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Abstract 

 

Marknadskonkurrens och kundernas krav på tillgänglighet och snabbare service, driver på 

företagens behov av att öka sin produktivitet. Genom att effektivisera sina affärsprocesser med 

ett modernt affärssystem, ökar de möjligheten att förbli konkurrenskraftiga. Ett felaktigt val av 

affärssystem kan dock bli kritiskt för företaget och valet bör genomföras metodiskt och 

genomtänkt för att välja rätt affärssystem. 

Uppsatsens syfte är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen 

av ett affärssystem, ur ett systemimplementatörperspektiv, fram till och med ett lyckat urval av 

slutkandidater.  

Primärdata i denna kandidatuppsats har samlats in från intervjuer. Det har genomförts totalt fem 

intervjuer varav tre sondera intervjuer och två skarpa expertintervjuer. Kandidatuppsatsens 

forskningsdesign liknar en fallstudie eftersom de skarpa expertintervjuerna har utförts på två 

olika fallföretag, där respondenter från respektive fallföretag har svarat på en intervjuguide 

baserat på kandidatuppsatsens analysmodell. Analysmodellen har sedan blivit modifierad 

utifrån den genomförda empiriska studien och presenteras i analysen.  

Några av de viktigaste slutsatserna från uppsatsstudien är att verksamheten bör ha tydliga 

strategier och mål, eftersom det lägger grunden för nästkommande faser i 

upphandlingsprocessen. Strategier, mål och funktionella krav ska beskrivas på ett sådant sätt 

att hela verksamheten representeras och tydligt formulerar det som efterfrågas av ett 

affärssystem. Det har även visat sig vara otroligt viktigt att det finns stöd från högsta ledning, 

detta för att verksamheten ska få bästa möjliga förutsättningar att bedriva en lyckad 

upphandlingsprocess. Marknadsundersökningen är också en viktig fas, där information om 

både affärssystem och systemimplementatör ska ingå. Verksamheten vill erhålla information 

om systemimplementatörerna eftersom de söker en systemimplementatör som känns trovärdig 

och som verksamheten kan få en bra relation med. Den sista slutsatsen tar upp att verksamheten 

bör sträva efter ett slutgiltigt val med stor träffyta, eftersom det anses vara mer lönsamt för 

verksamheten att anskaffa ett affärssystem som slipper förändras mot verksamheten.  
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1 Introduktion 

 ___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 
 

Beheshti et al. (2014) beskriver att verksamheter idag ställs inför stora utmaningar som att 

fortsätta utvecklas i takt med ett föränderligt affärsklimat. Verksamheter har under de senaste 

två decennierna bevittnat en enastående period av förändring i fråga om tekniska framsteg 

(Beheshti et al. 2014). Ökad global konkurrens och kundernas krav på tillgänglighet, support 

och snabbare service har lagt en premie på förmågan att hantera dessa externa påtryck (Beheshti 

et al. 2014). Dessa krav innebär att verksamheter måste se över och effektivisera sina 

affärsprocesser för att förbli konkurrenskraftiga, vilket i sin tur leder till att affärssystem 

efterfrågas (Hedman & Andersson 2014).  Affärssystem ger ökad kontroll över verksamheten, 

ger större kommunikationsmöjligheter både internt och externt, samt tillhandahåller 

information i realtid (Pitic et al. 2014). 

Affärssystem är företagsövergripande system som tillhandahåller ett informationsflöde i hela 

verksamheten och hjälper till med att integrera och automatisera affärsinformation och 

processer inom och över funktionella områden i en verksamhet. Det gör det möjligt för en 

verksamhet att uppnå en konkurrenskraftig och strategisk fördel genom att utnyttja fördelarna 

med att etablera bred integrering (Gupta & Naqvi 2017). Affärssystem ger en tydligare bild av 

verksamhetens olika processer samt ger bättre kontroll och underlag för beslutsfattare och gör 

det lättare för en verksamhet att hantera resurser, såsom ekonomi samt mänskliga resurser (Lee 

& Lee 2017). 

Dock bedöms anskaffningen av affärssystem som en högriskinvestering, eftersom den både är 

riskfylld och kostsam (Verville & Halingten 2002). Dessutom är valprocessen av affärssystem 

otroligt kritisk och det är ingen ovanlighet att fel affärssystem väljs i upphandlingsprocessen på 

grund av att valprocessen blir otroligt krävande (Verville et al. 2003).  

Idag kan verksamheter välja att införa affärssystem baserat på tekniska aspekter som bland 

annat kan innebära ersättning av gamla och föråldrade system (Hedman & Andersson 2014). 

IT-sektorn gör ständiga framsteg och affärssystem som låg i framkant för några år sedan kan 

idag ses som ålderdomliga och utdaterade (Hedman & Andersson 2014). Ovan nämnda skäl för 

att välja ett affärssystem är huvudsakligen baserade på ekonomiska eller administrativa orsaker. 

Det finns emellertid andra orsaker som styr valet av affärssystem, inklusive institutionella och 

individuella orsaker. Till exempel kan en verksamhet välja ett affärssystem om deras 

konkurrenter uppfattas vinna konkurrensfördel genom införandet av ett affärssystem eller om 

ett affärssystem har blivit en standard i en bransch (Hedman & Andersson 2014). Att uppnå 

hållbarhet och modernisering i en verksamhet kräver ett holistiskt synsätt där både 

verksamhetens egna affärsprocesser ingår men också hela leveranskedjor och samarbete mellan 

leverantörer och kund (Chofreh et al. 2014). Affärssystem blir allt viktigare i moderna 

verksamheter på grund av sin förmåga att integrera flödet av material, finans samt information 

och stödja organisatoriska strategier (Wei et al. 2005) 

 
Val av affärssystem är den första och möjligen den mest kritiska utmaningen i en omfattande 

process som kan få stor inverkan på hur verksamheter fortsätter att utvecklas och behålla sin 

konkurrenskraft på lång sikt (Pitic et al. 2014).  
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Idag finns en stor mängd affärssystem att välja mellan bland etablerade 

affärssystemsleverantörer och implementationspartners (Haddara 2014). De flesta saluförs med 

en kartlagd struktur för hur affärer bedrivs på bästa sätt och affärssystemen utlovar en 

helhetslösning som ska generera affärsnytta för verksamheten. Beslutet att förvärva ett 

affärssystem blir alltmer komplicerat i en sådan föränderlig och konkurrenskraftig miljö 

(Haddara 2014). 

Swedish ICT (2016) bedrev en studie där 250 svenska företag medverkade. 70% av företagen 

var medvetna om att de behöver digitalisera sina affärsprocesser vilket betyder att omvandla 

sina affärsprocesser för att kunna bearbetas i dator. (Nationalencyklopedin 2017). 17% visste 

vad de ska göra, men endast 7% av företagen har en tydlig digital vision och strategi. Det 

framgår även i studien att små och medelstora företag halkar efter på grund av att de saknar 

kompetens inom området digitalisering samt att beställarkompetensen är låg bland företagen. 

Företagen måste få bättre kunskap, bli bättre och starkare beställare och lättare hitta rätt 

leverantörer inom IT-branschen.  

Den omfattande valprocessen kan därför leda till att fel affärssystem väljs i 

upphandlingsprocessen på grund av att valprocessen blir krävande och verksamheter har svårt 

att veta vilket affärssystem som verkligen passar bäst. Många verksamheter hoppar på tåget och 

köper ett affärssystem utan att förstå sitt verkliga behov, samt utan att utvärdera tillräckligt 

många affärssystem. Verksamheter väljer ett affärssystem som rekommenderas på marknaden 

i tron om att det ska erhålla funktioner som täcker verksamhetens behov men så är inte alltid 

fallet. Badewi (2016) refererar till en tidigare studie som konsultföretaget Panorama Consulting 

Solutions utförde under 2013. Enkätstudien visade att ungefär 60% av de undersökta 

verksamheterna som hade anskaffat ett affärssystem var missnöjda med hur affärssystemet hade 

bidragit till att uppfylla de affärsmässiga målen.  

 

Svårigheterna med att välja affärssystem påverkas därför av många faktorer. Affärssystemet 

ska möta verksamhetens krav och affärsbehov. Således är det viktigt att kartlägga 

verksamhetens krav och verkliga behov innan ett affärssystem väljs och utvärderas. Detta görs 

i en omfattande planeringsfas som är grunden till att rätt beslut om slutkandidat kan tas och 

utgör första fasen i en upphandlingsprocess. Chen (2001) beskriver att många misslyckade 

införanden av affärssystem beror på en bristfällig planering innan val och installation. Swedish 

ICT (2016) anser att svårigheterna beror på att företagen har för dålig beställarkompetens och 

har svårt att veta vilket affärssystem som anses bäst för verksamheten eller vilken 

systemimplementatör verksamheten ska välja. 

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer 

för upphandlingsprocessen av ett affärssystem, ur ett systemimplementatörperspektiv, fram till 

och med ett lyckat urval av slutkandidater. 

1.3 Målgrupp 

 
Målgruppen för denna kandidatuppsats i informatik är både verksamheter som går i tankarna 

på att byta ett förlegat affärssystem eller införa ett för första gången. Kandidatuppsatsen utgör 

en teoretisk grund för att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen 

av ett affärssystem, ur ett systemimplementatör perspektiv, fram till och med ett lyckat urval av 
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slutkandidater. Kandidatuppsatsen kan även vara av intresse för yrkesverksamma personer som 

jobbar med eller berörs av affärssystem i sitt arbete.  

1.4 Avgränsningar 
Kandidatuppsatsens undersökningsstudie syftar till att identifiera och undersöka 

systemimplementatörers syn på framgångsfaktorer för en upphandlingsprocess. 

Undersökningsstudien kommer att utgå från systemimplementatörens perspektiv på 

framgångsfaktorer kunden eller verksamheten kan hantera och tillämpa vid en 

upphandlingsprocess. Jag har avgränsat kandidatuppsatsen till att förutsätta en anskaffning av 

ett affärssystem som redan finns på marknaden. Jag berör således ej primärt framgångsfaktorer 

för förstudien och upphandlingsprocessen för egenutvecklade system i denna kandidatuppsats. 

1.5 Metod 
 

1.5.1 Val av ämne 

 

Efterfrågan på att identifiera framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen kom ifrån en 

verksamhet som belyste problematiken med att välja ett affärssystem. Verksamheten som gett 

mig insyn i dess problematik beskrev ett existerande problem som inte bara gäller för dess 

verksamhet. Med utgångspunkt i litteraturen i form av artiklar och böcker ligger det ett stort 

fokus på att beskriva hur själva implementationen av ett affärssystem ska lyckas men inte om 

hur verksamheten själv ska gå tillväga med valprocessen eller upphandlingen. Detta gav upphov 

till en ide om att identifiera framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen och beskriva hur 

verksamheten kan använda sig av dessa under specifika delar av upphandlingsprocessen och 

urvalet av slutkandidater. 
 

1.5.2 Uppdragsgivare, Johan Tiberg möbelaffär AB 

 

Valet av Johan Tiberg möbelaffär AB, styrdes av att jag kände till deras problematik sedan 

tidigare, samt att jag fick access för att genomföra en sondera intervju och en workshop hos 

dem. Problematiken hos företaget begynner sig i bristen av ett systemstöd som täcker all 

informationsförsörjning där en gemensam infrastruktur gör informationsflödet dynamiskt och 
ger verksamheten information i realtid. Företaget behöver ett affärssystem som tillhandahåller 

funktioner för verksamhetens alla affärsprocesser, som att underlätta beställningar, 

kundhantering, leveranser och framför allt erhålla verktyg för informationssökning. Företaget 

önskar ökad tillgänglighet så att anställda kan komma åt information när som helst och vart som 

helst. Johan Tibergs önskan är att hitta ett affärssystem som passar verksamheten så bra som 

möjligt. Dock har det upplevt stora påfrestningar under valprocessen, för att hitta rätt 

affärssystem och efterfrågade framgångsfaktorer som verksamheten kan använda eller tillämpa 

under en upphandlingsprocess för att hitta lämpliga slutkandidater, utan att ta hjälp av någon 

extern konsult. 

Johan Tiberg är ett möbelföretag som är beläget i centrala Göteborg. Företaget startades redan 

1923 vilket betyder att de har en ledande position på möbelmarknaden i Sverige och utsågs av 

branschorganisationen Färg Möbler och Interiör (FMI) till ”Årets Möbelhandlare 2017” på 

Stockholm Furniture & Light Fair. 

Ledord för företaget handlar om kunskap, känsla och tillgänglighet, samt att erbjuda ett unikt 

utbud med hög kvalitet som är omsorgsfullt handplockat. I butiken jobbar säljarna mot att 
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kunden ska få bästa möjliga köpupplevelse och anser själva att de har ett unikt sätt att se på 

service. Vill kunden istället handla och få inspiration hemifrån finns sortimentet även på deras 

webshop (johantiberg.se) där konceptet är detsamma och kunden får även tillgång till 

kundservice genom en liten chatt som webbavdelningen svarar i dagtid. E-handeln erhålls av 

Site Direct vilket är en extern leverantör av just E-handelslösningar och är det enda systemstöd 

som företaget använder sig av. 

Efter en första sondera intervju med företaget där butikschefen deltog så fick jag en 

övergripande blick på dess problematik med valprocessen av ett affärssystem. Efter denna 

intervju preciserade jag mitt syfte med kandidatuppsatsen. 

 

1.5.3 Vetenskapligt angreppssätt  

 

Kvalitativ forskning och kvantitativ forskning handlar bland annat om olika 

datainsamlingstekniker i form av att samla in, bearbeta och analysera samt mäta det som har 

samlats in (Patel & Davidsson 2003). 

Kvalitativ forskning förekommer vid analyser av ”mjuk” data och inriktar sig mot människor, 

mönster och verbala analysmetoder (Patel & Davidsson 2003). Det handlar ofta om verbala 
analysmetoder av textmaterial samt vid kvalitativa intervjuer. Kvantitativ forskning handlar mer 

om statistiska och matematiska metoder där forskningsarbetet syftar på att mäta 

datainsamlingen på olika sätt. Exempel är svar från enkätundersökningar med slutna 

svarsalternativ eller vid statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidsson 2003). 

Vilken typ av inriktning som används vid olika typer av forskning beror till stor del av vilket 

problemområde som avses att undersökas. Patel och Davidson (2003) menar dock att det är 

dumt att utesluta den ena eller andra för att båda forskningsmetoder kan användas beroende på 

vilken typ av information som undersöks. I princip finns det inte någon konkurrens mellan 

metoderna. Forskaren kan kombinera kvalitativa och kvantitativa element i en och samma 

undersökning (Patel & Davidson 2003). Vill forskaren tolka och förstå människors beteende 

används verbala analyser där av kvalitativ forskning men vill forskaren därefter veta hur många 

som svarat samma så bör statistiska bearbetnings- och analysmodeller användas och det innebär 

kvantitativt forskningsarbete.  

Valet av forskningsmetod för kandidatuppsatsen är en analytisk metod av kvalitativa intervjuer. 

Valet utgår ifrån mitt syfte som är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för 

upphandlingsprocessen av ett affärssystem, ur ett systemimplementatörperspektiv. 

Kandidatuppsatsen avser att samla in, bearbeta och analysera data från kvalitativa intervjuer. 

Eftersom kandidatuppsatsen har ett systemimplementatörperspektiv kan inte ett kvantifierbart 

eller generaliserbart resultat presenteras och får således inte heller ett kvantitativt angreppssätt. 

1.5.4 Upplägg för undersökning 

 

Patel och Davidsson (2003) anser att det första som forskaren måste göra innan studien ska 

genomföras är att bestämma upplägg för undersökning. Bryman och Bell (2005) benämner 

studiens upplägg för forskningsdesign, som är en informativ struktur vad det gäller 

tillvägagångsättet för en uppsatsstudie. Strukturen beskriver hur data samlas in, analyseras och 

vilken metod som används i sitt förfarande. Forskningsdesignen påvisar de ställningstaganden 

forskaren gjort under uppsatsstudiens gång och hur forskaren prioriterat dem. 



5 

 

Forskningsdesign består bland annat av surveyundersökningar, fallstudier och experimentella 

undersökningar. Bell (2006) beskriver att en fallstudie lämpar sig särskilt bra för forskare som 

arbetar självständigt. Fallstudie är beteckningen på en forskningsdesign där undersökningen 

avser att avgränsa sig till en mindre grupp eller område för att fokusera på studiens djup snarare 

än bredd (Denscombe 2009). Ett typiskt fall avser oftast en grupp individer, en organisation 

eller någon sorts situation. Metoden lämpar sig när fallet ska analyseras i praktiken och där 

svaren ”hur” och ”varför” är drivkraften. Tanken är att förstå hur individer, organisationer eller 

processer förhåller sig i avseende till den stundande undersökningsfrågan, samt komma 

underfund med varför det är på ett visst sätt (Patel & Davidsson 2003). 

En fallstudie tillämpar ett helhetsperspektiv och ska tillhandahålla nödvändig information från 

mer än en källa (Denscombe 2009). Yin (2014) beskriver tre olika typer av källor som kan 

användas när data ska samlas in till en fallstudie. Källorna i detta avseende är dokumentation, 

observationer och intervjuer. En resultatrik fallstudie medräknar flera former av källor för bevis 

i en fallstudie. Det är alltså en framgångsfaktor att kombinera dokumentation, observationer 

och intervjuer för ett kvalitativt underlag. 

Enligt Denscombe (2009) ska en fallstudie innebära en mer djupgående studie av det 

avgränsade området för att få fram nödvändig information som inte hade framkommit vid ett 

mer ytligt arbete. 

Planeringsarbetet inför en fallstudie är viktigt. Det gäller att planera undersökningen grundligt 

för att få svar på det som ska undersökas. Intervjufrågor bör struktureras och formuleras på ett 

sätt som genererar ett tydligt och djupgående svar. Det gäller att vara en god lyssnare samt 

samla in svaren utan att påverka utfallet. Egna värderingar och slutsatser hör inte till, utan 

resultatet ska redovisas så verklighetstroget som möjligt (Yin 2014). 

