras även 
anpassningar som måste göras på de aktuella systemen. Utifrån de 
presentationer som gjorts av leverantörerna skapas en uppdaterad utvärdering 
och två leverantörer väljs ut och presenteras för styrgruppen för att gå vidare 
till nästa fas. 

4.1.1.4. Avtalsskrivning 
I avtalsskrivningsdelen av upphandlingsprocessen fokuserar Medius AB på 
priser och villkor hos de två utvalda leverantörerna. I denna fas ingår en 
avtalsförhandling och den leverantör som kan prestera den bästa lösningen till 
fördelaktiga villkor väljs ut för avtalsskrivning. Detta är den avslutande fasen 
som Medius AB i sin roll som upphandlingskonsulter deltar i. Härifrån övergår 
ansvaret för implementeringen av affärssystemet till den valda leverantören. 
Dock kan Medius AB med sina kunskaper om företagets behov fortsätta att 
vara behjälplig under själva implementeringsfasen, detta är dock ytterst ovanligt 
enligt Victorin(2008).  
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4.1.2. Medius AB:s syn på de kritiska framgångsfaktorerna 
De faktorer som Victorin (2008) spontant anser vara kritiska framgångs-
faktorer handlar mycket om företagets personal. Ofta implementeras 
affärssystem en del i taget. Det finns då personal som kommer bli drabbade av 
att fortfarande få använda de gamla systemen trots att kärnan av det nya 
systemet redan är implementerat. Företag måste förbereda personal på att 
deras område kanske blir implementerat senare och ta hand om de drabbade på 
ett bra sätt, personalen måste känna sig delaktig annars kan personalen bli 
motståndare till affärssystemet och affärssystem havererar ofta på grund av 
motstånd från personalen.  Dessutom påpekar Victorin (2008) att om ett 
projekt av den här storleken och komplexiteten ska bli framgångsrikt beror 
mycket på organisationens kompetens. Victorin anser att en av de största 
bitarna i ett affärssystemsinförande ligger i att kunna definiera omfattningen, 
göra avgränsningar och att specificera projektet. Victorin (2008) tycker att 
framgången av ett affärssystemprojekt till stor del beror på om företaget kan 
klara av att se projektet som en process som kommer fortgå under lång tid.  

Enligt Victorin (2008) bör ett projekt genomföras bit för bit (inkrementellt) 
och inte allt på en gång. Många stora projekt har havererat på grund av att för 
mycket utförts på en gång, enligt Victorin (2008). Affärssystemprojekt bör 
genomföras med hjälp av iterationer enligt Victorin (2008) där systemet 
implementeras bit för bit. För varje implementerad del av affärssystemet startar 
projektet om från början. Först implementeras kärnan och kritiska moduler, 
därefter fortgår arbetet med att 
implementera övriga moduler, en 
åt gången. Medius använder sig av 
en generell och övergripande 
modell för hur IT-projekt bör 
implementeras (fig. 7). Figuren 
visar en generell modell för 
utförandet av IT-projekt. Tanken 
med modellen är att visa att projekt 
bör utföras genom iterationer, en 
del i taget. Den övre högra 
tårtbiten i modellen visar upp-
handlingsfasen vid implemen-
teringen av ett affärssystem. Att 
arbetet utförs på detta sätt är enligt 
Victorin (2008) en kritisk 
framgångsfaktor. 

  

Figur 7 - Generell modell av IT-projekt (Victorin, 
Medius AB, 2008. egen bearbetning) 
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Uppsatsen fortskrider nu med redovisa hur Medius AB ser på de 
framgångsfaktorer för upphandlingsfasen som presenterats i den teoretiska 
referensramen. Beskrivningen av Medius AB:s syn på framgångsfaktorer samt 
effekter av affärssystem är hämtad från telefonintervju med Victor Lundqvist, 
med tillägg från Victorin. 

Faktorn väl planerad och strukturerad process är enligt Victorin och 
Lundqvist (2008) väldigt viktig. Det är kritiskt för projektets framgång att tiden 
verkligen tas för att planera arbetet och strukturera upp projektet. Definiering 
av omfattning och avgränsningar viktigt. Enligt Lundqvist (2008) bör 
införandet av affärssystem göras inkrementellt, det vill säga en modul åt 
gången. Noggrant val av projektgruppen tycker Victorin och Lundqvist är 
en relativt viktig framgångsfaktor. För att projektet ska få en god förankring i 
ledningen bör personer ur densamma ingå i projektgruppen. Det är även viktigt 
i internt syfte att göra en noggrann kravspecifikation för att bestämma vilka 
delar företaget behöver enligt Victorin och Lundqvist (2008). 

Det är när kriterier för val av affärssystem ska bestämmas som valet att 
använda sig av en upphandlingskonsult lönar sig enligt Lundqvist (2008) 
Företag kan välja att gå på magkänsla men detta blir oftast inte rätt. Det är 
viktigt att jobba med kriterier såsom funktion, pris och leverantörens stabilitet. 
Vart och ett av dessa kriterier kan brytas ner och sättas konkreta värden på. 
Utförs detta moment på rätt sätt går det att visa på vilket system som passar 
företag bäst, med hjälp av konkreta siffror. Det är viktigt att detta moment 
utförs från rätt håll. 
 
Enligt Medius AB finns det två aspekter av framgångsfaktorn noggrant 
insamlad information. Den ena är att mer är bättre. Dock ska det tas i 
beaktande att kvalitén på den insamlade informationen är viktigare än 
kvantiteten. Det finns oändligt med dokumentation kring affärssystem och 
denna kan lätt bli oöverskådlig. Att ingå partnerskap med återförsäljare har 
enligt Victorin och Lundqvist (2008) två aspekter. Ingår företaget ett långsiktigt 
partnerskap med återförsäljaren är det enklare att ställa krav på support och 
liknande. De anser även att desto mer anpassat affärssystemet är desto viktigare 
är samarbetet med leverantören, är det däremot ett standardsystem är det inte 
lika viktigt då det finns många leverantörer av samma system. Generellt kan det 
sägas att det är viktigare att ha möjlighet att kunna byta återförsäljare än själva 
produkten. Projektet måste ha en klar och stark auktoritet och detta 
åstadkommes ofta genom att auktoriteten kommer från en styrelsenivå menar 
Victorin och Lundqvist (2008). Slutanvändarnas deltagande ger en stark 
förankring hos personalen enligt Victorin och Lundqvist (2008). Ur ett 
beslutsperspektiv har slutanvändarnas deltagande dock en mindre betydelse. 
Slutanvändarnas deltagande är viktigast under implementeringsfasen och 
användandet av själva systemet. 
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Vad gäller klara mål med affärssystemet tar ofta företagen tillfället i akt att 
införa helt nya ekonomimodeller när ett affärssystem ska införas. Företag 
använder sig av bytet till ett affärssystem för att göra stora förändringar i 
organisationen. Vid sådana tillfällen är det väldigt viktigt att det finns klara mål 
med införandet av affärssystemet. En stor orsak till att affärssystemsprojekt 
havererar beror inte på produkten, leverantören, utan på grund av hur kunden 
är mottaglig. Framgångsfaktorn ledningsstöd är tätt knuten till projektets 
auktoritet enligt Victorin och Lundqvist (2008) Ledningsstöd ger projektet dess 
auktoritet som det behöver. Dessa två faktorer är väldigt viktiga för ett projekts 
framgång. Projektledaren är viktig ur flera perspektiv enligt Victorin och 
Lundqvist (2008) För det första är denna person sammankallande, det vill säga 
den person som ser till att möten sker och att rätt personer kommer till dessa 
möten. Är projektledaren svag kommer projektet får svårt att genomföras. 
Projektledaren är dessutom vägen in i företaget, en person att fråga efter när 
kontakt ska tas med någon i projektet. Projektledarens roll växer dock vid 
själva införandet av projektet.  
 
För att ett projekt ska genomföras med lyckat resultat anser Victorin och 
Lundqvist (2008) att det behövs nyckelkompetens från olika avdelningar i 
företaget. Det behövs personer med IT-kompetens, personer från företagets 
ekonomiavdelning samt en person med processkompetens. Därför är 
projektarbetarnas kompetens en viktig framgångsfaktor. Enligt Lundqvist 
(2008) bör förändring av affärsprocesserna vara målet med de flesta 
affärssystemsprojekt. Projektet ger en möjlighet att se över och förändra 
företagets modeller. Det bör vara en drivande faktor att använda sig av så 
kallade ”best practices”. Vissa företag har dock de nuvarande affärsprocesserna 
som sin konkurrensfördel, då kan det vara nödvändigt att istället ändra på 
affärssystemet enligt Victorin (2008). Framgångsfaktorn minimala 
förändringar av affärssystemet är självfallet sammankopplad med föregående 
framgångsfaktor, dock är det så att företag nästan i ännu högre grad bör 
försöka att inte ändra på affärssystemet. Anledningarna till detta är många men 
de främsta torde vara att det är kostsamt att göra det samt att det försvårar vid 
uppgraderingar och underhåll av systemet. Dessutom som det nämnts innan 
kan företaget bli väldigt beroende av leverantören av affärssystemet. Företag 
bör helt enkelt hellre ändra affärsprocesserna än affärssystemet enligt Victorin 
(2008). 
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Nedan presenteras en sammanfattning av Medius AB:s syn på de 
framgångsfaktorer som definierats i den teoretiska referensramen. Skalan går 
från 1 till 4 där 1 är oviktig, 2 är mindre viktig, 3 är ganska viktig och 4 mycket 
viktig. Resultaten av detta presenteras i tabell 3. 

