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Abstract 
Ett affärssystem spänner över alla de kritiska funktionerna inom en verksamhet vilket innebär 
att det är en betydelsefull komponent för att en organisation ska kunna bedriva sin 
verksamhet. Fördelarna med affärssystem är att de ska fungera som ett systemstöd för 
verksamheten, att den ska hjälpa till att effektivisera de dagliga administrativa rutinerna, att 
den ska supportera en processorienterad version av verksamheten och att den möjliggör att 
standardisera processer över hela verksamheten. 
 
Att välja ett affärssystem är både utmanade och resurskrävande. Det är av central vikt att en 
organisation identifierar rätt affärssystem och att valprocessen gör det möjligt för 
verksamheten att identifiera ett system som uppfyller organisationens vision, krav, behov och 
mål. Globala verksamheter har oftast en mer komplex miljö än de verksamheter som enbart är 
verksamma i ett land. Det innebär att val av affärssystem i en global verksamhet är svårare, 
mer unikt och mer utmanande. 
 
Syftet med denna studie är att ta fram de kritiska framgångsfaktorerna vid val av affärssystem 
i en global verksamhet. 
 
Studien i denna uppsats har baserats på en kvalitativ ansats, där empiri har samlats in med 
hjälp av intervjuer i två globala verksamheter. Empirin har sedan analyserats mot teorin som 
baseras på sex områden som refereras som generella framgångsfaktorer vid val av 
affärssystem.  
 
Slutsatsen visar att de kritiska framgångsfaktorerna inkluderar både val av ”system”, val av 
samarbetspartner (affärssystemsleverantör), intern förberedelse av verksamheten och total 
kostnadsöversikt för hela projektet. För en global verksamhet är det viktigt att ta hänsyn till 
dessa framgångsfaktorer för att rätt val ska kunna tas.  
 
Nyckelord: affärssystem, valprocess, strategi, ledning, implementering, processer och 
förändringsledning, global verksamhet, framgångsfaktorer   
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1 Inledning 
Inledning introducerar problemområdet och även själva syftet presenteras. Senare 
presenteras själva metoden där det vetenskapliga angreppsättet beskrivs, val av 
undersökningsmetoden samt datainsamlingen. Kapitlet avslutas med en visuell modell på 
själva utförandeprocessen på hela metoden.  

1.1 Problemområde 
Affärssystem är system som är anpassade för att integrera data samt stödja alla funktioner 
inom en verksamhet och är ett informationssystem som spänner över funktioner som 
bokföring, finans, marknad, produktion, försäljning och logistik (Motiwalla & Thompson 
2014). Hedman et al. (2009) och Tsai et al. (2009) nämner att ett kännetecken för 
affärssystem är att alla dessa funktioner är väl integrerade med varandra samt att de är 
sammankopplade via en central databas.  
 
Att affärssystem spänner över alla de kritiska funktionerna inom en verksamhet innebär att ett 
affärssystem är en betydelsefull komponent för att en organisation ska kunna bedriva sin 
verksamhet. Vidare ska ett affärssystem stödja verksamheten med automatiserad support och 
är kritiskt för aktiviteter som sker inom verksamheten (Motiwalla & Thompson 2014). 
 
För att kunna vara med och konkurrera på den globala marknaden krävs det att man har ett 
system. Man klarar sig inte med system som är anpassade individuellt för varje funktion i 
verksamheten (Motiwalla & Thompson 2014). Vidare nämner Motiwalla och Thompson 
(2014) att verksamheterna måste ha ett system som täcker och integrerar alla funktioner i en 
verksamhet, det vill säga ett affärssystem. Genom noggrann planering och val av rätt 
affärssystem kommer de kunna få en anmärkningsvärd fördel om rätt affärssystem väljs.
 
Globala verksamheter har oftast en mer komplex miljö än de verksamheter som enbart är 
verksamma i ett land. Lynne et al. (2000) menar att när organisationer är komplexa och 
spridda geografiskt är val av affärssystem svårt, mer unikt och mer utmanande. Med global 
verksamhet menas en organisation som har enheter i olika länder, där det även kan finns 
ekonomiska och kulturella skillnader där behov finns för att hantera lokala regelverk för de 
länderna som enheterna befinner sig i (Bokovec et al. 2015).  Vidare säger Bokovec (2015) att 
dessa enheter kan agera på olika sätt, vilket betyder att processerna ser olika ut, trots att man 
gör samma sak.  Bansal och Agarwal (2015) nämner att dagens marknad är dynamisk och 
turbulent och för att klara av den måste organisationer bli globalt konkurrenskraftiga, dock är 
litteraturen bristfällig rörande klara metoder och framgångsfaktorer för val av affärssystem i 
globala verksamheter. 
 
Haddara (2014) säger att processen att välja ett affärssystem både är utmanade och 
resurskrävande. Det är av central vikt att en organisation identifierar rätt affärssystem och att 
valprocessen gör det möjligt för verksamheten att identifiera ett system som uppfyller 
organisationens krav, behov och mål. Pitic et al. (2014) föreslår att valprocessen ska ske på ett 
strukturerat tillvägagångssätt både vid urvalet och vid utvärderingen av ett affärssystem. Den 
första fasen är att man förbereder organisationen för valprocessen, vilket innebär en förstudie. 
Där ska man kunna avgöra vilka systemleverantörer som är relevanta. Nästa fas är 
analyseringsfasen som baseras på att kartlägga processer och samla in kraven, i denna fas ska 
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man kunna göra ett urval på systemleverantörerna. Tredje fasen är evalueringsfasen där man 
får lösningen demonstrerad av systemleverantörerna baserat på tidigare fas. Den sista fasen är 
själva förhandlingsfasen. 
 
Det finns många rekommendationer och metoder på hur man ska välja ett affärssystem samt 
vilka framgångsfaktorer som bör ligga till grund för valet, detta är oftast generella 
rekommendationer och inte specifikt för en global verksamhet. Ett affärssystem är en kritisk 
komponent för en verksamhet och för globala verksamheter för att kunna konkurrera och 
överleva på världsmarknaden. Uppsatsen har handlat om att ta reda på vilka de kritiska 
framgångsfaktorerna är för en global verksamhet vid val av affärssystem. 
 

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att ta fram de kritiska framgångsfaktorerna vid val av 
affärssystem i en global verksamhet.  
 

1.3 Målgrupp(er)  
Denna uppsats är avsedd för globala verksamheter som funderar på eller är i en process för att 
byta ut sitt befintliga affärssystem alternativt att välja affärssystem. Eftersom denna uppsats 
syfte är att ta fram de kritiska framgångsfaktorerna för en global verksamhet kan denna 
uppsats även hjälpa systemleverantörerna att få en insyn i vad globala verksamheter lägger 
vikt på vid valprocessen. Även studenter som läser informatik som har intresse eller en 
inriktning som omfattar affärssystem kan finna denna uppsats intressant.  
 

1.4 Avgränsning 
Denna uppsats har avgränsats enbart till valprocessen av affärssystem och lägger således inget 
fokus på implementationsfasen. Vidare avgränsas denna uppsats till globala verksamheter, det 
vill säga företag som har enheter i minst två olika länder. Värt att nämna är att de 
framgångsfaktorer som denna uppsats presenterar kan även visa sig vara giltiga för 
verksamheter som inte är globala, dock kommer inte detta ämne att behandlas i denna 
uppsats. 
 

1.5 Metod 
1.5.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Forskningen kommer alltid utgå ifrån att man behöver klassificera, komprimera och bearbeta 
tidigare forskning, för på så sätt kunna besvara de frågor som ställs enligt Patel och Davidson 
(2011). Denna uppsats vetenskapliga angreppssätt baseras på en kvalitativ forskning.  
Kvalitativ forskning är ämnat att ge en djupare kunskap om den fragmentiserade kunskapen 
som fås vid en kvantitativ studie. Det vill säga att denna uppsats även kommer utgå från en 
deskriptiv samt hypotesprövande undersökning. Det innebär att den utgår ifrån att 
undersökningen kommer vara beskrivande och baseras på existerande kunskap, modeller och 
teorier.   
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Den kvalitativa metoden är baserad på olika vetenskapliga angreppssätt, där det finns olika 
varianter och utläggningar av forskare av kvalitativa metoder. En av de kvalitativa metoderna 
som denna uppsats kommer baseras på är tolkning av textmaterial. Det kan vara av böcker, 
artiklar, texter av utskrivna intervjuer, mötesanteckningar, presentationer etc. Allt detta 
material kommer att genomgås löpande, vilket är praktiskt när man arbetar med en kvalitativ 
forskning. För att denna uppsats skall kunna bidra till ny information är det väsentligt att det 
vetenskapliga angreppssättet bygger på tidigare etablerad kunskap, vilket innebär att denna 
kunskap är kumulativt. Angreppsättet består av en mängd olika tolkningar, övervägande och 
beslut. Det innebär att angreppsättet måste vara rationellt för att hålla en hög kvalitet. Det 
vetenskapliga angreppsättet ska bidra till att den nyskapade kunskapen är förnuftig och nyttig. 
Detta ska nås genom att man tolkar redan existerande kunskap tillsammans med en kvalitativ 
undersökning i form av en fallstudie i två globala verksamheter (Patel & Davidson 2011). 
 
Vetenskapliga datainsamlingen i denna uppsats har skett genom sökningar på artiklar och 
litteratur med hjälp av nyckelorden ”ERP”, ”Affärssystem” ”Val av affärssystem”, ”Kritiska 
framgångsfaktorer”, ”CSF”, ”Globala verksamheter” (Patel & Davidson 2011). 
 

1.5.2 Fallstudie 
Denna uppsats baseras på en fallstudie där man går in på djupet, för att fånga komplexiteten 
och relationerna i processerna, detta blir möjligt eftersom uppsatsen kommer att baseras på 
två specifika fall i två olika globala verksamheter. En fallstudie är oftast mycket detaljrik och 
djupgående, till skillnad från en enkätundersökning. Eftersom frågorna i enkäten ska vara 
korta och konkreta om man ska få respondenterna att svara, därför blir det svårt att göra den 
komplex, vilket kan ses som en nackdel (Robson 2007). 
 
En annan anledning till att denna uppsats baseras på en fallstudie är att det är viktigt att 
involveringstiden och innehållet är flexibelt, vilket innebär att resursernas tillgänglighet kan 
skräddarsys till när det passar bäst. Vilket är väsentligt i detta fall eftersom verksamheterna i 
fråga har limiterad tid de kan sätta av för detta ändamål.  
 

1.5.3 Datainsamling  
Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa undersökningar, vilket ska fungera som 
datainsamling. På så sätt kunna möjliggöra kvalitativa analyser av data som ska leda till ett 
resultat och en slutsats. Detta har skett i form av en fallstudie, genom att genomföra intervjuer 
i två olika globala verksamheter.  
 
Datainsamlingen till denna uppsats kommer direkt från källan, därför ses det som primärdata. 
Källor som tillhandahåller primärdata, exempelvis anses intervjupersoner som primärkällor 
(Khan 2018). 
 

1.5.4 Validitet och reliabilitet  
Inom kvantitativ forskning är det viktigt att veta att det som man undersöker avser det som 
ska undersökas, vilket innebär att man har god validitet. Samtidigt som man ser till att man 
har god validitet, måste man göra det på ett tillförlitligt sätt, d.v.s. att man har god reliabilitet 
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(Patel & Davidson 2011). Validitet och reliabilitet hänger ihop, vilket innebär att man inte kan 
fokusera på det ena utan att lägga på fokus på det andra också. Det utgår från att man vet vad 
man undersöker, vilket refererar till validitet och för att veta det måste undersökningen vara 
tillförlitlig, vilket innebär reliabilitet. Detta blir betydelsefullt i denna uppsats, att veta vad 
man undersöker och vad som ska undersökas och att detta görs på ett tillförlitligt sätt. 
 
I den kvantitativa forskningen anser validitet att man studerar rätt, vilket backas upp med 
teoriuppbyggnad, bra instrument och noggrannhet. Denna uppsats har byggats på kvalitativ 
forskning vilket innebär att validiteten stödjs på att upptäcka händelser, att tolka och förstå 
livsvärde, kunna skildra kultur och uppfattningar, detta gäller inom hela forskningsprocessen. 
Reliabilitet i en kvalitativ forskning ska ses specifikt för den unika situationen som sker vid 
just undersökningstillfället, för i en kvalitativ undersökning kan reliabiliteten svikta, eftersom 
att värden kan skifta tolkning vid de olika undersökningstillfällena (Patel & Davidson 2011). 
 