Fördelarna med fallstudier baseras på den variation av data som kan samlas in genom olika 

forskningsmetoder.  Intervjuer kan ge insiktsfulla information om ändamålet på flera plan, både 

genom personliga erfarenheter och genom mer detaljerade svar som är otroligt användbart för 

att få en djup förståelse av de som undersöks (Yin 2014). Observationer i kombination med 

intervjuer är effektivt för att samla in data om relationer och processer samt för att första sociala 

situationer (Denscombe 2009). Observationen kan leda till en mängd frågor som handlar om att 

besvara ”varför” något görs på ett visst sätt eller ”hur” något upplevs vid en specifik tidpunkt. 

Fokuset ligger på att förstå sammanhanget snarare än att fokusera på en särskild faktor.  

Nackdelar med fallstudier påverkas dels av att en avgränsning bör ske för att nå djupet med 

undersökningen, vilket leder till att fallet är svårt att generalisera för fler fall av samma typ. 

Resultatet i en viss fallstudie kanske inte genererar samma resultat som ett annat fall av samma 

karaktär (Denscombe 2009). Det kan även vara svårt att få access hos ett företag för att bedriva 

fallstudien. Sedan är det också viktigt att identifiera rätt grupp individer som ska ingå i studien 

och ett företag kan inte alltid garantera att gruppen är tillgänglig, vilket kan försvåra arbetet 

(Patel & Davidsson 2003). Det finns även faktorer som påverkar utfallet negativt med närvaron 

från forskaren. Intervjuer kan lätt sluta i styrda frågor, där svaren påverkas av att personerna 

vill ge svar som forskaren vill höra, eller att responsen blir partisk. Frågorna måste vara bra 

strukturerade och välformulerade för att deltagarna ska bli engagerade samt för att svaren ska 

vara användbara (Patel & Davidsson 2003). Det kan även vara svårt att veta hur stor 

avgränsning fallstudien bör vara och att veta vilken typ av data som ska undersökas och 

analyseras för att få heltäckande information om fallet. 

Kandidatuppsatsens forskningsdesign liknar en fallstudie eftersom undersökningen har utförts 

på två olika fallföretag där data har samlats in om hur företagen fungerar och agerar vid en 
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upphandlingsprocess. Kandidatuppsatsen kan däremot inte definieras som en full 

fallstudieundersökning eftersom fallstudien inte är tillräckligt djup för att uppsatsen ska kunna 

klassas som en full fallstudie. Som nämnt ovan har två fallföretag valts ut för att vara med i 

undersökningen. Det ena fallföretaget jobbar med att hjälpa kunder hitta ett lämpligt 

affärssystem, vara med genom hela upphandlingsprocessen till och med implementation, det 

andra fallföretaget jobbar med två specifika affärssystem och hjälper verksamheter med 

förstudiearbetet, upphandling, implementation och förvaltning. Uppsatsstudien syftar i att 

undersöka hur fallföretagen ser på de olika framgångsfaktorerna som är härledda från teorin, 

för att senare i analyskapitlet belysa de skillnader som uppstår mellan de båda 

expertintervjuerna som ägt rum på fallföretagen. Goldkuhl (2011) beskriver att det är viktigt 

för kunskapsutvecklingen att göra jämförelser mellan olika fall eller olika företeelser. 

1.5.4.1 Val av fallföretag 

 

Kandidatuppsatsens intervjuer utfördes på två olika fallföretag. Företagen HerbertNathan &CO 

och Two i Sverige AB har två skilda kundinriktningar. HerbertNathan &CO hjälper sina kunder 

med att hitta affärssystem som passar verksamheten och är med hela vägen från förstudie, 

upphandling och till införandet av affärssystemet. Two i Sverige AB erbjuder två olika 

affärssystem som kunder kan upphandla. Two i Sverige AB hjälper verksamheten med 

förstudie, upphandlingen, införandet och förvaltningen. De två respondenter som valdes har en 

helhetsbild över upphandlingsprocessen och kan skildra framgångsfaktorerna i analysmodellen 

mot hur faktorerna tillämpas i praktiken. 

Att dessa företag valdes till kandidatuppsatsen beror till stor del av att jag fick tillgång till både 

en sondera Intervju med HerbertNathan och expertintervjuer med de båda respondenterna. Det 

var även intressant att välja två företag med olika kundfokus för att få en större bredd på 

systemimplementatörerna syn på vilka framgångsfaktorer som verksamheten bör tillämpa 

under en upphandlingsprocess.  

1.5.5 Insamling av data 

 

Insamling av data består av två olika typer av data: primärdata och sekundärdata. En 

kombination av primärdata och sekundärdata styrker pålitligheten av uppsatsstudien eftersom 

flera källor används (Johansson 2000). Precis som att det finns olika tillvägagångsätt för 

undersökningsupplägg finns det också olika sätt att samla in data.  

Insamling av sekundärdata för denna kandidatuppsats, genomfördes främst av att använda 

tidigare forskning, artiklar som är relevanta för uppsatsämnet och som är publicerade i 

forskningsdatabaser. Genom att använda denna typ av tidigare forskning genererar det att 

relevant och korrekt data används i uppsatsstudien. Majoriteten av alla forskningsartiklar som 

använts i kandidatuppsatsen är publicerade på engelska och läsaren bör beakta att dessa är fritt 

översatta till svenska av mig. 

Primärdata är den sortens data där information direkt har samlats in ifrån personer eller grupper 

(Jacobsen 2002). Primärdata är information som samlas in främst genom intervjuer, 

observationer eller via frågeformulär. 

Primärdata i denna kandidatuppsats har samlats in från intervjuer. Det har genomförts totalt fem 

intervjuer varav tre sondera intervjuer och två skarpa. En första sondera intervju ägde rum på 

ett företag som på sikt vill anskaffa ett affärssystem och kommer behöva genomgå en 

upphandlingsprocess av ett affärssystem, Företaget ville gärna ta del av framgångsfaktorer för 

upphandlingsprocessen av ett affärssystem. Därefter genomfördes en sondera intervju med en 
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konsultchef på WiseIT och en sondera intervju med en affärskonsult på HerbertNathan för att 

ta del av olika upphandlingsfaser och för att samla in primärdata om vad som är viktigt att tänka 

på under en upphandlingsprocess. Respondenterna svarade på frågor via en semistrukturerad 

intervjuguide med öppna frågor. Respondenterna meddelades även att undersökningen 

tillämpar forskningsetiska aspekter som informationskrav, samtyckeskrav, konfidentiella-krav 

och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2002). Slutligen genomfördes två skarpa intervjuer med 

VD:n på Two i Sverige och affärskonsulten på HerbertNathan. Dessa två respondenter har en 

helhetsbild över upphandlingsprocessen och kan skildra framgångsfaktorerna i analysmodellen 

mot hur faktorerna tillämpas i praktiken. Grunden av forskningsuppsatsen bygger på 

sekundärdata, eftersom intervjuguiden som kan hittas i bilaga 1 följer analysmodellens struktur 

och är härledd från teorin. Dock kombineras sekundärdata och primärdata då informationen om 

vad fallföretagen anser om analysmodellens framgångsfaktorer analyseras i analysen och 

slutsatsen samt presenteras i en modifierad analysmodell (se 4.6). 

1.5.6 Intervjuer 

 

Intervjuer är lämpliga att använda när forskaren vill få god insikt om människors olika 

uppfattningar, erfarenheter och åsikter. Det är en mycket effektiv metod men det är också 

mycket viktigt hur forskaren lägger upp sin intervjuguide (Denscombe 2009) 

Kvalitativa-intervjuer 

Patel och Davidson (2003) beskriver att kvalitativa intervjuer strävar efter att ge respondenten 

utrymme att med egna ord svara på frågorna som kan struktureras på olika sätt. Antingen kan 

forskaren ställa frågorna i bestämd ordning, eller i den ordning som faller sig naturligt. Syftet 

med en kvalitativ intervju är att utforska och identifiera egenskaper hos något fenomen. Det 

kan exempelvis handla om respondentens uppfattning och åsikt om en viss sak.  Patel och 

Davidson (2003) beskriver att forskaren ska vara väl förberedd och förtrogen med ämnet som 

avses undersökas. 

Semistrukturerade-intervjuer 

En semistrukturerad intervju bygger på ett antal förberedda frågor som utgår från en viss 

ordningsföljd. Skillnaden mot en helt strukturerad intervju är att forskaren tillåter sig att ställa 

följdfrågor utifrån vad respondenten svarar. Det är önskvärt att den som intervjuas ska få 

möjlighet att utveckla sina synpunkter i svaren, därför är svaren öppna och forskaren bör erhålla 

ett flexibelt förhållningsätt. 

Intervjuerna som har ägt rum i denna kandidatuppsats har varit kvalitativa i sin karaktär där 

olika respondenterna har fått svara på frågor i tre semistrukturerad sondera intervjuer och två 

semi-strukturerad skarpa intervjuer som följde kandidatuppsatsens analysmodell, se bilaga 1. 

De två skarpa intervjuerna har baserats på existerande teorier som har undersökts härledda från 

analysmodellen. Respondenterna har fått vikta framgångsfaktorerna efter prioritet men det har 

också funnits möjlighet för respondenterna att förklara sitt resonemang kring varje 

framgångsfaktor. Eftersom verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det 

följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning så har det krävts att respondenterna har 

fått utrymme att med egna ord ge svar på frågorna. 

Intervjuerna har skett ”ansikte mot ansikte” och i en avslappnad miljö så att det ska kännas så 

naturligt som möjligt. Varje intervju har tagit ca en timma att genomföra där en kort 

presentation om kandidatuppsatsen har inlett intervjun samt vilka forskningsetiska aspekter 

som tillämpas i uppsatsstudien, följt av att respondenten får presentera sig själv och företaget 

och därefter har intervjuguiden använts i de skarpa intervjuerna. De sondera intervjuerna med 

Johan Tiberg AB, WiseIT och HerbertNathan inleddes mer som ett samtal som senare ledde till 
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mer specifika frågor för att förstå den grundläggande problematiken kring att välja affärssystem 

och hur en upphandlingsprocess går till. Intervjuerna med affärskonsulten på HerbertNathan 

och VD:n på Two i Sverige fokuserades mer på att få svar på frågorna som var strukturerade 

efter analysmodellens framgångsfaktorer. Därefter fick de båda respondenterna vikta 

framgångsfaktorerna i analysmodellen. Respondenterna fick uppskatta en siffra som de tyckte 

stämde in på varje framgångsfaktors relevans under en upphandlingsprocess. Skalan som 

användes var 1–5 där 1 var oviktig, 2 är mindre viktig, 3 är ganska viktig, 4 är mycket viktig 

och 5 är ett absolut måste. Fördelen med att använda en skala baseras på att respondenten måste 

tänka efter. Det finns inget svar som är rätt eller fel utan det är en personlig uppskattning som 

sedan kan förklaras mer exakt i ord varför och hur respondenten resonerat. Förutom att använda 

sig av semistrukturerade intervjuer och att använda sig av en skala finns det även fördelar med 

direkt intervjuform. Analyser baserat på respondentens ansiktsuttryck, fundersamhet eller 

reaktion och kan uppfattas och användas för att klargöra om något är otydligt eller så kan 

intervjuaren upprepa en fråga om respondenten inte hörde korrekt (Patel & Davidson 2011). 

1.5.7 Forskningsansats 

 

Jacobsen (2002) beskriver att det finns tre vanliga forskningsansatser: induktiv, deduktiv och 

abduktiv. Dessa forskningsansatser beskriver hur forskaren gått till väga för att angripa 

problemet eller det som avses undersökas. 

Deduktion är den klassiska vetenskapliga metoden där forskaren utgår från teorin, generella 

principer och uppfattningar som sedan testas mot verkligheten genom intervjuer, observationer 

eller en specifik händelse (Bryman & Bell 2005). 

Induktion betyder att forskaren angriper problemet från motsatt håll, nämligen genom 

fallstudier till generalisering inom en teoretisk referensram. Ofta utgör forskningsarbete en 

kombination av dessa två olika sätt att angripa problemet. En kombination av dessa forsknings 

ansatser kalls för abduktion. Vid abduktiv ansats utgår forskaren ifrån ett särskilt fall där det 

uttrycks ett hypotetiskt mönster som kan förklara själva fallet (Patel & Davidsson 2003). 

I denna kandidatuppsats har både deduktiv och induktiv ansats tillämpats. Uppsatsstudien 

startade genom att utföra tre sondera intervjuer för att förstå och observera problematiken med 

att upphandla ett affärssystem och hur upphandlingsprocessen gör till, samt precisera syftet till 

kandidatuppsatsen. Därefter togs en analysmodell fram med stöd från teorin. Slutligen användes 

analysmodellen för att konstruera en strukturerad intervjuundersökning som två konsulter fick 

svara på. Uppsatsstudien har således utgått från intervjuer och funnit stöd i teorin. 

1.5.8 Fördelar med att använda en analysmodell 

 

Ett huvudsyfte med varje modell som används i forskningsarbete är att den ska ge forskaren en 

helhetsöversikt som syftar till att kunna analysera den stundande verkligheten. En analysmodell 

används för att förstå eller förklara verkliga förhållanden och de faktorer som forskaren anser 

vara de mest centrala för att förstå eller förklara det valda syftet. Analysmodellen ska 

visualiseras grafiskt då bilder har en mycket kommunikativ kraft och ger läsarna en överskådlig 

blick över det betydelsefulla som ska studeras (Fredriksson 2014). Analysmodellen hjälper 

forskaren att strukturera primära och sekundära empiriska data och att tala om vad som är 

forskarens fokus samt visa vilka avgränsningar som finns. Analysmodellen fungerar som 

innehållsförteckning för den intervjuguide som ska användas för insamling av egna empiriska 

data (Fredriksson 2014).  Analysmodellen ger också information om vilken typ av empiriska 

data som ska samlas in och vilka slags jämförelser som är tänkta att göra. Tidigare teori och 

empirisk undersökning är en viktig input till analysmodellens utformning (Miles & Huberman 
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1994:22). Utifrån de sondera intervjuerna med Johan Tiberg, WiseIt och HerbertNathan samt 

en gedigen litteraturstudie togs en analysmodell fram för uppsatsstudien (se kapitel 2.5 

Analysmodell). Analysmodellen är egenutvecklad med inspiration från Verville och Halingtens 

(2003:589) upphandlingsprocess och Porters (1985:37) värdekedjemodell. Den är grafiskt 

designad samt med tillhörande text som förklarar de olika faserna och framgångsfaktorerna i 

analysmodellen. Analysmodellen användes som underlag för att strukturera intervjuguiden och 

analysen som följer de identifierade framgångsfaktorerna (se kapitel 4. Analys). 

1.5.9 Reliabilitet och validitet 

 

Förutom att välja rätt datainsamlingsteknik är det viktigt att kandidatuppsatsen innefattas av en 

hög validitet och reliabilitet (Patel & Davidsson 2003). Validitet handlar om att forskaren mäter 

det som är relevant i kontexten och reliabilitet handlar om att forskaren mäter på ett tillförlitligt 

sätt. Till exempel, ett mätnings scenario av två människors kroppsvikt. Det som är mest relevant 

i kontexten är att mäta de båda personerna genom att ställa dem på en våg. För att reliabiliteten 

ska vara hög måste vågen kontrolleras så att den visar korrekt information samt att 

förutsättningarna är densamma för båda två. Det är viktigt att ha hög validitet och reliabilitet i 

sitt arbete. Fullständig reliabilitet att informationen eller kunskapen är tillförlitligt är en 

förutsättning för fullständig validitet (Patel & Davidsson 2003). Det är svårt att veta vad som 

är pålitligt, därför är det bra att använda sig av befintlig forskning och analysera sitt svar och 

antaganden och se om det överensstämmer med befintligt resultat eller om det finns en rimlighet 

i svaret (Patel & Davidsson 2003). 

 

För att uppbära en hög forskningskvalitet på uppsatsstudien utfördes efterforskningar om ämnet 

innan de sondera intervjuerna genomfördes. Detta ledde till en ökad förståelse av hur teorin 

målar upp problemområdet samt hur respondenterna beskrev hur verkligheten förhåller sig till 

detta. De efterforskningarna som genomfördes bestod av att hitta tidigare uppsatser i ämnet, 

läsa artiklar som beskrev problematiken av att upphandla affärssystem och göra sig bekant med 

vanliga begrepp som ofta uppkom i läsningen. Efter detta togs en analysmodell fram och en 

semistrukturerad intervjuguide som baserades på analysmodellen med frågorna som täckte det 

spektrum kandidatuppsatsen avser att undersöka. Detta medförde att empirin lättare kan hålla 

en hög validitet eftersom de frågor som är avsedda att undersökas förutsätter en god validitet 

innan intervjuguiderna utformades och sammanställdes. Reliabilitet i kandidatuppsatsen 

genomsyras av att välbeprövade metoder för att samla in information används och att 

informationen sammanställs på ett korrekt och tillförlitligt sätt samt att kandidatuppsatsen 

speglar verkligheten i bearbetningen av analysen och slutsatser. Urvalet av de två fallföretagen 

och de intervjuer som gjorts har baserats på fallföretagens kunskap om upphandlingsprocessen 

av affärssystem, detta för att få så hög reliabilitet som möjligt.  

