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Research questions 

1. What advantages and disadvantages entails the use of the ERP system in the 

propertycompany, seen from the users' perspective? 

2. What possible difficulties are there on the propertycompany when upgrading 

the ERP system and what consequences entails it regarding the company? 

Purpose The purpose of this essay is to describe the users' perceived benefits / experience 

of an ERP system that the company uses. Furthermore, outlines the possible 

difficulties the company encountered when upgrading the ERP system. 

Method The study has been based on a qualitative study and a deductive approach. Through 

semi-structured interviews with a sample of six respondents in a property company 

created an empiricist. The selected respondents are working in different 

departments and with different positions in the company, this in order to give an 

overall picture of the company in to the study. 

Conclusion The system of the company is an activity suited ERP and the company is pleased 

with. There are advantages and disadvantages of such system, where one of the 

disadvantages that the respondents mention is that it is costly. It is costly, especially 

when upgrading the business system, in which it takes much time and that the 

company is in great need of consultants. The need for consultants is in order to 

upgrade the system, as well as problems arise within the system. Something else 

that costs is internal and external training programs. What the company doe’s, is to 

bring in consultants to train their employees. The reason that the consultants are 

brought in by the company is that more employee’s takes part of the training during 

an internal, which leads to a lower cost to the company. 



Upplevelsen av ett affärssystem  Herault Pichamon 
Karimi Aram 

Hasmenian Mazamir 

 

SAMMANFATTNING 

Upplevelsen av ett affärssystem 
vid uppgradering & tillämpning 

Datum: 28 Maj 2015, VT15  

Nivå:   Kandidatuppsats i företagsekonomi, Redovisning 2015 ECTS  

Institution:  Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola 

Författare:  Aram Karimi, Mazamir Hashemian, Pichamon Herault 

Titel:   Upplevelsen av ett affärssystem, vid uppgradering & tillämpning 

Handledare:  Ulla Pettersson 

Nyckelord:  Affärssystem, uppgradering, användning av affärssystem, fördelar, nackdelar, 

system, ERP, användning, tillämpning 

Frågeställning: 

1. Vilka för- och nackdelar medför användningen av affärssystemet i ett 

fastighetsbolag, sett ur användarnas perspektiv? 

 

2. Vilka eventuella svårigheter finns det inom fastighetsföretaget vid 

uppgradering av affärssystemet och vilka konsekvenser medför det beträffande 

företaget? 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att beskriva användarnas upplevda nytta/upplevelse av 

ett affärssystem som företaget använder. Vidare redogörs för de eventuella 

svårigheter företaget stött på vid uppgradering av affärssystemet.  

Metod: Studien har utgått ifrån en kvalitativ undersökning och en deduktiv ansats. Genom 

semistrukturerade intervjuer med ett urval på sex respondenter i ett fastighetsbolag 

skapades en empiri. De valda respondenterna arbetar på olika avdelningar och har 

olika positioner i företaget, detta för att kunna ge en helhetsbild av företaget till 

studien.   

Slutsats: Företagets affärssystem är ett verksamhetsanpassat affärssystem, som företaget är 

nöjda med. Det finns för- och nackdelar med ett sådant system, där en av 

nackdelarna som respondenterna nämner är att det är kostsamt. Det är kostsamt 

framförallt vid uppgradering av affärssystemet, då det tar mycket tid att utföra och 

att företaget är i stort behov av konsulter. Behovet av konsulter finns för att kunna 

uppgradera systemet, samt när problem uppstår med systemet. Något annat som 

kostar är interna och externa utbildningar. Det företaget gör är att ta in konsulter 

för att utbilda sina anställda istället för att skicka anställda på utbildning. 

Anledningen till att konsulter tas in av företaget är för att fler anställda tar del av 

utbildningen vid en internutbildning, vilket leder till en mindre kostnad för 

företaget. 
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Ord och begrepp 

 Affärssystem är ett IT-systemstöd och används för att samla in och spara data som skapas 

inom olika kärnprocesser av en affärsverksamhet. (Leupold, 2012) 

 

 IT (Information Technology) är en term för alla former av teknik som används för att 

skapa, lagra och utbyta samt använda information i dess olika former. (Rouse, 2015) 

 

 SAP (Systems Applications Products) är en mjukvara som anses vara en av världens 

största mjukvaror på marknaden. (SAP, 2015) 

 

 Info-M3 (före detta Movex) Ett av de tre största affärssystem på svenska marknaden. 

Affärssystemet distribueras i Sverige av Lawson Software Sweden AB. (Hittaaffärssystem, 

2015) 

 

 ERP (Enterprise Resource Planning) är ett affärssystem som organisationer använder 

med integrerade applikationer för att leda verksamheten. (Beal, 2015) 

 

 SSD (SAP Support Department) SAP supportavdelning är en avdelning av SAP system, 

som ger support för användare av SAP. (Khoo & Robey, 2007) 

 

 Active directory är en tjänst från Microsoft med information gällande olika resurser inom 

ett nätverk exempelvis datorer, skrivare och användare.  (Khoo & Robey, 2007) 

 

 Traditionellt affärssystem är ett system som installeras inom en verksamhets databas. Det 

kan bestå av verksamhetsanpassade eller standardiserade affärssystem. (Magnusson & 

Olsson, 2009) 

 

 Kodsträng är en avgörande del i affärssystemet som fastställer hur olika kontoplaner kan 

delas upp. Denna kodsträng säkerställer även att en noggrann ekonomisk uppföljning sker. 

(Respondent - redovisningsansvarig) 

 

 Patch är när det sker rättelser och programfix eller andra mindre ändringar i ett program. 

Rättelserna och de små ändringarna skickas ut i efterhand av leverantören som senare 

installeras av användaren. (IDG, u.d.)  
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1. Inledning 
I uppsatsens inledning presenteras studiens ämnesområde. Utöver det beskrivs studiens 

problemformulering, frågeställningar och syfte. Detta för att läsaren ska få en grundlig överblick av 

studien. 

1.1. Bakgrund 
Ett affärssystem är ett IT-systemstöd som används för att samla in och spara den data som skapas 

inom olika kärnprocesser av en affärsverksamhet. Dagens moderna affärssystem är till för att 

snabbt och enkelt kunna hitta, läsa samt skriva data. Systemen har olika moduler som stödjer 

processer exempelvis försäljning, ekonomi, lager, produktion och inköp. (Leupold, 2012) 

Under 1990-talet blev det vanligt att använda olika affärssystem inom organisationer i Sverige. 

Redan i slutet av 1990-talet började flera omfattande företag använda affärssystem, vilket i sig 

medförde en kraftigt ökad efterfrågan på affärssystemmarknaden. Det finns många fördelar med 

affärssystem, där en av dessa fördelar är att en relativt högre effektivitet av arbete kan uppnås. Vid 

användning av affärssystem krävs tillräcklig kompetens inom systemet från användarens sida. Det 

har under historien förekommit misslyckanden vid tillämpningar av affärssystem i synnerhet till 

följd av felaktiga tolkningar vid användandet av affärssystem. En svårighet kan i vissa fall vara att 

ett affärssystem är svårförståeligt och det leder till att det är svårt att använda det inom företaget.  

(Magnusson & Olsson, 2009) 

I figur 1 presenteras de tre största bolagen på den svenska marknaden för affärssystem vilket i 

dagsläget är följande: SAP, Infor M3 och Agresso. (Andersson, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Marknadsandel (Andersson, 2015) 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 
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Marknaden för affärssystem är i dagsläget omfattande och vissa företag har uppnått operationella 

effektiva fördelar, medan företag likaså har gått igenom motgångar med affärssystem. Dock har 

affärssystem visat sig vara en banbrytande teknik med överlägsna fördelar inom optimering av 

verksamhetens redovisning. Det är däremot viktigt att ha insikt om att företag måste främja 

användningen bland dess anställda. (Grönvik, 2014) 

När ett företag investerar i ett affärssystem och installerar det, implementeras mjukvaran med den 

senaste versionen som är tillgänglig vid leveransens tidpunkt. Under tidens gång fortsätter 

leverantören att utveckla systemet, då de lägger till ytterligare funktioner som exempelvis 

korrigerar av fel och buggar, som rapporterats från kunderna. Förutom licenskostnaden betalar 

företag årligen underhålls- och supportavgift till utvecklaren av systemet, för att få support och för 

att de senare ska kunna fortsätta utveckla systemet om det skulle bli aktuellt. Företag som inte 

väljer att ha supportavtal eller avstår från uppgraderingar av systemet, riskerar att hamna efter i 

utvecklingen. De företag som inte följer utvecklingen i samma takt som marknadsledande företag, 

riskerar även att inte få ut samma resultat av sitt affärssystem, vilket egentligen skulle undvikits 

om de haft ett supportavtal från början. Det kan även bli svårt att få support om företaget har en 

äldre version av systemet, då utvecklaren kan upphöra med supporten för de äldre versionerna av 

affärssystemet efter en viss period. (Ibid.) 

1.2. Problemformulering 
Affärssystem på marknaden idag finns i olika former. Det beror på att olika företag har varierande 

behov av system. Ett tillverkningsföretag behöver affärssystem som passar företagets behov, men 

detsamma gäller inte för ett grossistföretag eller ett tjänsteföretag, då båda har varierande behov 

av affärssystem. Det finns affärssystem som redan på förhand är anpassade efter ett visst behov 

och affärssystem som är utformade till att anpassas till företaget i olika situationer. 

(Hittaaffärssystem, 2015) 

En anledning till varför verksamheter implementerar affärssystem har genom undersökning av 

Wickramasinghe & Karunasekara visat sig vara att effektiviteten och det slutgiltiga resultatet inom 

en organisation kan förbättras (Wickramasinghe & Karunasekara, 2012). Vidare finns ännu en 

fördel vid användning av affärssystem såsom att informationsflödet inom organisationen mellan 

olika affärsenheter kan förbättras enligt Dorantes, Li, Peters och Richardson. Vidare menar dem 

att hanteringen av beslutsfattande kan förbättras med affärssystem. (Peters, Li, Dorantes, & 

Richardson, 2012) 

Det är svårt för företag att klara sig utan affärssystem, då arbetet kring informationshantering blir 

omfattande för specifika personer att utföra manuellt. Därmed betonar Montén vikten av att kunna 

använda snabba och smarta lösningar med hjälp av affärssystem. Den huvudsakliga uppgiften 

bakom ett affärssystem är att ge stöd åt verksamheter för att kunna använda dess resurser optimalt, 

vilket enligt Chen, Chiu, Huang och Pai innebär att affärssystemet är en av de lämpligaste tekniska 

lösningar, gällande informationshantering. (Monten, 2003), (Chen, Huang, Chiu, & Pai, 2012); jfr 

(Christiansen & Mouritsen, 1995) 

Grundtanken med ett affärssystem är att kunna underlätta informationshantering för användare. 

Detta innebär att systemet ska på ett enkelt och snabbt sätt kunna sortera och ta fram relevant 

information. Frågan är om huruvida det kan vara till fördel, för användaren med informationen 

som användaren fått tag i med hjälp av affärssystemet. Det betyder inte att det har blivit ett 

effektivare sätt att ta fram information, men att informationen även blivit mer omfattande. Om 
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användare inte hittar informationen i databasen eller inte vet hur systemet är uppbyggt, spelar det 

ingen roll hur omfattande informationen är. Affärssystemet ska vara ett stöd, som ett verktyg för 

användare och ska inte göra arbetsuppgifter mer komplicerade för användarna av systemet. (Ptak 

& Schragenheim, 2000)  

En brist som användare av affärssystem bemöts av gäller om huruvida affärssystem av olika slag 

verkligen används fullt ut eller inte. Lindvall beskriver att denna situation har sin grund i att 

användaren har begränsad kompetens och brist på intresse inför tekniken i systemet. Vidare anser 

Lindvall att finns en anledning till varför den förväntade framgången med ett affärssystem inte 

alltid uppnås, vilket beror på att innehållet i systemet enbart skapats till användare med 

expertkompetens. Därmed upplever användare med baskompetens att programmet är alltför 

komplicerat och tidskrävande, när dessa personer skall använda verktygen inom systemet enligt 

Lindvall. (Lindvall, 2009) I samband med dessa svårigheter som kan uppstå bland användarnas 

arbete med affärssystem, ger detta en anledning för en verksamhet att byta ut affärssystemet från 

en äldre version till en ny version. (Dowling & Leech, 2013) 

Forskning av Dowling & Leech har visat att revisorernas beteende förändras efter det att ett nytt 

affärssystem har införts inom verksamheten bland vissa företag. Revisorernas beteende i detta 

avseende, förändrades såsom att mängden tillfällen som revisorn fick ingripa ökade i samband 

med det nya systemet samt att de kunde använda systemet snabbare. (Ibid.) 