1.5.5 Källkritik 
Genom att välja det materialet som bidrar till att kunna svara på syftet i denna uppsats har 
bedömning av vetenskapliga fakta gjorts baserat på hur sanningsenlig den är. Det är med 
avsikt att vara kritisk mot den informationen man tar del av samt att göra avgränsning på det 
som är värdeskapande (Patel & Davidson 2011). 

Uppsatsen har även avsikt att baseras på relativ ny tidigare forskning, i form av vetenskapliga 
artiklar, på så sätt ser man till att informationen anses fortfarande aktuell. Vid enstaka fall 
används även äldre artiklar, detta för att de fortfarande anses vara relevanta och aktuella. 

1.5.6 Val av fallstudier 
Denna uppsats har baserats på en fallstudie av två globala verksamheter. Verksamhet A 
befinner sig i slutskedet av ett val av ett nytt affärssystem. Verksamheten är en världsledande 
producent av hållbar lax och öring med verksamheter i Norge, Chile och Kanada. 
Huvudkontoret ligger i Oslo i Norge. Verksamheten har beslutat att införskaffa ett 
affärssystem som ska fungera som en global lösning för alla tre verksamheter.  
 
Verksamhet B är en stor finansiell aktör som investerar i aktier, räntebärande fastigheter och 
fastigheter med kontor i Europa, Amerika och Asien. Verksamheten har redan genomgått en 
valprocess och implementerat ett nytt affärssystem.  
 
Fallstudien på dessa globala verksamheter är ämnat för att undersöka och analysera de kritiska 
framgångsfaktorerna de använt sig av för att välja rätt affärssystem.  
 

1.5.7 Intervjuer 
Intervjuerna i denna uppsats har genomförts med hjälp av en kvalitativ intervjuform. 
Intervjuerna har baserats på ett intervjuformulär som skapats i förväg till själva mötet. 
   
Tydliga intervjufrågorna har baserats på teorin. Svaren ska kunna vara mer komplexa vilket 
ska göra det möjligt att göra en koppling mellan teori och empiri för att göra en analys. 
Intervjuerna ska inte innehålla en hög grad av strukturering med fasta svarsalternativ, utan 
intervjun ska istället baseras på en låg standard med låg strukturering där det ska vara möjligt 
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att göra en kvalitativ analys av svaren. Detta innebär att intervjupersonerna ska svara med 
egna ord. Svaren i intervjuerna kommer att fungera som primärdata (Patel & Davidson 2011). 
 
Intervjuerna kommer har främst genomförts via möte med respondenterna, när det inte var 
möjligt skedde det via telefon eller mejl vilket också anses vara ett kvalitativt angreppssätt 
enligt Patel och Davidson (2011). 
 
Intervjuerna genomfördes enligt Bilaga 1 och Bilaga 2. Intervjupersonerna kommer att 
benämnas enligt följande: 
 

Tabell 1 Intervjupersoner 

Verksamhet Roll Ansvar  Benämning 
Verksamhet A Head of Global IT Ansvarig för hela 

valprocessen.  
GIT 

Verksamhet A Global Business 
System Consultant 

Involverad i hela 
valprocessen 

MA 

Verksamhet B Vendor Manager Ansvarig för hela 
valprocessen. 

REG 

 

1.5.8 Utförande  
Problemområdet ledde till en undersökning och baserat på detta utformades ett syfte. Utifrån 
detta kunde teorin skrivas baserat på det identifierade problemområdet samt syftet. Baserat på 
teorin konstruerades intervjufrågorna för att kunna genomföra de kvalitativa intervjuerna, som 
definieras som primärdata eftersom de kommer att komma direkt från verksamheten (Khan 
2018). Efter att intervjuerna utformades kontaktades verksamheterna i fråga att för att avtala 
tid för intervjuerna. Intervjuerna skedde i ett möte med verksamheterna, en intervju 
genomfördes på plats hos verksamheten de andra genomfördes via telefon och mejl 
Detta var själva tillvägagångsättet för datainsamlingen för empirin i denna rapport.  
 
När väl intervjuerna genomfördes och det säkrats med verksamheterna att insamlande 
primärdata är rätt tolkad har empirin kunnat utformas. Själva analysen har byggts på att 
empirin kopplas mot teorin och problemformuleringen, vilket i sin tur ska kunna leda till att 
finna ut vad de kritiska framgångsfaktorerna för en global verksamhet är, detta blir slutsatsen i 
uppsatsen. Nedan visas en figur för att belysa utförandeprocessen ur en visuell synpunkt. 
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Figur 1 Utförandeprocessen (Författaren) 

Utförandeprocessen bygger på att man identifierar ett problemområde, vilket ska leda vidare 
till att man utformar ett syfte, vilket blir essensen i hela uppsatsen. Utifrån ett syfte kan man 
etablera en metod på hur man ska nå syftet. Genom att ha en metod kan man börja med att 
bygga själva teorin.  Utifrån teorin kan man gå vidare med empirin, vilket i detta fall kommer 
byggas på en kvalitativ undersökning i form av en fallstudie i två globala verksamheter. När 
väl empirin är på plats kommer man kunna analysera den mot teorin, vilket i sin tur ska leda 
till slutsatsen och att syftet får ett svar.   
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2 Teori 
I detta kapitel ges ett teoretiskt underlag av tidigare forskning inom området val av 
affärssystem. Den tidigare forskningen beskriver vad ett affärssystem är samt teori om 
affärssystem i globala verksamheter. Sedan presenteras befintliga modeller/metoder för val 
av affärssystem Det kommer även ske en presentation av framgångsfaktorer i samband med 
val av affärssystem för att skapa en tydlig bild av processen. Kapitlet avslutas sedan med 
själva analysmodellen. 

2.1 Vad är ett affärssystem? 
Ett affärssystem definieras oftast som stora integrerade standardsystem. Vidare är det värt att 
nämna att standardsystem är en standardiserad programvara som fungerar som ett system för 
ska täcka specifika kunder – eller verksamhetsbehov. Syftet med standardsystem är att flera 
företag ska kunna använda sig av samma programvara, utan att behöva uppfinna hjulet på nytt 
(Hedman et al. 2009). Istället för att ha dessa mindre standardsystem för olika specifika 
funktioner i verksamheten, gick man mer mot att ha ett stort och integrerat system för att 
täcka hela verksamheten. Det var där affärssystem växte fram på 1990-talet.  
 
Datahanteringen började centraliseras för att integrera de befintliga standardsystemen. Det 
ansågs även förr i tiden att ett affärssystem var ett system som innehöll olika standardsystem, 
men att det nu mer refereras till som applikationer eller som moduler (Magnusson & Olsson 
2008). 
 
Definitionen av affärssystem är mycket bred och det finns många förklaringar till vad 
begreppet innebär. Det är allt ifrån paketerade standardsystem till stora enhetliga system 
(Magnusson & Olsson 2008). Haddara (2014) definierar det istället som stora paketerade 
informationssystem. Magnusson och Olsson (2008) gör ett försök att sammanfatta det hela 
genom att beskriva ett affärssystem som” ett systemstöd för en hel verksamhet”. Ett 
affärssystem har som uppgift att hantera informationsspridning inom verksamheten för att 
säkerställa att rätt information finns tillgänglig på rätt plats vid rätt tid. 
 
Hedman et al. (2009) menar att ett affärssystems syfte förutom informationsspridning och att 
vara ett systemstöd för verksamheten, är att det ska vara ett verktyg för att effektivisera de 
dagliga administrativa rutinerna. Haddara (2014) anser att ett affärssystem hjälper 
verksamheter att effektivisera och nyttiggör dess resurser samt att den supporterar en 
processorienterad version av verksamheten där det är möjligt att standardisera processer över 
hela organisationen. Haddara (2014) betraktar också att den viktigaste funktionen ett 
affärssystem har är förmågan att automatisera och integrera data och processer tvärs över hela 
verksamheten i realtid. 
 

2.2 Fördelar med affärssystem 
Som tidigare beskrivits är några av fördelarna med affärssystem är att de ska fungera som ett 
systemstöd för verksamheten, att den ska hjälpa till att effektivisera de dagliga administrativa 
rutinerna, att den ska supportera en processorienterad version av verksamheten och att den 
möjliggör att standardisera processer över hela verksamheten. Maditinos et al. (2010) belyser 
att ett affärssystem ökar produktiviteten och kvaliteten på arbetet. Detta eftersom affärssystem 
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möjliggör standardisering och simplifiering av processer över hela verksamheten. Vidare har 
Maditinos et al. (2010) identifierat följande fördelar med ett affärssystem: 

 Förbättrad koordination mellan funktioner/avdelningar inom verksamheten 
 Effektivisering 
 Reducerad operationell kostnad 
 Snabb tillgång till information, vilket möjliggör att korrekta och snabbare beslut kan 

tas 

Detta är några av de fördelar som ett affärssystem medför. Haddara (2012) menar förutom att 
reducera kostnader så harmoniserar affärssystem även verksamheten genom att all 
information synkroniseras med materialflödet av varor och tjänster. Det vill säga att ett 
affärssystem spänner över hela värdekedjan i ett företag. Fördelen med detta är att en 
verksamhet kan upprätthålla företagets konkurrenskraft och responsivitet. Vidare nämner 
Haddara (2012) att ett affärssystem stödjer verksamhetens strategiska beslut, genom att det 
tillhandahåller rapporteringsmöjligheter till ledningen med kostnader och operativ 
information. 
 

2.3 Val av affärssystem 
Processen att välja ett affärssystem är både utmanade och resurskrävande. Det är av central 
vikt att en organisation identifierar rätt affärssystem och att valprocessen medför möjligheter 
för verksamheten att identifiera ett system som uppfyller organisationens krav, behov och 
mål. Om man inte väljer rätt affärssystem kan själva införandeprojektet misslyckas. Därför är 
själva valprocessen otroligt viktig. Har man inte valt rätt affärssystem kommer det inte spela 
någon roll hur lyckade resterande faser blir, projektet kommer med stor sannolikhet att 
misslyckas (Haddara 2014). 
 
Haddara (2014) menar att affärssystem-implementeringar ska ses som stora projekt med olika 
faser. Det är allt från beslut om antagande, val av system och systemleverantör, partner, 
implementering, utrullning, etc. Projektet involverar också olika funktioner och roller inom 
verksamheten, som IT och roller från affärsidan. Det kommer även involvera externa 
konsulter, rådgivare och partners. Alla dessa funktioner och roller är väsentliga för att 
projektet ska bli lyckat. Vidare menar Haddara (2014) att val av rätt affärssystem och en 
kompetent systemleverantör, ändring av organisation och processer även spelar en vital roll 
för att projektet ska lyckas. Om det slutliga valet faller på fel system är chansen till ett lyckat 
projekt minimal’. Shatat (2015) nämner också två viktiga delar vid ett affärssystems-projekt. 
Den ena berör just valet av affärssystem; att valet ska baseras på systemets lämplighet och 
konsulterna. Detta gäller både valprocessen och implementationsfasen’. Shatat (2015) menar 
att det är essentiellt att verksamheten ser på sin egen kompetens för att kunna hantera 
omfånget runt ett affärsystemsprojekt. Detta gäller själva valprocessen och 
implementeringsfasen.  
 
Haddara (2014) upplyser om att verksamheten kommer att stöta på utmaningar. Några av 
dessa utmaningar kan komma att vara relaterade till att verksamhet måste förstå att ett nytt 
affärssystem oftast innebär att verksamheten måste genomgå transformation när det kommer 
till affärsprocesserna. Detta handlar om verksamhetsförändring, vilket är en kritisk 



9 
 

 

 

framgångsfaktor. Vilket stöttas av Shatat (2015) som nämner att ett nytt affärssystem oftast 
inte kommer kunna byggas runt de befintliga processerna som finns i verksamheten.  
Detta innebär förändring och viss modifikation i befintliga arbetsprocesser. Detta för att 
kunna ta del av de fördelar som affärssystemet är tänkt att tillföra. Detta måste verksamheten 
vara förberedd på Enligt Lynne et al. (2000) väljer många verksamheter ett nytt affärssystem 
för att ändra sättet de jobbar på för att automatisera eller för att effektiveras vissa processer. 
 