Framgångsfaktor Värde 
Väl planerad och strukturerad process 4 
Noggrant val av projektgruppen 3 
Noggrann kravspecifikation 3 
Kriterier för val av affärssystem 4 
Noggrant insamlad information 2 
Ingå partnerskap med återförsäljaren 3 
Klar och stark auktoritet 4 
Slutanvändarnas deltagande 3 
Klara mål och förväntningar med affärssystemet 4 
Ledningens involvering 4 
Projektledare 2 
Projektarbetarnas kompetens 3 
Förändring av affärsprocesserna - 
Minimala förändringar av affärssystemet 4 

Tabell 3 - Medius AB. Värdering av framgångsfaktorer 

Som kan utläsas av tabell 3 får de flesta framgångsfaktorer höga värden av 
Medius AB. En fråga är dock obesvarad, förändring av affärsprocesserna var så 
beroende på företagets uppbyggnad och dess konkurrensfördelar att ett 
generellt svar var svårt att ge. Det påpekades dock att i de flesta fall är 
förändringar av affärsprocesserna helt klart en kritisk framgångsfaktor. 
Intervjun fortsatte nu med att fråga om varför företag valde att införskaffa 
affärssystem, alltså de förväntade effekterna av affärssystem. 

4.1.3. Effekter av affärssystem enligt Medius AB 
På frågan varför företag väljer att införskaffa affärssystem påpekar Victorin 
(2008) först att det idag är ovanligt att företag inte har någon form av 
standardsystem. Det är därför snarare vanligare att företag byter ut ett gammalt 
system mot ett nyare. Orsaker till att företag väljer att uppgradera sina system 
är ofta på grund av förändringar i verksamheten beroende på olika faktorer 
såsom lagkrav eller krav från kunder. Det gamla affärssystemet sätter stopp för 
de förändringar företaget vill göra och det är därför nödvändigt att uppgradera 
systemet. Företagen söker en utökad flexibilitet i sitt affärssystem när 
omvärlden förändras och företaget måste förändras efter den. När det gäller 
ekonomiska kalkyler av affärssystemet anser Victorin (2008) att nästan alla 
företag gör en kostnadsanalys, däremot är det väldigt ovanligt att några kalkyler 
görs på vinster med affärssystemet. Medius AB hjälper i sitt arbete som 
upphandlingskonsulter företagen med att uppskatta kostnader för 
affärssystemets implementering, däremot finns inga verktyg för att uppskatta 
vinsterna med systemet. Enligt Lundqvist (2008) beror denna avsaknad av 
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kalkylering på vinster med ett affärssystem på att det är väldigt svårt att 
uppskatta vilka effekter som affärssystemet kommer resultera i. Det är dock 
enklare att göra dessa ekonomiska kalkyler om det rör sig om utökningar av ett 
befintligt affärssystem, till exempel kan lagerfunktioner ibland byggas in i 
systemet och det händer då att företag gör en kalkyl på vinsterna med 
modulen. Medius AB tillhandahåller inga verktyg för att beräkna vinsterna av 
affärssystem även om försök med detta gjorts. Det är svårt att skapa generella 
verktyg då värdet av affärssystem skiljer sig mycket åt beroende på vilken 
bransch företaget verkar i.  

Reducerad produktionskostnad 
Under denna rubrik har författarna samlat frågor om förbättrad 
produktkvalitet, minskade materialkostnader, minskad produktionscykel och 
minskad kostnad för produktionsyta. Enligt Medius AB är det idag inte 
speciellt vanligt att företag väljer att införskaffa eller byta affärssystem på grund 
av att de vill effektivisera sin produktion. De flesta företag har åtminstone ett 
MRPII system och har därför redan en relativt effektiv produktion.  

Minskade personalkostnader samt minska nödvändiga ledtider 
Dessa faktorer tror Victorin och Lundqvist (2008) är något viktigare än de 
föregående. Företag kommer alltid sträva efter att minska sina ledtider och 
minskade personalkostnader kan vara en faktor till varför företag väljer att 
införskaffa affärssystem 

Minskade transaktions och operationella kostnader 
Under denna rubrik är det nog främst frågan om att minska sina 
transaktionskostnader. Många företag väljer som sagt att byta ut sina 
ekonomiska modeller i samband med införskaffandet av ett affärssystem. 
(Lundqvist, 2008) 

Förbättrad inlärning av ny teknologi 
Denna tror Victorin (2008) att det nog är mer tvärtom. Företag väljer ofta 
lösningar som de anställda redan är bekanta med. Om företaget sedan förut 
använt sig av MS Windows, kommer det med största säkerhet bli ett Windows-
baserat affärssystem.  

Förstärka företagets flexibilitet till sin omgivning 
Denna faktor tror både Victorin och Lundqvist (2008) är den mest drivande 
faktorn av de som är presenterade. Företag vill öka sina intäkter genom att nå 
nya säljkanaler såsom till exempel internet. Gamla företag kan då vara ett 
hinder och därför måste ett nytt affärssystem införskaffas. Företag vill att 
affärssystemet ska kunna realisera de idéer som finns i företaget, verksamheten 
ska kunna utvecklas.  
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Förbättra kundnöjdheten till produkt och service 
Om det förr gällde att minska de interna kostnaderna handlar det idag mer om 
att komma närmare kunden. Företag vill öka sin servicegrad och tillgänglighet. 
Affärssystem ska vara en möjliggörare, inte ett hinder. 

Fostra företagskulturen 
Detta argument används ibland enligt Lundqvist (2008). Det handlar om att 
skapa en ”vi” och ”dem” känsla hos de anställda i företaget. Att möjliggöra för 
intern marknadsföring. 

Författarna bad Medius AB uppskatta varför företag väljer att införskaffa/byta 
affärssystem på en skala 1-4 där 1 är oviktig, 2 är mindre viktig, 3 är ganska 
viktig och 4 mycket viktig. Resultatet av detta presenteras i tabell 4. 

Effekter av affärssystemet Värde 
1 Förbättrad produktkvalitet 2 
2 Minskade materialkostnader  2 
3 Minskad kostnad för produktionsyta 1 
4 Minska nödvändiga ledtider 3 
5 Minskade personalkostnader 3 
6 Minskad produktionscykel 3 
7 Minskade transaktions och operationella kostnader 3 
8 Minskade lagerkostnader 2 
9 Förstärka företagets flexibilitet till sin omgivning 4 
10 Förbättra kundnöjdheten till produkt och service 4 
11 Förbättrad inlärning av ny teknologi 2 
12 Fostra företagskulturen 3 

Tabell 4 - Medius AB. Orsaker till att företag väljer att införskaffa affärssystem 

Den empiriska studien har nu besvarat hur Medius AB:s ramverk ser ut, hur 
projekten fortskrider i arbetet med att välja rätt affärssystem. Dessutom har 
Medius AB fått göra en uppskattning på hur viktiga de tycker att de av studien 
identifierade framgångsfaktorerna är. Medius AB har även besvarat frågor som 
rör anledningen till att företag väljer att införskaffa affärssystem, vad som är 
drivande. Studien fortskrider nu med att beskriva kunder till Medius AB. Hur 
de uppfattat framgångsfaktorerna, samt att beskriva de motiv som drev 
kunderna till Medius AB att införskaffa, eller uppgradera till, ett nytt 
affärssystem, alltså de effekter som förväntades av affärssystemet. 

4.2. Kunden Fryshuset 
Fryshuset är en stiftelse med KFUM Söder som huvudman, verksamheten 
startade 1984 i ett gammalt fryslager för köttvaror i Norra Hammarbyhamnen i 
Stockholm. Bakom bildandet av Fryshuset stod människor från KFUM Söder i 
Stockholm. Fryshuset startade med tanken att vara en samlingsplats för unga 
människor oavsett religion eller social tillhörighet, där de unga människorna 
själva var med och bestämde vilka aktiviteter som skulle finnas i Fryshuset.  
1997 flyttade Fryshuset till ett niovåningshus i Södra Hammarbyhamnen vilket 
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är dess nuvarande position. På grund av Fryshusets snabba tillväxt har två 
större omorganisationer genomförts. Syftet med dessa omorganisationer var att 
få ett bredare ledarskap och tydligare roller i organisationen. I samband med 
omorganisationerna har organisationen plattats till och beslutsfattande ligger 
närmare respektive verksamhet. I dagsläget pågår ett 30-tal projekt innanför 
fryshusets dörrar och de har mer än 40000 besök per månad. I dagsläget driver 
dessutom Fryshuset en gymnasieskola med tre studieförberedande utbildningar 
(www.fryshuset.se, 2008) 

Följande empiri är hämtad från en besöksintervju genomförd med IT-chefen 
på Fryshuset, Björn Malm den 15:e maj 2008, om inte annat anges. 

Björn Malm jobbade med Medius AB under upphandlingsfasen. I gruppen 
som jobbade med projektet fanns även ekonomichefen för Fryshuset. Under 
delar av projektet involverades även personalchefen och workshops 
anordnades med slutanvändarna av systemet. Fryshuset hade innan införandet 
av det nya affärssystemet enbart SPCS ekonomi och SPCS Lön. Orsakerna till 
att Fryshuset valde att uppgradera sitt dåvarande system var många men främst 
därför att företaget helt enkelt växt ur systemet. SPCS är främst inriktat på 
mindre företag och inte på företag såsom Fryshuset med runt 400 anställda. En 
begränsning med SPCS var att bara en person åt gången kunde arbeta med 
systemet, detta gjorde att arbetsbelastningen för de med rättigheter i systemet 
var stora. Fryshuset ville effektivisera sina processer, särskilt lönearbetet och 
tidsrapporteringen, samt göra det möjligt att ett flertal personer arbetade i 
systemet samtidigt. Fryshuset växer nationellt och expanderar till bland annat 
Malmö och Göteborg och ville ha ett system som stödjer denna expansion. 
Dessutom ville företaget komma ifrån mycket av den pappersexercis som finns 
i företaget, detta skulle åstadkommas med elektroniska fakturor. Malm (2008) 
ansåg att SPCS Lön och Ekonomi inte var tillräckligt integrerade samt att de 
genererade dåliga rapporter och att detta var ytterligare en anledning till varför 
ett byte var nödvändigt.   