Ptak & Schargeneims undersökning påstår även att affärssystem kan medföra effektivare arbete, 

vilket gör att företag behöver ta hänsyn till hur de anställda inom organisationen upplever 

affärssystemet och på vilket sätt de har användning utav det. Vid otillräcklig kunskap om 

affärssystemet kan dessa slutanvändare inte utgöra ett effektivt arbete som de ska i enlighet med 

deras arbetsuppgifter. Vidare kan även missnöje skapas bland personalen, om de har negativa 

känslor eller tankar relaterade till affärssystemet. (Ptak & Schragenheim, 2000) 

Underhåll av affärssystem innebär en kostnad som uppkommer vid investering av systemet och 

som de flesta företag är medvetna om. En kostnad som däremot inte är lika känd för företag är den 

kostnad som ska betalas, för att få en uppgradering installerad. Denna kostnad kan variera, men 

vanligtvis blir den högre än vad företagen hade förväntat sig. Vissa uppgraderingar kan bli 

komplicerade, vilket leder till att företag får installera om systemet från början, de får göra en så 

kallad re-implementering. Denna re-implementering är helt enkelt att ominstallera systemet.  Det 

finns flera anledningar till varför uppgraderingen blir så pass komplicerad. En av anledningarna är 

att leverantörerna gjort många och omfattande ändringar i systemet, vilket förhindrar användarna 

att genomföra en normal uppgradering. En annan orsak är att företag hoppat över vissa 

uppgraderingar, vilket lett till att de ligger efter i systemets utveckling. I dessa fall går det inte att 

utföra en normal uppgradering, det som istället kan göras är att genomföra uppgraderingen i flera 

steg, vilket dessvärre är väldigt tidskrävande. (Rekefors, 2014) 

Affärssystem är kostsamt och det kan bli svårt för företag att ändra och anpassa sig efter 

uppgraderingen. Det påverkar även företagets möjligheter för att röra sig framåt på marknaden. 

(Grönvik, 2014) Det finns orsaker till varför många tvekar över uppgradering eller utbyte av 

affärssystem. Det händer ofta att företag betalar för utveckling och support av affärssystem, men 

att de ändå inte uppgraderar sina affärssystem. Detta har sin grund i att en uppgradering stör 

verksamheten och medför en kostnad inom IT-avdelningen utöver underhållsavgiften.   (Hveem, 

2014) 
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När det inte förklaras om vad ett nytt affärssystem innebär för dess användare innan ett projekt 

startas, kan det medföra svårigheter för användarna. Att lära ut om systemet, är i sig en svårighet 

och kan bli en avgörande faktor för hur de anställda tolkar systemet. Om utbildaren inte framför 

särskilt affärsmässiga argument och ett informationsrikt föredrag om systemet, resulterar det i att 

slutanvändarna bara förstår systemet och dess funktioner på ett översiktligt sätt. (Contributor, 

2013) 

Om ett system inte testas bland slutanvändare d.v.s. de anställda, så kan svårigheter uppstå. Dessa 

test utförs av företag i syfte att tidigt upptäcka eventuella förhinder, svårigheter eller faktorer i 

systemet som påverkar användarnas arbete på ett negativt sätt. De flesta affärssystem i dagsläget 

kan köras med några få användare, däremot kan svårigheter uppstå om många användare använder 

systemet på en och samma gång. Det mest träffsäkra sätt att utföra ett test av ett system är att ladda 

mjukvaran och olika skript inom systemet genom att utföra ett belastningstest, för att se hur pass 

hög belastning systemet kan klara av. (Lee & Lee, 2000); jfr (Ibid.) 

Det finns många företag som anser att de kan spara pengar genom att inte hyra in konsulter till 

företaget och istället utföra konsulternas arbete på egen hand, vilket egentligen inte är ett särskilt 

taktiskt tillvägagångssätt utifrån ett strategiskt perspektiv. Konsulter kan systemets fallgropar och 

vet vad de ska fokusera på när de uppgraderar systemet, vilket för användare inom företaget 

vanligtvis inte har samma erfarenhet och kompetens av. Att navigera fallgroparna i förväg kommer 

göra skillnaden mellan att vara i tid med företagets mål och att vara i takt med budgeten istället för 

att betala extra i onödan. (Contributor, 2013) 

Contributor har exempelvis arbetat med ERP-system sedan början av 1990-talet och har under 

decennierna gradvis utfört förändringar, vilket är något som slutanvändarna inte gillar, då det 

orsakar dem extra arbete utifrån slutanvändarnas upplevelse. De skulle hellre ta itu med gamla 

systemets egenheter och ineffektivitet än att anpassa sig till ett nytt system. Det enda sättet att göra 

slutanvändarna lyckliga är att ge en konsekvent användarupplevelse och för att göra detta, måste 

det kommuniceras och förmedlas mer utförlig information gällande systemet med dess 

förändringar. (Ibid.) 

Utifrån referenser som tagits upp ovan, blir det intressant att undersöka ett fastighetsbolag för att 

se hur det skiljer sig med det forskarna påstår i de olika artiklarna om vilka svårigheter företag 

bemöts av, när affärssystemet uppgraderas. Det blir även intressant att undersöka hur användare 

inom företaget upplever affärssystemet utifrån användningen av det, samt vilka för- och nackdelar 

affärssystemet har.  

 

1.3. Frågeställning 

 Vilka för- och nackdelar medför användningen av affärssystemet i ett fastighetsbolag, sett ur 

användarnas perspektiv? 

 Vilka eventuella svårigheter finns det inom fastighetsföretaget vid uppgradering av 

affärssystemet och vilka konsekvenser det får för företaget? 
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1.4. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva användarnas upplevda nytta/upplevelse av affärssystemet 

hos fastighetsbolaget. Vidare redogörs om uppgraderingen innebär svårigheter för företaget och 

vad det får för konsekvenser i sådana fall. 

 

 
 

1.5. Disposition 
Den fortsatta studien disponeras enligt följande: 

 

Figur 2. Disposition, Egengjord 

 

  

Kapitel 2

• Metod - Här redogörs uppsatsens ämnesval, de olika metoder som 
använts, ansatser samt vad för data som samlats in för att kunna 
genomföra denna studie.

Kaptitel 3

• Referensram - Relevanta teorier har samlats in från olika källor, så som 
vetenskapliga artiklar, litteratur och websidor.

Kapitel 4

• Empiri - Här presenteras respondenternas svar samt åsikter kring studiens 
forskningsfrågor från de intrejuer som genomförts.

Kapitel 5

• Analys - Teorin bakas in och analyseras med empirin som samlats in under 
uppsatsens gång

Kapitel 6

• Slutsats - Frågeställningarna besvaras i detta kapitel utifrån informationen 
som samlats in från både respondenter och forskning som tidigare gjorts 
kring detta ämne.
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver studiens forskningsdesign, de metoder och tekniker som användes för att utföra 

fallstudien samt hur den ska analyseras. Kapitlet beskriver tillvägagångssättet för fallstudien som har 

genomförts. 

2.1. Ämnesval 
Det förekom missnöje hos fastighetsbolaget som undersöks i denna studie. Detta upplystes när en 

av författarna praktiserade i detta bolag och fick höra att anställda inte var nöjda med systemet. 

Under praktiken stötte även personen på svårigheter med användningen av affärssystemet och 

genomlevde att systemet skilde sig åt från tidigare använda affärssystem. Det blev en 

inspirationskälla för studien att undersöka företagets affärssystem. Anledningen till ämnesvalet 

har sin grund till att många företag inom detta område omfattas av olika affärssystem som ständigt 

är i utveckling på en bred marknad. Dessutom är affärssystem ett viktigt verktyg för att driva 

verksamheter och det är ett verktyg som ekonomer har användning utav, vilket gör det intressant 

att undersöka. 

2.2. Forskningsmetod 
Arbetet utformades av deduktiv ansats, studien utgick från teori som berör affärssystem och 

affärssystemets uppgradering. Information samlades in för att bygga en teoretisk referensram. Den 

teoretiska referensramen användes vidare för att strukturera intervjuer och enkätfrågor till studiens 

empiri. Empirin analyserades och jämfördes med teorin i analysen för att i slutsatsen få fram svaret 

till frågeställningarna i arbetet. Detta tillvägagångssätt kallas deduktivt angreppssätt (Bryman & 

Bell, 2012); jfr. (Jacobsen, 2002) 

En annan ansats som använts inom denna studie är en kvalitativ forskningsmetod. Denna metod 

har använts för att samla in studiens empiri och tonvikten vid insamling av data ligger vid ord. 

Kvalitativ metod innebär analys av semi- eller ostrukturerade data, såsom intervju eller enkät med 

öppna svar. (Bryman & Bell, 2012); jfr. (Jacobsen, 2002) 

 Studien baseras på en deduktiv ansats, anledningen till det ligger i att få en djupare insikt inom 

ämnet. Det fördes dialoger mellan författarna och respondenterna som intervjuades, på så vis 

kunde respondenterna beskriva sina egna upplevelser och erfarenheter om affärssystemet. Fördelar 

som finns med personliga intervjuer, är att frågor inte behöver ställas efter varandra vilket gör det 

lättare för respondenterna att prata fritt. 

Enligt Jacobsen beskrivs kvalitativ metod följande, ”kvalitativ metod, är ett samlingsbegrepp för 

olika arbetssätt vilket baserar sig på att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som 

analyseras”. 

Det finns två typer av undersökningsmetoder enligt Jacobsen och Andersen, Ljungman och 

Mårtensson. Dessa två metoder är kvalitativ samt kvantitativ metod. Undersökningen som sker 

under insamling av kvalitativ data, utförs vanligen på några få enheter medan fler enheter 

undersöks vid datainsamling av kvantitativ metod. Genom en kvalitativ ansats samlas data in med 

hjälp av gruppintervjuer, öppna intervjuer eller observationer. Däremot sker datainsamlingen vid 

en kvantitativ undersökning, genom att utföra frågeformulär, enkäter och intervjuer via telefon.  

En utförlig kvalitativ metod innebär att öppna samtal sker med synvinkel ur respondenter och 
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undersökare. En utförlig kvantitativ metod däremot innebär, enbart fasta svar och alternativ. 

(Jacobsen, 2002) jfr. (Andersen, Liungman, & Mårtensson, 1994) 

 

2.3. Val av företag 
Företaget som studien undersöker är ett omfattande fastighetsbolag i Eskilstuna. Detta företag har 

valts på grund utav att svårigheter har upplevts av de anställda angående affärssystemet som 

företaget använder just nu. Då en av författarna även själv upplevt det när personen haft sin praktik 

i detta företag eller vi är medvetna om denna svårighet då en av författarna haft sin praktik i. 

Därmed blir det ett lämpligt val inför uppsatsens forskningsfrågor. Problemet uppdagades vid 

tidigare kontakt med företaget. I studien beskrivs företagets uppgradering av deras affärssystem 

då de för fem år sedan gjort en stor uppgradering. Utifrån för- och nackdelar av tillämpningen av 

affärssystemet, anser vi att personalen på företaget kan ge tydliga svar på deras upplevelser, 

eftersom affärssystemet använts sedan företaget grundades för 20 år sedan. Vidare är en fördel 

med valet av företaget tillgång till snabb information med enkel återkoppling, vilket är bra om 

följdfrågor behövs ställas. 

Vi har valt att hålla företaget anonym i arbetet eftersom deras åsikter och upplevelser kan påverka 

relationen mellan företaget och affärssystemsleverantören. 

2.4. Val av respondenter 
För att kunna observera företagets upplevelse ur ett helhetsperspektiv valdes sex personer inom 

olika nivåer samt olika avdelningar. Dessa personer består av två chefer och fyra anställda. Flest 

respondenter valdes ur ekonomiavdelning, varav en person inom löneavdelning och en 

projektcontroller i projektavdelningen. Respondenterna inom ekonomiavdelningen har varit 

anställda på företaget i många år och använt affärssystemet kontinuerligt varje dag. 

Projektcontrollern har haft en kort anställningstid och lite erfarenhet av affärssystemet. Men 

eftersom denne är enda personen i projektavdelningen som använder affärssystemet kontinuerligt 

varje dag, valdes därmed denna respondent till undersökningen. Med respondenten inom 

löneavdelningen valdes denne genom att först skicka ut en förfrågan till hela löneavdelningen, för 

att se om någon i avdelningen hade viljan att ställa upp på intervjun. Alla personer hade fullt arbete 

under den tiden, vilket resulterade i att ingen av de anställda inom avdelningen kunde ställa upp 

på intervjun utom denne.  

 

2.5. Datainsamling  
Här presenteras studiens datainsamling som består av personliga intervjuer, litteratur, 

vetenskapliga artiklar, artiklar från webbsidor samt företagets dokument. 

2.5.1. Insamling av intervju 
För att samla in data har semistrukturerade intervjuer använts. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att den som intervjuar har en intervjuguide, alltså frågor som följer en lista med frågor som 

berör ämnet. Däremot kan intervjuaren ställa fler frågor under intervjun om det skulle behövas, 

vilket ger stor frihet till respondenten att utforma svaren på egna sätt. (Bryman & Bell, 2012) 
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I studien valdes semistrukturerade intervjuer, för att få ut så mycket som möjligt av 

respondenternas egna åsikter. Inför intervjun skrevs grundfrågor inom området och beroende på 

respondenternas svar anpassades och varierades frågorna.  