Som nämnt anser Pitic et al. (2014) att valprocessen ska delas upp i olika faser, i detta fall 
fyra faser. Den första fasen som är preliminärfasen, som även kan anses vara en förstudie. 
Där ska ledningen definiera en projektledare som ska sätta ihop en projektgrupp som ska 
genomföra valprocessen. I denna fas ska projektgruppen analysera de nuvarande 
arbetsprocesserna, genom det omvandla de till huvudkrav som kan utse potentiella 
affärssystem som kan vara relevanta. Det är viktigt att medverkande i denna grupp har 
expertis både inom IT och från ”affärssidan”.  
 
Den andra fasen är analysfasen ’som innebär att nuvarande processer analyseras mer 
detaljerat. Hela processflödet ska analyseras, från input till output. Detta skapar en möjlighet 
att få ett klarare perspektiv på vad som krävs av det nya affärssystemet.  Detta ska även bidra 
till att kunna åtskilja de affärssystem som man identifierats i förstudien. När detta är gjort ska 
affärsystemsleverantörerna kontaktas (Pitic et al. 2014). 
 
Den tredje fasen är utvärderingsfasen. I denna fas utvärderas affärssystemet baserat på de 
kraven som identifierats i tidigare faser. Utvärderingen ska baseras på fyra områden;  

 Systemval ska baseras på funktionalitet och teknisk aspekt.    
 Implementation baseras på implementationsmetoden, historiska lyckade och 

misslyckade implementationer och resurskapacitet  
 Kostnad baseras på den totala kostnaden, allt från implementationskostnad och 

licenskostnad över tid.  
 Affärsystemleverantör baseras på rykte, stabilitet och expertis. 

De fyra områdena utvärderas via en poängskala för att särskilja affärssystemen baserat på 
totalpoängen från alla områden (Pitic et al. 2014). 
 

Den sista fasen handlar om kontraktsförhandling med den eller de affärsystemsleverantörerna 
som valts ut från utvärderingsfasen. Generellt handlar det om att företagsledningen har en 
förhandlingsstrategi som används vid förhandling om kostnad, implementation, support och 
övriga aspekter som är relaterade till affärssystemsimplementeringen (Pitic et al 2014) 
 

2.4 Val av affärssystem i globala verksamheter 
Som nämnts och beskrivits i problembakgrunden så har globala verksamheter en mer 
komplex miljö än de verksamheter som enbart är verksamma i ett land. Med global 
verksamhet menas en organisation som har enheter i olika länder, där det även kan finns 
ekonomiska och kulturella skillnader. Ett krav är att hantera lokala regelverk för de länderna 
som enheterna befinner sig i. Dessa enheter kan operera på olika sätt, vilket betyder att 
processerna kan se olika ut, trots att man gör samma sak (Bokovec et al. 2015).  Lynne et al. 
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(2000) menar att när organisationer är komplexa och spridda geografiskt är valet av 
affärssystem svårare, mer unikt och mer utmanande.  
 
Lynne et al. (2000) nämner att det är viktigt att påbörja planläggning på den strategiska nivån, 
innan man går in på de tekniska områden som hårdvara och mjukvara vid val av affärssystem 
för globala verksamheter. Vidare nämner de att man ska definiera omfånget, det innebär att 
definiera vilka processer och område som affärssystemet ska täcka. Genom att definiera 
omfånget synliggörs fördelarna som affärssystemet kommer att generera i. 
 
Att välja ett gemensamt affärssystem med samma konfiguration för alla enheter i de olika 
länderna har potential att ha annorlunda effekt på verksamheten än om man väljer ett 
affärssystem som har olika konfigurationer av samma affärssystem i de olika enheterna. De 
effekterna som kan uppstå är konflikter mellan enheterna samt att det även kan skapa en 
politisk konflikt (Lynne et al. 2000). Westelius (2006) menar att val av affärssystem i en 
global verksamhet inte automatisk innebär att man kommer att jobba på samma sätt i alla 
enheter bara för man valt ett gemensamt affärssystem. För att kunna göra det måste man 
standardisera. För att kunna standardisera kommer man att behöva göra val på hur 
affärssystemet ska vara uppsatt och hur data ska hanteras av systemet. Westelius (2006) 
argumenterar vidare att man kommer att ha utmaningar att få resurser i de olika länderna att 
jobba på samma sätt, även vid val av samma affärssystem. 
 
Val av affärssystem i en global verksamhet innebär mer än att välja själva systemet. Det 
innebär att valprocessen är en process av strukturering. Antingen kommer man att behöva 
forma eller omforma hur systemet ska vara uppsatt eller så kommer man att behöva forma 
eller omforma sina processer efter affärssystemet. Det kommer att vara konflikter och 
förhandlingar mellan länderna om hur man ska förhålla sig till det i valprocessen. Det är även 
viktigt att definiera vilka resurser som man ska inkludera och exkludera som kan påverka 
valprocessen (Westelius 2006). 
 

2.5 Framgångsfaktorer vid val av affärssystem 
Shatat (2015) nämner att det rapporteras flitigt om både lyckade och misslyckade 
affärsystemsprojekt. Val av rätt affärssystem kan ligga till grund för ett lyckat projekt. För att 
kunna göra rätt val finns olika faktorer som ligger till grund för det, dessa refereras ofta som 
framgångsfaktorer. Shatat (2015) anser att en av de kritiska framgångsfaktorerna är att 
ledningen måste inse hur stort projekt införande av ett nytt affärssystem är samt hur stor 
påverkan det kommer bli på hela verksamheten. Ledningen ska även förstå vilka 
framgångsfaktorer som ligger till grund för att rätt affärssystem väljs för verksamheten. Shatat 
(2015) har identifierat ledningens involvering och anpassning av processer med hög relevans. 
Fredriksson och Ljung (2010) menar att genom att förvalta framgångsfaktorerna på rätt sätt 
kan det innebära att man får ett lyckat projekt. En av deras identifierade framgångsfaktorer 
som de anser är mest relevant är Ledningens involvering. 
 
Bansal och Agarwal (2015) anser att en av de kritiska framgångsfaktorerna i valprocessen är 
strategi. Strategi inkluderar framför allt att ha en klar vision men det berör även 
förändringsledning, beslutsstilar, samarbetet mellan IT och verksamheten samt konsulter. 
Konsulter spelar en viktig roll i valprocessen av system. Det är viktigt att veta hur många 
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konsulter det finns runt affärssystemet samt deras expertis. Det gäller även konsulter som ska 
hjälpa till med själva implementeringen. Även konsulter som ska ta hand om support efter 
affärssystemet är implementerat.  
 
Hong och Kim (2001) tycker att verksamhetens passform till själva affärssystemet är en 
kritisk framgångsfaktor. Det innebär att val av affärssystem underlättas om affärssystemet 
klarar av att uppfylla hur verksamheten jobbar processmässigt.  
 
Stefanou (2000) anser att val av affärssystem ska baseras på nuvarande krav samt de krav som 
man har baserat på hur man tänkt jobba i framtiden. Detta gäller verksamhetskrav samt alla 
tekniska krav. Denna kravinsamling kan leda till att finna ut ifall processerna kommer behöva 
ändras för att effektivisera och förenkla de nuvarande processerna. Detta leder i sin tur till att 
verksamheten måste vara redo när det kommer till förändringsledning och detta gäller inte 
bara på ledningsnivå utan alla som påverkas av affärssystemet. Ledningen måste vara de som 
står bakom förändringen för att få med sig alla anställda. 
 
Haddara (2014) och Stefanou (2000) menar att kostnad ska ses som en framgångsfaktor vid 
val av affärssystem. Det är viktigt att man vet hur mycket affärssystemet kommer att kosta, 
allt från konsulttimmar, själva systemet, licenskostnad, träning, etc.   
 

2.5.1 Strategi  
Lynne et al. (2000) menar att många verksamheter väljer ett affärssystem baserat på att man 
vill förändra sättet man jobbar på. Vilket innebär att man har möjlighet att tänka om och ändra 
sättet man jobbar på för att kunna få ut fördelarna med ett affärssystem. De menar att det är 
viktigt att planlägga valet på den strategiska nivån först. Detta innebär att det finns olika 
tillvägagångsätt för att definiera hur man ska organisera sig som verksamhet, innan man 
börjar med själva valprocessen. Stefanou (2000) menar att verksamheten måste ha en vision 
som synliggör vad de vill uppnå och hur de vill uppnå det, det vill säga att man måste ha ett 
strategiskt val innan själva valprocessen startar. Lynne et al. (2000) anser att detta är en viktig 
faktor för en global verksamhet att ta ett strategiskt val på vilket tillvägagångsätt som ska 
väljas, de nämner att det finns fem olika ”vägar” att gå:  
 
Total lokal självständighet som innebär att man låter alla enheterna ha full beslutsfattning 
för deras enhet utan att behöva gå via huvudkontoret. Detta innebär att man inte får den fulla 
integrationen mellan funktionerna, processerna och data tvärsöver enheterna. Man får inte den 
globala fördelen med ett affärssystem.  
 
Global kontroll enbart på finansiell nivå innebär att alla enheter får beslutsfattning på allt i 
deras enhet förutom på finans och rapportering som ska bestämmas av huvudkontoret. Detta 
tillvägagångssätt är bra om de olika enheterna gör många olika saker.  
 
Global samordning på operationell nivå innebär att enheter har hög självständigt och 
beslutsfattning i de operationella enheterna, men att huvudkontoret har möjligheter att få ut all 
data som de behöver. Detta tillvägagångsätt är bra om man har samverkan tvärsöver enheterna 
och/eller gemensamt inköp.  
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Nätverkssamordning av enheterna innebär att enheterna har tillgång till varandras 
information och kan koordinera mellan varandra utan att behöva gå via huvudkontoret. Detta 
tillvägagångsätt fungerar om man säljer varor mellan enheterna.   
 
Total global styrning innebär att alla beslut tas centralt och kommuniceras ut till enheterna. 
Detta tillvägagångsätt är bra ifall det planeras att göra allt på samma sätt och utåt visa sig som 
en verksamhet.  
 

2.5.2 Funktionalitet och krav 
Pititc et al. (2014) menar att funktionalitet och krav ska tas fram genom att man analyserar de 
nuvarande processerna som finns i verksamheten. Detta ska omfatta de processer som är tänkt 
ska inkluderas i det nya affärssystemet. Det ska tydligt framgå vad som är input, aktiviteter, 
vem som är ansvarig, resurser och vad output är i en process. Baserat på denna analys ska det 
vara möjligt att ta fram de kraven som anses vara viktigt för att kunna urskilja de olika 
affärssystemen som finns på marknaden och som anses passa verksamheten.   
 
Funktionalitet anses vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna vid val av affärssystem. 
Den ska bära stor vikt vid själva valet. Funktionaliteten ska baseras på hur affärssystemet 
möter verksamhetens huvudkrav och aktiviteter i sin helhet. Samtidigt hur affärssystemet 
möter verksamhetens kritiska verksamhetsprocesser (Haddara 2014). 
 
Stefanou (2000) menar att verksamheten ska sätta samman en lista med alla 
funktionalitetskrav som de anser det nya affärssystemet ska klara av. Denna lista ska 
sammansättas av den identifierade projektgruppen för valprocessen. Själva listan ska baseras 
på nuvarande krav samt krav på hur det är tänkt att jobba i framtiden.  
 
Haddara (2014) menar även att det inte enbart är funktionalitetskraven som ska tas fram utan 
även de tekniska kraven. Detta ska inkludera val av hårdvara, mjukvara och nätverk. Även 
detta ska spela stor roll vid själva valet av affärssystem. Det är viktigt att verksamheten är 
säkra att leverantören av affärssystemet ser till att systemet alltid är uppdaterat, säkert samt att 
de ser till att det är användbart i framtiden med tanken på den snabbt utvecklande IT-miljön. 
Det är även viktigt att rätt personer sätter dessa tekniska krav, både interna resurser men också 
externa konsulter om inte tillräcklig intern kompetens finns.   
 