1.5.10 Källkritik 

 

Vissa källor är en aning gamla men anses ändå relevanta och aktuella eftersom de fortfarande 

skrivs om samma problematik och ämne än idag. Flera av de nyare källor som används i 

kandidatuppsatsen hänvisar även dem till flertal äldre källor, vilket belyser att informationen i 

de äldre källorna fortfarande är relevanta och kan användas. Många av källorna har även tagits 

från kurslitteratur som används i kurser om affärssystem och källorna har diskuterats i samråd 

med handledare som har goda kunskaper inom ämnet informatik och affärssystem. Källorna 

som används i denna kandidatuppsats har kritiskt granskats och undersökts för att konstatera att 

informationen fortfarande är giltig. 
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1.6 Etiska överväganden 

 
Patel och Davidson (2011) anser att målet med att bedriva någon form av forskningsarbete är 

att bidra med ny trovärdig kunskap. Likaså ska en kandidatuppsats bidra med ny kunskap. Det 

är viktigt att bli förtrogen med de olika förhållningsätt som bör tillämpas i en kandidatuppsats. 

Goldkuhl (2011) beskriver att nyupptäckter är en av de mest fundamentala egenskaper i 

forskarens förhållningssätt. Han betonar att plats för ny kunskap måste ges, att forskaren ska 

frångå sitt tidigare förhållningsätt och ompröva sina tidigare ståndpunkter, vilket leder till 

kunskapsutveckling, men det är även viktigt att forskningsprojekt tillämpar forskningsetiska 

aspekter som informationskrav, samtyckeskrav, konfidentiella-krav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskrav handlar om att forskaren ska informera de parter som berörs av forskningen 

om forskningsuppgiftens syfte. Inför den kommande undersökningen ska både syfte och en 

beskrivning av hur undersökningen ska genomföras ges till de som kommer beröras i 

undersökningen. Det ska även tydligt framgå att deltagande i undersökningen är frivilligt och 

att insamlade uppgifter inte kommer användas till något annat än forskningen.  

 

Samtyckeskrav handlar om att de som deltar i undersökningen har rätt att bestämma över sin 

medverkan och forskaren måste bekräfta samtycke från deltagare innan undersökningen 

bedrivs. Deltagarna ska även kunna avbryta sin medverkan när som helst utan att det får 

negativa följder.  

 

konfidentiella-krav handlar om att vissa uppgifter rörande personer som deltar i en 

undersökning ska behandlas med försiktighet och med säkerhet. Personuppgifter ska förvaras 

där obehöriga inte kommer åt dem.  

 

Nyttjandekrav handlar om de uppgifter som är insamlade angående enskilda personer inte får 

användas till något annat än forskningsändamål. Uppgifter insamlade under undersökningen får 

inte utlånas till kommersiellt bruk eller andra syften som inte är vetenskapliga. 

 

Alla berörda respondenter i kandidatuppsatsen informerades om kandidatuppsatsens syfte och 

fick tillgång av en kort beskrivning via mail innan intervjuerna skedde. Respondenterna fick 

information om att det var frivilligt att delta och de blev även informerade om hur deras svar 

skulle komma till användning i kandidatuppsatsen. Samtliga respondenter gav deras samtyckte 

till att medverka i uppsatsstudien och var medvetna om att det var helt av fri vilja. 

Respondenterna informerades med att deras rolltitel och företaget skulle nämnas i 

kandidatuppsatsen men inte deras riktiga namn. Det är mer informativt att ange respondentens 

rollinnehav i stället för respondentens personnamn och det var uppskattat från samtliga parter. 

Den insamlade empirin från samtliga intervjuer kommer inte att nyttjas till något annat än denna 

uppsatsstudie. Den sammanfattade empirin publiceras endast i denna kandidatuppsats. 3.1 och 

3.2 skickades även till affärskonsulten på HerbertNathan och VD:n På Two för att granskas så 

att jag har sammanställt svaren korrekt. 
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2 Teori 
 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Definitionen av affärssystem 

 
Affärssystem beskrivs genom en mängd olika begreppsförklaringar och därför är det väsentligt 

att presentera och förenkla dessa olika definitioner för att få en bättre kunskapsbild. 

Affärssystem är en uppsättning av flera affärsmoduler som sammanbinder funktionella 

områden av en verksamhet som visualiseras nedan i figur 1. Dessa affärsmoduler är tätt 

integrerade till ett enda system som täcker all informationsförsörjning hos en verksamhet 

(Beheshti et al. (2014). Informationsförsörjningen utgår ifrån en central databas där 

informationen om verksamheten är samlad. Fredriksson och Arola (2009) betraktar ett 

gemensamt dataregister som grundkonstruktionen i ett affärssystem, där den centrala databasen 

är kärnan. Motiwalla och Thompson (2012) beskriver ett affärssystem som organisationens 

ryggrad. De centrala begreppen handlar om integration, support, effektivitet och tillgänglighet.  

Att integrera olika system där varierande funktionaliteter blir mer lättåtkomliga för intressenter 

utgör grunden för en gemensam infrastruktur, där informationsflödet blir mer omedelbart och 

dynamiskt. Vilket kan leda till effektivare affärsprocesser i form av minskad tidsåtgång, 

snabbare transaktioner samt komma åt information i realtid inom och utom verksamheten 

(Beheshti et al. (2014).  Affärssystem ger en tydligare bild av verksamhetens olika processer 

samt ger bättre kontroll och underlag för beslutsfattare och gör det lättare för en verksamhet att 

hantera resurser, såsom ekonomi samt mänskliga resurser (Lee & Lee 2017).  

 
 

Figur 1. Övergripande blick över ett affärssystem modifierad utifrån (Chen, 2001, s. 377). 
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Magnusson och Olsson (2008) definierar affärssystem som ”standardiserade 

verksamhetsövergripande systemstöd” vilket ger oss ytterligare ett begrepp som bör förklaras. 

De två viktigaste egenskaperna hos affärssystem är att det är "standard" och "anpassningsbart". 

Affärssystem är "standardapplikationer" genom att de tillhandahåller en uppsättning av redan 

utvecklade funktionaliteter (Lech, 2012). 

Att affärssystem är standardiserade system betyder alltså att mjukvaran konstrueras och 

designas mer eller mindre för att anstå de flesta kunder eller branscher. Det säljs in till företag 

med en övergripande verksamhetsdesign där en kartläggning av strukturen för att bedriva 

affärer på presenteras. Detta innebär att företag upphandlar färdiga system som finns på 

marknaden, i stället för att låta utveckla system på egen hand (Brandt et al. 1998). 

Al Mashari (2002) beskriver att flera forskare påpekar det faktum att standardisering endast kan 

uppnås på bekostnad av flexibilitet och bör därför noga utvärderas i urvalsfasen. Det ska finnas 

en bra balans mellan standardisering och flexibilitet som baseras på affärskrav och 

organisationskrav (Al Mashari, 2002). 

Standardsystem kan vara konstruerade på olika sätt. Idag är det vanligt att affärssystem består 

av små standardmoduler som kunden kan kombinera ihop på valfritt sätt för att passa 

verksamhetens behov. Brandt et al. (1998) benämner dessa standardmoduler som 

applikationspaket. 

Brandt et al. (1998) ger följande exempel på applikationer för standardsystem: 

• Ekonomisystem  

(redovisning och kund/leverantörsreskontra)  

• Personalsystem  

(löneberäkning och PA-system)  

• OFL-system  

(order, fakturering, lager)  

• MPS-system  

(material- och produktionsstyrning)  

• CAD/CAM-system  

(datorstödd konstruktion/produktion)  

• KIS-system  

(kontorsinformationssystem) 

2.2 Risker med att införa affärssystem 

 
När affärssystem införs i en verksamhet måste verksamheten oftast anpassa sig eftersom deras 

specifika krav inte praktiseras helt och hållet i systemet, utan de förväntas att tas emot som de 

är. Att ändra affärssystems konfigurationsalternativ för att passa affärsprocesser är riskabelt, 

kostsamt, tidskrävande och svårt (Davenport 1998). Därför menar Magnusson och Olsson 

(2008) att valet ska vara omsorgsfullt och noggrant för att få en passform som genererar 

affärsnytta till verksamheten. 

För att affärssystemet och verksamheten ska kunna matcha så bra som möjligt beskriver Brandt 

et al (1998) att relationsmodellen kan tillämpas. Relationsmodellen baseras på ett samspel 

mellan verksamheten och affärssystemet. Det är önskvärt att få till en så stor träffyta som 

möjligt mellan affärssystemet och verksamheten och det som inte ligger innanför träffytan 

resulterar i ett anpassningsbehov. Anpassningen sker ofta genom att verksamheten och 
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affärssystemet skjuts mot varandra så att det närmar sig successivt. Brant et al. (1998) anser att 

det bör finnas en relativt stor träffyta redan från början eftersom de utgör väsentliga och bärande 

funktioner och för mycket anpassningar kan leda till negativa konsekvenser. Somers och Nelson 

(2001) beskriver att för mycket anpassningar leder till att projektet blir dyrare, det tar längre tid 

att införa affärssystemet och det blir svårare att uppdatera affärssystemet i framtiden. 

Strömlinje-effekten 

Magnusson och Olsson (2008) beskriver att verksamheten noga måste tänka över om standard 

räcker eller om modifieringar av affärssystemet krävs. Det finns nackdelar med att införa ett 

affärssystem utan några modifieringar av affärssystemet och det är att verksamheten blir 

snarlika andra verksamheter som infört samma system. Magnusson och Olsson (2008) 

beskriver detta som strömlinjeformning genom att flera industrier och verksamheter väljer 

samma affärssystem och anpassar sig efter ett standardiserat systemstöd. Det leder till att sättet 

verksamheterna skapar värde på blir snarlika. Hypotetiskt menar Magnusson och Olsson (2008) 

att konkurrenskraften mellan företag blir allt mindre. Detta är en nackdel som verksamheten 

bör ta i beaktning. Beheshti et al. (2014) anser att verksamheten ska minimera graden av 

anpassningar eftersom att det anses vara kritiskt att modifiera affärssystemet i för stor 

utsträckning men beroende på hur komplex verksamheten är kanske modifieringar av 

affärssystemet är en nödvändighet. 

Beroende-effekten 

Magnusson och Olsson (2008) belyser även en till nackdel med att införa ett affärssystem som 

verksamheten bör tänka på inför valet av affärssystem. När ett företag väljer att införa ett nytt 

affärssystem är det inte bara ett litet delsystem som verksamheten anskaffar utan, 

systemimplementatören levererar ett systemstöd för verksamhetens mest kritiska processer som 

utgör en oerhört viktig del i verksamheten. Verksamheten blir därför direkt beroende av 

systemimplementatören till affärssystemet. Relationen mellan kunden och 

systemimplementatören blir mer som ett partnerskap vilket många kunder inte tänkte sig från 

början. Därför är det otroligt viktigt att hitta en stabil systemimplementatör som verksamheten 

vill ingå ett långt partnerskap med (Magnusson & Olsson (2008). 

2.3 Affärsprocesser och verksamhetsutveckling 

Förutom att integrera olika affärsprocesser och göra det lättåtkomligt för användare i 

affärssystemet genom att ha ett gemensamt informationsflöde, så erhåller affärssystemet en 

struktur för affärsprocesserna. Denna struktur är en kartläggning över hur affärsprocesser borde 

hanteras och systemimplementatörerna som erhåller affärssystemet anser att verksamheten ska 

omorganisera och tillämpa denna struktur istället för att ändra i affärssystemets 

konfigurationsalternativ (Davenport 1998). 

En affärsprocess är en sekvens med aktiviteter som utförs för att nå ett mål inom en verksamhet. 

Verksamheter kan ha sitt eget sätt att utföra vissa affärsprocesser på och aktiviteterna är ofta 

saker som sker återkommande i verksamheten. Anställda i verksamheten har ofta väl 

definierade arbetsuppgifter som kan ha varit samma i flera år därför kan det uppstå motstånd 

om dessa arbetsuppgifter förändras på grund av att verksamheten anpassar sina affärsprocesser 

mot affärssystemet. Beslutet om att anskaffa ett affärssystem måste göras i enlighet med 

nuvarande status och framtida status av verksamheten, som begränsas av olika tekniska, 
organisatoriska och ekonomiska faktorer. Stefanou (2000) anser att organisatoriska 

begränsningar kan vara mer förödande än tekniska begränsningar. Det är viktigt att beslutet om 

en organisatorisk förändring stödjs av hela verksamheten så att inte en motståndskraft mot 

förändring uppstår. 
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Det kommer alltid vara så att vissa affärsprocesser i affärssystemet inte passar med 

verksamhetens egna affärsprocesser och det leder till att verksamheten måste förändrats på 

något vis eller att affärssystemet modifieras så att träffytan blir större (Brandt et al. 1998). 

Eftersom de flesta systemimplementatörer anser att verksamheten bör ändra sina 

affärsprocesser med hjälp av en verksamhetsutveckling och inte förändra affärssystemet så bör 

en processbaserad verksamhetsutveckling ske. Det leder till att verksamheten får god insyn och 

ett helhetsperspektiv över sina affärsprocesser. Ljungberg och Larsson (2001) förespråkar 

denna metod som verksamheter bör följa för att dokumentära krav och förstå vilka 

affärsprocesser som kommer bli berörda. 

I planeringsprocessen inför ett anskaffande av ett affärssystem bör en projektgrupp upprätta en 

processkarta över verksamhetens egna processer för att se hur dagsläget ser ut. En 

verksamhetsutveckling leder till att verksamheter har möjlighet att analysera de styrkor och 

svagheter som kan finnas i verksamheten och på så vis sätta upp rimliga mål och förväntningar 

med ett nytt affärssystem samt få fram förändringsförslag som uppkommit (Motiwalla & 

Thompson 2012). 

2.4 Upphandlingsprocessen 
 

Verville och Halingten (2003) beskriver stegvis hur en upphandlingsprocess kan se ut vid 

anskaffning av ett affärssystem (se Figur 2). Stegen i nedanstående modell är en 

egenutvecklad bild av upphandlingsprocessen utifrån Verville och Halingten (2003:589) med 

vissa modifieringar av stegen. Verville och Halingsten (2003) benämner exempelvis 

marknadsundersökning med informationssökning i sin modell och steget förhandling finns 

inte med i den egenutvecklade modellen, eftersom kandidatuppsatsen avser 

upphandlingsprocessen fram till urvalet av slutkandidater. Val i modell nedanför kan ses som 

val för slutkandidater och behöver således inte bara innefatta en slutkandidat. 

Figur 2: Egenutvecklad bild av upphandlingsprocessen utifrån Verville och Halingten 

(2003:589). 

2.4.1 Planering 

 

Planering i upphandlingsprocessen syftar på att förstå och samla in information om 

verksamhetens önskemål, beskriva verksamhetens projektmål och effektmål samt precisera 
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vilka krav som täcker verksamhetens behov i tänkbara lösningar och åtgärder inför framtiden 

(Hedman & Andersson 2014). Lee och Lee (2017) anser att detta är första steget en verksamhet 

står inför eller mer specifikt verksamhetens valda projektgrupp, vidare beskriver Verville och 

Halingten (2003) att upphandlingen har sin grund i planeringen där kraven på affärssystemet 

fastställs. Hedman och Andersson (2014) beskriver även att det är viktigt att förstå 

verksamhetens problemsituation, för att lätt kunna identifiera och förstå problemen som finns i 

verksamheten och kunna möta behovet att förklara vilken typ av lösning en verksamhet söker. 

Planeringen innebär även att ta fram utvärderingskriterier för att kunna utvärdera 

affärssystemen efter att en offerbegäran har skickats. Eftersom kandidatuppsatsen avgränsar sig 

till anskaffning av ett affärssystem som redan finns på marknaden så behandlar 

planeringsprocessen inte stegen för egenutvecklade system. Planeringsprocessen är uppdelad i 

ett flertal aktiviteter som tas fram med eller utan en extern konsult. Nedan beskrivs och 

motiveras varje aktivitet.  

 

• Skapa en projektgrupp 

 

Att skapa en projektgrupp är det första steget i upphandlingsprocessen som är av avgörande 

karaktär för att projektet ska tillgodo se hela verksamhetens önskemål (Verville & Halingten, 

2003). Stefanou (2000) beskriver i sitt ramverk att önskemål och engagemang från både 

personal och chefer leder till en framgångsfaktor för att rätt slutkandidat ska väljas. En 

projektgrupp kan bestå av en representant från varje avdelning samt chefer och externa 

konsulter (Wei et al. 2005).  

• Ta fram en kravspecifikation 

Det andra steget handlar om att ta fram en kravspecifikation för det tänkta affärssystemet. 

Kravspecifikationen är ett viktigt underlag för att beskriva vilka krav som affärssystemet bör 

innehålla för att möta verksamhetens behov. Kravspecifikationen ska innehålla olika 

användares krav på det nya systemet. Det är viktigt att kraven beskrivs tydligt så att det inte kan 

uppstå missförstånd (Verville & Halingten 2003) 

En bristfällig kravspecifikation kan resultera till att systemet inte är optimalt för verksamheten 

(Nilsson 2003). Tydlighet och väl formulerade krav ligger som grund till att hitta ett 

affärssystem som har så stor träffyta som möjligt (Brant et al. 1998). 

Enligt Verville och Halingten (2003) så bör kravspecifikationen även beskriva verksamhetens 

nuvarande tekniska miljö, prioritering av funktionella krav samt tekniska och organisatoriska 

krav. Verville och Halingten (2003) anser även att alla existerande affärsprocesser som kommer 

bli påverkade av det nya affärssystemet bör tänkas över samt en lista över potentiella problem 

och möjligheter bör sammanställas. 

• Sätta upp projektmål och effektmål 

Det tredje steget i planeringsprocessen handlar om att sätta upp projektmål och effektmål. 

Projektmål är projektets slutmål som innefattar kvalitet, funktion, kostnad och slutdatum för 

projektet. Under planeringsprocessen bör en strategi och realistiska delmål sättas upp för ett 

framgångsrikt projekt (Soja 2006). Genom att tidigt definiera visionen med projektet och sätta 

upp tydliga riktlinjer för projektet, både tekniska och operationella kan orimliga förväntningar 

på projektet undvikas (Mabert et al. 2003). Ett bra projektmål är grunden för ett lyckat projekt 

(Verville et al. 2007). Wei et al. (2005) beskriver att grundläggande mål är de som är viktigast 

eftersom de återspeglar vad beslutsfattare verkligen vill åstadkomma. 
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Det är viktigt att definiera projektets omfång och vilka mål som finns med att utföra projektet. 