Fryshuset tog kontakt med Medius AB tidigt under 2007 för att inleda ett 
samarbete som förhoppningsvis skulle avslutas med ett valt affärssystem. 
Anledningen till varför Fryshuset valde att använda sig av en 
upphandlingskonsult var i huvudsak att projekt av den här storleken inte är 
speciellt vanliga för Fryshuset. Det saknades tillräcklig kompetens för att driva 
ett så pass komplext IT-projekt av den här storleken inom företaget. 
Fryshusets förhoppning var då att Medius AB skulle vara mer vana av projekt 
av detta slag samt besitta den kompetens som behövs. Medius AB hjälpte 
Fryshuset med att upprätta kravspecifikationer, ta in offerter och 
rekommendera system som passade företaget. Genom att låta Medius AB 
hjälpa till under avtalsfasen kunde ett bättre avtal arbetas fram än om Fryshuset 
gjort detta själva enligt Malm (2008). Malm (2008) anser att det ramverk som 
Medius AB använde sig av för att hjälpa Fryshuset med att välja rätt 
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affärssystem var av stor vikt och var något som underlättade i 
upphandlingsfasen. Om företaget ser till helheten av projektet var inte 
kostnaden för att använda sig av upphandlingskonsulter särdeles stor. Arbetet 
med att välja ett affärssystem var enligt Malm (2008) svårt och arbetskrävande. 
Kravspecifikationer upprättades och kontakt med leverantörer togs. Fryshuset 
valde att fokusera mest på funktionalitet och hade mer än 100 krav på sin 
kravlista. Fryshuset var på ett antal förevisningar där återförsäljare fick visa 
demos av sina system. Fryshuset valde även att låta återförsäljarna presentera 
sina lösningar på ett antal scenarios som krävde att funktioner som var viktiga 
för Fryshuset fungerade tillfredsställande. De viktigaste kraven som Fryshuset 
hade på sitt nya affärssystem var att flera personer skulle kunna arbeta i 
systemet samtidigt samt att lön och ekonomimodulerna skulle vara tätt 
integrerade. Dessutom skulle det finnas möjlighet till att publicera 
tidsrapporter, för anställda att tidsrapportera via webben samt en digital 
fakturahantering. Affärssystemet skulle kunna stödja en nationell expandering 
med flera juridiska enheter och inte ”låsa” företaget på det sätt som det gamla 
systemet gjorde. Dessutom ville Fryshuset att systemet skulle ha någon form av 
HR-funktion (Human Relations). I denna modul skulle det finnas möjlighet att 
spara personalens CV:n samt dokumentera personalens kompetensutveckling 
genom en kunskapsbank där information om personalens genomförda kurser 
och utvecklingssamtal skulle sparas.  

Fryshuset AB gjorde ingen ekonomisk kalkyl över förväntade ekonomiska 
effekter av affärssystemet varken före eller efter införandet av Agresso. 
Däremot gjordes en kostnadskalkyl över införandet av ett affärssystem. 
Fryshuset såg detta som en investering som skulle förbättra organisationen i 
huvudsak internt. Eftersom företaget inte säljer produkter skulle det enligt 
Malm (2008) vara väldigt svårt att göra en kalkyl över vinster eller sparade 
kostnader med affärssystemet. Fryshuset såg affärssystemet som ett projekt 
som skulle kosta väldigt mycket pengar men som inte skulle generera några 
direkta vinster för företaget och att projektet på det viset, rent ekonomiskt, 
egentligen är en direkt förlustaffär. Om Fryshuset skulle göra ett liknande 
projekt ännu en gång, det vill säga byta affärssystem igen, skulle det vara lättare 
att jämföra projekten och därigenom räkna på det nya systemets kostnader och 
intäkter. Efter införandet av affärssystemet har en jämförelse gjorts mellan vad 
projektet beräknades att kosta och vad det egentligen kostade, både räknat i 
externa och interna resurser. Projektet, blev inte helt oväntat, lite dyrare än det 
var beräknat till.   

Samarbetet med Medius AB resulterade i inköpet och implementeringen av 
Agresso, ett system som ofta används av kommuner och landsting. Kärnan i 
systemet gick i drift i oktober 2007 och har när intervjun genomfördes varit i 
drift i cirka sju månader. Än så länge tycker inte Malm (2008) att företaget fått 
ut de förbättringar som utlovades vid inköpet, personalen behöver mer tid och 
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utbildning för att lära sig använda systemet effektivt. Företaget har inte uppnått 
den kompetens för systemet som behövs för att det ska kunna användas 
effektivt. Arbetet fortgår dessutom fortfarande med att införa vissa delar som 
hamnat som rest i projektet. Bland annat har inte tidsrapporteringen via 
webben implementerats i systemet ännu. 

Uppsatsen fortsätter nu med att beskriva Fryshusets syn på de kritiska 
framgångsfaktorerna som presenterats i den teoretiska referensramen. 

4.2.1. Framgångsfaktorernas inverkan enligt Fryshuset 
Att använda sig av en väl planerad och strukturerad process är enligt Malm 
(2008) väldigt viktigt under hela projektets gång. Under upphandlingsfasen är 
det speciellt viktigt eftersom grunden för hela projektet läggs där. Inom 
Fryshuset fanns inte speciellt många personer med rätt kompetens för ett 
projekt av den här sorten utan kompetens fick hämtas från Medius AB. 
Kravspecifikationen var för Fryshuset viktig då de, som tidigare nämnts, hade 
över 100 krav på systemet. Malm (2008) tycker att om en bra kravspecifikation 
uppförs är det lättare att sätta press på leverantören då det går att peka på vilka 
krav som företaget hade redan från början. Eftersom mycket av arbetet med 
projektet överlämnades till Medius AB tyckte inte Malm (2008) att arbetet med 
att insamla information var speciellt viktigt för Fryshuset. Däremot var det 
självfallet viktigt att den information som Medius AB överlämnade till 
Fryshuset var relevant och exakt. Vad gäller återförsäljaren anser Malm (2008) 
att det är viktigt att företaget känner ett starkt förtroende för leverantören. 
Dock är denna faktor beroende på vilken roll återförsäljaren spelar under 
affärssystemets hela livscykel. Att projektet får en klar och stark auktoritet 
anser Malm (2008) vara väldigt viktigt, på Fryshuset uppnåddes detta genom 
att två stycken chefer, IT- chefen och Ekonomichefen, deltog i projektet.  

Slutanvändarnas deltagande är viktigt men de behöver inte vara med under hela 
projektets gång utan det räcker om de deltar under vissa delar av projektet, 
exempelvis vid demovisningar. Under projektets gång är det viktigt att alla är 
medvetna om varför företaget byter system och vad det nya systemet ska 
uppnå. Ledningens delaktighet är viktig under projektets uppstart, de 
bestämmer att ett nytt system ska införskaffas, vad det ska göra och hur 
mycket det ska kosta. Efter att detta är bestämt tycker Malm (2008) att 
styrgruppen ska ta över ansvaret och driva projektet ända till upphandlingen. 
Eftersom det alltid måste finnas en ansvarig för ett projekt tycker Malm (2008) 
att det är viktigt med en projektledare. Projektledarens roll är att ha ett 
övergripande ansvar samt se helheten i projektet. Denna framgångsfaktor beror 
lite på hur mycket av arbetet som läggs över på en upphandlingskonsult. I detta 
fall bestod projektarbetarna mestadels av personal från Medius och Malm 
(2008) anser att deras kompetens är en ytterst viktig framgångsfaktor i arbetet 
under upphandlingsfasen. Projektarbetarna måste veta vad företaget behöver 
och det är viktigt att rätt information arbetas fram. Fryshuset har enbart gjort 
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mindre förändringar i sin arbetsgång sedan införandet av Agresso. Malm (2008) 
tror dock att det kan vara viktigt att förändra företagets processer efter 
affärssystemet om detta behövs. På Fryshuset gjordes inga förändringar av 
affärssystemet men Malm (2008) har svårt att bilda sig en uppfattning om 
huruvida det är viktigt att inte göra förändringar i affärssystemet. För Fryshuset 
var det väldigt viktigt att använda sig av Medius AB i arbetet under 
upphandlingsfasen, de har en kompetens som Fryshuset saknar och det 
ramverk som de använder sig av var till stor hjälp under projektets gång. I 
tabell 5 presenteras de betyg som Malm (2008) satte på de framgångsfaktorer 
som identifierats i den teoretiska refrensramen. Skalan går från 1 till 4 där 1 är 
oviktig, 2 är mindre viktig, 3 är ganska viktig och 4 mycket viktig. 