2.5.3 Kostnad 
Innan val av affärssystem kan ske är det viktigt att veta hur stor budget verksamheten har. Det 
är viktigt att veta vad kostnaden för det nya affärssystemet kommer bli och är en viktig faktor 
som måste betraktas under valprocessen. Det är många affärsystemprojekt som går över 
budget på grund av att kostnad inte analyserats i detalj i valprocessen. Detta gäller inte enbart 
implementeringskostnad utan det handlar om andra kostnader som; hårdvara, mjukvara, 
konsulter, träning, förändringsledning och licenser. Det är många olika kostnadsaspekter som 
måste ses över. Det är viktigt att se på helheten och inte luras av det attraktiva priset som bara 
rör själva implementeringen (Haddara 2014). 
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Pitic et al. (2014) menar att den totala kostnaden måste ses över. Detta refereras oftast till 
Total cost of ownership (TCO) vilket innebär den totala kostnad som det nya affärssystemet 
innebär, oftast baseras detta på en femårsperiod. TCO ska beräknas baserat på licenskostnad, 
implementeringskostnad, utvecklingskostnad, konsultkostnad och underhåll. Även en 
femårskostnad för support ska beräknas. Baserat på detta får man reda på totalkostnaden för 
hela affärsystemsprojektet.  
 

2.5.4 Affärsystemsleverantör och Implementering 
Även om implementering är ämnat för senare fas är det viktigt att evaluera hur leverantören 
ser på den framtida implementeringen. Detta gäller aspekter som implementeringskapacitet, 
implementeringsgrupp, expertis, implementeringar inom verksamhetens bransch, 
implementeringsmetodik och information om tidigare lyckade och misslyckade 
implementeringar (Pitic et al. 2014).  Haddara (2014) menar att implementeringsmetodik är 
en viktig faktor vid valprocessen. De anser att evaluering av en testad, koncis och pålitlig 
metod vid implementering är viktigt för att få ett lyckat projekt. Metoden ska vara tydlig med 
en uppdelad fasstruktur som visar vilka aktiviteter som ska göras, vem som ska utföra dem, 
dess input och outputs samt milstolpar.  
 
Stefanou (2000) menar att en viktig faktor rörande systemleverantören och implementering är 
att se över hur många affärsystemsexperter det finns i världen för det specifika affärssystemet. 
Det ska även baseras på experter vid själva implementeringen, tillgänglig träningsmaterial, 
affärsystemleverantörens position på marknaden och deras finansiella situation. 
 
Haddara (2014) menar att systemleverantörens vision om framtiden och status är en viktig 
faktor vid val. Även om leverantörens nuvarande affärssystem är bra, måste verksamheten se 
på affärsystemleverantörens vision och plan för vidareutveckling. Även systemleverantörens 
tjänster och dess förbättring för framtiden är viktiga. Visionen ska även baseras på tidigare 
bakgrund och historia, men samtidigt deras nuvarande affärsbild och internationella status.  
Många verksamheter ser oftast på systemleverantörers rykte och status när de väljer 
affärssystem, därför anses marknadsposition som en viktig faktor. De stora affärssystemen 
som har en stor marknadsandel har oftast varit ledande när det kommer till bäst praxis. 
Haddara (2014) anser att service och support mellan verksamheten och systemleverantören 
bör bära stor vikt vid val.  
 

2.5.5 Ledningens involvering  
Enligt Fredriksson och Ljung (2010) är den mest återkommande och nämnda kritiska 
framgångsfaktor vid val av affärssystem ledningens involvering och engagemang.  

Att byta eller införa ett nytt affärssystem är ett mycket omfattande förändringsarbete som ofta 
involverar alla inom verksamheten. Detta är något som ledningen måste vara medveten om. 
Det kommer uppstå motstånd till förändring ute i verksamheten och det kommer krävas 
mycket av de interna resurserna. Även om ledningen är medveten om det omfattande 
projektet måste de vara engagerade i processen (Haddara 2014) 
 
Bueno och Gallego (2017) menar att ledningen måste aktivt vara involverad i processen. 
Ledningens involvering leder oftast till att förändringsledningen genomförs lättare samt att de 
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fall där ledningen varit involverad har bidragit till att det är större chans att själva projektet 
lyckas. Det innebär större produktivitet och effektivitet i projektet. Ledningens involvering 
ska inte bara ses som en viktig framgångsfaktor utan det ska ses som den absolut viktigaste 
framgångsfaktorn. Detta gäller alla faser i projektet, allt från valprocessen till själva 
implementeringen och fasen efter projektet är över.  
 
Agarwal och Bansal (2015) anser att ledningens vilja att vara involverad och att de förstår 
innebörden av ett affärsystemsprojekt är en viktig framgångsfaktor. Ledningen ska även 
ansvara för att allokera rätt resurser till projektet. Ledningen roll i projektet spela stor roll i 
själva valprocessen där de ska ansvara för att planlägga och allokera resurser, allokera tid och 
budget för vidare faser. Ett affärsystemsprojekt innebär att snabba och viktiga beslut behöver 
tas, det är just ledningen som fattar dessa beslut. Genom att vara involverade och engagerade i 
processen kan beslut tas enklare. 
 
Fredriksson och Ljung (2010) menar att ledningen aktivt måste vara involverade i processen 
samt att stöd och engagemang ska ses som en självklarhet för att projektet ska lyckas.  
 

2.5.6 Processanpassning och Förändringsledning 
Genom att välja ett affärssystem för hela organisationen, innebär det ofta att verksamheten 
måste förändra sättet man jobbar på, antingen att anpassa sig efter systemet eller att anpassa 
systemet efter verksamheten (Brandt et al. 1998). Haddara (2014) menar att detta är en väldigt 
omfattande och resurskrävande process och att det kommer att innebära att verksamheten 
kommer att gå igenom en stor transformation och att nya arbetssätt kommer uppstå. I det stora 
hela handlar det om en verksamhetsförändring. Shatat (2015) menar att för att få ut fördelarna 
av ett affärssystem måste verksamheten genomgå en förändring. Detta innebär att det inte är 
ett ”IT-projekt” där enbart ett byte av ”system” ska ske. Det är något som måste planeras och 
hanteras på ett bra sätt. Det innebär att verksamheten måste vara medvetna om att de kanske 
kommer behöva anpassa sina nuvarande processer enligt de standardprocesser som kommer 
med det nya affärssystemet. I det stora hela handlar det om ett nytt sätt att jobba på, vilket 
oftast berör just förändringsledning. Detta innebär att områden som organisationsstruktur, 
kultur och träning kommer beröras. Även förändringsledning kommer vara en viktigt och 
kritisk framgångsfaktor, speciellt vid implementeringsfasen. Vid valprocessen innebär 
föreningsledning att göra organisationen redo för själva ändringen som kommer (Hong & 
Kim 2001). 
Stefanou (2000) anser att för att få en större chans till ett lyckat affärsystemsprojekt innebär 
det att ändring av processer måste till för att kunna simplifiera och att effektivisera sättet 
verksamheten jobbar på. Den viktiga framgångsfaktorn i valprocessen när det kommer till 
detta är att alla inom verksamheten som kommer beröras av ändringen måste inse vad som 
kommer ske och de måste vara villiga att ändras sitt sätt att jobba på. Ifall organisationen inte 
är redo anses det vara för stor risk för att misslyckas, därför bör man avvakta med nytt 
affärssystem tills man är redo för den stora förändringen.  
 

2.6 Analysmodell  
En analysmodell förklarar ur ett grafiskt perspektiv huvudområden som ska analyseras. En av 
anledningarna med en analysmodell är att inom konceptuella ramar bedöma den ”verkliga” 
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världen. En analysmodell bistår att kunna strukturera den tidigare forskningen och tydligt 
framhäver vad som är fokus. Analysmodellen bidrar även till den empiriska data som ska 
samlas in, samt hur den data sedan kan tolkas i förhållande till teorin (Miles & Huberman 
1994). 

 

Figur 2 Analysmodell med framgångsfaktorer som leder till val av affärssystem i globala 
verksamheter (Författaren). 

Enligt tidigare forskning har sex olika områden identifierats som generella framgångsfaktorer 
vid val av affärssystem, dessa områden analyserades för att finna ut de kritiska 
framgångsfaktorerna i en global verksamhet inom varje område vid val av affärssystem.  
 
Modellens första del innebär att få fram anledningen till byte av affärssystem, veta vad som 
triggar att ett projekt ska initieras. Beror det på att man är tvungen att göra ett byte eller finns 
det andra orsaker som t.ex. att man vill effektivera eller förenkla olika verksamhetsprocesser?  
 
Bansal och Agarwal (2015) nämner att den viktigaste framgångsfaktorn i planeringsfasen är 
just strategi, det är viktigt att analysera för att få fram hur viktig strategin varit för den 
globala verksamheten samt att finna ut vad inom strategin anses vara kritiskt. Vad som ska 
strategin baseras på när verksamheten har olika enheter i olika länder?  
 
Stefanou (2000) och Pitic et al. (2014) anser att ett val av ett affärssystem baseras på 
funktionalitet och krav som projektgruppen har identifierat. Analys av funktionalitet och krav 
blir därför väsentligt för att avgöra hur viktigt detta har varit hos verksamheten. Vilken 
funktionalitet och krav är kritiskt för en global verksamhet när det finns mer än en enhet?  
 
Fredriksson och Ljung (2010) anser att ledningens involvering är en av de absolut viktigaste 
framgångsfaktorerna vid val av affärssystem, vilket medför att även detta område är viktigt att 
analysera för att få ett bra resultat i analysen. Vad är kritiskt att ledning gör när de ska förhålla 
sig till flera enheter och länder?  
 
Stefanou (2000) anser att kostnad är relevant vid val av affärssystem. Det är viktigt att få fram 
hur stor vikt verksamheten lagt på kostnad och hur stor roll den spelat vid valet. Ju mer 
enheter en verksamhet har desto större kostnad uppstår eftersom det innebär mer användare, 
implementering måste göras flera gånger eftersom det inte är enbart en enhet.  
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Pitic et al. (2014) menar att implementering är något som bör ses över under valprocessen, de 
menar att allt som berör implementering är viktigt att ta fram innan val tas. Hur har 
verksamheten fokuserat på detta? Haddara (2014) anser att själva affärsystemleverantören bör 
evalueras baserat på deras vision och deras nuvarande position i marknaden. Är detta något 
som är relevant för en global aktör?  
 
Magnituden av affärsystemsprojekt innebär oftast en stor förändring i verksamheten, vilket 
leder till förändringsledning. Det är viktigt att få fram hur mycket fokus detta fått i 
valprocessen. Hur förbereder sig en verksamhet för detta? Stefanou (2000) menar att viss 
ändring kommer vara relevant, men är detta något är relevant vid valprocessen? Pitic et al 
(2014) menar att fokus även ska ligga på processer och huruvida processer måste anpassas 
efter affärssystemet eller omvänt. Faktorn runt processer för själva valet av affärssystem för 
verksamheten är betydelsefullt att få fram. 
 
Tanken bakom analysmodellen är att få fram hur stor vikt objektet lagt på dessa identifierade 
områden som är relevanta enligt litteraturen. Vad anses kritiskt inom dessa sex områdena? 
Genom att analysera de sex identifierade områdena i analysmodellen kommer empirin att 
ställas mot teorin och finna ut vilka framgångsfaktorer de två globala verksamheterna haft för 
att kunna göra det rätta affärsystemsvalet.  
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3 Resultat 
Detta kapitel sammanställer den empiri som samlades in i form av de kvalitativa intervjuerna. 
Eftersom företagen i fråga har valt att vara anonyma, kommer de bara refereras som 
Verksamhet A och Verksamhet B. 

3.1 Verksamhet A  
All empiri som har samlats har kommit via intervjuer med en som var ansvarig för hela 
valprocessen samt en resurs som var involverad i hela valprocessen. Intervjuperson GIT är 
anställd som Global IT-chef, som motsvarar en CTO (Chief Technology Officer), personen i 
fråga har jobbat på företaget i ca åtta år.  Intervjuperson MA har rollen som 
affärsystemskonsult.  
 
Verksamheten är en världsledande aktör inom laxodling som grundades 1995. Företaget var 
först ett statligt ägt företag som hade monopol på korn. De kom sedan i kontakt med foder till 
laxodling innan de tillslut också kom igång med laxodling när de köpte upp ett 
laxodlingsföretag.  De närmsta tio åren drev de både laxodling samt foder. Till slut sålde de 
av sin foderverksamhet tillsammans med hela sin IT-avdelning.  Ett år efter detta blev de 
uppköpta av ett stort internationellt företag.  
 