Respondenterna är anonyma i arbetet och det är för att de skulle vara bekväma med att fritt och 

säkert kunna berätta om sina upplevelser. Då det kan leda till mer trovärdiga svar. Intervjun 

startades med en öppen och enkel fråga som respondenten kände till och som har med ämnet att 

göra. Detta för att påbörja intervjun på ett bekvämt sätt för respondenten. En annan fördel med 

personliga intervjuer, är att intervjuare kan observera respondents reaktion under intervjun, vilket 

kan påverka intervjuprocessen. Det i sin tur kan påverka svaret, exempelvis om respondenten blir 

orolig, nervös eller ger ett otydligt svar, så kan intervjuaren ha chansen att ställa upp mer frågor 

för att stärka svaret från respondenten. (Sallnäs & Sallnäs, 2015)  

För att undvika missförstånd spelades alla intervjuer in med tillåtelse från respondenterna. Vidare 

valdes en person ut för att kort skriva ner respondentens svar på de olika frågorna. Inspelningarna 

kan vara till stor hjälp för att citera respondenternas åsikter. Intervjun lades upp på ett visst sätt så 

att respondenterna fick utföra en kort presentation av sig själva och beskrev hur de såg på 

affärssystemet i allmänhet. Därefter berättade respondenten mer djupgående om effektiviteten vid 

användning av affärssystemet samt hur processen av uppgraderingen upplevdes. Intervjuerna 

varade i ungefär 30 – 40 minuter per person. 

2.5.2. Insamling av litteratur och arkivdata 
I första hand granskades relevant litteratur och vetenskapliga artiklar som berör ämnet. Vidare 

används en metodbok skriven av Bryman och Bell för att ta reda på vilken metod som skulle passa 

bäst till studien. De vetenskapliga artiklar som användes har hämtats från databasen Discovery och 

Diva via Mälardalens högskolebibliotek, samt Google Scholar. Nyckelorden som användes vid 

sökning efter artiklarna var upgrade of ERP, ERP, program upgrade, affärssystem, uppgradering, 

implementation of business systems and systems, personalens upplevelse av affärssystem, 

upplevelse av affärssystem, fördelar med affärssystem och nackdelar med affärssystem. För att 

samla ytterligare information till den teoretiska referensramen har olika webbsidor som berör 

affärssystem granskats. 

Studien har även samlat in data som består av företagets dokument. Det första dokumentet (Bilaga 

3.1) är ekonomihandboken vilket vi har valt att presentera enbart vid vissa tillfällen för att förklara 

vad kodstrukturen innebär. Det andra dokumentet (Bilaga 3.2) är rutinbeskrivning av attestant 

selfservice vilket är en handbok för att attestera fakturor. Vi har valt att ta med relevanta sidor som 

relaterar till studiens ämne. Dokumenten finns i bilaga tre.  

2.6. Primär enkätundersökning 
Det fanns ett starkt initiativ för att göra en studie kring detta ämne. För att studera ämnet på djupet 

framfördes personliga intervjuer med anställda som valdes ut på företaget. 

Under studien skapades även en enkätundersökning till de 20 resterande anställda i företaget som 

använder affärssystem inom ekonomiavdelningen och löneavdelningen. Detta för att kunna få alla 

företagets användares synpunkter om affärssystemet. Frågorna strukturerades med öppna och 

stängda frågor. 13 av 20 respondenter svarade på enkäten, men efter att resultatet sammanställdes 

ansågs det att informationen inte är tillräckligt djup för att det ska kunna analyseras. Detta kan 

bero på att en enkätundersökning kan ge effektiva svar för kvantitativ forskning som är inriktad på 

specifika faktorer, varav de viktigaste är mätning, kausalitet och generalisering (Bryman & Bell, 

2012), vilket inte passar in i denna studie. Dessutom anser vi även att intervjuerna gav tillräcklig 
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information som behövs för att besvara studiens frågeställningar och för att kunna dra slutsatser 

kring det. Därmed blev studiens analys att enbart utgå från resultatet från intervjuerna och teorin 

som samlats in. Enkätresultatet bortses från arbetet men finns i bilaga 2 längst ner i arbetet.  

2.7. Diskussioner om studiens kvalitéer 
Vi valde att skapa anonymitet kring respondenterna och vi använde enbart deras befattningstitlar 

såsom lönechef m.m., eftersom vi ville skapa en trygghet för respondenternas svar inför intervjun. 

Anledningen till detta beslut hade sin grund i att svarens trovärdighet annars inte skulle varit lika 

hög om anonymitet inte togs i beaktande. 

Vi hämtade en del information från två leverantörers webbsidor om affärssystemen, vilket är den 

information där leverantörerna förklarar vad ett standardiserat respektive kundanpassat 

affärssystem är.  Eftersom informationen hämtades från leverantörernas webbsidor kan det bestå 

av mycket marknadsföring snarare än konkret fakta. Vi utgår även från leverantörernas synvinkel 

över vad affärssystem är och hur det fungerar.  

Då det till en början inte var särskilt enkelt att få tag i lämplig teori inom uppgradering och 

användning av affärssystem, söktes flertal relevanta böcker. Trots att det inte gick att få tag på 

information omkring för- och nackdelar ur anställdas perspektiv, hittades istället information 

gällande företagets perspektiv om för- och nackdelarna av affärssystem.  

Runt 10 litteraturböcker letades fram, där mindre volymer av information användes till arbetet, då 

det var svårt att hitta omfattande information ur böckerna. Detta ledde till att mer data togs från 

leverantörernas webbsidor och mindre data från litteratur.  

Vi har även sökt efter vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar som handlar om företags 

för- och nackdelar av affärssystem, samt nyttan av affärssystem med dess uppgraderingar. 

Artiklarna och avhandlingarna grundar sig på studier och forskning som gjorts kring ämnet 

affärssystem, samt dess för- och nackdelar inom ett företag. Avhandlingarna belyste även tidigare 

forskning som gjorts av b.la. Davenport, vilket tyder på att informationen som användes innehåller 

hög kvalitet och trovärdighet. 

2.8 Reliabilitet och validitet 
 

Bell påstår att i en studie med kvalitativ ansats har validiteten och reliabiliteten använts under hela 

undersökningen. Validitet är ett mått på en viss fråga mäter eller beskriver det forskare vill att det 

ska mäta eller beskriva. Därför att granska källorna är viktig och leder till att studien har en hög 

validitet. Det är även viktigt att granska informationen vid insamling av information, för att avgöra 

om informationen är tillförlitlig. (Bell, 2000) 

  

Reliabiliteten är ett mått som visar hur tillförlitlighet ett angreppssätt genererar. När ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen, kan det gå att anse att studien har en hög 

reliabilitet. (Ibid.) 

Studien anses ha en hög validitet eftersom respondenterna fick bestämma tid och plats för 

intervjuerna. Anledning till detta för att se till att de är i en miljö där de känner sig trygga och 

lugna. För att öka validiteten och minska risken att resultatet av studien skulle förbli slumpmässigt, 

skickades intervjufrågorna via mejl en vecka innan intervjuerna ställdes. Det ledde till att 
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respondenterna fick tid på sig att tänka igenom sina svar, vilket ökade möjligheterna för dem att 

få det de ville säga under intervjuerna.  

Reliabiliteten anses vara hög i studien, eftersom företaget använt affärssystemet under cirka 20 år 

och det är det enda affärssystem som de har använt. Då då flesta respondenter har relativt lång 

erfarenhet av användning av affärssystemet, är studiens tillförlitlighet hög. Därmed kan studiens 

reliabilitet anses vara hög, eftersom en upprepning av studien med samma tillvägagångssätt skulle 

utmynna i samma resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Upplevelsen av ett affärssystem   Herault Pichamon 
Karimi Aram 

Hasmenian Mazamir 

11 
 

 

3. Teoretisk referensram 
I följande kapital beskrivs uppsatsens teoretiska referensram. Detta för att skapa förståelse för de 

begreppen som används, samt presenteras de tidigare forskningar som berör arbetet. Här presenteras 

begreppet affärssystem av tre personer Magnusson och Olsson samt Granebring. Arbetet kommer att utgå 

ifrån Granebrings begrepp. 

3.1. Agresso/UNIT4 
Agresso är ett ERP system som alstrades i Norge. Det är ett IT-system som erbjuder flera lösningar 

efter kunders behov t.ex. Lön, tid & Reseräkning hantering, integration, e-tjänster och även med 

stöd för anläggningsredovisning och lånehantering för fastighetsbranschen. (UNIT4, 2015) 

1995 startade Agresso AB sin verksamhet i Sverige, sedan dess har de baserat på Agresso 

installerat administrativa lösningar. Fem år senare gick hela Agresso-koncernen samman med ett 

holländskt bolag vid namnet UNIT4. Idag är UNIT4 Agresso AB ett helägt dotterbolag till UNIT4 

N.V. och 2010 ändrade de det svenska bolagets namn, Agresso AB till UNIT4 Agresso AB. (Unit4, 

2015) 

Bilaga 4 hänvisar till en ERP-guide av 34 affärssystem i Sverige 2007. Utifrån bilagan går det att 

inse att Agresso har högst kostnad för licens vilket startar från 200 000 – 15 miljoner kr. 

Affärssystemet kräver även en längre installationstid d.v.s., två – sex månader jämfört med några 

system i listan som har kortare tid för installation. (Cooke, 2007) 

3.2. Affärssystem 
Magnusson och Olsson har definierat affärssystem (ERP) som standardiserade, 

verksamhetsövergripande och systemstödjande mjukvara. Om begreppet bryts ner kan ordet 

standardiserade jämföras med engelska ordet ”standard” där mjukvaran inte anpassas till köparens 

specifika krav och behov utan säljs efter principen ”En storlek passar alla”. Med det andra 

begreppet, verksamhetsövergripande, syftar de till att systemstödet i fråga ger en översikt och 

kontroll över hela verksamhetens data. Systemstöd syftar på det informationssystem som möjliggör 

en effektiv hantering av informationen genom affärsprocesserna som systemet är tänkt att stödja. 

Med hjälp av systemstöd kan styrningen ha full insyn och kontroll över verksamheten. För att 

kunna fatta beslut på rationella grunder strävar de efter en tillgång på information beträffande det 

som skall fattas beslut på.  (Magnusson & Olsson, 2009)  

Det finns även en annan förklaring av begreppet affärssystem (ERP) enligt Granebring, det är att 

affärssystem är ett datorbaserat informationssystem som är avsedda att både spegla och stödja 

företagets verksamhet. Dessa informationssystem har förmågan att stödja företagets aktiviteter, att 

integrera och hantera företagets affärsdata och kan även kopplas till företagets affärspartner. 

(Granebring, 2005) 
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3.3. Användning av affärssystem 
Liksom många andra produkter, ses affärssystem som en produkt utvecklad för flera potentiella 

kunder på marknaden, men produkten ska även i stor utsträckning kunna tillfredsställa individuella 

behov. Affärssystem kan jämföras med fordonsindustrin, där bildelarna såsom bromssystem, 

plattformar, drivlinor samt motor- och förarmiljöelektronik fördelas mellan olika företag för att nå 

tillförlitlighet i produktion och skalfördelar samt att dela på utvecklingskostnader. (Hedman, 

Nilsson, & Westelius, 2009) 

Trots att företag befinner sig i samma bransch kan deras behov i ett affärssystem se olika ut, till 

exempel deras investeringsvillkor, affärssystemarv och hur konkurrenskraftiga företagets 

processer är. Affärssystemet kan skräddarsys och anpassas till företagens behov. Anledningen till 

det är att företag vill ha sitt affärssystem på ett sätt som är anpassat till deras verksamhet. För att 

leverantörerna ska kunna anpassa sig efter företagen, behöver leverantörerna ta hänsyn till 

företagens storlek, deras relation emellan och vilken grad av flexibilitet tekniken i sig erbjuder. 

(Ibid.) 

Det finns vanligtvis två sätt att använda ett affärssystem. En organisation kan använda ett så kallat 

standardsystem, där verksamheten får anpassa sig efter själva affärssystemet, eller använda den 

andra tillämpningen som handlar om att implementera ett system som är special anpassat för 

verksamheten, vilket gör att affärssystemet skapas efter en specifik verksamhets behov. 

(Magnusson & Olsson, 2009) 

3.2.1 Standardiserat affärssystem 
Ett standardiserat affärssystem är centraliserat och kräver en anpassning till affärssystemet från 

företagets sida. Detta innebär lägre kostnader på grund av tidsbesparing samt att en ökad kontroll 

av företaget uppkommer. Vidare blir det enklare att analysera hela organisationen. Det kan 

däremot vara svårt att möta behovet av att anpassa affärssystemet eftersom behovet i sig kan skilja 

sig mellan kunder, därmed kan det bli kostsamt för företaget att anpassa dess affärsprocesser. 