Det är också viktigt att beskriva när projektet börjar och när det är avslutat samt beskriva vilka 

steg som ska slutföras innan projektet anses ha nått sitt slut. Detta är även viktigt att ha med i 

upphandlingen eftersom det kan finnas skiljaktigheter mellan vad kunden definierat som ett 

avslutat projekt och vad systemimplementatören anser som ett avslutat projekt. Målen lägger 

grunden för hur projektarbetet ska uppfattas, planeras och utvärderas (Verville et al. 2007). 

Effektmål är till skillnad från ett projektmål effekten som förväntas komma ut ur ett projekt. 

Planeringsprocessen av ett upphandlingsförfarande bör innehålla en konceptualisering av 

verksamhetens mål med införandet av affärssystemet. Effektmål kan avse flera områden, bland 

annat ökad försäljning som leder till ökad lönsamhet eller bättre kvalitet. Till skillnad från ett 

projektmål som syftar på hur denna produkt eller service ska tas fram inom projektgruppen 

(Soja 2006).  

Dessa effektmål ska vara väl utformade och specificerade innan de presenteras för ledningen i 

verksamheten (Soja 2006). Det kan vara svårt att förhålla sig till effektmålen i början eftersom 

målen ska vara mätbara, samt att det ska vara realistiska effektmål. Realistiska förväntningar 

av vad affärssystemet klarar av har visat sig vara en viktig framgångsfaktor vid införandet av 

affärssystem (Verville et al. 2005). Affärssystemets begränsningar måste också definieras och 

klarläggas tidigt i planeringsprocessen så att dessa inte kommer som en överraskning för de 

som initierat projektet (Somers & Nelson 2001). 

• Ta fram utvärderingskriterier 

Utvärderingskriterier är det sista steget i planeringsprocessen enligt Verville och Halingten 

(2003). Utvärderingskriterierna är en lista med framtagna kriterier som projektgruppen samlat 

in från användare och andra källor och baseras på kraven som tidigare definierats som krav. 

Dessa utvärderingskriterier anser projektgruppen att affärssystemet bör uppfylla. Därför kan 

systemimplementatörer få ta del av denna lista för att få reda på vad som krävs av deras 

lösningar enligt verksamheten (Verville et al. 2007). Denna lista används sedan när olika 

systemimplementatörers lösningar ska utvärderas (Verville & Halingten 2003). Wei et al. 

(2005) beskriver utvärderingskriterierna som attribut i sitt ramverk. Attributen ska vara 

mätbara och ska även innehålla både kvantitativa och kvalitativa egenskaper som uppfyller de 

strategier och mål som finns inom verksamheten. Utvärderingskriterier bör innefatta kostnad, 

funktionalitet, implementering, användarvänlighet, flexibilitet och pålitlighet. Enligt 

HerbertNathan (2016) är funktionalitet och support för verksamhetens processer den överlägset 

viktigaste faktorn för ett lyckat val. Den andra faktorn som många värderar högt är kostnaden. 

Gupta och Naqvi (2017) listar utvärderingskriterier om systemimplementatören, kostnaderna, 

tillgängliga konsulter, affärssystemets träffyta, kvalité och funktionalitet av systemet, som de 

allra viktigaste kriterierna. 

Efter att stegen i planeringsprocessen är utförda erhåller projektgruppen krav, mål och 

utvärderingskriterier för att sedan kunna samla in den information som behövs utifrån 

verksamhetens kravbild.  

2.4.2 Marknadsundersökning 

 

Nästa steg i upphandlingsprocessen innebär att utföra en marknadsundersökning. Verville et al. 

(2007) beskriver vikten av att hitta information om systemimplementatörer och tekniska 

lösningar från olika källor, för att få in så mycket information som möjligt. Efter det bör en 

förteckning upprättas över samtliga leverantörer som verkar intressanta. Verville et al. (2007) 

anser även att listan ska innehålla både de större och mindre leverantörerna som finns på 



17 

 

marknaden. Informationen ska komma från trovärdiga källor så som fackpress, välkända 

tidskrifter och forskningsorganisationer (Verville et al. 2007) 

 

Gupta och Naqvi (2017) radar upp vilken information om systemimplementatörerna som 

verksamheten borde ha med i sin marknadsundersökning och denna information handlar om 

systemimplementatörens rykte. industriella bakgrund, leverantörens utvecklingsförmåga, 

verkställande förmåga, service och support efter försäljning, samarbetes grad, tillförlitlighet och 

konsultprestanda. Informationen om de tekniska aspekter som bör undersökas enligt Gupta och 

Naqvi (2017) handlar om funktionalitet, tillförlitlighet, kostnad, flexibilitet och 

användarvänlighet. 

 

2.4.3 Urval 

 

Urvalsprocessen påbörjas när projektgruppen anser att tillräckligt med information blivit 

insamlad. Därefter görs ytterligare en gallring av systemimplementatörer för att sedan gå vidare 

med de mest lämpade utifrån listan med utvärderingskriterier. Projektgruppen borde i detta 

skede fokusera på systemimplementatörens rykte, tekniska förmåga samt service. Alla dessa 

faktorer är av avgörande karaktär för ett framgångsrikt val. Verville et al. (2007) anser att en 

lista med potentiella leverantörer och lösningar kan upprättas samt en lista med icke 

kvantifierbara eller icke-specifika intryck som uppkommit om någon produkt eller leverantör. 

Behövs det samlas in mer information belyser pilen från urvalsprocessen tillbaka till 

marknadsundersökningen detta. Det kan vara så att vissa leverantörer uppmanas att skicka 

ytterligare tillgänglig dokumentation om sina produkter till projektgruppen för att ett beslut om 

vilka lösningar och systemimplementatörer som de vill gå vidare med ska kunna fattas (Verville 

et al. 2007). 

2.4.4 Offertbegäran 

 

Därefter kommer vi till steget offertbegäran i upphandlingsprocessen. En offertbegäran skickas 

till de systemimplementatörerna som anses vara de lämpligaste kandidaterna (Verville & 

Halingten 2003). Offerten bör vara så specificerad att kunden lätt kan jämföra olika offerter. 

Offerten bör innehålla följande: 

• Specifikation av vara eller tjänst 

• Pris per enhet och totalt pris 

• Rabatter 

• Leveranstid 

• Leverans- och betalningsvillkor 

2.4.5 Utvärdering 

 

I näst sista steget i upphandlingsprocessen kommer vi fram till utvärderingsprocessen. När 

projektgruppen har mottagit offerter från kandidaterna bör verksamheten noga se över om 

systemimplementatörerna uppfyller de utvärderingskriterier som togs fram i 

planeringsprocessen. Detta för att se vilket affärssystem och leverantör som är lämpligaste 

kandidaten för verksamheten (Verville & Halingten 2003). Det kan även vara passande att i 

denna fas be de utvalda systemimplementatörerna att hålla en demonstration och presentation 

av deras affärssystem.  
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Verville et al. (2007) presenterar ett framgångsrikt koncept som kan appliceras i detta steg. 

Istället för att låta varje systemimplementatör skapa sina egna scenarion för sin demonstration 

kan kunden utveckla sina egna scenarier med olika uppgifter som de vill att 

systemimplementatörerna ska visa upp och ge till systemimplementatören innan 

demonstrationen. Skulle det hända att systemimplementatören inte kan utföra kundens 

förfrågan, stryks systemimplementatören från listan eftersom systemimplementatören inte 

levde upp till kraven och kvalificerar inte längre till en av kandidaterna på listan (Verville et al. 

2007). Valet av systemimplementatör är minst lika viktig som valet av affärssystem. En god 

relation mellan verksamheten och systemimplementatören gynnar både upphandlingen och 

implementeringen av affärssystemet. 

2.4.6 Val 

 

Sista steget i upphandlingsprocessen beskriver valprocessen. För att göra det slutgiltiga valet 

måste projektgruppen vara enade och verksamhetens ledning måste vara engagerad och väl 

förberedd. Valet baseras på affärssystemet och systemimplementatören som gav bäst träffyta 

mot utvärderingskriterierna (Verville & Halingten 2003). Träffytan baseras på hur väl 

verksamheten och affärssystemet matchar både funktionalitetsmässigt och kravmässigt (Brant 

et al. 1998). 

2.5 Analysmodell  

 

 
 

Figur 3: Analysmodell över framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen av ett affärssystem, 

ur ett systemimplementatörperspektiv, fram till och med ett lyckat urval av slutkandidater. 

Källa: Modifiering av Verville och Halingten (2003:589) och Porter (1985:37). 

Analysmodellen visar de aktiviteter som i fortsättningen kommer att benämnas 

framgångsfaktorer, som bör hanteras i verksamheten för att kunna komma fram till ett ”lyckat 

urval av slutkandidater” (se Figur 3). Analysmodellen baseras dels på Verville och Halingtens 

(2003) modell över faserna i en upphandlingsprocess och inspireras av den visuella struktur 

som Porters (1985:37) värdekedjemodell utgör. Analysmodellen visar de framgångsfaktorer 

som verksamheten bör ta hänsyn till därför att framgångsfaktorerna skapar bättre förutsättning 
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för att rätt slutkandidater tas fram. Genom att en verksamhet tar hänsyn till de olika 

framgångsfaktorerna på ett effektivt sätt kan förutsättningarna för att det slutgiltiga valet av 

affärssystem och systemimplementatör bli så rätt som möjligt. Framgångsfaktorerna i 

analysmodellen delas upp i två kategorier: primära och stödjande framgångsfaktorer där de 

primära framgångsfaktorerna ligger under tillhörande fas i analysmodellen och de stödjande 

framgångsfaktorerna ligger i en egen ruta under samtliga faser.  

De primära framgångsfaktorerna är de som hör till faserna planering, marknadsundersökning, 

utvärdering och lyckat urval av slutkandidater i upphandlingsprocessen (Verville et al. 2007). 

Under fasen planering ligger två primära framgångsfaktorer: tydliga strategier, mål och krav 

samt skapa en övergripande processkarta över verksamhetens affärsprocesser. Under fasen 

marknadsundersökning ligger en primär framgångsfaktor: bred marknadsundersökning av 

systemimplementatörer och affärssystem. Under fasen utvärdering ligger två primära 

framgångsfaktorer: Utvärdering baserat på utvärderingskriterier samt kundscenarier som 

systemimplementatörer demonstrerar. I den sista fasen som avser det ”lyckade urvalet av 

slutkandidater” ligger de två sista primära framgångsfaktorerna: sträva efter ett slutgiltigt val 

med stor träffyta och sträva efter minimala förändringar av affärssystemet (Verville et al. 2007).  

De stödjande framgångsfaktorerna behövs för att de primära framgångsfaktorerna ska kunna 

utföras så effektivt som möjligt. De stödjande framgångsfaktorerna är: stöd från högsta ledning, 

projektledare och projektdeltagarnas kompetens, hantering av förväntningar, användande av 

konsulter och konsulters verktyg. Projektgruppen utgör en viktig del i analysmodellen eftersom 

det är projektgruppen som utför de primära aktiviteterna i analysmodellen. De primära 

framgångsfaktorerna kan hanteras av projektgruppen eller tillsammans genom en av de 

stödjande framgångsfaktorerna som innefattar användande av konsulter och konsulters verktyg.  

Framgångsfaktorerna ligger som grund för att verksamheten ska kunna lyckas med urvalet av 

slutkandidater innan verksamheten börjar upphandlingen med en vald specifik 

systemimplementatör. Verksamheten bör sträva efter att ta fram slutkandidater med stor 

träffyta, vilket baseras på verksamhetens krav och kriterier på systemimplementatören och 

affärssystemet.  

 

2.5.1 Planering 

 

• Tydliga strategier, mål och krav 

Hedman och Andersson (2014) beskriver att det är viktigt att förstå problemdomänens 

sammanhang för att lätt kunna identifiera och förstå problemen som finns i verksamheten och 

kunna möta behovet att förklara vilken typ av lösning en verksamhet söker. För att kunna göra 

detta behöver projektgruppen god insikt i verksamheten och tydlig förståelse för verksamhetens 

affärsvision, som bland annat beskriver verksamhetens mål, strategier och krav (Stefanou 

2000). Detta för att verksamheten ska kunna matcha kraven och strategierna med 

affärsprocesser i ett framtida affärssystem.  

Att ha konkreta mål som kan kopplas till kraven är en viktig byggsten samt en strategisk plan 

på hur dessa mål kan utföras (Soja 2006). Under planeringsprocessen bör en konceptualisering 

av verksamhetens mål och strategier med införandet av affärssystemet beskrivas. 

Projektgruppen bör även sätta upp en realistisk väg för att nå dessa mål (Soja 2006). 

Wei et al. (2005) delar upp mål i grundläggande mål och behovs-mål. Vidare beskriver Wei et 

al. (2005) att grundläggande mål är de som är viktigast eftersom de återspeglar vad 
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beslutsfattare verkligen vill åstadkomma, medan behovs-mål hjälper uppfyllandet av andra mål. 

Wei et al. (2005) beskriver att det är nödvändigt att se över de strategiska mål som finns 

eftersom de har en viktig uppgift som underlag för beslutsfattandet och de utgör en stabil 

referenspunkt för dåligt strukturerade beslutssituationer. Mål ska vara specifika och indikera en 

realistisk färdriktning för projektet. Mål ska vara noga genomtänkta och specificerade innan de 

presenteras för ledningen i verksamheten (Soja 2006). Det kan dock vara svårt att utforma eller 

avgöra om målen är rimliga eller inte Beheshti et al. (2014). 

Kravspecifikationen ska beskriva verksamhetens nuvarande tekniska miljö. Kravspecifikation 

ska fokusera på prestandaförbättringar uppnådda genom förbättrad kontroll, medan de 

funktionella kraven ska ange funktionalitet som måste inkluderas i affärssystemet (Hedman & 

Andersson 2014).  

 

• Skapa en övergripande processkarta över verksamhetens affärsprocesser 

Lech (2012) anser att verksamheten bör ta fram en processanalys över verksamhetens 

affärsprocesser, vilka resulterar i någon form av affärsprocessmodell eller beskrivning. 

Verksamheten bör ha en tydlig bild av de nuvarande affärsprocesserna och bör modellera upp 

några övergripande affärsprocesser genom att samla in data, främst intern kvantitativ 

information som används för att kontrollera organisatoriska prestanda och samla in data om 

aktiviteter och mål (Hedman & Andersson 2014). 

Modellerna över affärsprocesserna utgör en processkarta och kan användas för att analysera 

vad som bör förbättras, vilka begränsningar som finns och vad som fungerar bra i dagsläget. 

Det är en stor fördel att verksamheten själv kan identifiera begränsningar och problem i 

affärsprocesserna, detta ger verksamheten en god förståelse och gör det lättare att veta vilka 

krav som bör ställas på affärssystemet samt vilka utvärderingskriterier verksamheten bör lägga 

fokus på (Hedman & Andersson 2014). Eftersom det är önskvärt att projektgruppen har bred 

kompetens av verksamheten är en processkarta eller modell ett moment under 

upphandlingsprocessen som projektgruppen kan göra utan en konsult för att minimera 

konsultarvoden (Ziaee et al. 2006). 

2.5.2 Marknadsundersökning 

 

• Bred marknadsundersökning systemimplementatör och affärssystem 

Marknadsundersökningen bör vara så bred som möjligt för att få in så mycket information som 

möjligt. Verville et al. (2007) anser att information om systemimplementatörer och tekniska 

lösningar bör samlas in från olika källor för att få bredd och djup i sökningen. Både stora som 

små systemimplementatörer kan analyseras och enligt Verville et al. (2007) visar det sig vara 

en framgångsfaktor att inte för tidigt sortera bort systemimplementatörer. Som nämns ovan 

under marknadsundersökningen så anser Gupta och Naqvi (2017) att marknadsundersökningen 

ska rikta sig både mot att samla in information om systemimplementatörer och affärssystem. 

Den information som verksamheten borde se över handlar om både tekniska aspekter och 

systemimplementatör aspekter. Målet är att hitta både systemimplementatör och affärssystem 

som motsvarar verksamhetens krav och kriterier och genererar en god träffyta mellan 

verksamheten och affärssystemet. 
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2.5.3 Utvärdering 

 

• Utvärdering baserat på utvärderingskriterier 

Utvärderingskriterierna för valet av affärssystem prioriteras av projektgruppen och innehåller 

kriterier som systemimplementatören och affärssystemen måste uppfylla för att anses som en 

lämplig kandidat. De mest avgörande kriterierna är funktionalitet, pålitlighet, rykte, kostnad, 

tid det tar att införa, användarvänlighet, support och implementationspartner (Verville & 

Halingten 2003). Som nämnts ovan (Se 2.4.5) kan det vara fördelaktigt att låta 

systemimplementatörer få ta del av denna lista för att besvara förfrågan om 
systemimplementatören kan erbjuda det som efterfrågas (Verville et al. 2007). Denna lista är 

kritisk för att olika systemimplementatörers lösningar ska kunna utvärderas (Verville & 

Halingten 2003).  

• Kundscenarier som systemimplementatörer demonstrerar 

Det är en fördel för verksamheten om systemimplementatören kan erbjuda en demonstration 

över hur olika funktioner hanteras i affärssystemet. På så vis får projektgruppen en snabb 

utbildning och kan själv bestämma vad dem vill att systemimplementatören ska demonstrera. 

Detta koncept presenterar Verville et al. (2007) som ett framgångsrikt koncept vid 

demonstrationer. Som alternativ till att låta varje systemimplementatör skapa sina egna 

scenarion för sin demonstration kan kunden utveckla sina egna scenarier med olika uppgifter 

som de vill att systemimplementatörerna ska visa upp. Scenariobeskrivningarna ges till 

systemimplementatören någon vecka innan så att systemimplementatören hinner förbereda sig. 