Kritiska framgångsfaktorer under upphandlingsfasen Värde 
1. Väl planerad och strukturerad process (projektgång) 4 
2. Noggrant val av projektgruppen 3 
3. Noggrann kravspecifikation (Vad ska affärssystemet prestera) 4 
4. Kriterier för val av affärssystem (Hur ska affärssystemen utvärderas) 3 
5. Noggrant insamlad information om olika affärssystem 2 
6. Ingå partnerskap med återförsäljaren av affärssystemet 2 
7. Klar och stark auktoritet för projektet 4 
8. Slutanvändarnas deltagande i projektet 2 
9. Klara mål och förväntningar med affärssystemet 3 
10. Ledningens involvering i projektet 2 
11. Att det finns en projektledare 4 
12. Projektarbetarnas kompetens 4 
13. Förändring av företagets affärsprocesser 3 
14. Minimala förändringar av affärssystemet - 
15. Användandet av konsulter och konsulters verktyg 4 

Tabell 5 - Värdering av framgångsfaktorer enligt Fryshuset 

Fråga 14 tyckte inte Malm (2008) att han inte kunde svara på då han inte hade 
någon större erfarenhet av detta. Fryshuset genomförde inga förändringar av 
affärssystemet och har därför inte erfarit några effekter som detta skulle kunna 
innebära. 
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4.2.2. Effekter av affärssystemet enligt Fryshuset 
Eftersom Fryshuset inte är ett tillverkande företag har de tre första frågorna i 
tabell 6 uteslutits. För Fryshuset var en av anledningarna till att byta 
affärssystem att minska ledtiderna, Fryshuset ville ha en snabbare processgång 
genom företaget där elektroniska fakturor och webbaserade tidsrapporter var 
viktiga delar. Minskade personalkostnader var på sikt ett av de resultat som 
Fryshuset hoppas på tack vare det nya affärssystemet. Förbättrad inlärning av 
ny teknologi var inte en av de effekter som Fryshuset hade förväntat sig av 
affärssystemet. Att förstärka företagets flexibilitet till sin omgivning var en av 
de stora förväntade effekterna med affärssystemet. Fryshuset expanderar och 
ville ha ett system som kunde växa tillsammans med Fryshuset. Att förbättra 
kundnöjdheten till sin service var helt klart viktigt för Fryshuset. En förbättrad 
organisation resulterar i nöjdare kunder för Fryshuset. Att fostra 
företagskulturen var inte en faktor som var speciellt viktigt för Fryshuset i 
deras arbete med att införa ett nytt affärssystem. Malm (2008) anser att tack 
vare den speciella verksamhet som Fryshuset bedriver redan har en stark 
företagskultur. I tabell 6 redovisas svar på hur viktiga effekterna av ett 
affärssystem var för Fryshuset. Skalan går från 1 till 4 där 1 är oviktig, 2 är 
mindre viktig, 3 är ganska viktig och 4 mycket viktig. 

Förväntade effekter av affärssystemet Värde 

1. Förbättrad produktkvalitet - 
2. Minskade materialkostnader - 

3. Minskad produktionscykel - 

4. Minska nödvändiga ledtider 4 

5. Minskade personalkostnader 3 

6. Förbättrad inlärning av ny teknologi 2 

7. Minskade transaktions- och operationella kostnader - 

8. Förbättrad produktivitet 3 

9. Minskade lagerkostnader - 

10. Förstärka företagets flexibilitet till omgivningen 4 

11. Förbättra kundnöjdheten till produkt och service 4 

12. Minskad kostnad för produktionsyta - 

13. Fostra företagskulturen 1 
Tabell 6 - Värdering av förväntade effekter enligt Fryshuset 

Vissa frågor förblev obesvarade då Fryshuset inte är ett tillverkande företag 
och därför inte kan förväntas erfara vissa av effekterna hos ett affärssystem. 
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4.2.3. Fryshuset efter implementeringen 
Nu i efterhand anser Fryshuset att det skulle gjorts mer noggranna 
utvärderingar av de tilltänkta systemen. Fryshuset förstod inte fullt ut vikten av 
att välja rätt system från början. När ett företag väl valt och implementerat ett 
affärssystem är det väldigt svårt att byta igen. Det hade varit önskvärt att se 
systemet i verksamheten innan ett slutgiltigt val av affärssystemet gjordes. 
Försäljarna lovar såklart ett mycket kompetent system men det kan visa sig 
senare att systemet inte passar organisationen speciellt bra. Medius AB skulle 
kanske mer tryckt på vikten av analysen av affärssystemen. Den 
nästkommande fasen, implementeringsfasen, är väldigt svår. Fryshuset hade 
gärna önskat att Medius AB följt med en bit in i implementeringsfasen för att 
säkerställa att leverantören fullgjorde sina förpliktelser samt att konsulterna 
från återförsäljaren hade rätt kompetens. Fryshuset anser att de sju månader 
efter implementeringen egentligen inte kan se några större effekter av 
affärssystemet. 

4.3. Kunden Zetterbergs Industri AB 
Zetterbergs Industri AB grundades 1923 av Henrik Zetterberg i Östervåla. Till 
en början gjordes smidesarbeten, reparationer av lantbruksmaskiner och 
hovslagsarbeten i företaget. 1925 levererades företagets första lastflak och idag 
är Zetterbergs Industri AB marknadsledande i Skandinavien vad gäller 
utveckling, tillverka och marknadsföra rationella påbyggnadssystem för 
lastbilsmarknaden i Europa. Företagets kunder består till mesta dels av bygg, 
anläggning, renhållning och industri. Zetterbergs Industri AB:s affärsidé är att:  

”Utveckla, producera och marknadsföra högkvalitativa och 

rationella påbyggnadssystem för lastbilsmarknaden i Europa.” 

(www.zetterbergs.se, 2008) 

Företaget har två produktionsenheter. Huvudanläggningen är belägen i 
Östervåla där merparten av de ca 900 stycken lastbilspåbyggnaderna som 
årligen levereras tillverkas. I Östervåla arbetar det ca 150 stycken anställda. 
Sedan år 2000 har företaget även en mindre produktionsenhet i Lodz i Polen 
med ca 30 anställda. (www.zetterbergs.se, 2008) Zetterbergs Industri AB är 
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2000 standard sedan 1997 och även AAA 
diplomerat, dvs. högsta kreditvärdighet enligt kredit- och 
affärsinformationsföretaget AAA Soliditet AB (www.soliditet.se, 2008), sedan 
2006. Företaget har som vision att alltid kunna vara kundens bästa leverantör 
med en långsiktig lönsamhet och en attraktiv arbetsplats. Byggd på idén att 
leverera värde för kund. (www.zetterbergs.se, 2008) 

Empirin som följer är hämtad från en besöksintervju genomförd med IT 
koordinatorn på Zetterbergs Industri AB Urban Gunnarsson den 28:e maj 
2008, om inte annat anges. 
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Första kontakten mellan Zetterbergs Industri AB och Medius AB togs på en 
affärssystemsmässa i november 2005. Företaget hade då insett behovet av ett 
nytt affärssystem och valde att genom en mässa undersöka hur marknaden för 
affärssystem såg ut. Zetterbergs Industri AB genomförde på denna mässa ett 
antal kortare möten med leverantörer av affärssystem för att undersöka och 
minska sitt urval av affärssystem. Zetterbergs Industri AB hade redan ett 
befintligt affärssystem (Formula, ett svensktillverkat affärssystem) i drift och 
har haft olika affärssystem sedan 1974 varav Formula var det tredje. Dock hade 
Formula varit i drift sedan 1997 och började sätta begränsningar för 
Zetterbergs Industri AB:s fortsatta utveckling. Orsaken till varför företaget 
letade efter ett nytt affärssystem var på grund av att det gamla bestod av olika 
moduler som inte var integrerade med varandra. Om information skulle 
utbytas mellan modulerna var detta tvunget att manuellt utföras med hjälp av 
exportering och importering av data. Det var svårt att få en överblick över hela 
produktionskedjan och informationen var väldigt fragmenterad.  

Eftersom både affärssystemen och Zetterbergs industri AB har blivit mer 
komplexa sedan 1997, valde företaget att ta hjälp av Medius AB för själva 
upphandlingsfasen. Zetterbergs Industri AB kände att det var viktigt att ta 
hjälp av en utomstående konsult för att projektet skulle kunna struktureras och 
styras rätt på ett lämpligt sätt redan från början. Upphandlingsfasen påbörjades 
i januari 2006 och från detta startdatum var Medius AB mycket drivande i 
projektet som skulle resultera i ett nytt affärssystem för Zetterbergs Industri 
AB. Medius AB skötte kontakter utåt med leverantörer samt hjälpte till att 
upprätta kravspecifikationer för det nya affärssystemet. Medius AB hjälpte 
även till med att bestämma vilka som skulle vara med i projektgruppen och hur 
mycket slutanvändarna skulle involveras. I projektgruppen ingick fem personer 
som var och en hade speciell kunskap om företagets olika avdelningar.  

Kravspecifikationen som arbetades fram i samarbete med Medius AB användes 
för att utvärdera de tilltänkta affärssystemen. Efter att antalet möjliga 
leverantörer av affärssystem reducerats till två stycken valde Zetterbergs 
Industri AB att skapa olika scenarios som leverantörerna fick demonstrera sina 
lösningar på. Under dessa demonstrationer medverkade även slutanvändare 
vilka hade möjlighet att ställa frågor och bedöma de två systemen. Efter att de 
två leverantörerna demonstrerat sina produkter valde Zetterbergs Industri AB 
att införskaffa affärssystemet Monitor. Monitor är även det en svenskutvecklad 
produkt och finns implementerat på cirka 1100 platser (www.monitor.se, 
2008). Upphandlingsfasen avslutades i juni 2006 och implementeringsfasen 
påbörjades efter semestern samma år. I januari och februari 2007 gick systemet 
i drift och har fungerat tillfredsställande sedan dess. I detta projekt fortsatte 
Medius AB att vara involverade även under implementeringsfasen, något som 
Gunnarsson (2008) tycker var väldigt bra. 
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4.3.1. Framgångsfaktorernas inverkan enligt Zetterbergs Industri AB 
Att använda sig av en väl planerad och strukturerad process var något som för 
Zetterbergs Industri AB var väldigt viktigt. Det var mycket på grund av att 
Zetterbergs Industri AB insåg vikten av detta som företaget valde att använda 
sig av en upphandlingskonsult. Företaget ville ha systemet i drift på kort tid 
vilket företaget ansåg underlättas genom användandet av en 
upphandlingskonsult. Att välja projektgruppen noggrant var något som 
Zetterbergs tillsammans med Medius AB jobbade mycket med. Företaget insåg 
att alla inte kan kunna allting utan personer med expertis från olika avdelningar 
inom företaget valdes att ingå i projektgruppen. Zetterbergs Industri AB anser 
att de gjorde en väldigt noggrann kravspecifikation, även slutanvändarna var 
delaktiga i detta arbete och fick ge sin syn på vad systemet borde kunna 
prestera. 