(Magnusson & Olsson, 2009) 

Fördelar  

 Effektivare processer 

Standardiserade affärssystem innebär att verksamheten anpassas efter systemet. Det leder till en 

effektivisering av processerna genom att det är planerade ur ett holistiskt perspektiv, det innebär 

att allt som är planerat medför en hög grad av styrning i formen av att systemet skapar rutiner för 

vad som är möjligt att göra. Det är nödvändigt för användaren att inte skapa hybridrutiner (det vill 

säga, rutiner som användaren inte vill följa processbeskrivningarna som föreligger) när systemet 

stödjer ett visst sätt att lösa en arbetsrelaterad uppgift. (Magnusson & Olsson, 2009) 

 Bättre kontroll 

Med verksamhetsövergripande affärssystem kan ledningen sitta i ett kontrolltorn med full insyn i 

allt som sker i hela verksamheten. Styrningen kan enklare utövas och utvärderas eftersom det 

standardiserade affärssystemet har enkel struktur för användning. (Ibid.) 
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 Sänkta driftskostnader 

Affärssystem har även ekonomiska fördelar, då det sammansätter alla funktioner i ett program till 

ett enda stort system, vilket är mindre kostsamt på lång sikt till skillnad från att underhålla flera 

mindre system. Det är värt att nämna de långsiktiga produktivitetsfördelar som affärssystem 

medför, genom skapande av ett samarbete mellan olika system som fungerar effektivt. (Jelenic & 

Rattanajinda, 2006) 

 

 

 Ökad datakvalitet 

Kvalitén på de data som lagras i system ökar genom att få kontroll över processtrukturen och 

informationsflödena. Det finns starkt stöd för en historiskt relaterad funktionalitet som möjliggör 

att på administratörsnivå kan spåra efter hur data förändras och vem som har gjort vilka ändringar, 

det vill säga, säkerställning är på hög grad av datakvalitet.  (Magnusson & Olsson, 2009) 

 Snabbt att implementera gentemot ett verksamhetsanpassat system. 

Systemet är centraliserat och standardiserat vilket leder till att användning av affärssystem blir 

enklare. (Solution, 2015)  

 Enkelt att uppgradera. 

 Att uppgradera systemet blir enklare eftersom utvecklingen och uppdateringen av sådana system 

sker kontinuerligt. (Ibid.) 

 Snabbt uppstart med systemet.  

 Användare kan genast börja använda standardiserade systemet jämför med ett 

verksamhetsanpassat system, eftersom installationen går smidigare. (Ibid.) 

 

Nackdelar 

 Svårigheter att anpassa arbetsprocesser efter systemet 

Nackdelar med ett standardiserat affärssystem kan vara att arbetssättet måste förändras för att passa 

affärssystemet. Detta kan i sin tur skapa svårigheter för företaget och göra så att användarna blir 

tvungna att ändra sina arbetsrutiner. Det krävs att användare förstår systemet när förändringar sker, 

vilket i sin tur kräver utbildning av personal som tar tid och medför kostnader. (Solution, 2015) 

En del i arbetsprocessen kallas den nya affärskunskapen från systemet (konfliktprocessen). Denna 

process ger insikt om att nya kunskaper behövs och att kunskapen inom systemet kan struktureras 

annorlunda inom organisationen. Slutsatsen från undersökningen av Zoonky & Jinyoul som rör 

University of Nebraska och dess införande av ett nytt ERP. Undersökningen visar att ERP 

implementering skiljer sig från annan teknisk implementering, eftersom den påverkar 

organisationens arbetssätt. (Lee & Lee, 2000) 

En svårighet av betydande karaktär som observerats inom förändringar i arbetsprocessen, är det 

motstånd från användarna som uppstår, eftersom dessa användare inte accepterar nya arbetssätt 

och nya normer. (Burns & Scapens, 2000)  
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En tidigare undersökning av Konradsson handlar om användning av affärssystem för strategiskt 

ekonomistyrning hos ett tillverkande företag, påpekar att det är svårt för företag att anpassa sig 

efter ett standardiserat affärssystem. Orsaken till detta kan vara att företaget är stort, då de har mer 

än 600 anställda med många avdelningar. (Konradsson, 2004) 

 Minskad kreativitet  

Vissa företag upplever att de begränsas i sin kreativitet i arbetet eftersom arbetsprocessen måste 

anpassas till affärssystemet. Det innebär att arbetet begränsas när användaren vanligtvis behöver 

rätta sig till just affärssystemet. (Solution, 2015)  

Undersökningen från Zoonky & Jinyoul, visade varför minskad kreativitet kan uppstå, i synnerhet 

då deras undersökning beskriver att en förändring sker då det nya systemet omvandlades från 

pappersbaserat till datorbaserat system. Personalen upplevde ett hinder såsom att det fanns enbart 

ett alternativ att göra saker på med det datorbaserade systemet, medan det pappersbaserade 

systemet hade flera alternativ för användare att gå till väga på i sitt arbete. Denna begränsning i 

valet av olika alternativ i det datorbaserade systemet vilket gör att användarens kreativa förmåga 

att arbeta minskas, eftersom användaren anpassar sig till det nya systemet. (Lee & Lee, 2000) 

 En felaktig förståelse för systemet kan skapa besvikelse 

Vissa företagsledare tror att standardiserade affärssystem inte kräver någon större installation, utan 

systemet går att använda direkt. (Ibid.)  

 

3.3.2 Verksamhetsanpassat affärssystem 
Ett verksamhetsanpassat affärssystem är ett affärssystem som kan anpassas utifrån företagets 

strategiska mål, dess processer och företagskultur. Det svåra är dock att anpassa olika program 

med affärsenheter och det kan även vara mer kostsamt att använda och underhålla ett 

verksamhetsanpassat system. (Magnusson & Olsson, 2009) 

 

Fördelar 

 Anpassas efter arbetsprocesser 

Med verksamhetsanpassat system kan företag slippa förändra sina arbetsprocesser för att istället 

effektivisera nuvarande processer med hjälp av affärssystem. Systemet är bra för ett specifikt 

företag eftersom de har mer komplexa arbetsprocesser som är svåra att ändra på. (Solution, 2015) 

 

 Kan vara kreativt 

Som tidigare nämnts behöver företag inte ändra sina arbetsprocesser, de kan fortsätta med 

företagets egna arbetsrutiner precis som tidigare. Företag kan känna att deras arbetsprocess inte 

blir påverkad av affärssystemet och på så vis kan användare vara kreativt med arbetet. (Ibid.) 
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Nackdelar 

 

 Dyrare att utveckla verksamhetsanpassat system 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det vara dyrt vid användning av verksamhetsanpassat 

affärssystem. En hög kostnad kan uppstå eftersom inköp sker från säljarna av själva systemet. 

Vidare finns fler kostnader att ta i beaktande så som licenskostnader, kostnader för konsultation, 

utveckling och uppdatering. En annan kostnad som ibland uppstår utanför den ursprungliga 

budgeten är kostnader för utbildning av personal. Detta i sin tur kan medföra indirekta kostnader 

då personalen lär sig det nya systemet, vilket i sig kan skapa ett försämrat resultat. (Jelenic & 

Rattanajinda, 2006) 

Zoonky & Jinyouls har undersökt om hur det ser ut med kunskapsöverföring, när ett ERP-system 

implementeras. Undersökningen påvisar att kännetecken för ERP brukar vara att det är väldigt 

kostsamt att helt och hållet specialisera systemet.  (Lee & Lee, 2000)Därför kan det bli en 

anledning att vissa företag väljer att implementera ett standardiserat affärssystem (Blonk, Benders, 

& Batenburg, 2006) 

 Svårare uppgradering och systemet är komplicerad  

Eftersom affärssystemet utvecklas efter företaget, leder det till en mer komplex process vid en 

uppgradering av systemet. Vid uppgraderingen krävs det mer tid och den är mer komplicerad än 

ett standardiserat system. Även systemet har en grundfunktionalitet som täcker alla grundläggande 

företagsbehov, men vissa företag gör fler anpassningar än vad de kräver. (Solution, 2015) 

 

3.4. Kompetens av affärssystem 
Det finns en forskning av Myreteg om aktörsgrupper och konsten att välja och införa ett 

affärssystem.  Forskningen påvisar att användningen av ett affärssystem är mer effektiv då det 

handlar om att få aktörsgrupperna uppmärksammade och att de omvärderar sina uppfattningar av 

normer inom IT-användning. Forskningen har även visat att IT-kompetens är en betydelsefull 

resurs, för att en aktörsgrupp ska kunna använda systemet. Om organisationer önskar att ha 

anställda som har förmåga om detta, är det viktigt att hålla IT-kompetensen på en hög nivå. Det 

kan vara för alla olika yrkeskategorier som finns i organisationen och inte bara i 

ekonomiavdelningen. (Myreteg, 2007) 

Myreteg anser att en effektiv utbildning är positivt förknippad med organisationens kapacitet. 

Utbildningen kan direkt inverka användarnas nöjdhet, vilket i sin tur har betydelse för långsiktiga 

förbättringar kring prestanda inom en organisation. (Ibid.) 

Konradssons undersökning visar resultat om personalutbildning inom affärssystem. De påpekar 

att personalen på den operativa avdelningen inte känner sig lika trygga i att använda affärssystemet 

jämfört med administratörerna. Orsaken till detta beror på att de inte har fått den utbildning som 

administratörerna har fått. Detta skapar missnöje bland personalen på den operativa avdelningen. 

De missnöjda bland personalen kan därmed framhäva negativa intryck om företaget. (Konradsson, 

2004) 
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3.5. Uppgradering 
Affärssystem är ett datorbaserat informationssystem som är avsedd att både spegla och stödja 

företagets verksamheter. Dessa informationssystem har förmågan att stödja företagets aktiviteter, 

att integrera och hantera all form av affärsdata i företaget som även kan sammanställas till 

företagets affärspartner. Däremot finns det företag som hävdar att alla gamla versioner av 

affärssystem är komplexa, erbjuder relativt låg användarvänlighet och är dyr för de användande 

organisationerna. Det kan leda till att företag efterfrågar utveckling av systemet. (Hedman, 

Nilsson, & Westelius, 2009) 

Efterfrågan på utvecklingen av affärssystem bland olika företag stämmer överens med en 

undersökning som utfördes under 2007 av Radar Group International där 253 svenska företag 

undersöktes. Resultatet påvisar att företagen är missnöjda med sina installationer och att företagen 

anser att lösningarna är för gamla och inte träffar kundernas förbättringskrav. Detta leder till att 

införande av ett nytt system eller en ny uppgradering blir nödvändig. Resultatet påvisar även att 

de som flitigt uppgraderar sina affärssystem har under systemets livstid nått stora 

produktivitetsförbättringar eftersom uppgradering ger möjlighet för företag att förbättra sin 

produktivitet, enligt Hans Werner, vd för Radar Group International. (Wallström, 2007) 

I början av 2014 publicerades en undersökning av HerbertNathan & Co. Undersökningen 

analyserade kundernas prioriteringar avseende framtida investeringar i affärssystem i Sverige där 

Sveriges 24 ledande affärssystem inkluderades. Syftet med analysen var att ge läsaren en förståelse 

för förändringar som pågår inom branschen och vilken effekt dessa förändringar har på den egna 

verksamheten. Analysen fungerar även som en grundläggande guide för kunder som planerar att 

införa eller byta affärssystem. Forskarna har valt att grunda arbetet på en kundundersökning där 

de samlat in erfarenhet och fakta av ett stort antal företag som behandlat och utfört byten av 

affärssystem. Resultatet visar att största fokus gällande affärssystemets kunder inför framtiden är 

beslutsstöd och det andra fokusområdet är uppgradering. Utifrån resultatet kan slutsatser påvisa 

att kundens intresse inom uppgradering är stort och att det är en viktig faktor att ta hänsyn till 

kundens åsikt vid beslut om införande av affärssystem. (Andersson, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Kundernas prioriteringar avseende framtida investeringar i affärssystemet (Andersson, 2015) 

 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 
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Khoo och Robeys undersökte ett företag i San Antonio USA år 2007, om beslut gällande 

uppgradering av deras mjukvaror. Resultatet visar att det finns interna och externa påverkan som 

påverkar företagets beslut.  

Intern påverkan: 

Undersökningen, visar att inom företaget finns det tre faktorer inom intern påverkan som leder till 

beslut av uppgradering. Första faktorn är affärsbehov, därefter IT-behov och slutligen 

riskreducering. 

 Orsaken till affärsbehov har sin grund i att företaget måste uppgradera affärssystemet, då SSD 

(SAP Support Department), kräver den nya versionen av SAP inom ett företag, för att SSD 

skall kunna hitta information om företaget.  

 Den andra faktorn handlar om företagets egna behov av IT-tjänster, för att täcka efterfrågan på 

affärsenheter inom företaget. Deras behov inom IT är, ”Active Directory”, för att förbättra 

programhantering i Windows 2000, vilket är en viktig faktor som påverkar deras beslut med 

att uppgradera sitt system 

 Den tredje och sista faktorn berör riskreducering som definieras av företagets policy där beslut 

förekommer, såsom att företagets support från leverantörerna inte ska upphöra. Anledningen 

till varför det är så viktigt med supporten är för att leverantörerna sätter krav på företaget att 

uppgradera affärssystemet eftersom att företaget inte kan få support med äldre versioner av 

systemet. (Khoo & Robey, 2007)  

Extern påverkan: 

Efter att affärssystemet är infört behöver företaget support av leverantören för att hantera systemet. 