3.1.1 Bakgrund till nytt affärssystem 
Enligt intervjuperson GIT visade det sig att företaget haft en besvärlig resa med försäljning av 
foderverksamheten samt uppköpet. Framförallt blev IT mest drabbat när de sålde 
foderverksamheten då de blev av med hela sin IT-verksamhet. Detta gjorde att de blev 
tvungna att finna en outsourcing-lösning för sin IT-drift. Detta innebär att finna en tredjeparts 
leverantör som har hand om IT-driften. Detta projekt pågick mellan 2013–2014. Företaget har 
dessutom genomgått en rad förändringar i ledningen. Företaget har idag sitt huvudkontor i 
Oslo, där även den globala enheten befinner sig. Den globala enheten består av 
företagsledningen, ekonomi, global IT, utveckling, försäljning. hr och hållbarhet. Företaget 
har dessutom tre operativa enheter. Dessa enheter är lokaliserade i Chile, Kanada och i Norge. 
Alla dessa operativa enheter fungerar som fristående enheter, där den globala enheten har en 
viss styrning och kontroll. 
 
När det kommer till själva utvecklingen om affärssystemet så genomgick de en uppgradering 
av deras nuvarande affärssystem som är Infor M3 (Movex) i början av 2013, under denna tid 
så arbetade företaget fortfarande med foder. När foderverksamheten blev såld tillsammans 
med IT-avdelning, fick de nedgradera och ta en kopia av tidigare version av Infor M3, detta 
eftersom det inte fanns tid för att implementera ett nytt. Det innebar att de hade ett gammalt 
affärssystem från 2004 som var anpassat för laxodling och foderverksamhet. Detta system är 
det system som de använder än idag trots att de bara är verksamma inom laxodling. Inga 
initiativ för att starta ett projekt för att byta ut affärssystemet godkändes med anledning av 
försäljningen av foderverksamhet och IT-avdelningen. Under perioden mellan 2014–2016 
blev två förstudier för att byta ut affärssystemet just förstudier, ett projekt blev aldrig satt 
igång.  
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I tredje kvartalet 2016 bestämde ledningen att de med hjälp av ett konsultföretag skulle starta 
ett projekt för att ta reda på hur man skulle organisera IT. Bakgrunden till detta var just alla 
ändringar i verksamheten. Konsultföretag fick uppdraget att intervjua alla som jobbar på IT i 
Norge, Kanada och i Chile. De intervjuade även anställda i andra avdelningar som jobbade 
tätt med IT. Uppdraget varade i ca sex månader. De kom sedan tillbaka med sex olika 
områden som de ansåg måste förbättras. Ett av dessa områden var att företaget måste byta ut 
det nuvarande affärssystemet. Detta för att nuvarande affärssystem är så pass gammalt, att 
leverantören har slutat med support för den versionen av affärssystemet. Det visade sig även 
att affärssystem krävde mycket manuellt arbete av de som använde systemet. Allt detta 
skapade enorm frustation av affärsystemanvändarna. Konsultföretaget rekommenderade att 
man omgående skulle starta en förstudie för att finna ett nytt affärssystem för alla enheter. 
Baserat på detta fick Head of Global IT ett mandat av ledningen att starta en förstudie. 
 

3.1.2 Strategi 
Intervjupersonen GIT menar att det var viktigt att basera strategin för projektet på 
verksamhetens strategi. Verksamhetens strategi strävade efter att jobba som en verksamhet. 
Detta innebär att även om företaget hade tre enheter i tre länder skulle de ses som ett företag. 
Intervjupersonen GIT tyckte det var lite diffust och att det då var svårt att sätta en tydlig 
strategi för själva projektet. Han ansåg att strategi var en viktig bit för att kunna göra ett rätt 
val. Han nämnde också att ju mer ledningen involverade blev det lättare att sätta en tydlig 
strategi.  
 
Intervjupersonen GIT säger också att de gick utifrån rekommendationerna som 
konsultföretaget tagit fram. Han säger också att konsultföretaget ansåg att det var viktigt att 
vet hur verksamheten skulle strukturera sig i framtiden och att detta var ett strategiskt val som 
behövdes ta tidigt. Han nämner också att detta var ett beslut som ledningen behövde ta baserat 
på input från affärssidan och från IT-sidan. 
 
Enligt intervjupersonen GIT såg de på dessa tre strategier.  
 
Totally global: Alla enheter skulle välja samma affärssystem, dessutom skulle man 
standardisera processerna för alla enheter. Det vill säga att alla skulle jobba på samma sätt i 
det nya affärssystemet. Styrning sker globalt genom policy. 
 
Partly global: Enheterna skulle välja samma affärssystem men de fick anpassa affärssystemet 
hur de ville, det var inga krav på globala processer. Styrning sker globalt genom policy. 
 
Totally local: Varje enhet fick fritt välja det affärssystem de ville ha. Det skulle inte finnas 
några krav på globalt samarbete mellan enheterna. Styrning sker lokalt. 
 
Intervjupersonen GIT avslutar med att säga: 
 

”Strategin blev tydligare när ledningen insåg betydelsen av projektet. Att 
utbildaledningen på just detta var det största problemet. Svårt att sätta en strategi 

utan att ledningen vet vad det innebär” 
(Intervjuperson GIT) 
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Enligt Intervjuperson MA så var det viktigt att sätta en strategi som var i enighet med den 
långsiktiga strategin som verksamheten har. Han menar att deras strategi var att ha ett 
gemensamt och till den graden det var möjligt ett standardiserat affärssystem för alla enheter. 

3.1.3 Funktionalitet och krav 
Enligt intervjupersonen GIT ansåg han att det var viktigt att samla in krav från alla enheter 
inom verksamheten. Han menar att detta är viktigt att göra för att fånga alla funktionella krav 
som finns i de olika enheterna. Det är viktigt att fånga de lokala kraven som enheterna har 
som är landspecifika som måste täckas. Vidare säger han att kravinsamlingen baserades på 
nuvarande situation, vilket innebär att identifiera var de största problemen finns samt att 
identifiera ut var de största potentiella förbättringsmöjligheterna finns.  
 
Han fastslår att funktionalitet är en viktig faktor för val av själva systemet, för att kunna se om 
affärssystemet uppfyller de krav som verksamheten har och om det funktionsmässigt är 
användarvänligt. Detta är en av de första faktorerna som ska ligga till grund för valet enligt 
honom. 
 

”Det går inte att välja ett affärssystem som inte uppfyller de kraven som 
verksamheten har trots att det kan vara billigt samt problemfritt att implementera. 

Funktionalitet och krav är en av de viktigaste framgångsfaktorerna att klara av 
innan man går vidare i processen. Det är viktigt att fastslå tidigt att affärssystemet 

täcker alla verksamhetens behov samt att det öppnar för förbättringar” 
(Intervjuperson GIT) 

 
Vidare nämner han också att deras verksamhet är ganska ung och att det inte finns 
affärssystem som har ”färdiga” branschspecifika lösningar för dem. Därför menar han att de 
la ett ännu större fokus på krav och funktionalitet.   
 
På frågan hur viktig funktionalitet och krav var för val av affärssystem svarar 
intervjupersonen MA: 
 

”Krav och funktionalitet definierar hur affärssystemet ska fungera och definierar 
de processer som är viktiga för vår verksamhet, därför är detta en viktig faktor för 

att välja rätt affärssystem.” 
(Intervjuperson MA) 

 

3.1.4 Kostnad  
Enligt intervjuperson GIT så evaluerades kostnad baserat på licenskostnaden vid första 
tillfälle av valprocessen. Eftersom alla affärsystemsleverantörerna rekommenderade en 
molnbaseradlösning innebar det att licenskostnaden inte var en investering utan det var en 
årlig kostnad baserat på antal användare av systemet. Detta var något som var viktigt att ta 
reda på enligt intervjupersonen. Han var van att investera i engångskostnad när det kommer 
till licenskostnader därför var ett molnbaserat alternativ något nytt. Enligt honom var det 
viktigt att veta exakt vad det kommer att kosta varje år.   
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”Att bygga ett ´case` på antal användare man tror ska använda systemet samt vad 
de behövde kunna göra i systemet kunde vi utmana affärsystemsleverantörerna att 

ge oss en kostnad på de licenserna som vi behövde. På så sätt kunde vi jämföra 
kostnaden mellan de olika affärssystemen ” 

(Intervjuperson GIT) 
 
Vidare nämner han att det lades kostnadsfokus även på implementeringskostnad. Det var en 
viktig faktor att belysa den totala kostnaden för hela projektet. Det skulle inkludera 
implementeringskostnad, licenskostnad och all annan kostnad som kan tillkomma vid ett 
affärsystemsprojekt. Så att verksamheten kunde få fram en estimerad budget för projektet, 
detta baserat på en femårsperiod. 
 
Enligt intervjupersonen MA så var kostnad en av de viktigaste faktorerna under valet. Han 
menar att genom att veta vad den totala kostnaden blir kan man skapa en kort och långsiktig 
investering. Han påpekar också att om det finns två likgiltiga affärssystem så kommer valet 
falla på det billigaste.  
 
Enligt intervjupersonen GIT spelade kostnad en stor faktor under valprocessen. Han menar att 
man kunde välja bort ett av affärssystemen bara baserat på licenskostnad och att det är svårt 
att ha någon kvar i valprocessen om de är väsentligt dyrare än de andra.  Det var även viktigt 
att veta vad den totala kostnaden skulle bli över en femårsperiod. Han nämner också att 
ledningen var väldigt upptagna av kostnaden. Det vill nästan veta på ”kronan” vad den totala 
kostnaden skulle bli. Vidare var intervjuperson GIT väldigt fokuserad av att se på den interna 
kostnaden också, eftersom det var många interna resurser som skulle bli berörda av projektet 
och det har en kostnad. 
 

3.1.5 Affärsystemsleverantör och implementering  
Enligt intervjuperson GIT så lades fokus på själva affärsystemsleverantören. De vill säga de 
som ska implementera affärssystemet och deras förmåga att finnas lokalt i de olika länderna 
som verksamheten opererar i. Han säger också att implementeringspartnern var 
affärsystemsleverantören i detta fall, eftersom båda affärsystemsleverantörerna ville 
implementera affärssystemet. Han nämner också att generell support samt träning och 
utbildning runt affärssystemet också var en viktig faktor som rör affärsystemsleverantören.  
 

”Väldigt viktigt med leverantörens vision och strategi.  Engagemang till oss som 
kund och bransch är väldigt viktigt. Att de visar att de tar det allvarligt och satsar 

på oss”. 
(Intervjuperson GIT) 

 
”Affärssystemsleverantörens vision gör det möjligt att veta deras långsiktiga plan, 

deras ´roadmap` och hur de eventuell kommer kunna supportera vår bransch i 
framtiden.” 

(Intervjuperson MA) 
 
Han påpekar också att tjänster runt affärssystemet, hur kulturen var, huruvida 
affärsystemsleverantören kommer finnas tillgänglig ifall verksamheten behöver de, framtida 



21 
 

 

 

vision, hur man såg på funktionalitet, teknologi och tjänster framöver. Kommer det ske en 
utveckling, kommer affärsystemsleverantören att satsa på systemet? Hur ser de på marknaden, 
har de tänkt bli större? Det var viktigt för honom att affärsystemsleverantören i fråga var så 
pass stor att de skulle finnas kvar på marknaden i framtiden, att det inte fanns någon risk för 
konkurs eller uppköp.  
 
Med implementering menar intervjupersonen GIT att de såg det som själva 
projektgenomförandet som affärsystemsleverantörerna skulle demonstrera baserat på 
implementeringen. De skulle visa implementeringsmetoden, hur det är tänkt att de ska 
organisera sig samt hur de behövde organisera sig internt för att genomföra 
implementeringen. De ville även veta hur mogna de var när det kommer till att implementera 
affärssystem och hur stor erfarenhet resurserna hade med implementering. Det var viktigt att 
visa hur de hade tänkt implementera med tanke på att deras verksamhet är global med enheter 
i flera länder. Han säger också att projektgenomförandet baserades på estimerade tidslinjer för 
hela projektet samt implementeringssekvens, vilket innebär att bestämma vilken enhet ska 
implementera affärssystemet först. Intervjupersonen MA anmärker att genom att veta 
implementeringsmetodiken kan en plan utformas internt för att förbereda verksamheten för 
implementeringen. 
 
Vidare nämner intervjupersonen GIT att det väldigt viktigt med affärsystemsleverantörens 
vision och strategi. Hur engagerade de är i processen och hur de ”satsar” på kunden och den 
branschen som kunden befinner sig i. Det var viktigt att de visade att de var ”allvarliga” och 
inte såg kunden som bara en av många kunder. Han menar att det även var viktigt att veta 
själva metoden runt implementeringen, vilka resurser som skulle användas. Det var även 
viktigt att det fanns kompetens inom affärssystemet i de tre länderna som verksamheten fanns. 
Det var även betydelsefullt att få veta hur affärsystemsleverantörerna kunde stötta 
verksamheten baserat på att de var en global aktör.  
 