Zetterbergs Industri AB anser att framgångsfaktorn noggrant insamlad 
information inte var speciellt viktig under just deras upphandlingsfas. Detta för 
att Zetterbergs Industri AB redan från början hade siktat in sig på ett fåtal 
leverantörer som passade deras bransch bäst. När väl en leverantör av 
affärssystemet är valt anser Gunnarsson (2008) att det är väldigt viktigt med ett 
långsiktigt samarbete. Gunnarsson (2008) menar att ett nytt affärssystem 
förhoppningsvis ska kunna användas under 10-15 år och det är därför viktigt 
med en stabil leverantör. Zetterbergs Industri AB gjorde vissa undersökningar 
av affärssystemsleverantörernas ekonomiska situation, detta för att försäkra sig 
om att samarbetet hade möjligheter att bli långsiktigt. Att projektet får den 
auktoritet som det behöver anser Gunnarsson (2008) vara väldigt viktigt. Det 
var bland annat därför som två personer ur ledningsgruppen, ekonomichefen 
och produktionschefen, valdes att ingå i den projektgrupp som skapades i 
samarbete med Medius AB. Dessutom medverkade även Zetterbergs Industri 
AB:s VD på vissa av de möten som genomfördes med projektgruppen.  

Zetterbergs Industri AB ansträngde sig för att få slutanvändarna delaktiga i 
processen med att införskaffa ett nytt affärssystem. Slutanvändarna 
involverades till viss del i arbetet med att forma en kravspecifikation och deltog 
som tidigare nämnt vid de scenarios som utfördes av affärssystems-
leverantörerna, detta för att minska motståndet till det nya affärssystemet. 
Projektgruppen var även noggrann med att förmedla de mål som företaget 
hade med affärssystemet till de anställda. Att ha klara målsättningar tycker 
Gunnarsson (2008) ger ett bättre beslutsunderlag. I denna upphandling agerade 
Medius AB som projektledare för projektet, projektledaren bokade möten och 
var kontakten utåt för Zetterbergs Industri AB. Att ha en projektledare med 
både kunskap om företaget samt om leverantörer av affärssystem var en viktig 
resurs enligt Gunnarsson (2008) Eftersom detta inte var första gången 
Zetterbergs Industri AB bytte affärssystem var de medvetna om att det är 
bättre att ändra sina egna rutiner hellre än att ändra i affärssystemet. Monitor 
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passade Zetterbergs Industri AB så pass bra att bara mindre förändringar av 
företagets processgångar behövde utföras. Systemet anpassades i minsta 
möjliga grad, detta beroende på att det kan komma att bli problematiskt att 
uppgradera om systemet är allt för förändrat. Dessutom kostar det ofta mer att 
göra förändringar av affärssystemet än det gör att låta införa en 
standardversion. I tabell 7 presenteras hur viktiga Gunnarsson (2008) bedömer 
att de olika framgångsfaktorerna var under upphandlingsfasen. Skalan går från 
1 till 4 där 1 är oviktig, 2 är mindre viktig, 3 är ganska viktig och 4 mycket 
viktig. 

Kritiska framgångsfaktorer under upphandlingsfasen Värde 

1. Väl planerad och strukturerad process (projektgång) 4 

2. Noggrant val av projektgruppen 3 

3. Noggrann kravspecifikation (Vad ska affärssystemet prestera) 4 

4. Kriterier för val av affärssystem (Hur ska affärssystemet utvärderas) 3 

5. Noggrant insamlad information om olika affärssystem 1 

6. Ingå partnerskap med återförsäljaren av affärssystemet 3 

7. Klar och stark auktoritet för projektet 4 

8. Slutanvändarnas deltagande i projektet 3 

9. Klara mål och förväntningar med affärssystemet 2 

10. Ledningens involvering i projektet 3 

11. Att det finns en projektledare 4 

12. Projektarbetarnas kompetens 3 

13. Förändring av företagets affärsprocesser 3 

14. Minimala förändringar av affärssystemet 3 

15. Användandet av konsulter och konsulters verktyg 4 
Tabell 7 - Värdering av framgångsfaktorer enligt Zetterbergs Industri AB 

Som kan utläsas av tabellen får de flesta identifierade framgångsfaktorerna 
höga betyg av Gunnarsson (2008). Endast en framgångsfaktor får det låga 
betyget ”1”, noggrant insamlad information. Uppsatsen fortskrider nu med att 
presentera de effekter som Zetterbergs Industri AB förväntade sig av 
affärssystemet. 

4.3.2. Effekter av affärssystemet enligt Zetterbergs Industri AB 
Zetterbergs Industri AB gjorde inga ekonomiska kalkyler över affärssystemets 
lönsamhet innan implementeringen. En sådan analys är inte heller planerad att 
företas nu i efterhand heller. Detta mycket beroende på att Zetterbergs Industri 
AB inte förväntade sig några mätbara effekter av affärssystemet då det var 
andra effekter som var viktiga. Gunnarsson (2008) säger ”Vi kände att vi helt 
enkelt var tvungna att ha ett nytt affärssystem”. De effekter som Zetterbergs 
Industri AB förväntade sig av affärssystemet var i första hand en större 
flexibilitet. Företaget hade ett behov av att internt kunna reagera snabbare på 
externa händelser. Företaget ville ha en högre integrering mellan modulerna för 
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att utbytet av information skulle kunna ske snabbare. Att kunna överblicka 
orderstatus var ytterligare en effekt som var mycket viktig för företaget, att helt 
enkelt kunna få korrekt information om hur långt en produkt var gången i 
orderkedjan. Gunnarsson (2008) anser att det är svårt att med hjälp av ett 
affärssystem förbättra produktkvaliteten, att kunna minska lagerkostnaderna 
var möjligtvis ett litet mål med det nya affärssystemet. Produktionscykeln anser 
Gunnarsson inte förändras av det nya affärssystemet. Att minska ledtiderna, 
från order till färdig produkt, var ett av målen med det nya affärssystemet, då 
genom den integrering av information som möjliggörs. Att minska på 
personalkostnaden var inget som företaget hade i åtanke när de bestämde sig 
för att införskaffa ett nytt affärssystem. Gunnarsson (2008) tror att personalen 
i och med det nya systemet har lättare att ta till sig och använda ny teknologi, 
detta var dock inget som företaget hade som målsättning med det nya systemet. 
Affärssystemet torde inte förbättra företagets produktivitet enligt Gunnarsson 
(2008), däremot är det nu enklare att analysera vilka processer som kan 
effektviseras. En ökad kundnöjdhet till produkt och service anser Gunnarsson 
(2008) var en viktig effekt, genom en ökad flexibilitet är det nu möjligt att ge 
kunder mer exakt och uppdaterad information om till exempel orderstatus. I 
tabell 8 presenteras hur viktiga effekterna av affärssystemet var för Zetterbergs 
Industri AB. 

Förväntade effekter av affärssystemet Värde 

1. Förbättrad produktkvalitet 1 

2. Minskade materialkostnader 1 

3. Minskad produktionscykel 1 

4. Minska nödvändiga ledtider 3 

5. Minskade personalkostnader 1 

6. Förbättrad inlärning av ny teknologi 2 

7. Minskade transaktions- och operationella kostnader 1 

8. Förbättrad produktivitet 2 

9. Minskade lagerkostnader 2 

10. Förstärka företagets flexibilitet till omgivningen 4 

11. Förbättra kundnöjdheten till produkt och service 3 

12. Minskad kostnad för produktionsyta 1 

13. Fostra företagskulturen 1 
Tabell 8 - Värdering av förväntade effekter enligt Zetterbergs Industri AB 

Som synes av tabell (8) värderas de effekter som av författarna tidigare 
definierat som mätbara effekter väldigt lågt av Zetterbergs Produkt AB. Att 
minska ledtider samt att förbättra företagets flexibilitet till sin omgivning, ökad 
kundnöjdhet till produkt och service samt ett förbättrat beslutsstöd var de 
viktigaste effekterna som Zetterbergs Industri AB förväntade sig av 
affärssystemet.  
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4.3.3. Zetterbergs Industri AB efter implementeringen 
På frågan om något skulle gjorts annorlunda svarar Gunnarsson (2008) att han 
anser att projektet gick smidigt och att han inte kan komma på något som 
borde gjorts annorlunda. En bidragande orsak till varför det gick så pass snabbt 
att välja affärssystem kan vara att den del av Zetterbergs Industri AB som är 
placerad i Polen redan sedan förut använde sig av Monitor. Detta gjorde att det 
redan från början kändes rätt att använda sig av Monitor. Andra effekter av 
affärssystemet förutom de som redan påtalats är att återrapporteringen för 
materialåtgång nu fungerar bättre än förut. Dessutom får de som arbetar på 
verkstadsgolvet direkt på en monitor information om vilken order de ska jobba 
med och vilka delar som behövs för den. Motstånd från personalen är något 
som Zetterbergs Industri AB inte direkt råkat på, de flesta i personalen är 
positiva till det nya systemet. Ett tag fanns ett litet motstånd från 
lagerpersonalen som hade egna rutiner för hur arbetet skulle skötas, rutiner 
som var tvungna att ändras i och med det nya affärssystemet. På det stora hela 
anser dock Gunnarsson (2008) att projektet genomfördes utan några större 
komplikationer.  

Detta avslutar det empiriska avsnittet av denna uppsats. Författarna fortsätter 
nu med att analysera det material som framkommit under den empiriska 
studien. 
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5. Analys 
I detta kapitel diskuteras och analyseras det empiriska material som insamlats för studien. 

Empirin jämförs mot den teoretiska referensramen och en jämförande analys mellan företagen 

utförs.  