Detta kan leda till att företag blir beroende av leverantören till följd av att de måste göra vad 

leverantörerna uppmanar dem till. Med stora producenter som SAP och Microsoft i detta fall, blir 

företag beroende av leverantörerna, vilket leder till att företaget måste uppgradera sitt 

affärssystem. Genom att leverantörer minskar supporten i de gamla versionerna så har företagen 

inget annat val än att uppgradera och byta till den nya versionen av affärssystemet. (Khoo & 

Robey, 2007) 

Utveckling av affärssystemet bör ske tillsammans med kunderna och inte enbart från leverantörers 

sida. Kunderna kan tillföra verklighetsförankring och öka möjligheten för leverantören att inte 

förbise viktiga detaljer i kommande systemutveckling. Det är viktigt att se till att funktionalitet 

som kunden har på sin önskelista, som inte finns i standardversionen, finns med i nästa version. 

(Monten, 2003) 

Inom det traditionella affärssystemet betalar kunden var femte år underhållskostnad till 

leverantören. I kostnaden ingår uppgradering, oavsett om kunden har använt den köpta versionen 

eller nya versioner som släppts under dessa fem år. Detta är en branschstandard mellan kunder och 

leverantörer av affärssystem sen många år tillbaka. Utöver underhållskostnad är konsultavgifter 

per timme en stor kostnad när det gäller uppgradering. Detta beror på att efter uppgradering kan 

problem uppstå eller att personal behöver utbildas av leverantörens konsulter. (Heed, 2014) 

I en tidigare studie som gjordes av Jelenic och Rattanajinda observerades effekten av kostnader i 

samband med uppgradering hos ett företag. Undersökningen gav indikationer på att en 

uppgradering inom ett affärssystem i enskilda fall kan ha kostnader som motsvarar samma kostnad 

som att köpa ett helt nytt affärssystem. Vidare visade undersökningen att själva uppgraderingen 

inte kostar, däremot debiteras kostnader för konsulter per timme. Konsulttimmarnas kostnad kan 
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variera mycket och detta medför svåra ekonomiska konsekvenser inom vissa företag. Enligt 

studien är kostnaderna för uppgradering vanligtvis höga vilket kräver tidig resursplanering. Det är 

av vikt att inte låta sig påverkas för mycket av systemtillverkarnas rekommendationer för 

uppgradering, samt att ta noggrann hänsyn till information från systemtillverkarna innan något 

avtal gällande support avtalas. Anledningen till denna försiktighet, är att det i vissa fall det finns 

systemtillverkare som tvingar dess kunder till uppgradering. Om företaget tar detta i beaktande, 

riskeras avtalet för support att upphöra hos den utvalda systemtillverkaren. (Jelenic & 

Rattanajinda, 2006) 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras all material som samlats in från intervjuer som genomförts för denna studie.   

4.1. Företaget 
Företaget är ett fastighetsbolag i Eskilstuna. De arbetar inom bostäder, lokaler, 

näringsverksamheter och logistik. Företaget äger ca 6 000 lägenheter i centrum och på 

landsbygden i Eskilstuna. Verksamheten är uppdelad i två distrikt, öst och väst där arbetar ett antal 

arbetslag och de har över 350 anställda. År 2013 hade företaget en omsättning på över en miljard 

kronor. 

Företagets affärsidé grundar sig på att vara ett ledande bolag som ständigt utvecklas. Bolaget vill 

vara ett attraktivt val för dess anställda och kunder.  

4.2. Företagets dokument 
Det första dokumentet är ekonomihandboken som beskriver arbetsrutiner i företagets 

ekonomiarbete. Det innehåller lagar och krav som företaget använder, 

organisationsstruktur/ansvar, kommunikation, dokumentation, budget, bokslut, kodstrukturer 

m.m. Den delen som kommer att används i studien är informationen om kodstrukturer, där de 

illustrerat en bild av kodstrukturer. Kodstrukturerna delas upp till sju dimensioner där dimension 

0 är kontonummer, dimension 1 är fastighet, dimension 2 är projektnummer, dimension 3 är 

anläggning eller lag, dimension 4 är arbetsorder, dimension 5 är kostnadsbärare, dimension 6 är 

investering typ och dimension 7 som är ledig. 

Det andra dokumentet är rutinbeskrivning attestant selfservice eller elektronisk faktura hantering. 

Dokumentet beskriver om hur användare ska använda Agressos webbservice. Agressos 

webbservice är en webbsida som användare kan logga in för att hantera fakturor. I dokumenten 

handlar det om beställningar, fakturans flöde, uppgifter för attestant och hanterings processer. Den 

delen som studien använder sig utav är sidorna som består utav arbetsflöde. Där kan användare se 

personers namn som finns i fakturans flöde. (Bilaga 3.2 punkten 3). Dessutom är det några sidor 

som användare kan vidarebefordra, parkera och avvisa faktura. Det finns en funktion där 

användarna kan skriva in sina kommentarer för att stärka information och datakvalitet (Bilaga 

3.2.1-3).  

Funktionerna i Agresso webbservice är begränsade och har mindre funktioner än Agresson som 

finns i databasen. Därför används Agresso webbservice mest för att beställa varor, tjänster och 

godkänna fakturor, medan Agresson som finns i databasen används för avancerade uppgifter, så 

som ekonomin och löneavdelningens uppgifter.  

4.3. Personliga intervjuer 
Sammanlagt har sex personer intervjuats, följande:  

 Respondent 1, Ekonomichef, har varit anställd i 17 år och sitter i ekonomiledningen, med 

många års erfarenheter sen tidigare. Respondenten är även med i ledningen och informerar 

styrelsen och VD med ekonomiuppgifter, samt är med på styrelsemöten.  

 

 Respondent 2, Lönechef, påbörjade arbete på företagets dotterbolag först, år 1999, innan 

en flytt till studiens företag, år 2010. I företaget är personen lönechef och har även ansvar 

för redovisning, prognos och uppföljning av gruppservice. Dessutom har respondenten 

ansvar som systemförvaltare för affärssystemet. 
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 Respondent 3, Projektcontroller, har varit anställd i 8 månader och arbetar på 

projektavdelningen med ekonomifrågor och hjälper projektledarna med prognosarbeten, 

budget, investeringar och fakturering. Respondenten arbetar med lite allt möjligt, men som 

berör projekt. 

 

 Respondent 4, Redovisningsansvarig, har varit anställd i 14 år och har befattningen som 

redovisningsekonom, vilket innebär att mycket arbete sker kring sammanställning av 

företagets budget, med två prognoser per år, varav en per sista april samt en per augusti 

månad. Vidare jobbar personen med bokslutet. Mycket av arbetet sköts ute på de olika 

distrikten, men arbetet sammanställs på huvudkontoret tillsammans med ekonomichefen 

inom huvudkontoret. Sedan har respondenten ansvar för momshantering, samt fastigheter. 

 

 Respondent 5, Ekonomiassistent, har arbetat med Agresso sedan år 2000. Till en början 

arbetade personen med kravhantering, om kunder var förenade med betalningar och 

skickade krav med fakturor till dessa personer. Därefter påbörjade respondenten arbetet vid 

distrikt väst under 2007, dock med arbetsuppgifter utan Agresso. År 2010 arbetade 

respondenten med hantering av fakturor från förvaltare. De fakturor som skapades på 

lägenhetsavdelningen skickas vidare via ekonomiassistenten för kontering och har en 

förvaltare i anknytning.  

 

 Respondent 6, Löneadministratör, har varit anställd i fyra månader. Respondentens 

arbetsuppgifter är inom lön och en del inom ekonomiområdet. 

 

4.3.1. Användning av affärssystem 
År 1998 grundades företaget och då implementerades Agresso som företagets affärssystem. Utan 

Agresso anser redovisningsansvarige att det skulle vara svårt att få fram de uppgifter som idag tas 

fram av affärssystemet. Hela dagarna ställs frågor, jämförelser och prognoser vilket visar på att 

affärssystemet är ett viktigt verktyg för företaget. Den redovisningsansvarige arbetar mest med 

ekonomimodulen, där frågor matas in med sina svar. Det finns dock inte många fasta rapporter på 

hur frågorna byggs upp utan de bildas självmant vilket gör att anställda får ut det de vill ha. 

Respondenten arbetar mycket med uppföljning vilket gör att verktyget inom ekonomimodulen gör 

det enkelt och flexibelt att skapa frågor i systemet.  

Projektcontrollern har nytta av affärssystemet, eftersom personen har hand om faktureringen av 

projekt, budgetering och investering. Respondenten använder även systemet för att söka upp de 

olika projekt de har på gång i verksamheten. Affärssystemet underlättar arbete genom att 

respondenten kan söka fram projektekonomin väldigt specifikt. 

Ekonomichefens arbetsuppgifter kräver affärssystemet som verktyg. Respondentens 

arbetsuppgifter handlar om bland annat ekonomistyrning och rapporter, där all information som 

behövs kräver användning av affärssystem för att kunna hitta relevant information. Utan 

affärssystemet blir arbetet svårt att hantera. Även lönechefen har en stor användning av 

affärssystemet då alla uppgifter utförs genom systemet, vilket gör att systemet blir ett stort 

hjälpmedel för arbetet. 
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Med arbetsuppgifter som ekonomiassistenten hanterar, exempelvis fakturor från förvaltare, krävs 

affärssystemet som verktyg inom hanteringen. Vid hantering av fakturor loggar respondenten in i 

affärssystemet där det finns information om varje faktura som behöver granskas. Information så 

som leverantörens namn, beställarens namn (företagets anställda som beställt varan eller tjänsten), 

belopp, kredit och moms belopp finns. I stort använder ekonomiassistenten affärssystemet till de 

flesta arbetsuppgifter. 

Affärssystemet är ett viktigt verktyg för löneadministratören. I de flesta av respondentens 

arbetsuppgifter behövs hjälp av systemet för att hantera information så som arbetsavtal och 

rapporter. Dessutom är Excel ett program som används för att underlätta arbetsuppgifterna. I 

affärssystemet finns en funktion som användare kan länka information från, via Excel till 

affärssystemet direkt och vice versa, vilket behövs för arbetet.  

4.3.2. För- och nackdelar 

Fördelar  

Eftersom systemet är flexibelt kan användare styra systemet genom att bygga 

informationssökningen och hur de vill söka information. De kan söka exempelvis på fastigheter 

och sedan sammansluta fastigheterna med flera olika saker såsom lag, förvaltare och område. Detta 

kallas verksamhetsanpassat affärssystem, enligt lönechefen och ekonomichefen. Respondenterna 

är överens om att affärssystemets flexibilitet är en stor fördel. Ytterligare en fördel för 

projektcontrollern är att det går att begränsa sökningen genom att söka på projektnummer och 

fastighetsnummer när personen vill få ut något specifikt om ett visst projekt. Dessutom anser 

ekonomichefen att det är till en stor fördel att det på ett väldigt enkelt sätt kan exportera data från 

systemet till Excel. 

 

Nackdelar 

Trots att flexibilitet vid användning av affärssystemet är en fördel, kan det även vara till en nackdel. 

Det kan finnas för många funktioner i systemet att välja mellan. Om användaren exempelvis söker 

på lön i systemet, kommer fler alternativ upp om vilken löneavdelning de vill ha information om, 

exempelvis kostnadsbärare och lagar om lön. Dessa funktioner leder till att användaren väljer vilka 

alternativ och hur mycket fakta de vill ha. Det kan skapa förvirring för användaren på grund av de 

olika valmöjligheterna. Denna nackdel har respondenterna i undersökningen varit överens om.  

Projektcontrollern berättar att användare kan hitta samma uppgifter genom att söka på flera olika 

sätt och flera olika vägar.  Därför anser respondent 3 att systemet är komplicerat. Respondenten 

anser att det är svårt att navigera i systemet, och kunskapen hos användaren begränsar 

användningen av systemet. Har användaren för lite kunskap om systemet blir det svårt att använda 

det.  

Redovisningsansvarige nämner att det tar längre tid att lära sig systemet i jämförelse med andra 

system, vilket ekonomichefen är överens om. Vad erfarenheten har visat är att det oftast tar upp 

till sex månader för att kunna behärska systemet och bli insatt i ekonomimodulen.  

Löneadministratören tar hand om kollektivavtal och lagstiftningar, vilket kräver ett system som 

kan hantera detta på ett bra och smidigt sätt. Enligt respondent 6 kan Agresso inte uppfylla arbetets 

krav lika bra som de många andra lönesystem personen använt tidigare. Respondenten upplever 

även att systemet är riktat mot den internationella marknaden och inte den svenska marknaden, 

därför är det svårt att anpassa arbetsuppgifterna till systemet. 
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4.3.3. Kompetens av affärssystemet 
Vid installationen av affärssystemet, år 1998, gick inte personalen på extern utbildning. Företaget 

valde istället att ha internutbildning. Konsulter togs in till företaget för att utbilda hela personalen. 

Personalen har därefter varit på enstaka kurser för att öka kompetensnivån, berättade 

ekonomichefen. 

De flesta respondenterna har fått gå både interna och externa utbildningar. Löneadministratören 

har fått gå en internutbildning men projektcontrollern har ännu inte fått någon utbildning. Därför 

tycker projektcontrollern att det tar lång tid att lära sig systemet, då respondenten lär sig systemet 

på egen hand. Enligt lönechefen är det en bra strategi att som nyanställd lära känna företaget och 

dess system först innan företaget skickar ut den anställda på utbildning. Respondenten påstår även 

att det är viktigt med internutbildning, då personalen får lära sig affärssystemets upplägg, så som 

kodsträngar och kopplingar mellan olika funktioner. Redovisningsansvarige håller med lönechefen 

om att personalen lär sig mer om systemet med en internutbildning. Samtidigt anser personen att 

förståelsen för affärssystemet förenklas med hjälp av utbildning med en översiktlig plan 

tillsammans med en extern utbildning. Emellertid anser lönechefen och ekonomiassistenten att det 

är bättre om personalen får gå en intern utbildning innan den externa utbildningen. 