Detta gör det enklare för verksamheten att välja bort affärssystem som inte kan utföra 

scenariobeskrivningarna på ett fullvärdigt sätt (Verville et al. 2007). Under demonstrationer 

visas funktionalitet och användarvänlighet upp på ett effektfullt sätt. 

2.5.4 Lyckat urval av slutkandidater 

 

• Sträva efter ett slutgiltigt val med stor träffyta 

En god träffyta mellan en verksamhet och ett affärssystem innebär att både verksamheten och 

affärssystemet stämmer överens med varandra tillräckligt bra för att inte behöva göra stora 

förändringar och det är en framgångsfaktor för det slutgiltiga valet av affärssystem. Om 

träffytan skulle vara låg betyder det att systemimplementatören behöver ändra affärssystemet 

så att det ska passa verksamheten och det anses inte optimalt, eller att verksamheten får ändra 

sig för att passa affärssystemet (Brandt et al. 1998). Det kan skapa interna motstånd från 

användarna i verksamheten ifall systemet inte motsvarar de förväntningar, mål eller krav som 

sattes upp i projektgruppen. Träffytan mellan affärssystemet och verksamheten önskas vara runt 

80% eller mer för att erhålla ett bra systemstöd (Brandt et al. 1998). 

Det faktiska beslutet om en lösning bör innebära uppfyllandet av följande två krav. Graden av 

matchning mellan krav och lösning samt en kostnads- och nyttoanalys mellan de potentiella 

fördelarna med önskade ändamål och kostnaden för att förvärva affärssystemet (Hedman & 

Andersson 2014). 

• Minimala förändringar av affärssystemet 

Affärssystem kommer i allmänhet som standardapplikationer och är modulbaserade till sin 

natur (Beheshti et al. 2014). I en perfekt värld borde affärssystemet matcha kraven och 

affärsprocesserna utan att förändringar behöver göras. Affärssystemen har dock sällan en 100 
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% passform (Hedman & Andersson 2014). Så antingen måste verksamheten förändra sina 

affärsprocesser så att de ska passa affärssystemet, även om detta innebär att verksamheten måste 

göra vissa uppoffringar, eller så måste affärssystemet modifieras. Utfallet av att göra 

förändringar i affärssystemet innebär ofta att projektet tar längre tid, det blir dyrare och 

dessutom svårare för systemimplementatören att underhålla och uppgradera systemet (Somers 

& Nelson, 2001). För att undvika kostsamma anpassningar bör verksamheter välja att minimera 

graden av anpassning eftersom det anses kritiskt (Beheshti et al. 2014). 

 

Efter att projektgruppen har identifierat och kartlagt verksamhetens krav och affärsprocesser 

kan beslut gällande anpassningar av affärssystemet tas. Verksamheten bör tänka över 

kostnaderna, se över sina strategier och mål inför framtiden. Det är en framgångsfaktor att hitta 

affärssystem som kräver att systemimplementatörerna gör minimala förändringar i 

affärssystemet med tanke på kostnaderna, men det är också en framgångsfaktor att hitta ett 

flexibelt system som inte låser verksamheten till den lösning som valts för stunden. 

Affärssystemet ska matcha verksamhetens strategier tillräckligt bra att förändringar kan ske i 

framtiden om så är nödvändigt. 

 

2.5.5 Stödjande faktorer 

 

• Stöd från högsta ledningen 

Beheshti et al. (2014) beskriver att stöd från högsta ledningen från början till slut har en 

avgörande roll. Gupta och Naqvi (2017) beskriver det som en intern framgångsfaktor. 

Projektmål ska tydligt kommuniceras från högsta ledningen till alla anställda och högsta ledning 

ska vara engagerad under hela projektet eftersom kommunikation och engagemang är nyckeln 

till framgång för ett projekt av denna karaktär (Akkermans & Helden 2002). Beheshti et al. 

(2014) menar också att brist på användarmedverkan, utbildning och dålig kommunikation av 

målen för projektet påverkas av högsta ledningens närvaro och engagemang. Stöd från högsta 

ledningen är därför en bidragande faktor för en lyckad upphandlingsprocess.  

• Projektledare och projektdeltagarnas kompetens 

Somers och Nelson (2001) upptäckte genom en undersökning bland chefer att kompetens från 

projektgruppen var en viktig framgångsfaktor vid införande av affärssystem men bred 

kompetens i projektgruppen gynnar även upphandlingsprocessen och det slutgiltig valet enligt 

Gupta och Naqvi (2017). För att lyckas med alla aktiviteter i upphandlingsprocessen och 

valprocessen så kräves stor uppmärksamhet i from av projektledning (Beheshti et al. 2014). 

Projektdeltagarna bör omfatta personer som är mycket bekanta med verksamhetens 

affärsprocesser och kan bestå av chefer, IT-anställda, personal från olika avdelningar samt 

externa konsulter som används som rådgivande resurser. Att låta användare vara med i 

utvärderingen har också visat sig vara en framgångsfaktor under valprocessen (Beheshti et 

al.2014). 

 

• Hantering av förväntningar  

Innan verksamheten kan påbörja en urvalsprocess menar Stefanou (2000) att 

förändringsbehovet måste utvärderas. Wiklund och Åkerstedt (2004) menar att det är viktigt att 

förstå varför verksamheten bör genomföra en förändring. Om missnöjet kommer inifrån 

verksamheten betyder det att förändringen är motiverad från ett håll men den måste även 
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accepteras från hela verksamheten. Detta för att förstå vilken affärsnytta förändringen kan 

generera och vilka förväntningar projektet kan medföra.  

Att hantera förväntningar har visat sig vara en framgångsfaktor för ett lyckat projekt. Det är 

högsta ledningens uppgift att kommunicera rimliga förväntningar som bör finnas på 

affärssystemet. Om projektgruppen har satt upp tekniska och operationella riktlinjer kan för 

höga förväntningar på projektet undvikas (Mabert et al. 2003). Projektgruppen har mycket 

större chans att hantera situationer som blir missledda av systemimplementatörer som försöker 

sälja ett affärssystem som inte motsvarar efterfrågan, eller helt enkelt underlätta 

kommunikationen mellan två parter (Akkermans & Helden, 2002).  

Rao (2000) beskriver att utbildning av affärssystem kan vara ett sätt för projektgruppen att 

hantera förväntningar. Rao (2000) menar att utbildning kan ge användarna rätt attityd och 

förståelse för vad ett affärssystem är och även vad det inte är och på så sätt kan rimliga 

förväntningar skapas avseende vad affärssystemet kan leverera och vilka begränsningar som 

finns. 

 

• Användande av konsulter och konsulters verktyg 

Under upphandlingsprocessen och valprocessen kan det vara fördelaktigt att använda sig av en 

konsult för att kunna ställa frågor, be om råd och få hjälp. Konsulter kan bidra med kunskap 

som saknas internt hos verksamheten och kan ge stöd under olika delar av förstudien, under 

upphandlingen samt under hela projektet. Konsulter kan hjälpa till med allt från kravanalys, 

processanalyser samt hjälpa till med valet av lämplig slutkandidat. Dock anses det mer 

fördelaktigt att anställa en extern konsult som är oberoende bunden till systemimplementatörer 

av affärssystem och därför kan vara opartisk i beslutet (Somers & Nelson, 2001). 

Upphandlingskonsulter kan bidra med viktiga verktyg och metoder för själva valet av 

affärssystem. 
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3. Empiri 
 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Intervju Affärskonsulten på HerbertNathan & Co 

 
Affärskonsulten på HerbertNathan&Co som i fortsättningen kommer förkortas till 

HerbertNathan, jobbar som senior affärskonsult på HerbertNathan som är ett marknadsledande 

företag i Skandinavien när det gäller analys, upphandling och rådgivning avseende 

ekonomisystem, affärssystem, HR-system, lönesystem och beslutsstöd. HerbertNathan valdes 

till uppsatsstudien eftersom de arbetar som oberoende konsulter till verksamheter som ska 

upphandla nytt ekonomisystem, affärssystem eller HR-system. HerbertNathan arbetar helt 

fristående från systemimplementatörerna och stödjer verksamheter genom alla faser från analys 

och förstudie till upphandling, avtal och implementering. 

HerbertNathan ger råd, mentorstöd och projektstöd till verksamheter som behöver hjälp med 

allt från investering och upphandling till implementering och driftsättning. HerbertNathan 

präglas av 100% oberoende rådgivning. De har inga relationer med leverantörerna eller deras 

partners utan agerar alltid ifrån en neutral bas. Utifrån deras omfattande erfarenhet leder de och 

guidar kunden genom de aktiviteter som ska genomföras under upphandlingen och 

implementeringen. 

HerbertNathans strategi är att vara den ledande aktören på marknaden inom området 

affärssystem. De har sedan 2003 medverkat som rådgivare till ett stort antal verksamheter 

avseende förändringar gällande affärssystem samt publicerat rapporter om hur marknaden för 

affärssystem i Danmark och Sverige ser ut. Det har gett HerbertNathan en bred kompetens 

gällande leverantörerna och deras systemlösningar i Skandinavien. Deras fokus ligger alltid på 

nöjda kunder och att kunden ska lyckas med sin investering och kunna realisera den förväntade 

affärsnyttan. HerbertNathan lyckas med detta eftersom det arbetar med ett antal grundläggande 

värderingar som sätter kunden i centrum och säkerställer att kunden får maximalt resultat av 

stödet och användning av konsulter med många års erfarenhet av affärssystemsmarknaden. 

All empiri har kommit från personlig kommunikation med intervjupersonen genom en 

personlig intervju den 17 mars 2017 samt via telefonintervju som ägde rum den 19 april 2017.  

3.1.1 Tydliga strategier, mål och krav 

 

Respondenten anser att ha tydliga strategier, mål och krav är mycket viktigt eftersom det är bra 

att förstå vad en lösning ska klara även om ett antal år. Därför fick denna framgångsfaktor en 

stark 3: a.  Respondenten menar dock att kraven som verksamheten ställer på affärssystemet 

inte alltid matchar affärssystemet exakt och då kan det vara klokt att lyssna på erfarna 

affärssystemskonsulter som har ”andra erfarenheter” om vilka krav som behöver sättas för en 

effektiv process. Verksamheten behöver inte heller skriva långa kravlistor själva utan det anser 

respondenten att konsulterna bör hjälpa verksamheten med. 

3.1.2 Skapa en övergripande processkarta över verksamhetens affärsprocesser 

 

Respondenten anser inte att det är jätteviktigt att beskriva verksamhetens processer men att det 

ändå är en fördel om verksamheten förstår omfånget och kan beskriva detta med processer. 

Respondenten beskriver dock att affärssystem redan har sina processkartor som mappar mot 
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scopet så att beskriva verksamhetens processer är inte livsviktigt. Respondenten anser dock att 

det är ett bra verktyg för att beskriva vad som ska implementeras men att det är 

systemimplementatörens processer som styr på detaljnivå oavsett. Faktorn fick en 3: a på 

skalan. 

3.1.3 Bred marknadsundersökning systemimplementatör och affärssystem 

 

Faktorn blev tilldelad den lägsta siffran på skalan vilket var en 1: a och respondenten beskriver 

att den breda marknadsundersökningen redan har gjorts av HerbertNathan i dess rapporter, 

således anses inte bred marknadsundersökning som ett steg som kunden ska behöva göra själv. 

Respondenten rekommenderar istället att satsa på att ”spendera mycket tid med få” för att lära 

känna leverantören som kan bli den tänkta slutkandidaten och som verksamheten ska göra affär 

med. Respondenten berättar även att det är mycket större risk att verksamheten får en dålig 

implementationspartner än att verksamheten får ett dåligt system. 

3.1.4 Utvärdering baserat på utvärderingskriterier 

  

Respondenten gav denna faktorn en 3: a och svarade i denna fråga att det viktigaste för kunden 

är att känna bekvämlighet med implementationspartners. Detta byggs upp med kunskap om 

branschen, kunskap om systemlösningen och en stor portion ”social kompetens” och oräddhet 

att tala om hur en bra lösning byggs. Respondenten beskriver att en dålig konsult kan förstöra 

vilket system som helst och en bra konsult kan rädda ett lite mindre funktionsrikt system med 

work arounds. Respondenten beskriver vidare att ett bra system aldrig kan kompensera en dålig 

konsult. Det blir aldrig bättre än de konsulter som implementerar eller skapar lösningen. 

Respondenten anser att tillgängligheten på bra konsulter är en viktig faktor. Det hänger ihop 

med ovan svar och det är alltså konsultens ansvar att noga utvärdera systemet baserat på 

utvärderingskriterier, erfarenhet och tillförlitlighet, inte projektgruppen själva. 

3.1.5 Kundscenarier som systemimplementatörer demonstrerar 

 

Respondenten anser att kunder själva ska beskriva vad som ska demonstreras och ger därför 

denna faktor en 3: a. Respondenten beskriver att det är viktigt att verksamheten får se sina egna 

processer och behov i en demonstration. Respondenten beskriver att de brukar hjälpa sina 

kunder att sätta upp en agenda för en demonstrationsdag och förklara hur verksamheten ska 

beskriva vad som ska demonstreras. Sedan får de själva beskriva vad de vill se. Respondenten 

förklarar att det är bättre för kunden att få se lösningar på saker snarare än viss funktionalitet 

och respondenten anser att kunden bättre kan beskriva dessa scenarion själva. Sedan är det 

självklart viktigt att konsulterna förstår kundens verksamhet på ett bra sätt och kan demonstrera 

smarta lösningar.  

3.1.6 Sträva efter ett slutgiltigt val med stor träffyta 

  

Att sträva efter ett slutgiltigt val med stor träffyta är inte lika viktigt idag som det var förr men 

tilldelas ändå en 3: a. Respondenten menar att affärssystemet kan ha bra gränssnitt mot ett 

tredjepartssystem och på så sätt kan systemet byggas ut. Ett tredjepartsystem beskriver 

respondenten som ett fristående program som lägger till funktionalitet till det affärssystem som 

valts. Dock menar respondenten att verksamheten ska bestämma innan om ett tredjepartssystem 

borde erhållas eller om ett affärssystem ska erhålla alla funktioner. Det styr det slutgiltiga valet 

hur funktionsrikt affärssystem verksamheten måste köpa.  
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3.1.7 Minimala förändringar av affärssystemet 

 

Minimala förändringar av affärssystemet får en 2: a på skalan där respondenten anser att 

standard är bra men inte får gå till överdrift. Respondenten beskriver att varje anpassning noga 

måste övervägas och motiveras med en nyttokalkyl ställd mot kostnaden det kommer att 

innebära över tid. Respondenten beskriver att för mycket anpassningar är ett bevis på att fel 

system har valts eller att verksamheten helt enkelt ska överväga ett tredjepartssystem för den 

processen istället. Respondenten beskriver att svåra konfigureringar samt programmering oftast 

leder till krångel vid uppgraderingar och tar längre tid att implementera. 

3.1.8 Stöd från högsta ledning 

  

Att ha stöd från högsta ledning fick en 5: a och var den högst tilldelade framgångsfaktorn som 

delades ut mellan alla framgångsfaktorerna. Respondenten beskriver vidare att utan detta stöd 

får verksamheten inte loss rätt resurser till arbetet och är därför en framgångsfaktor med hög 

prioritet.  

3.1.9 Projektledare och projektdeltagarnas kompetens 

  

Projektledare och projektdeltagarnas kompetens fick en 3: a på skalan 1–5 och anses vara en 

viktig faktor. Respondenten poängterade i denna fråga att kompetensen om affärssystem inte är 

lika viktig som att förstå verksamhetens krav. Det är mer viktigt att projektdeltagnara erhåller 

kännedom om verksamheten så att projektdeltagarna kan förmedla det verkliga behovet och 

precisera kraven. 

3.1.10 Hantering av förväntningar 

 

Att hantera förväntningar fick inte mer än en 2: a och ansågs inte vara av så stor vikt. 

Respondenten ansåg istället att det var viktigare att överträffa verksamhetens förväntningar 

snarare än att styra över förväntningarna. 

  

3.1.11 Användandet av konsulter och konsulters verktyg 

 

Användandet av konsulter och konsulters verktyg får också en 3: a av respondenten. Har 

verksamheten inte egna verktyg eller någon form av metodik att nyttja så blir det mer viktigt, 

och respondenten menar att verksamheten ska nyttja konsulternas erfarenhet eftersom de kan 

olika system och har erfarenhet av hur andra gjort. 

Respondenten menar att en upphandlingskonsult bör träda in så tidigt som möjligt för att bidra 

med sin erfarenhet, sina verktyg, ge bra riktlinjer och fungera som en rådgivare. En 

upphandlingskonsult vet hur ett förstudiearbete bör bedrivas och effektiviserar arbetet genom 

att optimera tidsåtgången åt rätt arbete. Respondenten beskrev även att upphandlingskonsulten 

tidigt kan hjälpa till med att gallra bort oönskade affärssystem som inte behöver finnas med i 

marknadsundersökningen. Detta leder till att projektgruppen kan ge mycket tid med få 

kandidater istället och det anser respondenten som en framgångsfaktor. Respondenten anser att 

en oberoende konsult som ej är låst till ett affärssystem ska användas i en upphandlingsprocess 

men att en affärssystemskonsult kan användas när valet av affärssystem är gjort för att få 

expertkunskap i det tilltänkta affärssystemet. Respondenten anser också att det är viktigt att 

verksamheten tar ägarskap över lösningen med en bra ”förvaltningsmodell”. 
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3.2 Intervju Two i Sverige AB 

 
Two i Sverige AB som i fortsättningen kommer förkortas till Two i Sverige, är andra 

fallföretaget som valdes till uppsatsstudien. Two i Sverige skapades genom ombildning av 

tidigare affärsområde inom Ninetech, Enterprise Consultants, till ett eget bolag och varumärke. 