5.1. Analys av Medius AB 
Den empiri som insamlats kring Medius AB:s verksamhet är i många fall väl 
överensstämmande med den teoretiska referensramen. Medius har precis som 
Verville et al. (2007) valt att se upphandlingsfasen som en process bestående av 
ett flertal separata delar. Dessa delar visar prov på hög överrensstämmelse. De 
delar som finns presenterade 
inom den teoretiska 
referensramen finns även 
representerade i Medius AB:s 
egna ramverk. Både Verville 
et al. (2007) och Medius AB 
identifierar den första fasen, 
planerings- och 
informationssökningsfasen, 
som den mest betydande och 
arbetskrävande fasen. I 
planeringsfasen läggs grunden 
för det fortsatta arbetet och 
det är av betydande vikt att 
detta arbete utförs noggrant 
och rigoröst enligt Victorin 
(2008). Både den teoretiska 
referensramen samt Medius 
kontorschef i Eskilstuna (Victorin, 2008) påpekar att det i denna fas är viktigt 
att projektet är väl planerat och väl strukturerat. Verville et al. (2007) använder 
sig av en informationssökningsfas, denna är för Medius AB:s del infogad i 
föreberedelsefasen. De är dock liknande till strukturen eftersom det i denna del 
fokuseras på olika lösningar som kan passa företagets behov. Medius AB kallar 
sin nästa del för offertförfrågan, under offertförfrågan skickas offerter ut till 
leverantörer som kan vara av intresse, detta representeras av Verville et al. 
(2007) del, förval där en kortare lista görs över ett mindre antal leverantörer 
och dessa inbjuds till att skicka information om sina produkter. Under Medius 
AB:s utvärderingsfas får leverantörer demonstrera sina produkter och Medius 
använder sig av vissa verktyg för att utvärdera både affärssystemet och 
leverantören. Medius AB sätter siffror på olika viktiga faktorer såsom pris, 
kvalitet på leverantör, tekniska lösningar mm. Med dessa siffror kan Medius 
AB göra en rekommendation på vilket affärssystem och vilken leverantör som 
passar företaget bäst. Medius AB:s utvärderingsdel motsvaras i teorin av 
Verville et al. (2007) delar utvärdering och val/rekommendation. Efter denna 

Figur 8 - Jämförelse, Verville et al. (2007) och Medius 
AB:s ramverk 
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del avslutas upphandlingsfasen med att ett avtal arbetas fram med leverantören 
av affärssystem.  

De framgångsfaktorer som identifierats i den teoretiska referensramen som 
särskilt viktiga för upphandlingsfasen ges över lag höga värden av Medius AB, 
vilket kan utläsas i tabell 3. Endast två av framgångsfaktorerna ges det låga 
värdet ”2” i vår intervju med Medius AB. Dessa är noggrant insamlad 
information och projektledare. Vad gäller den noggrant insamlade 
informationen är orsaken till det låga betyget att det enligt Victorin (2008) lätt 
kan bli för mycket information, däremot anser Victorin (2008) att om 
informationen är relevant och av hög kvalitet är detta en viktig 
framgångsfaktor. Framgångsfaktorn projektledare är enligt Medius AB inte 
särskilt viktig under upphandlingsfasen. Projektledarens roll växer dock när 
projektet går in i nästa steg, implementeringsfasen. Av de 14 framgångsfaktorer 
som identifierats i befintliga vetenskapliga artiklar kan alltså bara två stycken 
sägas vara av mindre intresse för upphandlingsfasen enligt Medius AB. Hela 
sex stycken av de identifierade framgångsfaktorerna är så pass viktiga att de ges 
det högsta värdet ”fyra” enligt Medius AB. Dessa fyra faktorer kan i stor grad 
sägas vara av organisatorisk karaktär. Ledningens involvering och klara mål 
med införandet av affärssystemet samt klar och stark auktoritet i projektet är 
exempel på detta. Även minimala förändringar av affärssystemet kan härledas 
till att vara en faktor som måste avhandlas på hög nivå inom företaget. 
Förutom de av oss identifierade kritiska faktorerna påpekade Victorin (2008) 
att en viktig framgångsfaktor är att personalen är införstådda med vilka delar 
som ska implementeras i vilka skeden. Ofta implementeras affärssystemet 
modul för modul och viss personal kommer då att fortsätta använda det gamla 
systemet vilket kan skapa högre arbetsbörda hos dessa, detta kan skapa 
missnöje bland den drabbade personalen. Här identifieras alltså en ny 
framgångsfaktor, förebyggande arbete med missnöje bland personalen. Denna 
faktor kan det dock diskuteras om den inte ingår under framgångsfaktorn 
personalens delaktighet i projektet. 

Vad gäller de mätbara effekterna av affärssystem visar det sig att Medius AB 
anser att dessa är mindre viktiga på dagens affärssystemsmarknad. Mätbara 
effekter av affärssystem kan inte sägas vara viktiga faktorer när företag idag 
bestämmer sig för att införskaffa eller byta affärssystem. Detta visar sig i tabell 
4 där faktorer som har med ökad produktionseffektivitet över lag får låga 
värden av Medius AB. Medius AB har haft på försök med instrument för att 
kunna utvärdera de mätbara effekterna av affärssystem men detta är i dagsläget 
inte aktuellt. I tabell 4 kan det utläsas att de faktorer som värderas högst av 
Medius AB inte har med ökad produktivitet och mätbara effekter att göra utan 
snarare är fokus idag på de omätbara faktorerna. Enligt Medius AB hör strävan 
efter att minska produktionskostnaderna och öka produktiviteten mer till de 
gamla MRP och MRPII systemen. 
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5.2. Analys av kunden Fryshuset 
Överlag ger Fryshuset de identifierade framgångsfaktorerna höga betyg och ger 
liknande betyg för framgångsfaktorerna som Medius AB (tabell 5). De största 
skillnaderna i synen på framgångsfaktorer mellan Fryshuset och Medius är 
ledningens involvering och användandet av en projektledare. Fryshusets syn på 
ledningens involvering är att ledningen enbart bör initiera projektet, deras 
delaktighet i projektet bör sedan begränsas. Detta synsätt kan dock ifrågasättas 
då ledningens delaktighet i projektet enligt den teoretiska referensramen är en 
av de viktigaste faktorerna, utan rätt stöd från ledningen ges inte projektet den 
auktoritet som är nödvändig (Somers & Nelson, 2001).  Fryshuset ansåg dock 
att ledningen inte hade rätt kompetens för att driva projektet utan detta 
lämnades över till personer med mer kunskaper, i detta fall IT och ekonomi. 
Malm (2008) anser att projektledarens roll kan vara viktig men att i detta fall las 
mycket av arbetet ut på Medius AB och därigenom minskade projektledarens 
roll. Generellt kan det dock sägas att de framgångsfaktorer som identifierats i 
den teoretiska referensramen varit viktiga för Fryshuset under upphandlings-
fasen. Intressant att notera är att Fryshuset värderar framgångsfaktorn 
”noggrann kravspecifikation” väldigt högt, detta antagligen på grund av att 
Fryshuset inte är helt nöjda med det valda systemet. En mer noggrann 
kravspecifikation och analys av möjliga affärssystem hade kanske resulterat i ett 
annorlunda system som Fryshuset varit mer nöjda med.  

När det gäller de mätbara effekterna av affärssystemet noteras det att inga som 
helst analyser av projektets lönsamhet företogs innan eller under 
upphandlingsfasen. Vissa kostnadsanalyser genomfördes innan projektet och 
har även genomförts efter att projektet avslutats, detta för att analysera 
huruvida projektet kostade lika mycket som det var budgeterat till. Fryshuset 
räknade redan från start med att affärssystemet i stort sett bara skulle bli en 
utgift och inte direkt generera några vinster eller minskade utgifter . Fryshuset 
beräknade att göra vissa kostnadsbesparingar, främst genom minskad personal 
men dessa skulle inte vara i storleken av projektets totala kostnad. Fryshuset 
förväntade sig alltså inga direkta ekonomiska vinster av affärssystemet utan de 
som tidigare i uppsatsen definierats som de omätbara effekterna. Fryshusets 
främsta argument till varför de bytte var inte av ekonomisk karaktär utan hellre 
på grund av ett organisatoriskt behov. Fryshusets expansion kräver ett flexibelt 
system som inte begränsar organisationens rörelsefrihet. Detta ligger helt i linje 
med vad Medius AB anser i dagsläget är de viktigaste argumenten för ett byte 
av affärssystem.  

5.3. Analys av kunden Zetterbergs Industri AB 
Först och främst kan det konstateras att Zetterbergs Industri AB ger nästan 
samtliga identifierade framgångsfaktorer väldigt höga betyg vid intervjun, något 
som stärker vikten av uppsatsen identifierade framgångsfaktorer. Orsaken till 
varför Zetterbergs Industri AB valde att ta hjälp av en upphandlingskonsult 
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var, precis som i fallet Fryshuset, beroende på att de ansåg sig sakna tillräcklig 
kompetens inom företaget. Zetterbergs Industri AB insåg vikten av att ha en 
väl planerad och strukturerad process för införandet av affärssystemet, detta är 
något som Verville et al. (2007) anser är en viktig faktor under upphandlings-
fasen. Det var i första hand för att säkerställa denna planerade process som 
Zetterbergs Industri AB valde att ta hjälp av Medius AB. Det var viktigt för 
Zetterbergs Industri AB att kravspecifikationen blev så pass fullständig som 
möjligt redan från början, även detta är en viktig framgångsfaktor enligt 
Verville et al. (2007) Att ge projektet en klar och stark auktoritet genomfördes 
på Zetterbergs Industri AB genom att ledningen var direkt delaktig i processen, 
två personer från ledningsgruppen ingick i projektgruppen, även VD:n för 
företaget deltog i vissa möten under projektets gång. Att ha ledningen 
involverad i projektet har visat sig vara en kritisk framgångsfaktor eftersom det 
ger en auktoritet för projektet och minskar det motstånd från personalen som 
kan uppstå vid affärssystemsprojekt enligt Somers & Nelson (2001) samt Soja 
(2006). En stark projektledare är viktigt i ett affärssystemsprojekt enligt Parr & 
Shanks (2006). Detta lyckades Zetterbergs Industri AB realisera genom att 
använda sig av en konsult från Medius AB som med sina kunskaper och 
erfarenheter från liknande projekt var en väldigt viktig tillgång enligt 
Gunnarsson (2008). Genom att Zetterbergs Industri AB valde att använda sig 
av Medius AB erhöll företaget de fördelar som Somers & Nelson (2001) anser 
vara viktiga under upphandlingsfasen. Den enda framgångsfaktor som 
Zetterbergs Industri AB ger ett förhållandevis lågt betyg är noggrant insamlad 
information. Zetterbergs Industri AB anser att de redan i inledningsfasen hade 
tillräckligt med information om leverantörerna tack vare den 
affärssystemsmässa som företaget deltog i. 