4.3.4. Uppgradering 
Senaste tillfället en omfattande uppgradering infördes inom företaget påbörjades 2009 och 

färdigställdes 2010, då många förbättringar genomfördes, men det uppstod även några problem. 

Vid denna uppgradering hade fastighetsbolaget en konsultfirma till hjälp som drev projektet 

externt, tillsammans med systemansvariga, det var även de som fixade problemen efter 

uppgraderingen. Däremot blev alla anställda involverade i uppgraderingen, då det var en 

omfattande uppgradering, som pågick över sex månader, enligt ekonomichefen. Att medföra något 

nytt och till exempel göra förändringar av ett system medför alltid problem som sedan måste lösas. 

Det gäller därför att ha en bra planering och göra det i tid för att minska problemen som kan uppstå, 

påstår ekonomi- och lönechefen. 

Lönechefen berättade att uppgraderingsprocessen vanligtvis börjar med att företaget får testa den 

nya versionen. Om systemet fungerar utan problem inom en viss tid uppgraderar företaget den nya 

versionen till sin databas. Testtiden kan bero på hur stor uppgraderingen är, hur många detaljer 

som förändras och hur omfattande företaget är. Om det är en omfattande uppgradering i ett stort 

företag kan det ta cirka en månad för att testa programvaran. Uppstår det problem får konsulten 

komma och lösa problemet innan affärssystemet uppgraderas. Det stämmer överens med 

erfarenhet om uppgraderingar som löneadministratören har haft på tidigare arbetsplatser. 

När företaget väl bestämde sig för att uppgradera affärssystemet så visste de att det kommer ta en 

lång tid innan uppgraderingen är klar, eftersom det är många företag inom koncernen och alla deras 

affärssystem uppgraderas samtidigt, då de använder sig utav samma system. För att förhindra 

problem med anställdas uppgifter och arbeten, använde de sig utav en annan databas där de 

anställda kunde fortsätta jobba medan uppgraderingen skedde, nämner ekonomiansvarige. 

 

Förändringar efter uppgraderingen 

Enligt redovisningsansvarige fungerade det bra vid denna förändring av den nya versionen, men 

mycket arbete lades ner i det. Respondenten berättar vidare att vid uppgraderingen till version 5.5, 

byttes kontoplanen ut. Den nya versionen har även en så kallad kodsträng, vilket saknades i den 
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tidigare versionen. Redovisningsansvarig har även hand om hur data dokumenteras, samt vilka 

dimensioner som tas med. Några tycker att det har varit negativt att verksamheten tagit med 

dimensioner i systemet, medan andra har sett det som en fördel för att underlätta skapandet av 

frågeställningar i programmet. 

För redovisningsansvarige var en förändring efter uppgraderingen att moms systemet byttes ut. 

Momshanteringen har efter uppgraderingen blivit mindre omfattande och enklare. Däremot har det 

blivit svårare för personen som konterar att läsa av informationen gällande moms i och med att 

verksamheten inte får lyfta momsen, momsen ligger i kostnaden, vilket gör det svårare att se själva 

momskostnaden. Än idag kan det vara svårt att rätta information gällande moms. Tidigare utfördes 

konteringar i pappersformat men numera finns fakturan digitalt i databaser och konteras via 

webbportalen där konteringsregler finns. Där bestäms det även vem som skall attestera fakturorna. 

Det var ett helt nytt arbetssätt gentemot tidigare då personer hade fakturorna bredvid sig på papper 

och därefter behöva kontera de manuellt, berättade ekonomiassistenten.  

 

Val av uppgraderingar 

När företaget har gjort uppgraderingar har arbetet blivit effektivare och det går snabbare. De har 

varit uppmärksamma och haft översyn på de nya uppgraderingarna som gjorts under åren, enligt 

ekonomichefen, men nämner även att när affärssystemen får in en ny version, har de inte längre 

support på den gamla versionen efter en period. Därmed kan företag inte hålla sig till den gamla 

versionen hur länge som helst. Företaget vill dock inte heller vara först ut med att uppgradera den 

nya versionen eftersom det ofta förekommer buggar och fel. Därför väntar företaget med att 

installera den nya versionen tills buggarna är korrigerade. 

Löneadministratören förklarade att uppdatering för lönesystemet sker varje år, detta för att 

uppdatera ny information, nya lagar och/eller rekommendationer från skatteverket. När 

uppdateringen sker, är det dataserviceavdelningen för koncernbolag som läser in uppdateringen. 

Företaget behöver därför inte göra någonting i det avseendet eftersom det sköts av 

serviceavdelningen. 

Lönechefen berättade att företaget försöker göra de uppgraderingar som är nödvändiga och som 

kommer till nytta för företag. Företaget borde göra detta för att inte komma efter med nya 

funktioner och korrigeringar samt att leverantören efter en viss tid inte ger support avseende de 

äldre versionerna av systemet. För att undvika problem gällande support, behöver företaget 

ständigt uppgradera sitt affärssystem som leverantören erbjuder. 

 

Kostnad 

Företaget betalar 300 000 kronor per år, för underhållskostnader. Beloppet är enbart för 

ekonomisystemet och för lönesystemet som kostar 320 000 kronor per år. Företaget anordnar 

löneutbetalningar till flera företag inom koncernen med hjälp av lönesystemet. I underhållsavgiften 

ingår små uppgraderingar t.ex. patchar. Däremot kostar det mer med omfattande uppgraderingar, 

vilket innebär att strukturen i affärssystemet förändras. Det senaste tillfället som företaget utförde 

en omfattande uppgradering var år 2010, med en kostnad på 2,5 – 3 miljoner kronor vilket 

ekonomichefen tycker är kostsamt. Varje uppgradering kostar olika, beroende på antalet timmar 

för konsulterna. Kostnad för uppgradering finns med i licenskostnader. Men när de väl ska 

uppgradera nya versionen så kostar det att ha konsulter på bolaget och då betalar företaget 
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konsulterna per timme. Som ett exempel kan en konsult inom löneavdelningen ta upp emot ca 

1700 kr/timme och kostnader för att skicka personalen för extern utbildning är 10 000 kr/dag enligt 

ekonomichefen.  

 

4.4. Förbättringsförslag 
I helhet är de flesta av respondenter nöjda med affärssystemet och anser att det är ett viktigt verktyg 

för att utföra arbetsuppgifter.  

Respondenterna gav några förslag för förbättringar gällande affärssystemet. Lönechefen anser att 

affärssystemet borde förbättra gränssnitten eller strukturera systemet så att den blir mindre 

komplicerat, systemet borde bli enklare att förstås och användarna ska kunna hantera den utan 

mycket kunskap om själva systemet. Projektcontrollern önskar även att Webb-Agresso och 

prognosverktygen ska förbättras. Exempelvis när en prognos skapas inför sista april och 

redovisaren får ett utfall för sista april, så skulle det vara till stor fördel att kunna få ut helårssiffror 

i rapporten, vilket i dagsläget inte går att få. Vidare skulle det vara positivt om redovisaren skulle 

kunna lägga till förklarande text när en händelse registreras i systemet. Det skulle även vara enklare 

att hantera systemet om användaren skulle kunna gå tillbaka till gamla verifikationer när någonting 

har ändrats i en händelse, där en text med förklaring kan läggas till, exempelvis att ärendet är 

omkonterat eller redigerat, påstår redovisningsansvarige. 

Ekonomiassistenten anser att det skulle underlätta för användaren av systemet om det var möjligt 

att se bilder över layouten av systemet på ett mer väldisponerat sätt, som ett system med olika 

fönster vilket gör det enkelt att navigera mellan flera alternativ. Ekonomiassistenten anser att det 

skulle bli enklare att navigera om det skapades ett Windows liknande affärssystem. 

Löneadministratören anser dock att det skulle vara bättre att få in ett nytt och bättre affärssystem 

medan ekonomichefen anser att affärssystemet inte behöver förbättras, eftersom det passar för 

ekonomiarbetet. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer det att analyseras kring det empiriska materialet som fallstudien resulterat i. Under 

analysen användes den analysmodell som studien kom fram till vid framtagandet av referensramen. Under 

själva analysen kommer olika beståndsdelarna att analyseras var för sig.  

5.1. Användning av affärssystem 
Magnusson och Olsson påstår att det finns två varianter av affärssystem. Dessa är standardiserat 

och verksamhetsanpassat affärssystem. Ett standardiserat affärssystem är centraliserat och kräver 

en anpassning till affärssystemet från företagets sida och ett verksamhetsanpassat affärssystem är 

ett affärssystem som kan anpassas utifrån företagets strategiska mål, dess processer och 

företagskultur. De flesta respondenterna anser att affärssystemet är anpassat efter företagets behov 

och själva verksamheten. Anledningen till detta kan vara att affärssystemet har stöd för 

anläggnings- och fastighetsbranscher som även UNIT4-Agresso påstått. Affärssystemet anses vara 

ett verksamhetsanpassat affärssystem då systemet är flexibelt att använda, vilket leder till att 

användare kan designa informationssökningen som de vill, vilket betyder att affärssystemet 

anpassas efter deras arbetsprocess.  

Studiens respondenter anser att de behöver stöd av affärssystemet för att utföra arbetsuppgifter. 

Eftersom all information samlas i databasen av affärssystemet blir arbetsuppgifterna näst intill 

omöjliga att utföra utan systemet. Granebring påstår att affärssystem är ett datorbaserat 

informationssystem som stödjer företagets verksamhet genom att hantera företagets aktiviteter. 

Utifrån detta går det att förstå att affärssystemet är ett viktigt stödverktyg för företaget, för att 

kunna utföra dess arbetsuppgifter, även om de upplever att behovet inte kan uppfyllas inom 

löneavdelningen. 

5.1.1. Fördelar 

 Effektiva processer 

Magnusson & Olsson beskriver att företag behöver anpassa sina arbetsprocesser efter 

standardiserat affärssystem. Genom att processerna är planerade ger det en hög grad av styrning 

av affärssystemet som utgör rutiner för användare, därför blir det enklare för anställda att följa 

med i systemet och veta vad som är möjligt att göra. Detta leder till en effektivare process. Ett 

verksamhetsanpassat affärssystem kan ge mindre effektiva processer, eftersom användaren arbetar 

på samma sätt och med samma rutiner som de tidigare haft. Detta kan vara mindre effektivt, då 

varje användare har sina egna rutiner och arbetssätt. 

Studiens respondenter upplever att affärssystemet anpassas efter deras behov och deras 

arbetsprocess. Dessutom påbörjades rutiner av deras arbetsprocesser samtidigt som när de började 

använda affärssystemet, vilket gör det svårt att analysera om det är affärssystemet som utgör 

rutinerna till dem eller tvärtom. Vidare är det omöjligt att jämföra med andra system, eftersom 

företaget enbart använder det affärssystemet. De flesta respondenter upplever dock att deras arbete 

blir effektivare med hjälp av affärssystemet. Företaget har använt affärssystemet under en lång 

period, drygt 20 år från det att företaget grundandes, vilket leder till att de har rutiner inom 

arbetsprocesserna och användning av affärssystemet på ett bra sätt. Där av skapas effektivitet i 

arbetet.  
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 Bra kontroll 

Standardiserade affärssystem har en enkel struktur för användning som gör det enkelt för ledningen 

att med hjälp av affärssystemet ha full insyn i verksamheten. Cheferna använder affärssystemet 

för att utföra sina arbetsuppgifter. Dock är cheferna överens om att deras affärssystem inte har en 

enkel struktur. Det krävs kunskap om affärssystemet för att kunna använda det på ett bra sätt. En 

anledning att cheferna är nöjda med affärssystemet kan vara att de använt systemet under en längre 

tid, ekonomichefen i 17 år och lönechefen i 15 år. Detta leder till att de har kunskap om 

affärssystemet, vilket gör det enklare för dem att använda det till att utföra sitt arbete.  

 Datakvalitet 

Magnusson & Olsson påstår att datakvalitet ökas genom kontroll över processtrukturen och 

informationsflödet. I ett standardiserat affärssystem finns starkt stöd för användaren att se om 

informationen förändrats och vem som har gjort dessa ändringar. Enligt företaget finns det stödet 

i företagets affärssystem, se Bilaga 3. Utifrån fakturaflödet kan användaren se vad som pågår vid 

hantering av fakturan, hur lång tid det tagit tills fakturan kommit till personen och när fakturan 

skickas vidare till nästa person. Det finns även en funktion där användaren kan kommentera sin 

anledning till varför fakturan ändrats, skickats tillbaka eller skickats till andra personer innan 

attestering. Funktionen skapar kontroll över processtrukturen och informationsflöde i 

affärssystemet, vilket leder en hög datakvalitet i systemet. 