3.1.6 Ledningens involvering  
Enligt intervjupersonen GIT var ledningens involvering en av de viktigaste faktorerna under 
valprocessen. Det var viktigt att de stod bakom strategin och den resan man skulle ta. Att de 
allokerade rätt och dedikerade resurser. De interna resurserna var tvungna att aktivt bidra till 
projektet och inte bara när de hade tid. Att de prioriterar tid och är aktivt är involverade. Han 
anser också att processen kan stoppa upp ifall inte ledningen är aktivt involverade eftersom 
det är de som tar alla beslut. Han påpekar att processen stoppade upp en längre stund för att 
ledningen kände att de inte visste vad som skedde i projektet, detta för att de inte aktivt var 
involverade i början av processen. Han nämner också om man ska få med sig alla anställda 
måste man få med sig ledningen först. Det är de som ska visa alla anställda att detta är något 
viktigt.  Han ansåg att utan ledningens involvering var det svårt att sätta en tydlig strategi med 
projektet och att få en positiv förändringsledning.  Han menar också att det är svårt att lyckas 
med något om man inte har ledningens backning i ryggen. 
 

”Ledningens ansvar är att se till att de tar ansvar och engagerar sig i projektet och 
att de ser till att allokera tillgängliga och motiverade resurser.” 

(Intervjuperson MA) 
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Intervjupersonen GIT menar att ledningen var grundläggande att få ombord för att de skulle 
känna ägandeskap till projektet samt att de skulle inse vad som kommer att ske. Det var de 
som kunde främja förändringsledningen och på lättare sätt få med alla anställda. Det var 
betydelsefullt att visa att ledningen stod bakom detta projekt och att de ansåg att detta var 
viktigt för verksamheten. Han säger vidare att ledningen behövdes för att förbereda 
verksamheten på ändringen som skulle komma.   
 

3.1.7 Processanpassning och Förändringsledning   
Intervjupersonen GIT menar att det är viktigt att lyfta förändringsledning på en hög nivå i 
valprocessen. Han påpekar att föreningsledning är essentiellt under implementeringen, men 
det är vitalt att veta vad det innebär. Han menar att det är viktigt att förbereda och organisera 
sig för ändringen som kommer.  
 

”Viktigt att lyfta det på en hög nivå och att det kan ha stora konsekvenser. 
Genomförande av förändringsledning sker under implementering. Viktigt att veta 
om man vill ta den resan? Planlägga resurser och att man organiserar sig är väldigt 
viktigt, att ta ansvar. Det är inte så mycket på val av själva systemet, men det är en 

viktigt intern faktor att bestämma innan val. Att vet hur stor ändring det nya 
affärssystemet kan innebära.” 

(Intervjuperson GIT) 
 
När det kommer till processanpassning menar han att det var viktigt att veta om det gick att 
använda de standarprocesser i affärssystemet eller är verksamheten tvungen att anpassa/ändra 
processerna för att täcka de kraven som verksamheten hade. Han menar sen att ju mer man 
ändrar sättet att jobba på desto större effekt kommer det ha på förändringsledningen till det 
negativa. Han säger också att när de pratar om anpassning av processer så menar de att 
standardisera och se på möjligheten att jobba enligt samma processer i alla tre länder. Detta 
menar han är kopplat till strategin, att organisera sig mer globalt.  Det vill säga att anpassa sig 
globalt där det är möjligt. Där man gjorde samma sak och där det inte fanns några lokala krav 
som skulle mötas där ska man göra det på samma sätt oavsett land.  
 

”Processer är för att checka ut om affärssystemet stöttar våra arbetsprocesser och 
att de har något som kallas standardprocesser. Är dessa standarprocesser så pass 

bra att vi kan använda dem. Fungerar de, eller måste man utveckla massor och det 
är där extra kostnad kommer.” 

(Intervjuperson GIT) 
 
Enligt intervjupersonen MA så är förändringsledning viktigt under implementeringsfasen, 
dock sa är det betydelsefullt att definiera resurstillgången och förbereda ändringen under 
valprocessen. Han menar att de då minskar risken för misslyckande eftersom de planerat för 
ändringen.  
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3.2 Verksamhet B 
All empiri som har samlats har kommit via en intervju med en som var ansvarig för hela 
valprocessen samt den som varit ansvarig för hela implementeringsprocessen. Intervjuperson 
REG har rollen som projektledare. Personen i fråga har jobbat på företaget i ca tio år.  
Verksamhet B är en stor finansiell aktör som investerar i aktier, räntebärande fastigheter och 
fastigheter med kontor i Europa, Amerika och Asien. Verksamheten har genomgått en 
valprocess samt implementerat ett nytt affärssystem. 
 

3.2.1 Bakgrund till nytt affärssystem  
Bakgrunden till nytt system drevs ut av en önskan att minska komplexiteten i verksamheten 
som fanns i de gamla systemen. För att kunna minska komplexiteten ville de införskaffa ett 
affärssystem som var så standardiserat som möjligt. Hela tanken var att hitta ett affärssystem 
som kunde användas av hela organisationen i alla enheter, där de kunde standardisera så 
många processer som möjligt. Med hjälp av det nya affärssystemet skulle data som används 
av verksamheten förhoppningsvis vara mer konsekvent och samtidigt bättre.  

3.2.2 Strategi  
Enligt intervjupersonen REG var det vitalt att sätta en strategi för projektet. Strategi är en 
viktig faktor för att kunna veta vad man ska uppnå och borde var en viktig faktor i alla sorters 
valprocesser. Hon nämner att det är viktigt med strategi för att kunna vara fokuserad för att nå 
det satta målet. Hon nämner också att det även är viktig att ha en intern 
kommunikationsstrategi. Det är viktigt att de som är involverade i valprocessen jobbar mot ett 
gemensamt mål.  

 
”Vi satte en global tillnärmning eftersom vi ville att hela verksamheten skulle 

använda samma system” 
(Intervjuperson REG) 

 
Intervjupersonen REG nämner även att en tydlig strategi hjälpte dem att kommunicera och 
förklara för resten av verksamheten varför de ska byta till ett nytt affärssystem samt att de 
som var involverade i valprocessen ansåg att det var ett rätt val och rätt väg att gå för att 
kunna effektivisera och förbättra kvaliteten på deras data. De behövde dock fortfarande 
överbevisa hela verksamheten, därför var en tydlig strategi en möjliggörare.  
 

3.2.3 Funktionalitet och Krav 
Enligt intervjupersonen REG var funktionalitet och krav en faktor som var viktig att sätta för 
att kunna lyckas. Hon menar att de var tvungna att analysera vilka krav de hade samt vilken 
funktionalitet som var viktig för deras verksamhet. Hon menar att det inte går att välja ett 
affärssystem om du inte vet vad du behöver för funktionalitet, för att kunna välja mellan olika 
affärssystem så spelar funktionalitet en viktig roll. Hon nämner också att verksamheten är en 
offentlig sektor och då spelar funktionalitet och krav en ännu viktigare roll.  
 

“Vi kan inte lägga till krav och funktionalitet efter vi har valt affärssystem, därför 
är det viktigt att rätt val har gjorts i början av valprocessen.” 

(Intervjuperson REG) 
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Kraven ska spegla verksamhetens processer från start till slut, enligt henne. Hon påpekar att 
många av deras processer var outsourcade och nu vid val av nytt affärssystem skulle de ta in 
de igen. På grund av detta så var analysen av kraven och funktionaliteten är en väldigt viktig 
faktor.  
 

3.2.4 Kostnad 
Enligt intervjupersonen REG så spelade kostnad en stor roll under valprocessen. Hon påpekar 
att de är en kostmedveten organisation som ofta granskas av media, därför behövde de veta 
ungefär exakt vad kostanden skulle bli för det nya affärssystemet. Det var viktigt för deras 
verksamhet att de förstod hela koststrukturen. De räknade även ut den totala kostnaden över 
femår, vilket innebär att de räknade ut Total Cost of Ownership (TCO).   
 

”Det gjordes en business case vid inledandet av upphandlingen. Projektet var 
tvungen att rapportera till såväl styrgruppen som styrelsen om utvecklingen av 

business caset och eventuella avvikelser.” 
(Intervjuperson REG) 

 
Med total kostnad menar hon att det baserades på licenskostnad eftersom de enbart såg på en 
molnbaserad lösning. De ville även veta vad kostnaden för själva implementeringsfasen skulle 
landa på. 
 

3.2.5 Affärsystemsleverantör och Implementering  
På frågan om hur viktig affärsystemsleverantörens vision är svarar intervjupersonen REG: 
 

”Väldigt viktig! Eftersom vi planerar att ingå ett långsiktigt partnerskap med 
affärssystemsleverantören måste de ha en tydlig vision. De ska ha samma vision 

och plan för vidare utveckling av systemet som vi har” 
(Intervjuperson REG) 

 
Hon påpekar också att eftersom implementering även skulle utföras av 
affärsystemsleverantören så blev faktorn ännu viktigare.  
 
Gällande implementationen så anser hon att de hade tur eftersom de hade anställda som hade 
jobbat för affärsystemsleverantörerna så de viste redan om deras implementeringsmetodik. 
Hon menar dock att detta är viktigt att veta innan man kan göra ett val. Även om 
implementering känns långt ifrån så är det oerhört vitalt att veta hur de hade tänkt 
implementera affärssystemet. Hon nämner sedan att affärsystemsleverantören hade en bra 
tillnärmning och presentation på deras metodik. Där de presenterade en realistisk tidslinje 
med olika faser som de ansåg var väldigt viktigt för deras verksamhet.  

3.2.6 Ledningens involvering 
Enligt intervjupersonen REG så var ledningens involvering extremt viktigt.  
 

”Utan fullt engagemang från vår ledande ledning skulle vi inte ha lyckats” 
(Intervjupersonen REG) 
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Hon påpekar att de tog bort några system som var omtyckta från vissa människor och för att 
få dem att ombord på den nya processen, så var det viktigt att ledningen var ombord för att 
säkra framgången. Hon säger även att ledningen var aktivt i processen från dag ett och 
styrningsgruppen för projektet bestod av folk från ledningen. Hon säger att när man gör en 
stor ändring så är det viktigt att ha ledningens backning i ryggen.  

 
”Jag vill också betona att inte bara engagemang är viktigt. I en omfattande 

förändringssituation måste du också veta att ledningen stöder dig och stöder dig 
oavsett vad och som låter dig arbeta fritt i en atmosfär där visst misslyckande är 

tillåten.” 
(Intervjuperson REG) 

 

3.2.7 Processanpassning och förändringsledning  
Enligt intervjupersonen REG så spelade processer en stor roll under valet. De vill använda 
enbart ett affärssystem samt att de kunde använda affärssystemets standardprocesser till den 
mån det var möjligt. Detta gjorde att de spenderade en stor tid på att finna ut vilket 
affärssystem som hade” bäst” standardprocesser som de kunde använda. Hon nämner dock att 
affärssystemen som var med i valprocessen inte hade alla standardprocesser som de behövde. 
Detta gjorde att valet även baserades på det affärssystemet där minst konfigurering och 
ändring på processerna behövdes. Hon menar att ju mer konfigurering man gör desto dyrare 
och svårare blir det vid en eventuell uppgradering av affärssystemet.  
 
På frågan om de globala processerna och deras roll i valprocessen svara intervjupersonen 
REG: 
 

”Som nämnt tidigare så hade vi en strategi att gå globalt därför spenderade vi 
mycket tid på att förstå hur de olika affärssystemen kunde möta dessa globala 

processer som vi hade. Därför spenderade vi tid med de olika 
affärssystemsleverantörerna för att förstå deras ´erbjudande´ på vår globala 

strategi, processmässigt” 
(Intervjuperson REG) 

 
Hon säger också att de baserat på deras processanalys på de tänkta globala processerna fick de 
affärsystemsleverantören att demonstrera processerna för dem i affärssystemen. På så sätt 
kunde de få en ”look and feel”, vilket hjälpte till att särskilja affärssystemen. 
 