Vad gäller de mätbara effekterna av affärssystemet var dessa inte särskilt 
intressanta för Zetterbergs Industri AB, vilket kan utläsas av tabell 8. Enbart 
tre av de identifierade effekterna ges ett betyg högre än ”2” av Gunnarsson 
(2008). Dessa tre effekter är dessutom identifierade av uppsatsen som 
omätbara effekter av ett affärssystem. Företaget hade sedan innan ett 
fungerande affärssystem och företaget förväntade sig inga direkta minskade 
kostnader för produktion eller lager. Zetterbergs Industri AB:s behov av ett 
nytt affärssystem var snarare sprungna ur ett behov av ökad flexibilitet och 
ökad integration av data än från behovet av att effektivisera sin produktion. 
Företaget förväntade sig icke mätbara effekter av affärssystemet, därför gjordes 
inte heller en ekonomisk analys av vinsterna med systemet. Gunnarssons 
(2008) åsikt är dessutom att många av de mätbara effekterna som denna 
uppsats identifierat inte är påverkbara av ett affärssystem. För att avsluta 
analysen om Zetterbergs Industri AB kan det konstateras att de identifierade 
framgångsfaktorerna var av stor betydelse för Zetterbergs Industri AB under 
upphandlingsfasen men att däremot de av uppsatsen identifierade mätbara 
effekterna inte kan sägas ha varit intressanta.  
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5.4. Sammanfattande analys 
I detta avsnitt har författarna för avsikt att jämföra de undersökta företagens 
syn på framgångsfaktorerna under upphandlingsfasen samt hur effekterna av 
affärssystemet värderas.  

5.4.1. Framgångsfaktorerna 
I tabell 9 har författarna sammanställt hur de Medius AB och deras kunder 
värderar de framgångsfaktorer som identifierats i den teoretiska referensramen 
samt gett varje framgångsfaktor ett medelvärde. Av tabell 9 kan utläsas att 
framgångsfaktorerna över lag ges höga betyg av både Medius AB och 
Fryshuset. Dessutom är de i hög grad överrens om vilka faktorer som anses 
som särskilt viktiga. Fryshuset, Zetterbergs Industri AB och Medius AB är 
dessutom överrens om att ”noggrant insamlad information” är den minst 
viktiga framgångsfaktorn under upphandlingsfasen. Orsakerna till dessa åsikter 
går dock isär företagen mellan. Medius AB anser att allt för mycket 
information kan vara vilseledande och Fryshuset ansåg att ansvaret för denna 
punkt låg under Medius AB:s ansvar under upphandlingsfasen. Zetterbergs 
Industri AB ansåg att de hade tillräckligt med information om affärssystemen 
redan innan upphandlingsfasen och att ytterligare information bara tillfört mer 
arbete. Generellt kan sägas att enbart tre av faktorerna får ett medelvärde 
under tre av respondenterna. Detta tyder på en hög samstämmighet mellan 
inhämtad teori och empiri vad gäller framgångsfaktorerna under 
upphandlingsfasen.  

                                     Företag 
Framgångsfaktor 

Medius 
AB 

Zetterbergs 
industri AB 

Fryshuset Medel 

Väl planerad och strukturerad process 4 4 4 4.0 

Noggrant val av projektgruppen 3 3 3 3.0 

Noggrann kravspecifikation 3 4 4 3.7 

Kriterier för val av affärssystem 4 3 3 3.3 

Noggrant insamlad information 2 1 2 1.7 

Ingå partnerskap med återförsäljaren 3 3 2 2.7 

Klar och stark auktoritet 4 4 4 4.0 

Slutanvändarnas deltagande 3 3 2 2.7 

Klara mål och förväntningar med 

affärssystemet 

4 2 3 3.0 

Ledningens involvering 4 3 2 3.0 

Projektledare 2 4 4 3.3 

Projektarbetarnas kompetens 3 3 4 3.3 

Förändring av affärsprocesserna - 3 3 3.0 

Minimala förändringar av affärssystemet 4 3 - 3.5 

Användandet av konsulter och konsulters 

verktyg 

- 4 4 4.0 

Tabell 9 – Sammanställning av Medius AB, Fryshuset och Zetterbergs Industri AB:s värdering 
av framgångsfaktorerna 
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Av Tabell 9 kan det dessutom utläsas att endast tre av de identifierade 
framgångsfaktorerna får ett lägre medelvärde än tre. Två av framgångs-
faktorerna, väl planerad och strukturerad process samt klar och stark 
auktoritet, ges dessutom det högsta betyget fyra av både Medius AB och dess 
kunder Zetterbergs Industri AB samt Fryshuset. Användandet av konsulter 
och konsulters verktyg värderas naturligt nog högt av kunderna till Medius AB. 
Båda de intervjuade kunderna har alltså samma värdering av framgångs-
faktorerna väl planerad och strukturerad process, klar och stark auktoritet samt 
användandet av konsulter och konsulters verktyg.  

5.4.2. Effekter av affärssystem 
I tabell 10 har författarna sammanställt hur de tillfrågade företagen värderar de 
förväntade effekterna av affärssystemet. Även vad gäller effekterna av 
affärssystem kan en viss samstämmighet utläsas av tabellen. Fryshuset valde 
dock att inte svara på de effekter som kan sägas röra varuproducerande 
företag. Den effekt som både Medius AB och dess kunder Fryshuset och 
Zetterbergs Industri AB värderat högt är ”Förstärka företagets flexibilitet till 
sin omgivning”. Medius AB samt Fryshuset värderar dessutom effekten 
förbättra kundnöjdheten till produkt och service väldigt högt. Rent generellt 
kan det utläsas att faktorer som rör kostnadsbesparingar värderas lågt och att 
faktorer som rör affärssystemets möjligheter att stödja företagets utveckling 
värderas högre, detta gäller förvånande nog även för det producerande 
företaget Zetterbergs Industri AB. Detta ger författarna anledning att tro att 
orsakerna till varför företag införskaffar affärssystem inte går att hitta genom 
att studera ekonomiskt mätbara effekter  

                                  Företag 
Effekter 

Medius 
AB 

Zetterbergs 
industri AB 

Fryshuset Medel 

1 Förbättrad produktkvalitet 2 1 - 1.5 

2 Minskade materialkostnader  2 1 - 1.5 

3 Minskad kostnad för produktionsyta 1 1 - 1.0 

4 Minska nödvändiga ledtider 3 3 4 3.3 

5 Minskade personalkostnader 3 1 3 2.3 

6 Minskad produktionscykel 3 1 - 2.0 

7 Minskade transaktions och 

operationella kostnader 

3 1 - 2.0 

8 Minskade lagerkostnader 2 2 - 2.0 

9 Förstärka företagets flexibilitet till sin 

omgivning 

4 4 4 4.0 

10 Förbättra kundnöjdheten till produkt 

och service 

4 3 4 3.7 

11 Förbättrad inlärning av ny teknologi 2 2 2 2.0 

12 Fostra företagskulturen 3 1 1 1.7 

Tabell 10 - Sammanställning av Medius AB, Fryshuset och Zetterbergs Industri AB:s värdering 
av effekterna från affärssystem 
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Att minska nödvändiga ledtider samt minskade personalkostnader är ytterligare 
två effekter som värderas marginellt högre av de undersökta företagen. Således 
kan enbart en av de effekter som värderas någorlunda högt, minskade 
personalkostnader, vara en mätbar ekonomisk effekt. Värt att notera att 
Zetterbergs Industri AB med över 150 anställda varken förväntade sig eller 
siktade efter minskade personalkostnader. En annan detalj som är värd att 
notera är att Medius AB ger det relativt höga betyget ”3” för effekten fostra 
företagskulturen medan kunderna till Medius AB värderar denna effekt väldigt 
lågt. Denna framgångsfaktor kan ses av Medius AB:s kunder som lite abstrakt 
och därför är den lågt värderad.  

Sammanfattningsvis kan det sägas om analysen av effekter av affärssystem att 
det är uppenbart att det inte är mätbara effekter som är motiven till varför 
företagen valt att skaffa nytt affärssystem. Det har även visat sig att få eller inga 
ekonomiska analyser som return on investment (ROI), net present value 
(NPV), internal rate of return (IRR) eller någon annan metod utförs, varken 
före eller efter införandet av affärssystemet. Det är snarare långsiktiga 
omätbara effekter som är motiv till varför företag införskaffar affärssystem. 
Denna upptäckt gör dessutom att den teori som inhämtats angående 
ekonomiska analyser av företagets effekter har visat sig irrelevant i denna 
studie.  

Värt att notera är också att konsultbolagets medverkan efter upphandlingsfasen 
enligt Zetterbergs Industri AB var en stor fördel för deras lyckade 
implementering. Denna medverkan från upphandlingskonsulten in i 
implementeringsfasen anser även Fryshuset varit önskvärd vid deras projekt. 