 Anpassas efter arbetsprocessen 

Solution påstår att ett verksamhetsanpassat affärssystem kan anpassas efter företagets 

arbetsprocesser, vilket är en fördel för företag som använder systemet. Respondenterna är överens 

om att den stora fördelen med affärssystemet är flexibilitet. Systemet anpassar arbetsprocesser och 

har stöd för företagets bransch. Alla företag kan inte använda samma system eftersom olika företag 

behöver olika funktioner i system. Studiens företag behöver ett affärssystem som kan hantera 

anläggningstillgångar, moms och projekt.  

 Kan vara kreativt 

Verksamhetsanpassat affärssystem ska anpassas efter företagets arbetsprocess. Detta leder till att 

användaren kan fortsätta med egna arbetsrutiner och har möjlighet att vara kreativ i sitt arbete, 

eftersom de inte upplever att arbetsprocessen begränsas eller styrs av affärssystemet. Under 

intervjuerna framkommer det att affärssystemet ger möjlighet för användarna att använda sig av 

olika informationssökningar. Användaren anpassar sökningen på ett sätt som passar deras behov. 

Detta leder till att användarna kan vara kreativa i att välja hur de vill hitta informationen, vilket är 

en fördel gällande verksamhetsanpassat affärssystem. 

 

5.1.2. Nackdelar 

 Kostsamt och svårt att utveckla affärssystem 

Enligt Jelenic & Rattanajinda, kan utveckling av det verksamhetsanpassade systemet medföra 

indirekta kostnader, eftersom kostnader som uppstår utanför den ursprungliga budgeten är just 

kostnader för utbildning av personal. Flera övriga kostnader kan uppstå såsom kostnader för 

uppdatering och licenskostnader. Utvecklingen av ett verksamhetsanpassat affärssystem inom ett 
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företag är en svårhanterlig process. Det krävs mycket tid vid uppgraderingen och det är mer 

komplicerat gentemot ett standardiserat system. 

Enligt ekonomichefen var det kostsamt att uppgradera affärssystemet, kostnaden för den senaste 

uppgraderingen uppgick till cirka 3 miljoner kronor. Uppgraderingskostnaden bestod av bland 

annat konsulter som kostade 1700 kr/timme och kostnaden för extern utbildning av personal 

uppgick till 10 000 kr/dag per person. Utbildningskostnader är därmed en viktig faktor att tänka 

på för ett företag, då det är kostsamt att ge utbildning till personal, men även att hyra in konsulter 

när personal kan ha svårigheter vid användning av systemet efter en uppgradering.  

Den höga kostnaden på cirka 3 miljoner kronor kan bero på att uppgraderingen av systemet pågick 

i över sex månader. Det kan bero på att företaget är ett specifikt företag som behöver nya specifika 

funktioner till systemet som passar just det företaget. Vidare används systemet i flera företag i en 

koncern, vilket är ännu en anledning till att det tar längre tid att uppgradera och därför blir det 

kostsamt för företaget att uppgradera affärssystemet. Systemet är komplicerat 

Solution påstår att ett verksamhetsanpassat system har ett speciellt strukturerat system som är 

utformat för att kunna uppfylla företagets behov, vilket är mer komplicerat än vid ett standardiserat 

affärssystem. Det krävs även mer tid att uppgradera ett verksamhetsanpassat affärssystem 

gentemot det standardiserade systemet. För att de har extra funktioner och tillägg som företaget 

begärt om. En liknelse kan vara när en individ köper en sportbil, då individen köper till extra 

utrustning, vilket tar tid för företaget att tillverka. På samma sätt tar det tid att uppgradera ett 

verksamhetsanpassat affärssystem inom ett företag, då den likaså är kundanpassad.  

Respondenterna upplever att affärssystemet är komplicerat. Orsaken till svårigheten kring 

användningen av affärssystemet beror dels på att det framkommer flera alternativ vid en sökning 

i programmet vilket förvirrar användaren men även att det kan vara svårt vid navigering inom 

systemet, i synnerhet för en anställd som precis börjat lära sig systemet. Det kan finnas olika 

orsaker till svårigheten att använda systemet, det kan bero på utbildningen anställda har fått inom 

affärssystemet och även hur länge de använt systemet. Studien visar en tendens att användarna 

som varit anställda under en längre tid är nöjda med systemet och finner färre svårigheter vid 

användningen. De nyanställda upplever dock att systemet är svårhanterligt och komplicerat 

 

5.2. Kompetens av affärssystem 
IT-kompetens är betydelsefull för användare för då finns möjligheten att påverka affärssystems 

process. Därför är det viktigt att hålla IT-kompetensen på en hög nivå i organisationen, påstår 

Myreteg. Konradssons menar utifrån sin undersökning att användare som inte har fått tillräcklig 

med kunskap genom utbildning av affärssystemet kan skapa missnöje bland de anställda. De flesta 

respondenter har varit anställda i företaget i flera år och majoriteten har gått ut någon utbildning 

vid olika tillfällen. Dessutom har de använt affärssystemet sen de varit anställda och är därmed 

kunniga gällande användningen av affärssystemet. Löneadministratören har varit anställd i fyra 

månader men har redan gått en internutbildning. Medan projektcontrollern har varit anställd åtta 

månader men har inte fått gå på någon utbildning. Anledning till detta är för att företaget inte haft 

resurserna och behovet av att skicka projektcontrollern till utbildning samt för att 

projektcontrollern inte använder affärssystemet lika mycket som löneadministratören.  
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Projektcontrollern berättade dock att även om dennes kunskap av affärssystemet inte är omfattande 

och att controllern fortfarande lär sig mer om det, så är respondenten nöjd med affärssystemet. Att 

inte ha tillräcklig kompetens skapar inte missnöje hos respondenten. Däremot är 

löneadministratören missnöjd med affärssystemet, trots att löneadministratören genomgått en 

intern utbildning. Anledningen av denna missnöjdhet hos löneadministratören kan bero på att 

projektcontrollern inte använt lika många affärssystem förut som löneadministratören. Med 

erfarenhet av användning utifrån många affärssystem, kan löneadministratören själv jämföra 

Agresso med andra affärssystem, därmed blir det enklare för löneadministratören att uppleva 

missnöjdhet. Om fler affärssystem jämförs, kan värderingen av affärssystemet minskas. En viktig 

anledning till att löneadministratören är missnöjd kan beskrivas såsom respondenten citerade, 

”Agresso är inte ett lönesystem i botten, utan att det snarare är ett ekonomisystem”. Därmed 

påstår respondenten att lönesystemet inte uppfyller löneavdelnings behov. 

 

5.3. Uppgradering 
Enligt Hedman, Nilsson, & Westelius finns det företag som hävdar att alla äldre versioner av 

affärssystemet är komplicerade, erbjuder relativt låg användarvänlighet och är dyr för användarna 

inom organisationerna, därmed kan detta leda till att företag efterfrågar utveckling av systemet. En 

faktor som får företaget att uppgradera äldre affärssystemet till den nya enligt lönechefen och 

ekonomichefen, är för att undvika problem gällande supporten, vilket är en extern påverkan. 

Eftersom leverantören av affärssystemet inte ger support för de äldre versionerna efter en viss 

period. Detta leder till att företag blir beroende av leverantören, på så sätt att de blir tvungna att 

göra det som leverantören uppmanar de till och det kan skapa en obekvämhet.  

”Vi har inga val annat än att följa med…”, säger lönechefen. 

 

Genom att leverantörer minskar supporten i de gamla versionerna så har företagen inget annat val 

än att uppgradera och byta till den nya versionen av affärssystemet, beskriver Khoo och Robey, 

och detta verkar stämma överens med respondenternas svar. Enligt lönechefen väntar företaget ett 

tag efter att den släppts ut på marknaden, innan de byter till den nya versionen. Eftersom att de 

inte vill vara först ut med att uppgradera den, då det oftast förekommer buggar och fel.  

Det finns faktorer så som intern påverkan som leder till beslut av uppgradering hos företag menar 

Khoo och Robey. Ett av dem är IT-behov, där företag är i behov av IT-tjänster för att täcka 

efterfrågor inom företag. Hos företaget utfördes till exempel konteringar i pappersformar men 

numera tar de hjälp av deras IT-tjänster för att kontera och det sker via affärssystemets webbportal. 

I webbportalen finns konteringsregler och där bestäms även vem som skall attestera fakturorna. 

Det var ett helt nytt arbetssätt för användarna, gentemot från att tidigare haft fakturan i 

pappersformat på bordet för att kontera, berättade ekonomiassistenten. 

År 2010 genomförde företaget en uppgradering som kostade de runt 3 miljoner kronor, vilket 

ekonomichefen tyckte var kostsamt. I en tidigare studie som gjordes av Jelenic och Rattanajinda 

observerades effekten av kostnader i samband med uppgradering hos ett företag. Undersökningen 

gav indikationer på att en uppgradering inom ett affärssystem i enskilda fall kan ha kostnader som 

motsvarar samma kostnad som att köpa ett helt nytt affärssystem. Utöver det betalar företaget var 



Upplevelsen av ett affärssystem   Herault Pichamon 
Karimi Aram 

Hasmenian Mazamir 

29 
 

femte år runt 700 000 kronor för underhållskostnader, i kostnaden ingår uppgradering, oavsett om 

kunden har använt den köpta versionen eller nya versioner som släppts under dessa fem år, dock 

kostar omfattande uppgraderingar extra enligt lönechefen. Detta är en branschstandard mellan 

kunder och leverantörer av affärssystem sen många år tillbaka, enligt Heeds. I Jelenic och 

Rattanajindas studie visade undersökningen vidare att själva uppgraderingen inte kostar, däremot 

debiteras kostnader för konsulter per timme. Konsulttimmarnas kostnad kan variera mycket och 

detta kan medföra stora ekonomiska konsekvenser inom ett företag. Detta beror på att efter 

uppgradering kan problem uppstå eller att personal behöver utbildas av leverantörens konsulter. 

Som ett exempel kan en konsult inom löneavdelningen ta upp emot ca 1700 kr/timme påpekar 

ekonomichefen. 

Det är kostsamt att uppgradera affärssystemet, vilket även syns från licenskostnaden. Då 

licenskostnaden är dyr, leder det i sin tur till att uppgraderingen av systemet blir dyrt likaså. 

Agresso har en högst kostnad än de andra 37 affärssystem enligt Upphandlingsguiden från 2007 

av Cookes tabell (se bilaga 4), vilket medför att kostnaden för uppgradering av systemet också kan 

vara högre än andra system. Utifrån guiden, påvisar att de marknadsledande aktörerna av 

affärssystem bland konkurrenter ur bilaga4, inte nödvändigtvis tappat ledningen av priset på 

affärssystem mellan 2007 och 2015. Vidare kan det indikera på en fortsatt ledande position bland 

konkurrenterna inom marknaden. Detta stämmer med det som respondenterna påstår. Anledningen 

som gör att Agresso har ett högt pris kan bero på att systemet har högre antal användare närmare 

bestämt 15 000 personer, jämfört med andra system som maximalt kan ha 8 000 användare.  
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6. Slutsats och diskussion 

6.1 Diskussion 
De flesta av respondenterna är nöjda med affärssystemet och upplever att det är ett bra affärssystem 

för ekonomiarbete. De tycker att det är ett viktigt verktyg för att kunna utföra arbetsuppgifterna 

effektivt. Även övriga delar av affärssystemet anses vara effektivt. För löneavdelningen passar inte 

detta system och det gör arbetet ineffektivt just hos dem. Det kan bli svårt för leverantören att 

skapa ett effektivt affärssystem så att den uppfyller alla avdelningars behov och krav. Därför 

använder företaget flera system i företaget (se bilaga 3.3)för att alla ska kunna utföra ett effektivt 

arbete inom alla avdelningarna. Detta kan vara en orsak till att företaget senare i framtiden behöver 

byta ut det nuvarande affärssystemet till ett nytt, för löneavdelningen.     

Resultatet som studien har fått ut är att affärssystemet är ett verksamhetsanpassat system och anses 

därför vara till en fördel enligt företaget. De för- och nackdelar som nämnts i denna studie utifrån 

företagets syn behöver inte vara den samma hos andra företag bara för att de använder sig utav 

samma affärssystem. Utan det ser olika ut hos andra företag. En av anledningarna till varför de 

inte har samma för- och nackdelar, problem och svårigheter efter uppgradering kan vara att 

leverantörerna anpassar affärssystemet till verksamhetens behov och alla verksamheter ser 

annorlunda ut och har olika behov.  

Den enda svårighet som företaget upplevde vid uppgraderingen var uppgraderingskostnaden. Det 

är kostnaden som företaget betalar för konsulter per timma. Dessa kostnader förekommer när 

företaget tar in konsulter för att uppgradera affärssystemet, lösa problem som uppstått efter 

uppgradering, samt för internutbildning, då företaget tar in en konsult eller flera konsulter för att 

utbilda de anställda i företaget. Eftersom företaget bytte ut den gamla versionen till en ny och inte 

bara en vanlig uppgradering, blev kostnaderna stora. Anledningen till varför företaget behövde 

flera konsulter som hjälpte dem i företaget var för att det fanns många och nya förändringar i 

systemet samt att det finns flera företag i koncernen som använder samma affärssystem vilket 

kräver en lång process för att systemet ska uppgraderas i alla företag. 