Det nya bolaget Two i Sverige blir ett systerbolag till Ninetech. 

Two i Sverige hjälper företag att på kort tid digitalisera sina affärsprocesser. De har många års 

erfarenhet av att hjälpa verksamheter inom både handel och tillverkning som vill effektiviserar 

sina rutiner med ökad lönsamhet som följd. Two i Sverige arbetar med Microsoft Dynamics 

365 for Operations/AX och Jeeves affärssystem, vilka båda är beprövade affärssystem med 

många fördelar. Two i Sverige strävar efter långsiktiga engagemang i alla kundrelationer och 

sätter relationen till kunderna och samarbetet i fokus för att tillsammans göra kunderna 

framgångsrika. Relationen mellan verksamheten och systemimplementatören anses vara väldigt 

viktigt och med långsiktiga partnerskap som grundsten är de övertygade om att ge deras kunder 

hållbara affärslösningar som hjälper dem uppfylla verksamheternas mål. Two har kontor i 

Karlstad och Göteborg. Two omsätter ca 20 Mkr och ingår i Combined Excellence-koncernen. 

Two jobbar mot kunder som princip redan har bestämt sig för att anskaffa Microsoft Dynamics 

365 eller Jeeves men anses ändå vara ett intressant fallföretag till uppsatsstudien eftersom de 

har expertis i upphandlingar av affärssystem. Det har även bra insikt i hur kunden ska tänka, 

agera och göra samarbetet smidigare eftersom de är väldigt måna om kundrelationerna i 

företaget.  

All empiri har kommit från personlig kommunikation med intervjupersonen genom en 

personlig intervju den 3 maj 2017.  

 

3.2.1 Tydliga strategier, mål och krav 

 

Tydliga strategier, mål och krav prioriteras högt och får en 5: a med motivering att det ligger 

som grund för att måla upp en gemensam bild av nuläget och vart verksamheten vill befinna 

sig om några år. Respondenten beskriver att detta ska göras i första fasen för att sedan kunna 

utveckla förväntningarna och kraven till en mer detaljerad nivå. Trots att konsulterna fungerar 

som rådgivare är det viktigt att verksamheten har tydliga strategier, mål och krav. Respondenten 

skiljer dock på vilken typ av krav som verksamheten bör lägga stor vikt på och det är dem 

främsta funktionskraven som finns på systemet som även är kopplat till verksamhetens 

processer. Verksamheten behöver lägga fokus på att sammanställa funktionella krav som 

affärssystemet bör uppfylla men behöver inte skriva för detaljerade krav. Det viktigaste är att 

processerna ska stödjas. Respondenten anser hellre att verksamheten ska sitta ner med 

processerna och kunna beskriva dem än att skriva långa kravlistor. På så sätt får verksamheten 

fram de allra viktigaste funktionskraven. 

3.2.2 Skapa en övergripande processkarta över verksamhetens affärsprocesser 

 

Som nämnt ovan under svaret med tydliga strategier, mål och krav så anser respondenten att 

det är otroligt viktigt att verksamheten har koll på sina interna affärsprocesser. Det underlättar 

arbetet för konsulterna och skapar en gemensam bild på vilken lösning som krävs. 

Respondenten anser att det är viktigare att lägga tid på sina affärsprocesser än att skapa långa 

kravlistor. Affärsprocesserna kan kopplas till de absolut nödvändigaste funktionella krav som 

finns på affärssystemet. Denna framgångsfaktor får också en 5: a (se Tabell 1). 
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3.2.3 Bred marknadsundersökning systemimplementatörer och affärssystem. 

 

Att genomföra en bredmarknadsundersökning anses inte som en viktig framgångsfaktor, att 

istället rikta in sig på branschspecifika affärssystem som är stora inom sin bransch och gallra 

bort affärssystem som inte  passar verksamheten ses mer fördelaktigt. Respondenten gav 

faktorn en 2: a och menar att verksamheten borde gallra tidigt och sök information om välkända 

systemimplementatörer inom samma bransch.  

3.2.4 Utvärdering baserat på utvärderingskriterier  

 

Respondenten gav denna faktorn en 4:a och beskrev utvärderingskriterier för 

systemimplementatören som högst prioriterade. Verksamheten borde kika på ägarstrukturen 

och bolagets storlek. Det kan påverka om verksamhetens blir en prioriterad kund i framtiden. 

Respondenten påpekar även att det är viktigt att veta vilka partners som finns, vart de befinner 

sig geografiskt. Detta är betydelsefullt för att veta vilken hjälp, verksamheten kan få under och 

efter upphandlingen och implementationen. Respondenten beskriver även att det är viktigt att 

ta reda på vart produkten är på väg, hur branschspecifik lösningen är, och höra med 

referenskunder som använder systemet.  

3.2.5 Kundscenarier som systemimplementatörer demonstrerar 

 

Respondenten beskriver att det inte är någon nödvändighet att verksamheten själva beskriver 

sina scenarios och ger därför denna faktorn en 2: a. Respondenten beskriver att konsulterna 

visar de mest centrala funktionerna i affärssystemet och plockar ut de funktioner i 

affärssystemet som skildrar verksamhetens affärsprocesser. Sedan utbildas ”subusers” kan 

också benämnas som huvudpersoner från varje avdelning som ansvarar för vissa affärsprocesser 

i affärssystemet och huvudpersonerna får utbildning om affärssystemets funktioner. 

Respondenten beskriver att demonstrationer är mer vanligt i början innan den detaljerade nivån 

av krav specificeras. Demonstrationer görs mest för att kunden ska få en uppfattning om hur 

systemet är upplagt. 

3.2.6 Sträva efter ett slutgiltigt val med stor träffyta 

  

Att sträva efter ett slutgiltigt val med stor träffyta är självklart viktigt för att kunden ska bli 

nöjd. Respondenten anser dock att systemet ändå bör vara flexibelt och anpassningsbart. 

Respondenten menar att det handlar om en kostnadsfråga, har kunden pengar spelar det inte 

lika stor roll med stor träffyta från början. Faktorn får en 4: a på skalan. 

3.2.7 Minimala förändringar av affärssystemet 

 

Minimala förändringar av affärssystemet får en 3: a på skalan. Detta beror självklart på vilket 

affärssystem som verksamheten väljer. Vissa system är lätta att anpassa och förändra och andra 

har en mer låst arkitektur. De viktigaste är att verksamheten tar detta beslutet i början. 

Respondenten anser att det ska göras redan i första fasen där verksamheten bestämmer om de 

räcker med standard eller om verksamheten är mer komplex och behöver förändringar av 

affärssystemet. Respondenten beskriver att till en börja starta så enkelt som möjligt, ta ett 

område i taget för att trimma in det och förändra på ett strukturerat sätt. Respondenten beskriver 

att vissa kunder vill ha allt på samma gång, och då är det en fördel att välja ett affärssystem som 

är lätt att anpassa. Ju mer förändringar som krävs i systemet desto dyrare blir det. 
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3.2.8 Stöd från högsta ledning 

  

Stöd från högsta ledning tilldelades en 5 och ansågs vara väldigt viktig från starten av en 

upphandling enda till projektet är klart. Respondenten beskriver att utan detta stöd prioriteras 

inte projektet i den ordning som behövs, utan prioritering finns det chans att annat sätts i fokus 

och projektet rinner iväg i tid och pengar. Det finns även risk att projektet inte går i mål utan 

detta stöd. 

3.2.9 Projektledare och projektdeltagarnas kompetens 

  

Projektledare och projektdeltagarnas kompetens fick också en 5:a på skalan. Respondenten 

anser att det är väldigt viktigt att verksamheten utser en projektledare som hela tiden finns med 

under projektet och är den som sköter kommunikationen och driver projektet framåt. Det är 

viktigt att ha någon med full koll på andra sidan så att kostnaderna inte ökar på grund av att tid 

spenderas på att jaga resurser. Projektdeltagarna bör ha stor kompetens inom sin egna 

verksamhet och ansvarar för att representera verksamhetens processer. Finns inte den 

kompetensen representerad av projektdeltagarna kan det hända att fel krav och behov samlas in 

och att systemet inte passar i slutändan. Därför är det väldigt viktigt att det finns 

projektdeltagare som har koll på de interna processerna. Respondenten påpekar dock att 

kompetens inom affärssystem inte är lika kritiskt eftersom konsulterna kan utbilda i 

affärssystemen. 

3.2.10 Hantering av förväntningar 

 

Att hantera förväntningar anser respondenten som ett otroligt viktigt arbete under hela projektet 

inte minst under upphandlingsprocessen och gav därför en 5: a. Respondenten beskriver att 

detta görs inför varje möte för att stämma av med kunden att förväntningarna är rimliga. Detta 

för att inte missa något kunden vill ha samt för att kunna sätta avgränsningar. Har kunden för 

stora förväntningar blir det jobbigt i slutändan när konsulterna har bestämt vad som ska göras, 

avgränsat sig och utvecklat något som inte stämmer överens med kundens förväntningar. Detta 

märks oftast först i slutet. Respondenten beskriver även att det är svårt att överträffa kundernas 

förväntan när systemet implementeras. Det är svårt i början för verksamheten att anpassa sig 

till det nya systemet och det kan leda till frustration. Därför anser respondenten att konsulterna 

och systemimplementatören ska finnas med hela vägen till förvaltning/förädling och se det mer 

som ett partnerskap för att alla kunder ska bli nöjda. Hanteringen av förväntningar i slutet kan 

också innebära utbildning i systemet.  

3.2.11 Användandet av konsulter och konsulters verktyg 

 

Användandet av konsulter och konsulters verktyg får en 5: a på skalan och anses som en mycket 

viktig framgångsfaktor. Respondenten anser att verksamheten bör lägga stor vikt i att hitta en 

systemimplementatör med bra konsulter som har lång erfarenhet. Trots att det är en fördel att 

verksamheten har god insikt och kan beskriva sina strategier, mål och krav bör verksamheten 

ta hjälp av konsulter för att få rådgivning, stöttning och expertis. Respondenten anser dock inte 

att verksamheten behöver lägga massa pengar på externa konsulter som bedriver en förstudie 

innan valet av systemimplementatör. Verksamheten kan själva bedriva planeringsfasen för att 

sedan ta hjälp av konsulter när valet av affärssystem är gjort. Systemimplementatören kommer 

i sin tur bedriva en förstudie för att samla in de viktigaste kraven så att affärssystemet blir så 

optimalt för kunden som möjligt. 
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3.3 Viktning av analysmodellens framgångsfaktorer 

 
Viktningen av analysmodellens framgångsfaktorer användes för att identifiera om det fanns 

större skillnader mellan expertintervjuernas syn på framgångsfaktorerna. Nedan presenteras 

Tabel 1 med viktningen av framgångsfaktorer som definierats i analysmodellen. Skalan som 

användes var 1–5 där 1 var oviktig, 2 är mindre viktig, 3 är ganska viktig, 4 är mycket viktig 

och 5 är ett absolut måste. Affärskonsulten på HerbertNathan och VD:n från Two i Sverige 

uppskattade en siffra baserat på hur viktigt de tycker att varje faktor är. Svaren presenteras både 

i tabellform och i text under varje rubrik med analysmodellens 11 framgångsfaktorer (se 3.1 

och 3.2). Den framgångsfaktorn som värderades högst av båda respondenterna var stöd från 

högsta ledning, den faktorn som skiljde märkbart på deras svar var hantering av förväntningar, 

framgångsfaktorn som ansågs lägst prioriterad var bred marknadsundersökning. Viktningen 

behöver följas upp med fler kvalitativa intervjuer för att gå in på djupet. Det är en grov 

beskrivning av deras subjektiva uppfattningar. Trots det är det ändå intressant att se skillnader 

mellan experterna.  

 

Framgångsfaktorer Fas under 

upphandlingsprocessen 

Affärskonsulten 

på 

HerbertNathan  

VD:n på 

Two i 

Sverige 

1. Stöd från högsta ledning Under hela 

upphandlingsprocessen 

5 5 

2. Projektledares och 

projektdeltagarnas 

kompetens  

Under planeringsfasen 3 5 

3. Tydliga strategier, mål 

och krav 

Under planeringsfasen 3 5 

4. Hantering av 

förväntningar 

Under val 2 5 

5. Skapa en övergripande 

processkarta över 

verksamhetens 

affärsprocesser  

Under planeringsfasen 3 5 

6. Bred 

marknadsundersökning 

systemimplementatör och 

affärssystem 

Oviktigt steg 1 2 

7. Noggrann utvärdering 

baserat på 

utvärderingskriterier 

Under urval och 

utvärdering 

3 3 

8. Minimala förändringar 

av affärssystemet 

Under utvärdering och 

val 

2 3 

9. Kundscenarier som 

systemimplementatörer 

demonstrerar 

Under utvärdering 3 2 

10. Sträva efter ett slutgiltigt 

val med stor träffyta

  

Under val 3 4 
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11. Användandet av 

konsulter och konsulters 

verktyg 

Under hela 

upphandlingsprocessen 

3 5 

Tabell 1: Affärskonsulten på HerbertNathan och VD:n på Two i Sveriges viktning av 

framgångsfaktorer från analysmodell 
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4 Analys 
 

___________________________________________________________________________ 

 

De intervjudata som har samlats in från affärskonsulten på HerbertNathan och VD:n på Two i 

Sverige baseras på deras erfarenheter av att hjälpa verksamheter med att upphandla 

affärssystem. Respondenternas långa erfarenhet möjliggör att analysera framgångsfaktorerna i 

analysmodellen som är härledd från teori med hur respondenternas verklighet och uppfattningar 

matchar framgångsfaktorerna. Eftersom verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att 

det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning så har det krävts att respondenterna 

har fått utrymme att med egna ord ge svar på frågorna.  

4.1 Planering 
Den omfattande process som upphandling av ett affärssystem utgör kan bli mycket 

problematisk för en verksamhet om vissa framgångsfaktorer inte hanteras under upphandlingen 

(Verville et al. (2003). Både affärskonsulten på HerbertNathan, VD:n på Two i Sverige och 

Verville et al. (2007) beskriver upphandlingsprocessen som bestående av ett flertal olika faser. 

Affärskonsulten på HerbertNathan anser att den första fasen, planering är den mest omfattande 

fasen av dem alla.  

Planering i analysmodellen syftar på att förstå och samla in information om verksamhetens 

önskemål, beskriva verksamhetens projektmål och effektmål samt precisera vilka krav som 

täcker verksamhetens behov i tänkbara lösningar och åtgärder inför framtiden. Verville och 

Halingten (2003) anser att upphandlingen har sin grund i planeringen där kraven och målen 

fastställs. Affärskonsulten på HerbertNathan och VD:n på Two i Sverige menar att 

verksamheten bör bedriva någon form av workshop för att samla in verksamhetens krav, förstå 

och modellera verksamhetens processer, sätta upp effektmål, projektmål och fundera på vilka 

moduler som behövs på en mycket översiktlig nivå. Affärskonsulten på HerbertNathan anser 

att en upphandlingskonsult bör hjälpa verksamheten med planeringsfasen redan från start 

eftersom det är viktigt att fånga verksamhetens behov och krav inför valet av affärssystem och 

systemimplementatör. VD:n på Two i Sveriges anser istället att verksamheten själv skulle 

kunna bedriva planeringsfasen inför valet av affärssystem för att sedan ta hjälp av konsulter 

efter att valet av affärssystem är gjort. Systemimplementatören kommer i sin tur bedriva en 

förstudie tillsammans med verksamheten för att samla in de viktigaste kraven som 

verksamheten har på affärssystemet samt fastställa och analysera dessa krav. VD:n på Two i 

Sverige poängterar dock att konsulter kan hjälpa till med att guida verksamheten i rätt riktning 

för att välja ut systemimplementatörer som kan passa verksamheten. 

• Tydliga strategier, mål och krav 

Stefanou (2000) menar att det är viktigt att verksamheten har en tydlig affärsvision som 

beskriver verksamhetens strategier, mål och krav. Det är viktigt för att verksamheten ska kunna 

matcha affärsvisionen och strategierna med affärsprocesser i ett framtida affärssystem. 

Affärskonsulten på HerbertNathan anser att denna faktor kan tolkas på flera sätt. Strategier och 

mål anses av båda respondenterna vara viktiga eftersom det är bra att förstå vad en lösning även 

ska klara om ett antal år. Respondenterna anser dock inte att verksamheten ska lägga för stor 

vikt vid att beskriva långa kravlistor, affärskonsulten på HerbertNathan påstår inte att kraven 

inte är viktiga men det kan vara så att det affärssystem som verksamheten vill ha inte fungerar 



33 

 

exakt som kravbilden formulerats och det kan vara klokt att lyssna på erfarna 

affärssystemskonsulter som har ”andra erfarenheter” av vilka krav som behöver infrias för en 

effektiv process. VD:n på Two i Sverige anser att verksamheten bör fokusera på de främsta 

funktionskraven istället som beskriver verksamhetens affärsprocesser. Sedan detaljeras kraven 

med hjälp av systemimplementatörer när verksamheten valt vilket affärssystem och vilken 

systemimplementatör de vill arbeta med.  

Affärskonsulten på HerbertNathan och VD:n på Two i Sverige betonar båda två att 

verksamheten bör formulera strategin, effektmål och projektmål innan kraven på systemet 

dokumenteras. Att sätta upp mål är en viktig byggsten för projekt av denna karaktär och sätta 

upp en strategisk plan för hur dessa mål kan utföras (Soja 2006). Wei et al. (2005) menar också 

att det är nödvändigt att se över de strategiska målen, eftersom de har en viktig uppgift som 

underlag för beslutsfattande och de utgör en stabil referenspunkt för dåligt strukturerade 

beslutssituationer. Bra projektmål innefattar projektets vision, tekniska och operationella 

begränsningar samt projektets omfång. Bra projektmål är grunden för ett lyckat genomförande 

(Verville et al. 2007).  