När det kommer till föreningsledning så säger intervjupersonen REG att det inte var något 
som de spenderade så mycket tid på under valprocessen. Detta var något som de gjorde under 
implementeringsfasen. Hon menar dock att det var en viktig faktor att veta hur komplext 
affärssystemet var och på så sätt kunde det veta hur stort fokus på förändringsledning de 
behövde spendera under själva implementeringen. Det var viktigt att veta hur stor 
förändringen kunde bli och för att göra verksamheten redo för den. Hon menar att det var mer 
en intern faktor under valprocessen är val av själva ”systemet”.  
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”Oavsett val av affärssystem så kommer det innebära en förändring, det enda som 
skiljer är hur stor den ändringen kommer bli ” 

(Intervjuperson REG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 

 

4 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet genom att ställa empirin mot teorin. För att göra detta 
möjligt kommer analysen baseras på analysmodellens sex områden där teorin ställs mot 
empirin. 

4.1 Anledning till nytt affärssystem 
Verksamhet As anledning till behov av ett nytt affärssystem berodde mest på att det 
nuvarande affärssystemet var såpass föråldrat att det inte fanns någon annan utväg. Det 
skapade enorm frustration hos användarna och det skapade även extra manuellt arbete. 
Haddara (2014) menar att ett affärssystem ska fungera som ett stöd för verksamheten och att 
det ska hjälpa till att effektivisera de dagliga administrativa rutinerna. Det nuvarande 
affärssystemet hos verksamhet A gjorde snarare tvärtom, det skapade mer arbete än det 
effektiviserade. Det visade sig även att det nuvarande affärssystemet ej supporterades längre, 
vilket skapade en stor risk ifall något oväntat skulle ske. När väl detta belystes i rapporten från 
konsultföretaget fick projektgruppen ett mandat att starta ett projekt för att byta ut det 
nuvarande affärssystemet.  

Samtidigt som anledningen till största grad var ett föråldrat affärssystem ville verksamhet A 
även passa på att få ut några fördelar med det nya affärssystemet. De ville att det nya 
affärssystemet skulle vara en bevisad lösning samt att det skulle vara ny teknologi och det 
även måste vara användarvänligt. De ville att det skulle vara en möjlighet att integrera det nya 
affärssystemet för att få en helhetslösning. Verksamhet B ville införskaffa ett nytt 
affärssystem för att de vill minska komplexiteten och få en helhetslösning för hela 
organisationen. Haddara (2014) påpekar att den viktigaste funktionen ett affärssystem har är 
förmågan att automatisera och integrera data och processer tvärs över hela verksamheten i 
realtid. Lynne et al. (2000) menar att många verksamheter väljer ett nytt affärssystem baserat 
på att de vill förändra sättet de jobbar på och ett nytt affärssystem möjliggör det. Detta är 
något som samspelar med anledningen till varför verksamhet B ville byta affärssystem.  
 
Verksamhet A var väl medvetna om att det fanns möjligheter för förbättring med hjälp av ett 
nytt affärssystem. Att det fanns möjligheter för att effektivisera och skapa sig en 
konkurrensfördel i marknaden. Trots att huvudanledningen till ett nytt affärssystem var att den 
nuvarande situationen inte var hållbar innebar det inte att man inte såg på möjligheten för 
förbättring.  
 

4.2 Strategi 
Lynne et al. (2000) nämner att det är viktigt att påbörja planläggning på den strategiska nivån, 
innan man går in på de områden som berör hårdvara och mjukvara vid val av affärssystem för 
globala verksamheter. Verksamhet A baserade sin strategi på det som konsultföretaget 
rekommenderade, så de tog ett strategiskt val innan de börjande med själva valet. 
 
Konsultföretaget rekommenderade tre olika tillvägagångsätt: Totally Local, Partly Global och 
Totally Global. Verksamhet A utgick från en strategi som innebar att vara Partly global. Detta 
var något som godkändes av ledningen. Detta innebar att enheterna skulle välja samma 
affärssystem men de fick anpassa affärssystemet hur de ville, det var inga krav på globala 
processer. 
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Verksamhet B hade redan en global tillnärmning så deras strategi var att alla i verksamheten 
skulle använda samma affärssystem.  
 
Lynne et al. (2000) rekommenderade fem olika tillvägagångsätt. Två av dem samspelar med 
det strategiska valet som verksamhet A valde. Global samordning på operationell nivå 
innebär att enheterna har lokal självständighet men att data för alla enheter finns tillgänglig på 
en global nivå. Nätverkssamordningar av enheterna innebär att alla enheter har tillgång till 
varandras information och det ska gå att samverka tvärs över enheterna. Dessa två 
tillvägagångsätt möjliggörs genom val av samma affärssystem för alla enheter men baserat på 
att styrning sker globalt. Genom att ta ett strategiskt val är det möjligt att skapa sig en vision 
på vad man vill uppnå enligt Stefanou (2000). Verksamhet B valde att välja Total Global 
Styrning, där de skulle ha samma affärssystem men där valen skulle styras globalt. 
 
Att ta ett strategiskt val som första prioritet var en viktig faktor för verksamhet A och 
verksamhet B. Det möjliggjorde en framtida vision på hur de skulle kunna tänkas jobba i 
framtiden. Enligt Intervjupersonen GIT så var den första strategiska planen lite diffus, där 
mandatet sa att de skulle välja Partly Global-tillvägagångsättet. Intervjupersonen GIT menar 
att ledningen inte riktigt visste vad det innebar och ju mer de blev involverade desto mer 
kunskap fick de om projektet. Därför skiftade strategin mot en mer Totaly Global-
tillvägagångsätt. Intervjupersonen GIT menar att det är viktigt att ha en tydlig strategi för 
projektet samt att den ska samspela med verksamhetens strategi. Intervjupersonen REG säger 
att en tydlig strategi hjälpte dem att förklara för resten av verksamheten varför de skulle byta 
affärssystem. 
 

4.3 Funktionalitet och krav 
En av de första uppgifterna som Verksamhet A gjorde efter att de fick ett godkänt mandat var 
att åka ut till alla enheter och samla in krav. De spenderade ca en vecka i varje land där man 
gick igenom de befintliga processerna för att finna problem och möjligheter som de sedan 
gjorde om till krav. Intervjupersonen REG säger att de analyserade vilka krav samt vilken 
funktionalitet som var viktigt för deras verksamhet. Detta samspelar med det som Pitic et al. 
(2014) menar, att den önskade funktionaliteten och kraven ska baseras på nuvarande processer 
som är tänkt ska inkluderas i det nya affärssystemet. Pitic et al. (2014) menar också att de 
definierade kraven ska kunna identifiera de passande affärssystemen som finns på marknaden.  
 
Stefanou (2000) anser att en projektgrupp ska sammansätta en lista på alla de funktionskraven 
som verksamheten har. Dessa krav ska basera på nuvarande situation och hur det är tänkt att 
verksamheten ska jobba i framtiden. Verksamhet A sammanställde ett RFI-dokument med 
alla identifierade funktionskrav med en bilaga som innehöll mer detaljerade krav. Denna lista 
sammanställdes av projektgruppen efter deras analyser i de olika enheterna. Baserat just på 
huvudkraven och de mer detaljerande kraven kunde objektet identifiera fyra möjliga 
affärssystem.  
 
Haddara (2014) menar att det inte är enbart funktionskrav som ska sammanställas utan även 
de tekniska kraven som hårdvara och mjukvara. Det är viktigt att säkra att teknologin bakom 
affärssystemet är aktuellt och att det håller sig i framkant i den snabbt växande IT-miljön.  
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Funktionalitet och krav var en viktig faktor för verksamhet A och B, speciellt i första fasen av 
valprocessen. Först och främst var det viktigt att genom att analysera de nuvarande 
processerna få fram vilka krav de hade för att få reda på vilka affärssystem det fanns på 
marknaden som de trodde kunde motsvara dessa krav. Intervjupersonen GIT menar att 
funktionalitet och krav även baseras mycket runt användarvänlighet och att evaluering av 
funktionalitet baseras mycket på just själva ”systemet”.  Det är viktigt att veta om 
affärssystemet kan stötta verksamhetens sätt att jobba på ett användarvänligt sätt.  Det visade 
sig att funktionalitet spelade en väsentlig roll vid evaluering efter demonstrationerna i första 
fasen av valprocessen. Det var funktionalitet som bar störst vikt i verksamhet A för att kunna 
urskilja de fyra affärssystemen i första fasen av valprocessen. Ett av affärssystemen kunde 
elimineras baserat på dess funktionalitet. Intervjupersonen REG säger att funktionalitet och 
krav är vitalt för att göra val och att de ska baseras på verksamhetens processer från start till 
slut.  
 

4.4 Kostnad  
Att veta den totala kostnaden för affärssystemet är en viktig faktor. Många 
affärsystemsprojekt som går över budget har inte evaluerat kostnaden i detalj under 
valprocessen enligt Haddara (2014). Enligt intervjupersonen GIT så såg man på den totala 
kostnaden för de affärssystemen som var aktuella. Det var viktigt för honom att verksamheten 
fick fram vad den totala kostnaden var för de olika systemen, i syfte för att kunna skilja 
mellan systemen och för att veta hur stor investeringen kunde bli. Detta var något som var 
viktigt för verksamhet B också. De var viktigt för dem att förstå den totala kostnadsbilden. 
verksamhet A kunde bara baserat på licenskostnad eliminera ett av affärssystemen ur 
valprocessen.  
 
Pitic et al (2014) menar att den totala kostnaden (TCO) ska baseras på 
implementeringskostnad, licenskostnad, utvecklingskostnad, konsultkostnad och underhåll. 
Denna totala kostnad ska även beräknas baserat på en femårsperiod. För verksamheten A och 
B var det viktigt att veta vad licenskostnaden var först, detta för att de inte skulle investera i 
licenser utan det var en årlig kostnad baserat på användare. Det var som nämnt på så sätt 
verksamhet A kunde eliminera ett affärssystem. Det var viktigt för båda verksamheterna att 
räkna ut den totala kostnaden (TCO) baserat på en femårsperiod. Det som var viktigt för var 
att veta var licenskostnad, implementeringskostand och all annan kostnad som tillkommer 
runt ett affärssystem. På så sätt fick de reda på hur stor investering de behövde göra.  
 
Intervjupersonen GIT menar att kostnad spelar en viktig roll under valprocessen. Genom att 
veta hur dyra de olika affärssystemen är och om någon är avsevärt dyrare än den andra är det 
svårt att argumentera att de ska vara kvar i valprocessen. Detta är något som visar sig 
applicerbart för Verksamhet B också. 
 

4.5 Affärssystemsleverantör och Implementering 
Affärssystemsleverantörens status och vision om framtiden är en viktig faktor enligt Haddara 
(2014). Plan och vision rörande vidareutveckling av affärssystemet är också viktigt.  Enligt 
Intervjupersonen GIT var det viktigt att få reda på affärssystemsleverantörens vision och 
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strategi, desto viktigare var det att veta hur affärsystemsleverantören satsade på sina kunder 
och branschen de jobbar i. Det var viktigt att få reda på engagemanget hos 
affärssystemsleverantören och samarbetet mot dem, trots allt skulle man ingå ett partnerskap. 
Detta var viktigt både för verksamhet A och B. Båda nämner att de har för avsikt att ingå ett 
långsiktigt partnerskap med affärsystemsleverantören och då måste de ha en framtida vision 
som samspelar med det som de har.  
 
Något som var extra viktigt för verksamhet A var att affärsystemsleverantören skulle finnas 
tillgänglig i de länderna som verksamheten befann sig i, att det fanns lokal support och 
expertis. Stefanou (2000) anser att just detta är viktigt vid ett val av affärssystem, att se över 
hur många affärssystemsexperter det finns i världen. Stefanou (2000) menar också att det är 
vitalt att se över affärsystemsleverantörens position på marknaden och dess finansiella status. 
Detta var något som var viktigt för verksamheten, att veta att de är säkrade i framtiden och att 
risken att affärsystemsleverantören går i konkurs är minimal. Enligt Haddara (2014) har de 
stora affärssystemen haft en stor marknadsandel och varit ledande när det kommer till bäst 
praxis. Därför inkluderade Verksamhet A de fyra största affärsystemsleverantörerna i deras 
valprocess.  
 