Överlag är kostnaden för uppgradering inte stor, till exempel vid små uppgraderingar där buggar 

rättas till och nya lagar läggs till går uppgraderingen ganska snabbt, därmed behöver inte 

personalen någon utbildning för att kunna hantera systemet och då behöver inte företaget ta in 

konsulter som kostar företaget pengar. Eller när bara ett företag inom koncernen uppgraderar sitt 

affärssystem, då tar uppgraderingen mindre tid och kostnaderna blir heller inte stor 

Fastän företag tycker att uppgradering av affärssystem är kostsamt, tycker de även att det är 

lönsamt då anställdas arbeten blir mer effektivare med de nya funktionerna som den nya versionen 

medför företagen kan heller inte hålla sig till samma version hur länge som helst, eftersom att 

supporten från leverantörerna går ut efter en viss tid. 

Att skapa en server med funktion som en reserv, för att kunna fortsätta det dagliga arbetet under 

uppgraderingstiden, inser företaget inte är en svårighet vid uppgradering, utan snarare att det kan 

bero på att konsulten som de tagit service ifrån, är bra på att planera uppgraderingsprocessen och 

lösa problem som kan uppstå. Detta kan i sig göra att företaget inte påverkas på ett dåligt sätt 

varken med processen eller då svårigheten uppstår i allmänhet. Det innebär att om flera företag 

från samma bransch och samma storlek ska uppgradera samma affärssystem med samma version 
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av uppgradering men använder olika konsulter, kan det medföra olika svårigheter vid uppgradering 

mellan de olika företagen. 

6.2. Slutsatsen 

 Vilka för- och nackdelar medför användningen av affärssystemet i ett fastighetsbolag, 

sett ur användarnas perspektiv? 

Analysen påvisar att respondenterna upplever fördelar av affärssystemet, att affärssystemet 

anpassas efter verksamhetens behov och arbetsprocess vilket kan leda till att användarna kan vara 

kreativa i sitt arbete. Vidare påvisar analysen även att affärssystemet ger en bra kontroll av 

verksamheten för ledningen, eftersom cheferna upplever att deras arbete är effektivt med hjälp av 

affärssystemet. Med en funktion som användarna kan följa fakturaflödet i systemet, upplever 

respondenterna att de har kontroll över arbetsprocessen. Detta kan leda till en hög kvalitet av data 

och effektiva arbetsprocesser. 

Analysen påpekar att respondenterna upplever den största nackdelen av affärssystem vilket är att 

systemet är komplicerat och svårt att navigera i. En annan nackdel som påvisas är 

affärssystemets omfattande kostnader efter uppgraderas. 

Av analysen samt dessa för- och nackdelar går det att utesluta, att systemet är ett 

verksamhetsanpassat affärssystem utifrån, Magnusson & Olsson och Solution. Affärssystemet är 

flexibelt och anpassas efter företagets behov, men samtidigt är strukturen komplicerad. Strukturen 

är komplicerad eftersom det har specifika funktioner till företagets unika behov, då företaget 

verkar inom fastighetsbranschen. Detta kan ibland leda till svårigheter för att kunna uppgradera 

affärssystemet. 

 Vilka eventuella svårigheter finns det inom fastighetsföretaget vid uppgradering av 

affärssystemet och vilka konsekvenser medför det beträffande företaget? 

Analysen påpekar att det enda svårigheten som uppstår med uppgradering som respondenterna 

nämner, är att uppgraderingen är kostsam. Det förekommer kostnader per timme för konsulter, 

vilka är kostnader som är svåra att förutse, eftersom kostnadens storlek beror på hur komplicerat 

systemet är och hur mycket som måste uppgraderas. Kostnaden för konsulter efter uppgraderingen 

beror även på om företaget stöter på problem med den nya versionen.  

Analysen påvisar att företaget är ett specifikt bolag med specifika behov, vilket leder till att de 

använder ett verksamhetsanpassat affärssystem. Vidare har företaget även fler företag i koncernen, 

samt att alla dessa företag använder samma affärssystem. Det innebär att uppgradering av 

affärssystemet tar en lång tid som varar över sex månader. Därmed behöver företaget planera i 

förväg, om hur de ska arbeta under tiden som affärssystemet uppgraderas. För att företaget inte 

skulle hamna efter i deras arbeten, krävdes en reserv inom databasen i syfte att kunna fortsätta 

jobba med de dagliga arbetena under uppgraderingen. Företaget upplever inga svårigheter med 

användningen av reservdatabasen, för att utföra sina dagliga arbeten.  
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De flesta av respondenterna, inser att problem alltid kan uppstå för alla aktiviteter. Det som krävs 

är enbart en bra planering, för att kunna minska eller förhindra de olika problem som kan uppstå. 

Dessutom är det konsulterna som löser problemen om det skulle uppstå, vid uppgradering av 

affärssystemet. 

Utifrån analysen kan vi inse att konsekvenserna efter uppgraderingen är positiv för företaget. Den 

nya versionen förändrar arbetsprocessen från fakturaflödet i pappersform till hantering av fakturor 

via monitor. Detta leder till att arbetsprocessen är effektivare och att personalen har mer kontroll 

över fakturorna. Dessutom leder den nya versionen till en bättre intern kommunikation genom att 

kunna skicka information, filer, bilder eller kommentarer till varandra i organisationen. Efter 

uppgraderingen ger affärssystemet även mer chans åt tillgång för djupare informationssökning. 

Med kodsträng som delar upp till 6-7 dimensioner kan användare söka på mer specifik information 

utifrån egna önskemål. Men detta skapar även en negativ konsekvens till användarna, eftersom 

många alternativ att söka information leder till att de blir förvirrande med själva sökningen för 

information i systemet. Där av kan missnöje skapas bland anställda.  

 

 

Författarna anser att företaget kan optimera kostnader för konsultation, utveckling och 

uppdatering, dock med en väl genomförd plan, då vi observerat hur viktigt det är inom företaget 

att personal utbildas inom systemet. Därmed har dessa personalkostnader sitt värde för företaget 

på lång sikt, men undersökningen visar även att stor del av de anställda under 2015 upplevt att 

användningen av affärssystemet kan vara svårhanterligt till en början, men även vid senare 

tillfällen då förändringar sker inom systemet såsom uppdateringar. 

Att det finns viss de som blivit anställda efter den uppgradering som gjordes sist och inte gått en 

utbildning av affärssystemet, med mindre kompetens för att kunna använda systemet på ett bra sätt 

kan vara ett ytterligare problem. Detta kan skapa ett missnöje bland personal, när de inte har 

tillräckligt med kunskap om affärssystemet och inte kan förstå systemets struktur i detalj, vilket 

leder till att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter på det sätt de önskar att göra. 

 

6.3 Förslag till vidare studier 
Det skulle vara intressant att kunna göra en fallstudie med flera företag, inom olika branscher som 

använder samma affärssystem, för att kunna jämföra deras upplevelser med varandra. Där kan tre 

personer intervjuas från varje företag som använt affärssystemet mycket, under en lång tid av 

anställning d.v.s., mer än 10 år. Med en lång erfarenhet inom affärssystemet av de anställda, skulle 

respondenterna kunna ge en tydlig upplevelse till studien vilket leder till att tydligare för- och 

nackdelar av affärssystemet kan framföras. Det kan även visa på om affärssystemet ser ut olika för 

olika branscher. 

Ett annat förslag är att undersöka flera företag inom samma bransch med samma omsättning, vilket 

affärssystem företagen använder och hur det är effektivt för företagen att kunna observera vilka 

anledningar de har till att välja implementering i sitt affärssystem, samt om affärssystemet 

effektiviserar arbetet för de anställda. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

Frågor om användning av affärssystem 

1. Berätta kort om dig och dina arbetsuppgifter? 

2. Har företaget skickat dig till utbildning inom affärssystemet? 

3. Kan utbildningen förbättra din förståelse och förmåga om affärssystemet? 

4. Hur hjälper affärssystemet dina arbetsuppgifter? 

5. Upplever du att det är något hinder att använda affärssystemet? 

6. Vilken del eller vad tycker du är komplicerat i affärssystemet? 

7. Vad anser ni vara det mest optimala i affärssystemet som kan underlätta ditt arbete? 

8. Om du jämför med affärssystem som du använt tidigare eller har erfarenhet med, vilket 

tycker du då är bättre att använda? Varför? 

9. Har affärssystemet innebärt att det är lättare att få tillgång till information? 

10. Känner du att det finns något som begränsar din flexibilitet vad gäller affärssystemet? 

11. Vad vill du förbättra med affärssystemet? 

12. Är ni nöjda/missnöjda med ert affärssystem?  

13. Tycker du systemet borde bytas ut? 

14. Har det hänt att era lösningar blivit föråldrade för att inte klara av era krav på ständiga 

förbättringar?  

 

Frågor om uppgradering 

1. Hur påverkas ditt arbete under & efter uppgradering? 

2. Uppstår några problem eller svårigheter med uppgraderingen? Vilka? Hur löser ni detta? 

3. Tycker ni att det är väsentligt med uppgradering av affärssystem? 

4. Tycker ni att arbetet blev enklare på något sätt eller tvärtom efter uppgraderingen? Hur? 

5. Förändras din arbetsprocess efter uppgraderingen? Hur? 

6. Har du utbildat dig om affärssystemet efter uppgraderingen? 

7. Har ni märkt av några förbättringar (produktivitetsförbättringar) efter uppgraderingar av 

affärssystemet? 

8. Har ni haft problem tidigare gällande uppgraderingar av affärssystemet, isåfall vilka? 

Specifika frågor till löneadministratören 

1. Vad skiljer sig specifikt mellan lönesystemet och andra system? 

2. Har ni övriga program/hjälpmedel för administration inom lönesystem? Om så vilka för- och 

nackdelar finns med det? 
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Specifika frågor till cheferna  

1. Hur ofta uppgraderas affärssystemet? 

2. Betalar ni underhålls- och supportavgifter, utan att ha undvikit uppgradering av 

affärssystemet? 

3. Hur mycket betalade ni för licensen? 

4. Hur länge har ni haft systemet? 

5. Hur mycket kostar det att uppgradera systemet? 

6. När var sista gången som ni uppgraderade affärssystemet? 

7. Hur går ni till väga när uppgradering utförs? Hur ser processen ut? 

8. Hur lång tid tog det för att uppgradera systemet? 

9. Klagar personal om uppgraderingen eller problem efter uppgraderingen exempelvis, att 

arbetet blivit svårare, krångligare? 

10. Hur mycket kostar det för er att uppgradera affärssystemet? 

11. Hur mycket kostar det för er att utbilda personal om affärssystem? 

 

  



Upplevelsen av ett affärssystem   Herault Pichamon 
Karimi Aram 

Hasmenian Mazamir 

c 
 

Bilaga 2 Enkätundersökningen 
Det är 13 respondenter som svarar till enkätundersökningen. De flesta respondenter som svarar på 

enkäten har varit anställda i över tre år, samt har arbetsuppgifter inom ekonomiavdelning medan 

resterande respondenter är controller och projektekonom. De flesta har utbildats inom 

affärssystemet efter dem blivit anställda. Vid frågan om hur lång tid för varje person att kunna 

förstå och använda affärssystemet, varierade svaren mellan två till åtta månader. De som har varit 

anställda under sex månader svarade att de fortfarande lär sig om systemet.  

1. Användning av affärssystem 

Frågor angående användning av affärssystem avser frågorna 5.1 - 5.6,samt 6 – 8. 

Frågor       Inte allt    Absolut Annat 

       1 2 3 4 5 

         (Antal personer som svarar) 

Jag tycker att jag har tillräcklig kunskap för att använda Agresso   1 3 4 3 2  

Jag upplever att utbildningen ökar mina kunskaper inom användning av Agresso  4 3 2 4 

Jag upplever att Agresso underlättar mina arbetsuppgifter    2 5 5 1 

Det går snabbt och enkelt att hitta information med Agresso   1 5 4 2 1 

Agresso är väsentligt för att verksamheten ska fungera på ett effektivt sätt   3 5 5 

Det är enkelt att arbeta med Agresso affärssystem    4 5 1 2 1 

 

2. Uppgradering 

Uppgraderingsfrågor avseende frågorna 5.7 – 5.9. 

Frågor       Inte allt    Absolut Annat 

       1 2 3 4 5 

         (Antal personer som svarar) 

Strukturen i arbetet förändras efter varje uppgradering    1 4 3 1 4 

Det är nödvändigt att uppgradera Agresso kontinuerligt     2 3 6 2 

Arbetet blir mer effektivt vid förbättring av Agresso till följd av uppgraderingar  3 2 5 3 
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Bilaga 3 Företagets dokument 
 

3.1. Kodstrukturer (Kodsträngt) 
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3.2. Rutinbeskrining Attestant selfservice  
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3.2.1 Att vidarebefordra faktura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Att parkera faktura 
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3.2.3 Att avvisa faktura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Systemöversikt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

 



Upplevelsen av ett affärssystem   Herault Pichamon 
Karimi Aram 

Hasmenian Mazamir 

h 
 

Bilaga 4 ERP-Guiden 37 Affärssystem 
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