Efter denna sammanfattande analys med dessa, för författarna, något 
förvånande resultat om effekter av affärssystem fortsätter nu uppsatsen med de 
slutsatser som kan dras från denna. 
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6. Slutsatser 
I det här avsnittet besvaras frågeställningen i uppsatsen genom att slutsatser dras utifrån 

studiens analys med stöd från egna uppfattningar och tolkningar samt den teoretiska 

referensramen. Syftet med uppsatsen var att undersöka viktiga framgångsfaktorer vid valet av 

ett affärssystem samt beskriva vilka effekter som köparen av ett affärssystem förväntar sig 

erhålla. 

6.1. Framgångsfaktorerna under upphandlingsfasen 
Analysen visar att de framgångsfaktorer som identifierats i den teoretiska 
referensramen alla mer eller mindre kan sägas vara relevanta för den så kallade 
upphandlingsfasen vid införandet av ett affärssystem. Det ramverk som 
Medius AB arbetat fram och jobbar efter för att hjälpa sina kunder välja rätt 
affärssystem kan i stort sett sägas följa den teori som insamlats om 
upphandlingsfasen. De framgångsfaktorer som tidigare identifierats och ligger 
som grund till undersökningsmodellen är samtliga av relativt stor vikt under 
upphandlingsfasen. Det finns dock ett antal framgångsfaktorer som genom den 
inhämtade empirin visat sig särskilt viktiga. De framgångsfaktorer som visat sig 
extra viktiga i den teoretiska och empiriska studien är: 

• Väl planerad och strukturerad process 

• Noggrann kravspecifikation 

• Kriterier för val av affärssystem 

• Klar och stark auktoritet för projektet 

• Klara mål och förväntningar med affärssystemet 

• Ledningens involvering 

• Projektarbetarnas kompetens 

• Användandet av konsulter och konsulters verktyg 

• Förändring av affärsprocesserna 

• Minimala förändringar av affärssystemet 

• Iterationsbaserat projekt 

Dessa framgångsfaktorer bör beaktas extra noga av upphandlingskonsulter vid 
arbetet med att hjälpa sina kunder välja rätt affärssystem samt av företag som 
befinner sig i upphandlingsfasen. Om dessa framgångsfaktorer används i 
upphandlingsfasen bör möjligheterna för ett lyckat projekt öka. Dessutom har 
den empiriska studien visat att upphandlingsfasen och implementeringsfasen 
inte bör ses som helt och hållet skiljda från varandra. Om det är möjligt bör 
upphandlingskonsulten följa med kunden en bit in i implementeringsfasen för 
att kunna säkerställa att projektet fortskrider som planerat, samt att den valda 
leverantören av affärssystemet har rätt kompetens och uppfyller sina 
åtaganden. Det ökade engagemanget att följa med in i implementeringsfasen 
samt de framgångsfaktorer som nämnts ovan är viktiga aspekter som 
upphandlingskonsulter bör beakta i sitt arbete med sina kunder.  



Mälardalens Högskola  Magisteruppsats 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling VT 2008 

 
56 
 

En av framgångsfaktorerna, ”iterationsbaserat projekt”, är ett direkt resultat av 
studien på Medius AB och deras syn på hur projekt bör bedrivas. Projekt bör 
enligt denna framgångsfaktor bedrivas som iterationer. Ett stort projekt bör 
delas upp i många mindre projekt som utförs vart och ett för sig. Först bör 
själva kärnan implementeras, därefter implementeras extra funktionalitet och 
moduler som företaget har behov av var för sig. Således har studien förutom 
att bekräfta vissa delar av den teori som finns i ämnet även identifierat en ny 
framgångsfaktor som är viktig under upphandlingsfasen.  

En annan intressant aspekt som författarna väljer att belysa är att framgångs-
faktorn ”noggrant insamlad information” inte värderas högt varken av Medius 
AB eller av deras kunder. I fallet med kunderna till Medius AB tror författarna 
att det låga betyget kan bero på att en stor del av den information som 
insamlas under upphandlingsfasen ligger på Medius AB:s ansvar. Kunderna 
inser inte vikten av denna framgångsfaktor då de inte själva behöver handa den 
information som samlas in. Däremot anser inte heller Medius AB att denna 
faktor är särdeles viktig. Detta kan dock enligt författarna bero på att Medius 
AB anser att för mycket information kan vara ohanterlig. Dock handlar denna 
framgångsfaktor mer om att den information som inhämtas är korrekt och 
tydlig, något som torde vara av yttersta vikt under upphandlingsfasen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de framgångsfaktorer som samlats in i den 
teoretiska referensramen även empiriskt visat sig vara relevanta under 
upphandlingsfasen.  

6.2. Mätbara effekter av affärssystem 
Den forskning som författarna tagit del av gällande effekterna av affärssystem 
har enligt den empiriska studien i många fall visat sig vara inaktuell. Orsakerna 
till varför företag införskaffar affärssystem har förändrats och det handlar idag 
mer om att kunna möta kunder och leverantörer på rätt sätt och på rätt 
marknad, inte om att minska produktionskostnader. De flesta företag har redan 
idag ett fungerande affärssystem och det är mer vanligt att dessa byts ut eller 
uppgraderas än att det är första gången organisationen inför ett standard-
system. Eftersom de flesta företag i dagsläget har fungerande standardsystem 
finns det redan effektiva processer för tillverkning och materialhantering 
implementerade i företaget. Företag strävar istället efter en högre flexibilitet 
och behöver därför affärssystem som kan stödja en vidareutveckling och 
förändring av företaget. Det är alltså i dagsläget mer aktuellt att tala om 
omätbara effekter såsom ökad kundnöjdhet och en högre grad av 
organisatorisk flexibilitet. Studien visar även att de studerade företagen inte 
heller använder sig av ekonomiska utvärderingsmetoder såsom ROI, NPV, 
IRR eller någon annan metod, detta är säkerligen ett direkt resultat av att heller 
inga mätbara effekter förväntades av företagen.  
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Författarna är medvetna om att det empiriska underlaget är något undermåligt 
för att kunna dra några egentliga slutsatser angående de effekter som förväntas 
av affärssystem. Dock kan författarna hämta stöd för slutsatsen att det är 
omätbara effekter som förväntas av affärssystemet från Medius AB som i sitt 
arbete som upphandlingskonsulter har erfarenheter från ett stort antal både 
varu- och tjänsteproducerande företag. Även Medius AB anser att det är 
ovanligt att företag, även varuproducerande, införskaffar affärssystem på grund 
av ett behov av att minska sina produktionskostnader. Det är således de 
omätbara effekterna som identifierats i denna uppsats som, enligt författarna, 
är motiven till varför företag väljer att införskaffa, eller uppgradera till, ett nytt 
affärssystem. 

6.3. Uppsatsens undersökningsmodell 
Studien som utförts i denna uppsats har resulterat i att författarna omarbetat 
och vidareutvecklat den uppsatsmodell som stått som grund för vårt arbete 
med att insamla empiriskt material. I figur 9 presenteras de framgångsfaktorer 
som enligt den empiriska studien kan sägas vara särskilt viktiga under 
upphandlingsfasen samt de effekter av affärssystem som i de undersökta fallen 
förväntades och var orsaken till varför företagen valde att införskaffa ett nytt 
affärssystem. 

 

Figur 9 - Uppsatsens undersökningsmodell efter den empiriska studien 

Figur 9 skiljer sig från uppsatsens tidigare presenterade undersökningsmodell 
på det viset att bara de framgångsfaktorer som identifierats som särskilt viktiga 
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under upphandlingsfasen presenteras. Uppsatsmodellen kan alltså sägas ha 
rensats på faktorer som har visat sig vara av lite mindre intresse under 
upphandlingsfasen. De som återstår är dock i hög grad aktuella under just 
upphandlingsfasen. Undersökningsmodellen innehåller dessutom den av 
studien identifierade framgångsfaktorn ”iterationsbaserat projekt”. 

Genom den empiriska studien har författarna insett att det är de omätbara 
effekterna som företag i dagsläget anser vara de viktigaste effekterna av ett 
affärssystem. Den teori som insamlats kring framgångsfaktorerna kan alltså 
sägas vara fast förankrade i verkligheten. Däremot är den teori som inhämtats 
om de mätbara effekterna i dagsläget inte relevanta för företag som 
införskaffar affärssystem. Detta var en utveckling som inte förutsetts men som 
författarna tycker ger studien ett ökat värde. Detta ger även att de teorier som 
inhämtats angående ekonomiska analyser av affärssystem helt tagits bort från 
undersökningsmodellen då dessa visat sig vara irrelevanta enligt den empiriska 
undersökningen. 

Denna studie kan användas av upphandlingskonsulter för att ge en ökad 
förståelse för de framgångsfaktorer som är viktiga under upphandlingsfasen 
samt vad upphandlingsfasen bör fokusera på och resultera i. Dessutom kan 
uppsatsen användas av företag för en ökad förståelse av vad införandet av ett 
affärssystem kan förväntas resultera i. 

6.4. Förslag på vidare studier 
Författarna har under arbetets gång insett att den tid som tilldelats för denna 
uppsats inte varit tillräcklig för att undersöka den relativt omfattande och 
komplicerade frågan om ekonomiska analyser av affärssystem. Författarnas 
förslag på vidare studier är därför en mer omfattande studie kring ekonomiska 
analyser på tillverkande företag. Tillverkande företag bör vara mer intresserade 
av huruvida affärssystemet kan tillföra mätbart ekonomiskt värde för företaget.  

Författarna anser att en enkätundersökning borde kunna genomföras på 
tillverkande företag som nyligen implementerat ett affärssystem. Dessutom 
anser författarna att en kompletterande kvantitativ undersökning skulle kunna 
utföras för att bekräfta de framgångsfaktorer för upphandlingsfasen som 
identifierats i denna uppsats. 
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