Det var viktigt för båda verksamheterna att veta hur affärssystemsleverantören tänkt 
genomföra själva implementeringen, hur de tänkt organisera sig, hur mogna de var att 
implementera ett affärssystem och hur stor kunskap implementeringsresurserna hade med 
implementering. Även om implementering kommer vid ett senare skede i projektet var det 
viktigt för verksamheterna att få reda på själva implementeringsmetoden. Pitic et al. (2014) 
menar affärsystemsleverantören implementeringsmetoden ska baseras på kapaciteten, 
resurserna, expertis samt information om tidigare implementeringar. Det ska vara en koncist 
och pålitlig implementeringsmetod för att man ska få ett lyckat projekt.  För Intervjupersonen 
GIT var det viktigt att få fram just den tänkta implementeringsmetoden för att evaluera om 
detta var tillämpbart i deras verksamhet.  
 

4.6 Ledningens involvering 
Ledningens involvering är den mest återkommande framgångsfaktorn vid ett 
affärssystemsprojekt och en av de mest viktigaste enligt Gallego och Bueno (2017. Det visade 
sig att ledningens involvering var den viktigaste faktorn för båda verksamheterna. Det var de 
som skulle stå bakom det strategiska valet och visa resterande anställda att detta var något 
som var viktigt. Båda nämner att de behövde ledningen backning i ryggen för att kunna 
lyckas.  
 
Gallego och Bueno (2017) menar att ledningen inte bara ska vara involverad i processen utan 
de ska aktivt vara involverade. Det var för de båda verksamheterna vitalt att ledningen var 
ombord och tog ägandeskap till projektet samt att de under valprocessen förstod magnituden 
av projektet och vad som förväntades av dem. Detta var även något som ledningen själva 
ansåg var viktigt, eftersom de själva ville veta vad det innebar och vad som förväntades av 
dem.  
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Angwal och Bansal (2015) menar att ledningen ska allokera rätt resurser till projektet. För 
verksamhet A så var detta betydelsefullt. För att lyckas skulle resurserna finnas tillgängliga 
och inte bara sporadisk bidra under valprocessen när de hade tid.  
 
Angwal och Bansal (2015) anser att ledingens involvering leder till snabba och viktiga beslut. 
Intervjupersonen GIT påpekade att visa delar under valprocessen kunde stoppa upp när 
ledningen skulle ta beslut, oftast relaterat till att de aktivt var involverade i vissa faser. För att 
förbättra detta så måste ledningen aktivt vara involverad från dag ett i valprocessen, enligt 
honom.  
 

4.7 Processanpassning och Förändringsledning 
Förändringsledning innebär oftast att något ändras, i detta fall ett nytt affärssystem och att det 
nuvarande sättet man arbetar på kommer med stor sannolikhet att ändras på i förbindelse med 
ett nytt affärssystem. Haddara (2014) menar att detta är en väldigt omfattande och 
resurskrävande process. För Verksamhet A var det viktigt att lyfta förändringsledning till en 
hög nivå under valprocessen. Det var betydelsefullt att verksamheten visste vad den 
kommande ändringen var och vad den omfattade. Det hela handlade om att göra 
verksamheten redo för ändring. Något som påpekas av intervjupersonen GIT är att ett nytt 
affärssystem ofta refereras till ett IT-projekt, dock ansåg han att det snarare är ett 
”verksamhetsprojekt” som innebar verksamhetändringar. Därav att förändringsledning var en 
viktig faktor under valprocessen. Även om den berörde implementeringsfasen i större grad.  
verksamhet B spenderade inte så mycket tid på förändringsledning under valprocessen, detta 
var något som de ansåg var viktigt att se på under implementeringsfasen. Dock var det viktigt 
för dem att veta hur komplex ändringen skulle kunna bli beroende på vilket affärssystem som 
valdes. På så sett kunde de veta hur mycket fokus de behövde lägga på föreningsledning i 
implementeringsfasen.  
 
Processanpassning är oftast kopplat till själva förändringsledningen, att processer anpassas 
enligt de ”standardprocesser” som affärssystemet kommer med. Enligt Stefanou (2000) måste 
processerna ändras för att kunna simplifiera och effektivisera sättet man jobbar på. Det var 
vitalt för båda verksamheterna att veta om standardprocesserna i affärssystemen täckte de 
krav som verksamheten hade, ju mindre man behövde anpassa/ändra processerna i 
affärssystemet desto bättre.  
 
För verksamhet A så var deras nuvarande processer ineffektiva och för manuella.  
Intervjupersonen GIT menar att när man pratar om att standardisera så menas det att anpassa 
sig enligt de processer som affärssystemet har och att det medför att alla länder i 
verksamheten kan jobba på samma sätt.  Dock anser han att om man ändrar sättet man jobbar 
på, att man jobbar enligt andra processer än verksamheten är van till desto större påverkan har 
det på förändringsledningen till det negativa.  Att jobba på samma sätt i hela verksamheten 
var något som var viktigt för Verksamhet B också, därför spenderade de mycket tid med 
affärsystemsleverantörerna för att förstå och se om deras ”standard”-processer mötte deras 
krav. 



32 
 

 

 

5 Avslutning 
I detta kapitel redovisas slutsatsen där syftet för uppsatsen besvaras. Kapitlet innehåller även 
ett förslag till vidare forskning.  

5.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att ta fram de kritiska framgångsfaktorerna vid val av 
affärssystem i en global verksamhet. I detta fall specifikt för två olika globala verksamheter. 
Verksamheterna i fråga hade olika anledningar till att införskaffa nytt affärssystem. Ena 
verksamheten hade ett befintligt affärssystem som var gammalt och de såg en stor risk 
eftersom det inte supporterades längre. Den andra verksamheten ville ha ett nytt affärssystem 
för att minska komplexiteten och för att möjliggöra att hela verksamheten arbetade i samma 
affärssystem.  För att få fram de kritiska framgångsfaktorerna analyserades sex områden från 
tidigare forskning, dessa sex områden omfattade generella faktorer vid val av affärssystem.  

Inom området Strategi är de kritiska framgångsfaktorerna vid val av affärssystem: 

 Att etablera en tydlig strategi för affärssystemet som ska motsvara den strategin som 
verksamheten har. Detta är väldigt viktigt eftersom en global verksamhet opererar i 
olika länder och samma strategi ska gälla för alla länder. 

 Att det tydligt ska framgå vilket tillvägagångssätt verksamheten väljer. Totally global 
styrning där alla jobbar helt lika i samma system. Partly global styrning där alla jobbar 
inom ett tydligt ramverk där olika lokala tillpassningar utanför ramverket är tillåtet, 
dock inom samma affärssystem. Totally local vilket innebär att alla länder får välja 
vilket affärssystem de vill, utan någon global styrning. 

Inom området Funktionalitet och krav är de kritiska framgångsfaktorerna vid val av 
affärssystem: 

 Att kunna uppfylla de olika lokala kraven, särskilt lokala ”måste”-krav som olika 
länder kan ha. 

 Att affärssystemet uppfyller verksamheternas tanke på hur de vill jobba i framtiden 
baserat på krav och funktionalitet. 

Inom området Kostnad är den kritiska framgångsfaktorn vid val av affärssystem: 

 Att veta hur mycket investeringen kommer vara samt att veta den totala kostnaden för 
hela projektet. Allt från licenskostnad till implementeringskostnad. Det är även viktigt 
att veta den totala kostnaden över en längre period. (TCO). 

Inom området Affärssystemsleverantör och implementering är de kritiska 
framgångsfaktorerna: 

 Att valet är inte bara ett val av själva systemet. För en global verksamhet är det 
kritiskt att basera valet även på själva visionen, marknadsandelen och det långsiktiga 
samarbetet med affärssystemsleverantören.  

 Att få reda på implementeringsmetoden affärssystemsleverantören använder sig av 
vid implementering och hur mogen deras metod är. 

 Affärssystemsleverantörens förmåga att finnas i de länder som verksamheten finns är 
en desto viktigare faktor, under implementering och efter implementering. 
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Inom området Ledningens involvering är de kritiska framgångsfaktorerna: 

 Att ledningen aktivt ska vara involverade i processen och stå bakom projektet. 
 Att allokera rätt och dedikerade resurser.  
 Att de visar och får med sig resterande anställda att detta är något som är viktigt för 

att kunna förbättra och effektivisera verksamheten.  

Inom området Processanpassning och Förändringsledning är de kritiska 
framgångsfaktorerna: 

 Att ta reda på hur väl verksamheten kan jobba enligt de standarprocesserna i 
affärssystemet samt att det är vitalt att veta om affärssystemet stöder verksamhetens 
processer.  

 Att få reda på hur omfattande ändringen kommer att bli under implementeringen för 
att på så sätt kunna förbereda sig inför den. Det är viktigt att få på plats de interna 
sakerna innan valet görs. 

Alla sex områden som analyserades bör ses som kritiska framgångsfaktorer för val av 
affärssystem i en global verksamhet. Dessa kritiska framgångsfaktorer inkluderar både val av 
system, val av samarbetspartner (affärssystemsleverantör) och intern förberedelse av 
verksamheten. För en global verksamhet är det viktigt att alla dessa framgångsfaktorer är 
täckta för att rätt val ska göras. 
 

5.2 Vidare forskning 
Det har varit en intressant och betydelsefull erfarenhet att analysera och få fram de kritiska 
framgångsfaktorerna vid val av affärssystem i en global verksamhet. Det skulle vara intressant 
att se om dessa kritiska framgångsfaktorer är applicerbara i alla globala verksamheter genom 
att genomföra en kvantitativ studie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

Omnämnande 
Jag skulle framförallt vilja tacka verksamheterna och intervjupersonerna för att de tagit sin tid 
och bidragit till denna studie. Sedan skulle jag vilja tacka min handledare och speciellt min 
handledargrupp som stöttat, motiverat och bidragit med oändlig support under hela processen.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor Val av Affärssystem – Svensk Version 

1. Vad är anledningen till byte? 
 

2. Strategi: 
a. Hur viktigt var/är det att sätta en strategi? 

 
3. Funktionalitet och Krav: 

a. Hur viktig är/var funktionalitet och krav? 
 

4. Systemleverantör och implementering: 
a. Hur viktigt är leverantörens vision för er? 
b. Implementeringsplan och approach, spelar det någon roll i valprocessen? 

 
5. Processanpassning och förändringsledning 

a. Processer är det en viktig faktor i valprocessen? 
 

b. Förändringsledning är viktigt under implementering, men hur såg ni på det 
under valprocessen? 

c. Är/Var användarna emot ändring? 
 

6. Lednings involvering 
a. Hur viktig faktor har/är ledningens involvering 
b. Var/Är det viktigt att ledningen aktivt involverad? 

 
7. Kostnad 

a. Hur viktig faktor var Kostnad? 
b. Räknade ni på TCO? 
c. Såg ni på licenskostnad, implementering-kostnad för att kunna urskilja 

affärssystem. 
 

8. Något annat? 
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Bilaga 2 
Questions on ERP Selection Phase 

Success Factors 

1. Could you give me a short introduction to the reason for selecting a new ERP 
system? 
 

2. Strategy 
a. How important was it to set a strategy? 
b. Did you have a clear strategy on local and/or global approach? 
c. Can you explain briefly about the importance of this strategy for your company?  

 
3. Requirements 

a. How important are requirements during the selection phase? 
b. Can you explain briefly about the importance of these requirements?   

 
4. Vendor and Implementation Partner: 

a. How important was the vendor’s vision? 
b. How important was the vendor’s Implementation/Project approach during the 

selection phase? Was it important to understand the upcoming implementation plan 
before you could decide which ERP to choose? 

c. Can you explain a little bit about the importance of Vendor and Implementation 
Partner? 

 
5. Processes and Change management? 

a. How important was it to understand the processes which are delivered as standard 
from the system? Did you plan to use your existing processes or use the standard as 
much as possible?  

b. How important was it to align on a global process before a system selection, or was 
this not an important factor to enable the system selection? I.e. did you have to align 
local processes into one global before the system selection or did the system have to 
handle multiple local processes? 

c. Change management is important during the implementation phase. Did you also find 
it important during the selection phase? Did you establish and prepare the 
organization for the change that was coming? ( This is more of an internal decision 
before deciding which system you choose) 

d. Can you explain a little bit about the importance of processes and change 
management?  
 

6. Top Management Involvement 
a. How important was the top management involvement?  
b. Was the management involved and how active where they?  
c. Can you explain briefly about the importance of Top management involvement?  

 
7. Cost 

a. How important was cost in the system selection? 
b. Did you use the TCO (Total cost of ownership) principle? 
c. Did you look at total cost, license and implementation cost? 
d. Can you explain some more about the importance of the cost? 