Tydliga strategier, mål och krav ger verksamheten ett bra underlag och en gemensam 

helhetsbild över vad verksamheten vill ha, vilka förväntningar verksamheten har på det 

tilltänkta affärssystemet och vilka avgränsningar som finns. 

• Skapa en övergripande processkarta över verksamhetens affärsprocesser 

Lech (2012) anser att verksamheten faktiskt bör genomföra en processanalys över 

verksamhetens affärsprocesser, för att få en tydlig bild av dagsläget. Affärskonsulten på 

HerbertNathan anser inte att det är nödvändigt för verksamheten själv att rita processkartor men 

att det ändå är en fördel om verksamheten förstår omfånget och på en övergripande nivå kunna 

beskriva verksamhetens affärsprocesser. Vidare beskriver affärskonsulten på HerbertNathan att 

affärssystem redan har sina processkartor som oftast är kartlagda efter best practice så att 

beskriva verksamhetens processer är inte allt för viktigt. VD:n på Two i Sverige anser dock att 

det är av största vikt om verksamheten har kompetens och insikt i sina affärsprocesser och att 

det är en fördel om verksamheten kan modellera och beskriva dessa. Det underlättar arbetet för 

konsulterna och skapar en gemensam bild av vilken lösning som krävs. VD:n på Two i Sverige 

anser även att det är viktigare att lägga tid på sina affärsprocesser än att skapa långa kravlistor. 

VD:n på Two i Sverige och affärskonsulten på HerbertNathan är dock eniga om att det är ett 

bra verktyg för att beskriva vad som ska implementeras men att det är systemimplementatörens 

processer som styr på detaljnivå oavsett. 

Ziaee et al. (2006) antyder även att planeringsfasen är en fas som verksamheten själv kan 

bedriva utan en upphandlingskonsult, eftersom projektgruppen bör erhålla bred kompetens om 

verksamheten. Bred kompetens om verksamhetens egna affärsprocesser beskriver VD:n på 

Two i Sverige som en framgångsfaktor. Det viktigaste är att varje affärsområde representeras 

av projektdeltagare med rätt kompetens och insikt i affärsprocesserna. Det är viktigt för att 

systemimplementatörerna i senare skeden ska kunna samla in rätt krav och leverera ett 

affärssystem som möter verksamhetens kravbild och affärsprocesser.  

4.2 Marknadsundersökning 

 
• Bred marknadsundersökning systemimplementatörer och affärssystem 

Enligt Verville et al. (2007) ska marknadsundersökningen vara så bred som möjligt för att få in 

så mycket information som möjligt. Verville et al. (2007) anser att information om 
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systemleverantörer och tekniska lösningar bör samlas in från olika källor för att få bredd och 

djup i informationsinsamlingen. Både stora som små systemimplementatörer kan analyseras 

och det visar sig vara en framgångsfaktor att inte allt för tidigt sortera bort 

systemimplementatörer. Affärskonsulten på HerbertNathan motsätter sig denna uppfattning och 

menar att det är konsulternas uppgift att samla in den breda marknadsundersökningen om 

potentiella systemimplementatörer och affärssystem om en extern konsult används. Vidare 

beskriver affärskonsulten på HerbertNathan att konsulterna har bättre överblick över vad som 

är aktuellt på marknaden. HerbertNathan sammanställer bland annat detta i stora rapporter som 

de själva tar fram som beskriver den skandinaviska marknaden för affärssystem. Dessa 

rapporter går att köpa. Affärskonsulten på HerbertNathan och VD:n på Two i Sverige delar 

bilden av att verksamheten bör spendera mycket tid med få kandidater för att lära känna 

systemimplementatören och bygga upp en relation med den potentiella slutkandidaten. Således 

har verksamheten möjlighet att förhandla om priser och bli en prioriterad kund. 

Marknadsundersökningen behöver alltså inte vara bred utan den ska vara inriktad på 

verksamhetens bransch och riktas mot både affärssystem och systemimplementatör, vilket 

Gupta och Naqvi (2017) beskriver genom att lista vilken typ av information som borde 

införskaffas om både systemimplementatörer och affärssystem (se 2.4.2). 

 

4.3 Utvärdering 

 

• Utvärdering baserat på utvärderingskriterier 

Den insamlade teorin om utvärderingskriterier tyder på att det är viktigt att lista dessa för att 

kunna jämföra systemimplementatörers olika lösningar (Verville & Halingten 2003). De mest 

avgörande kriterierna är funktionalitet, pålitlighet, rykte, kostnad, tid det tar att införa 

affärssystemet, användarvänlighet och support (Verville & Halingten 2003). Affärskonsulten 

på HerbertNathan och VD:n på Two i Sverige anser att det viktigaste kriteriet handlar om 

förtroende för implementationspartners men enligt HerbertNathans (2016) beskrivs 

funktionalitet som det högst värderade kriteriet. Funktionaliteten i ett affärssystem kan dock 

byggas ut beroende på affärssystemets arkitektur och hur flexibelt det är. Affärskonsulten på 

HerbertNathan menar att en bra konsult kan skapa smarta lösningar för ett lite mindre 

funktionsrikt system om det är nödvändigt. Det förutsätter att konsulterna erhåller bred 

kompetens, är erfarna och är duktiga på det de gör samt att affärssystemet är flexibelt nog. 

Därför anser både affärskonsulten på HerbertNathan och VD:n på Two i Sverige att kriteriet 

för att hitta en bra, trovärdig och pålitlig implementationspartner väger tyngst. 

Det är fortfarande relevant att sträva efter ett affärssystem som levererar den funktionalitet som 

efterfrågas och täcker verksamhetens processer, men både affärskonsulten på HerbertNathan 

och VD:n på Two i Sverige menar att det är avgörande att välja en bra systemimplementatör.  

Kriterierna som har stor betydelse är systemimplementatörens storlek, finansiella ställning, 

geografiska läge, referenskunder på marknaden, systemimplementatörer som levererar god 

personkemi och trovärdighet.  

• Kundscenarier som systemimplementatörer demonstrerar 

Kundscenarier som systemimplementatörer demonstrerar beskrivs som ett framgångsrikt 

koncept som verksamheter kan tillämpa vid demonstrationer av olika affärssystem (Verville et 

al. 2007). Affärskonsulten på HerbertNathan bekräftar att detta tillämpas i praktiken. 

HerbertNathan hjälper sina kunder med att sätta upp en agenda för en demonstrationsdag och 

för att beskriva kundscenarier. Därefter får kunderna själva beskriva för 
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systemimplementatören vilken funktionalitet i affärssystem de vill se, beskrivet med hjälp av 

kundscenarier. Verville et al. (2007) anser att scenariobeskrivningarna ska ges till 

systemimplementatörer någon vecka innan, för att systemimplementatören ska hinna förbereda 

sig.  

Affärskonsulten på HerbertNathan anser att konsulterna ska vara väl insatta i kundens 

verksamhet för att kunna demonstrera innovativa lösningar som kunden inte reflekterat över 

samt kunna överträffa förväntningarna. VD:n på Two i Sverige anser inte att det är en 

nödvändighet att verksamheten självt beskriver sina scenarier, eftersom konsulterna oftast 

plockar ut de funktioner i affärssystemet som skildrar verksamhetens affärsprocesser och endast 

visar de mest centrala funktionerna i affärssystemet. 

VD:n på Two i Sverige menar att demonstrationer är mer vanliga i början innan en offert skickas 

på en förstudie. Dock skiljer sig Two i Sveriges och HerbertNathans kunder åt. Two i Sverige 

jobbar med två specifika affärssystem och dess kunder har i stort sett valt vilket affärssystem 

de vill satsa på och är endast intresserade av att få demonstration av just det affärssystemet. 

HerbertNathan jobbar med kunder som är intresserade av att få demonstrationer av flera olika 

affärssystem och HerbertNathan hjälper dess kunder med demonstrationer för flera 

systemimplementatörer och olika affärssystem.  

 

4.4 Lyckat urval av slutkandidater 

 
• Sträva efter ett slutgiltigt val med stor träffyta 

Här skiljer sig den insamlade intervjudata med teorin en aning beroende på vilket val kunden 

väljer att göra. Affärskonsulten på HerbertNathan menar att valet baserar dels på om kunden 

helt och hållet väljer att avgränsa sig till ett affärssystem eller om verksamheten kan tänka sig 

ett tredjepartssystem i framtiden eller om verksamheten vill växa och kräver mer funktionalitet 

i framtiden. VD:n på Two i Sverige beskriver att det är viktigt att verksamheten bestämmer sig 

tidigt om affärssystemet ska implementeras som det är eller om förändringar i affärssystemet 

bör ske. Affärskonsulten på HerbertNathan anser att detta ska bestämmas innan eftersom det 

styr det slutgiltiga valet hur funktionsrikt affärssystem verksamheten måste köpa. Idag är det 

inte lika kritiskt att affärssystemet och verksamheten ska stämma överens helt och hållet 

eftersom affärssystem idag kan vara flexibla och kan ha bra gränssnitt mot ett tredjepartssystem 

och på så sätt så kan systemet byggas ut. Teorin anser att träffytan för verksamheten och 

affärssystemet borde överensstämma tillräckligt bra för att slippa stora förändringar eftersom 

dessa förändringar oftast är kostsamma, dyra och tar lång tid att implementera (Brandt et al. 

1998). Att sträva efter ett slutgiltigt val med stor träffyta är självklart viktigt för att kunden ska 

bli nöjd men VD:n på Two i Sverige anser dock att systemet ändå bör vara flexibelt och 

anpassningsbart. VD:n på Two i Sverige menar att det handlar om en kostnadsfråga, har kunden 

pengar spelar det inte lika stor roll med stor träffyta från början.  

• Sträva efter minimala förändringar av affärssystemet 

Att minimala förändringar av affärssystemet ska eftersträvas stämmer bra överens med både 

teori och empirin om kostnaden står i fokus. Somers och Nelson (2001) beskriver att utfallet av 

att göra förändringar i affärssystemet ofta innebär att projektet tar längre tid, det blir dyrare och 

det blir dessutom svårare för systemimplementatören att underhålla och uppgradera systemet. 

Affärskonsulten på HerbertNathan beskriver att för mycket anpassningar är ett bevis på att fel 

affärssystem har valts eller att verksamheten helt enkelt ska överväga ett tredjepartssystem för 
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den processen istället. Vidare anser Beheshti et al. (2014) att verksamheter bör minimera graden 

av anpassningar för att undvika kostnader som är kopplat till anpassningarna. VD:n på Two i 

Sverige bekräftar att det blir dyrare och projektet tar längre tid att utföra om stora förändringar 

krävs. Dock belyser VD:n på Two i Sverige att det finns affärssystem som är lättare att anpassa 

och förändra och bör därför utvärderas så tidigt som möjligt innan ett affärssystem väljs. VD:n 

på Two i Sverige anser att det kan vara en stor fördel att välja ett flexibelt affärssystem som kan 

byggas ut i takt med att verksamheten växer. Verksamheten måste ta ett beslut om det räcker 

med standard eller om verksamheten är mer komplex och behöver modifieringar av 

affärssystemet. 

Affärskonsulten på HerbertNathan beskriver att varje anpassning noga måste övervägas och 

motiveras med en nyttokalkyl ställd mot kostnaden. Affärskonsulten på HerbertNathan anser 

att standard är bra men att det inte får gå till överdrift. Al Mashari (2002) beskriver att flera 

forskare påpekar det faktum att standardisering endast kan uppnås på bekostnad av flexibilitet 

och bör därför noga utvärderas i utvärderingsfasen. Det ska finnas en bra balans mellan 

standardisering och flexibilitet som baseras på affärskrav och organisationskrav (Al Mashari 

2002). VD:n på Two i Sverige anser att det är en fördel att välja ett affärssystem som är lätt att 

anpassa och förändra efter verksamhetens behov. 

 

4.5 Stödjande faktorer 

 
• Stöd från högsta ledning 

Beheshti et al. (2014) anser att stöd från högsta ledning från början till slut spelar en avgörande 

roll. Affärskonsulten på HerbertNathan och VD:n på Two anser båda två att det är mycket 

viktigt med detta stöd och ger faktorn högsta prioritet på skalan mellan 1 och 5. Affärskonsulten 

på HerbertNathan anser att utan detta stöd får verksamheten inte loss rätt resurser till arbetet. 

Det framkommer även att det är viktigt att projektmål ska kommuniceras från högsta ledning 

till alla anställda och att högsta ledningen ska vara engagerade under hela projektet. Det anses 

vara nyckeln till framgång för ett projekt av denna karaktär (Akkermans & Helden 2002).  

Beheshti et al. (2014) menar också att brist på användarmedverkan, utbildning och dålig 

kommunikation av målen är följdeffekter om högsta ledningens närvaro och engagemang 

saknas. VD:n på Two i Sverige belyser att utan detta stöd prioriteras inte projektet i den ordning 

som behövs och utan prioritering finns det chans att annat sätts i fokus och projektet rinner iväg 

i tid och pengar. Det finns även risk att projektet inte går i mål utan detta stöd. Stöd från högsta 

ledning är därför en bidragande framgångsfaktor för ett lyckat val av affärssystem från 

upphandling, införande och när det sätts i drift. 

• Projektledares och projektdeltagarnas kompetens 

Projektledare och projektdeltagarnas kompetens var inte lika viktigt enligt affärskonsulten på 

HerbertNathan som VD:n på Two i Sverige ansåg att det var. Somers och Nelson (2001) anser 

att denna faktorn vara viktig vid själva implementationen av ett affärssystem. Bland annat så 

upptäckte Somers och Nelson (2001) detta genom en undersökning bland chefer som fick svara 

på om kompetens från projektdeltagarna var en viktig framgångsfaktor vid implementering av 

affärssystem och svaret var ja.  

VD:n på Two i Sverige anser att det är väldigt viktigt att verksamheten utser en projektledare 

som hela tiden finns med under projektet och är den som sköter kommunikationen och driver 
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projektet framåt. Det är viktigt att ha någon med full koll på andra sidan så att kostnaderna inte 

ökar på grund av att tid spenderas på att jaga resurser. 

Affärskonsulten på HerbertNathan och VD:n på Two i Sverige delar båda åsikten om att det är 

viktigare att verksamheten bör ha stor kompetens inom sin egna verksamhet och ansvarar för 

att representera verksamhetens processer så att de kan förmedla det verkliga behovet och 

precisera kraven, snarare än att ha någon form av kompetens av att bedriva projekt eller ha 

kunskap om affärssystem. Finns inte den kompetensen representerad av projektdeltagarna kan 

det hända att fel krav och behov samlas in och att affärssystemet inte passar verksamheten i 

slutändan. 

Affärskonsulten på HerbertNathan anser att det är upphandlingskonsultens jobb att bidra med 

kompetens som att bedriva projekt eller bidra med kompetens inom affärssystemområdet. 

Därför är det bättre att prioritera att projektdeltagarna omsorgsfullt plockas ut för att bilda en 

projektgrupp med bred kompetens. Beheshti et al. (2014) och VD:n på Two i Sverige anser att 

denna grupp bör omfatta personer som är mycket bekanta med verksamhetens affärsprocesser 

och kan bestå av chefer, IT-anställda, personal från olika avdelningar samt externa konsulter 

som används som rådgivande resurser. 

• Hantering av förväntningar   

Innan verksamheten kan påbörja en urvalsprocess menar Stefanou (2000) att 

förändringsbehovet måste utvärderas. Wiklund och Åkerstedt (2004) menar att det är viktigt att 

förstå varför verksamheten bör genomföra en förändring. Dels för att förstå vilken affärsnytta 

det kan generera med förändringen samt vilka förväntningar projektet kan medföra. 

Affärskonsulten på HerbertNathan anser inte detta som en framgångsfaktor och gav bara 

hantering av förväntningar en låg prioritet på skalan som användes för att vikta 

framgångsfaktorerna. Konsulten anser istället att det är viktigare att överträffa verksamhetens 

förväntningar snarare än att styra över förväntningarna. Dock syftar litteraturen mer på att om 

rimliga förväntningar kommuniceras kan för höga förväntningar på projektet undvikas (Mabert 

et al. 2003). Projektgruppen anses även ha mycket större förutsättning att hantera situationer 

som kan bli missledda av systemimplementatörer om förväntningar kommuniceras och hanteras 

kontinuerligt. VD:n på Two i Sverige anser att det är en självklarhet att förväntningar måste 

styras, diskuteras och hanteras. 

Att hantera förväntningar anser VD:n på Two i Sverige som ett otroligt viktigt arbete under hela 

projektet inte minst under upphandlingsprocessen och gav därför denna faktorn högsta prioritet 

på skalan. VD:n på Two i Sverige anser att detta bör göras inför varje möte för att stämma av 

med kunden att förväntningarna är rimliga. Dels för att inte missa något kunden vill ha och för 

att kunna sätta avgränsningar. Har kunden för stora förväntningar blir det jobbigt i slutändan 

när konsulterna har bestämt vad som ska göras, avgränsat sig och infört något som inte stämmer 

överens med kundens förväntningar. Detta märks oftast först i slutet. VD:n på Two i Sverige 

beskriver även att det är svårt att överträffa kundernas förväntan när systemet implementeras. 

Det är svårt i början för verksamheten att anpassa sig till det nya systemet och det kan leda till 

frustration. Därför anser VD:n på Two i Sverige att konsulterna och systemimplementatören 

ska finnas med hela vägen till förvaltning/förädling och se det mer som ett partnerskap för att 

alla kunder ska bli nöjda. Hanteringen av förväntningar i slutet kan också innebära utbildning i 

systemet.  
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• Användandet av konsulter och konsulters verktyg 

Denna faktorn i analysmodellen beskriver affärskonsulten på HerbertNathan och VD:n på Two 

i Sverige som en av de viktigaste faktorerna av dem alla. Affärskonsulten på HerbertNathan 

anser att en upphandlingskonsult bör träda in så tidigt som möjligt för att bidra med sin 

erfarenhet, sina verktyg, ge bra riktlinjer och fungera som en rådgivare inför valet av 

affärssystem. Affärskonsulten på HerbertNathan menar att faktorn är avgörande i alla steg från 

att förstå verksamheten till att utvärdera systemimplementatörer och affärssystem. VD:n på 

Two i Sverige beskriver att det är en fördel att ta hjälp av konsulter för att få rådgivning, 

stöttning och expertis men att verksamheten bör ha tillräckligt god insikt i sin egna verksamhet 
för att kunna bedriva planeringsfasen själv och plocka ut några affärssystem som verkar 

intressanta. VD:n på Two i Sverige anser istället att det är viktigt att använda rätt resurser när 

ett affärssystem är valt. Med det sagt anser VD:n på Two i Sverige att verksamheten inte 

behöver lägga massa pengar på externa konsulter som bedriver en förstudie innan valet av 

systemimplementatör är fastställt. Verksamheten kan själva bedriva planeringsfasen för att 

sedan ta hjälp av konsulter när valet av affärssystem är gjort. Systemimplementatören kommer 

i sin tur bedriva en förstudie för att samla in de viktigaste kraven så att affärssystemet blir så 

optimalt för kunden som möjligt. VD:n på Two i Sverige poängterar dock att detta beror på hur 

stort företaget är och hur komplexa affärsprocesser verksamheten har. Är det en liten 

verksamhet anser VD:n på Two i Sverige att många affärssystem kommer lösa behoven, det 

viktigaste att tänka på är att välja ett flexibelt affärssystem som går att modifiera och förändra 

samt satsa på en bra systemimplementatör. 

Teorin beskriver dock att det är fördelaktigt att anställa en extern konsult som är oberoende 

bunden till systemimplementatörer av affärssystem och kan därför vara opartisk i beslutet av 

att välja affärssystem (Somers & Nelson 2001). Detta bekräftar Affärskonsulten på 

HerbertNathan och tillägger att en affärssystemskonsult kan användas när valet av affärssystem 

är gjort för att få expertkunskap i det tilltänkta affärssystemet. Ziaee et al. (2006) anser dock att 

planeringsfasen är en fas som verksamheten själv kan bedriva utan en upphandlingskonsult, 

eftersom projektgruppen bör erhålla bred kompetens om verksamheten och således dra in på 

kostnaderna. 

VD:n på Two i Sverige och affärskonsulten på HerbertNathan är eniga om att förtroendet för 

konsulter som ska implementera eller skapa lösningen är otroligt viktigt. Affärskonsulten på 

HerbertNathan beskriver att det är mycket viktigt att få fram bra information om 

systemimplementatörer eftersom en dålig konsult kan förstöra vilket system som helst och en 

bra konsult kan rädda ett lite mindre funktionsrikt system. VD:n på Two i Sverige beskriver 

vidare att ett bra system aldrig kan kompensera en dålig konsult, det blir aldrig bättre än de 

konsulter som implementerar eller skapar lösningen. Affärskonsulten på HerbertNathan anser 

att tillgängligheten på bra konsulter är en viktig faktor.  
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4.6 Modifierad analysmodell   

 

 

Figur 4: Modifierad analysmodell utifrån den genomförda empiriska studien: Analysmodell över 

framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen av ett affärssystem, ur ett 

systemimplementatörperspektiv, fram till och med ett lyckat urval av slutkandidater.  

Källa: Modifiering av Verville och Halingten (2003:589) och Porter (1985:37). 

Kandidatuppsatsens analysmodell har blivit modifierad utifrån den genomförda empiriska 

studien (se Figur 4) Den föregående analysmodellen (se Figur 3) innehöll den primära 

framgångsfaktorn tydliga strategier, mål och krav i planeringsfasen, men har nu modifierats till 

att bara innefatta strategier och mål. De båda respondenterna ansåg att verksamheten inte ska 

fokusera på att skriva långa kravlistor utan det är i stället en fördel om verksamheten har tydliga 

strategier och mål med införandet av ett affärssystem. Verksamheten bör fortfarande sättas upp 

funktionella krav som affärssystemet bör uppfylla men det är inte en viktig framgångsfaktor att 

verksamheten fokuserar på att skriva långa kravlistor, därför togs krav bort från tydliga 

strategier, mål och krav och placerades som en egen primär framgångsfaktor i analysmodellen, 

under namnet Funktionella krav. Verksamhetens behov kan förklaras med hjälp av strategier, 

mål och omfånget av verksamhetens processer samt funktionella krav som ska ange 

funktionalitet som måste inkluderas i affärssystemet.  

Respondenterna ansåg inte heller att det var en nödvändighet att verksamheten skapade en 

övergripande processkarta över verksamhetens affärsprocesser men det ansågs som en fördel 

om verksamheten kunde beskriva omfånget av verksamhetens affärsprocesser på en 

övergripande nivå. Därför har även den andra primära framgångsfaktorn under planeringsfasen 

omformulerats i den modifierade analysmodellen. 

Den primära framgångsfaktorn under marknadsundersökningsfasen i föregående 

analysmodellen syftade på att marknadsundersökningen skulle vara så bred som möjligt för att 

samla så mycket information om både affärssystem och systemimplementatörer som möjligt, 

men det framgår tydligt av båda respondenterna att det inte var nödvändigt att genomföra en 

bredmarknadsundersökning. Respondenterna ansåg inte att det var en viktig framgångsfaktor, 

utan beskrev att verksamheten istället bör rikta in sig på branschspecifika affärssystem som är 

stora inom sin bransch och gallra bort affärssystem som inte passar verksamheten. Det 

sistnämnda sågs mer fördelaktigt för verksamheten. Vidare framkom det även att det ansågs 
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mycket viktigt att lägga fokus på att hitta en bra systemimplementatör eftersom verksamheten 

i stort sätt kommer vara beroende av att samarbetet blir lyckat. Därför ansågs det smartare för 

verksamheten att gallra tidigt och spendera tid med få systemimplementatörer.  

Den primära framgångsfaktorn under utvärderingsfasen har också modifierats i den nya 

analysmodellen. Det framgick av respondenterna att de viktigaste utvärderingskriterier kretsade 

kring systemimplementatören för att hitta en partner som verksamheten känner stort förtroende 

för. Därför delas den primära framgångsfaktorn in i både utvärdering baserat på 

utvärderingskriterier för affärssystem och systemimplementatör.  

Den sista primära framgångsfaktorn som modifierats och tillkommit i den nya analysmodellen 

ligger under ”lyckat urval av slutkandidater” och innefattar att verksamheten bör sträva efter att 

hitta ett flexibelt affärssystem. Det ansågs viktigare av respondenterna att affärssystemet var 

flexibelt för att kunna göra modifieringar snarare än att verksamheten ska sträva efter att hitta 

ett affärssystem som kräver minimala anpassningar. Det ska nämnas att valet styrs av kundens 

finansiella ställning men att välja ett flexibelt affärssystem som verksamheten kan växa med 

och genomföra anpassningar med tiden ansågs viktigt. 

(Figur 4) bygger på analysen av resultaten av den empiriska studien och detta är uppsatsstudiens 

teoretiska bidrag. De nya framgångsfaktorerna ska på bästa sätt kunna hjälpa en verksamhet 

som står inför en upphandlingsprocess av ett affärssystem. Om verksamheten skulle tillämpa 

framgångsfaktorerna bör de ge verksamheten bättre förutsättningar att lyckas med att hitta 

lämpliga affärssystem och systemimplementatörer.  
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5 Slutsatser 
___________________________________________________________________________ 

Utifrån en jämförelse mellan kandidatuppsatsens insamlade teori, intervjudata samt analys 

kommer de framgångsfaktorer som värderades högst beskrivas.  

Syftet med kandidatuppsatsen var att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för 

upphandlingsprocessen av ett affärssystem, ur ett systemimplementatörperspektiv, fram till och 

med ett lyckat urval av slutkandidater. 

Det är ingen enkel uppgift för en verksamhet att bestämma sig för vilket affärssystem eller 

systemimplementatör som anses vara bäst lämpad för verksamheten. Det finns hjälp att få från 

externa konsulter som ger verksamheten råd och tips, samt delar med sig av lång erfarenhet om 

vilka affärssystem som passar verksamheten bäst. Dock ville kandidatuppsatsens 

uppdragsgivare bedriva denna process själva i ett första skede och bad om framgångsfaktorer 

de själva kunde tänka på för att välja ett affärssystem. Det handlar till stor del om en 

kostnadsfråga och företaget anser inte att deras affärsprocesser skiljer sig så mycket från andra 

i samma bransch och har därför insikt i sin verksamhet och kan förklara verksamhetens behov. 

Den första framgångsfaktorn som har identifierats och lägger grunden för hela 

upphandlingsprocessen är att verksamheten ska ha tydliga strategier, mål och beskriva 

funktionella krav. Framgångsfaktorn påverkas inte av verksamhetens storlek men kan påverkas 

av verksamhetens komplexitet vad det gäller affärsprocesser. Oavsett storlek ska verksamheten 

kunna beskriva verksamhetens kravbild kopplat till affärsprocesser i det tilltänkta 

affärssystemet, vilka strategier som finns i verksamheten och vilka mål som finns med 

införandet samt sätta upp projektmål. En liten verksamhet som inte erhåller allt för 

komplicerade affärsprocesser har större chans att bedriva planeringsfasen själv, som dessa 

framgångsfaktorer är kopplade till. Eftersom det bör finnas kompetens internt i verksamheten 

och som kan beskriva verksamhetens behov och de funktionella krav som affärssystemet måste 

uppfylla. 

En mer komplex verksamhet kan behöva ta hjälp av en extern upphandlingskonsult för att nyttja 

konsulternas erfarenhet och kunskap för att bedriva en effektiv och lyckad planeringsfas och 

för att fastställa rätt krav som ska spegla verksamhetens strategier och mål med införandet av 

ett affärssystem. Slarvas det med denna planeringsfas och framgångsfaktorerna inte hanteras på 

rätt sätt, kan det leda till att projektet inte leder fram till ett lyckat urval av slutkandidater. Det 

kan till och med uppstå situationer där fel slutkandidat tas fram, om planeringsfasen är dåligt 

genomförd. 

Att verksamheten är förberedda och även nyttjar några av de stödjande framgångsfaktorerna i 

planeringsfasen, påverkar också hur den primära framgångsfaktorn tydliga strategier och mål 

samt funktionella krav hanteras. För att verksamheten ska få optimala förutsättningar att bedriva 

en lyckad upphandlingsprocess, krävs det att det finns stöd från högsta ledning. Om detta stöd 

saknas minimeras chanserna att projektet lyckas och måste därför finnas med som en stödjande 

framgångsfaktor redan från start. En annan stödjande framgångsfaktor som kan kopplas direkt 

till den primära framgångsfaktorn tydliga strategier och mål samt funktionella krav är: 

Projektledare och projektdeltagares kompetens. Projektdeltagarnas kompetens är betydande för 

att samla en gemensam bild av verksamhetens behov, strategier, mål och krav. 

Projektdeltagarna bör representera hela verksamheten så att alla affärsområden täcks och en 

projektledare bör utses för att driva projektet framåt. Projektledaren fungerar även som en 

kommunikationskanal och gör samarbetet smidigare för alla parter. Dock är det nämnvärt att 

belysa att även denna faktor påverkas av projektets storlek och komplexitet. Det kan hända att 
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en stor verksamhet måste ta hjälp av externa resurser som inte finns internt hos verksamheten 

medan en liten verksamhet kan klara att beskriva verksamhetens strategier, mål och funktionella 

krav med bara interna resurser. Relationen mellan de stödjande framgångsfaktorerna och den 

primära framgångsfaktorn påverkats därför av verksamhetens storlek och komplexitet. 

Fallföretagens olika kundfokus genererade olika svar när det gällde att ta hjälp av externa 

konsulter så tidigt som möjligt. Det viktigaste är att verksamheten känner att det har kunskapen 

inom sin verksamhet att förklara verksamhetens behov och beskriva detta på ett försåtligt sätt, 

annars är det nödvändigt att verksamheten tar hjälp av en extern konsult som är oberoende 

bunden till ett affärssystem.  

Den andra framgångsfaktorn som identifierats som betydelsefull för upphandlingsprocessen 

fram till ett urval av slutkandidater handlar om marknadsundersökningen. Till en början 

inleddes denna uppsatsstudie med att marknadsundersökningen skulle vara så bred som möjligt 

men respondenterna som svarade på frågor kring marknadsundersökningen belyste istället att 

fokuset ska delas in i två sökningar. En för affärssystem och en för systemimplementatörer. 

Informationssökningen ska även riktas mot verksamhetens bransch för att lättare kunna 

identifiera kandidater som passar verksamheten. Båda respondenterna ansåg att det är viktigt 

att söka efter en systemimplementatör som känns trovärdig och som verksamheten kan få en 

bra relation med. Vidare information om affärssystemen ska baseras på utvärderingskriterier 

som också är en identifierad framgångsfaktor för verksamheten att använda. De mest centrala 

utvärderingskriterier i ett första skede handlar om funktionalitet, pålitlighet, rykte, kostnad, tid 

det tar att införa, användarvänlighet, support och vilka systemimplementatörer som finns. All 

den här informationen kan verksamheten få reda på genom att söka på nätet.  

Den tredje avgörande framgångsfaktorn som identifierats i uppsatsstudien är att sträva efter ett 

slutgiltigt val med stor träffyta. Denna faktorn påverkas av verksamhetens finansiella ställning. 

Det framkommer i uppsatsstudien att det är önskvärt med så stor träffyta som möjligt eftersom 

anpassningar och förändringar av affärssystemet oftast är kostsamma, dyra och tar lång tid att 

implementera samt att det blir svårare för systemimplementatören att uppdatera affärssystemet. 

Beroende på verksamhetens kapital och hur mycket affärssystemet får kosta, påverkar det hur 

stor träffytan bör vara. Detta är ett ställningstagande verksamheten måste ta så tidigt som 

möjligt, eftersom det påverkar hur funktionsrikt affärssystem som måste anskaffas och hur 

flexibelt det bör vara. Ju mer förändringar som krävs i systemet desto kostsammare blir det och 

bör därför övervägas noga samt motiveras med en nyttokalkyl ställd mot kostnaden det kommer 

att innebära med anpassningen. Verksamheten måste därför tydliggöra om det räcker med 

standardisering eller om verksamheten är mer komplex och behöver anpassa och förändra 

affärssystemet mot verksamheten. 

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

Fortsatta studier utifrån denna uppsatsstudie skulle kunna genomföras med fokus på att 

identifiera fler framgångsfaktorer som verksamheten kan hantera och tillämpa vid en 

upphandlingsprocess. En brist med kandidatuppsatsen är att det endast intervjuats två 

expertkonsulter som svarat på en intervjuguide baserad på analysmodellens framgångsfaktorer, 
därför är en rekommendation för fortsatta studier att intervjua fler potentiella konsulter inom 

branschen för att samla in fler synpunkter på det lyckade urvalet av slutkandidater och 

framgångsfaktorer som kan tillämpas under en upphandlingsprocess. Den presenterade 

analysmodellen är konceptuell och har ännu inte validerats i praktiken. Den borde hittills ses 
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teoretiskt och ett förslag till fortsatt forskning hade varit att tillämpa framgångsfaktorerna i 

praktiken under en upphandlingsprocess för att sedan utvärdera varje framgångsfaktor.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 intervjufrågor 

 
Inledande frågor  

Vad heter du?  

Vilken roll har du på företaget?  

På vilka sätt kommer du i kontakt med tänkbara kunder? 

Hur ser faserna i er upphandlingsprocess ut? 

Anser du att stöd från högsta ledning är viktigt? 

Om ja, varför? 

Om nej, varför inte? 

Vad kan hända om detta stöd saknas? 

Anser du att det är viktigt med projektledare och projektdeltagarnas kompetens?  

 

Vilken kunskap krävs att verksamheten har av affärssystem?  

 

Hur viktigt är det att verksamheten kan jobba i projekt? ´ 

 

Anser du det vara viktigt att projektdeltagarna har god insikt i sin verksamhet? 

 

Om ja, varför? 

 

Hur viktigt är det att ha tydliga strategier, mål och krav?   

 

Vilka typer av strategier är viktigast för en verksamhet som ska anskaffa ett affärssystem?  

 

Vilka mål är rimliga att sätta upp?  

 

Hur mycket krav bör verksamheten sätta upp?  

 

Brukar ni hantera kundersförväntningar?  

 

Om ja, varför?      

 

Är det en framgångsfaktor anser du?    

 

Anser du att en verksamhet borde modellera en övergripande processkarta över sina affärsprocesser? 

 

Om ja, varför? 

 

Är det en fördel för er om verksamheten själva gör det? 
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Vad ska verksamheten samla in för information under sin marknadsundersökning? 

 

Vad anser du om minimala förändringar av affärssystemet? 

 

Är det något att sträva efter?  

 

Om ja, varför? 

 

Om nej, varför inte? 

 

Vad rekommenderar ni era kunder? 

 

Hur ser en demodag ut för er? 

 

Brukar ni demonstrera kundscenarier som verksamheten själva har valt? 

 

Hur viktig är det att Sträva mot ett slutgiltigt val med stor träffyta? 

 

Hur stor bör träffytan mellan verksamheten och affärssystemet vara? 

 

Hur vanligt är det att affärssystemet måste anpassas mot verksamheten? 

 

I vilka situationer rekommenderas anpassningar? 

 

I vilka situationer rekommenderas inte anpassningar? 

 

Hur ser du på Användandet av konsulter och konsulters verktyg  

 

Vilka verktyg använder ni er mest av? 

 

Vilka delar är mest tidskrävande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


