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Abstract 
 

Företag och organisationer använder idag affärssystem för att organisera inom företaget eller 

organisationen. Fördelar med affärssystem är integrationen med informationsförsörjning som 

strömmar genom hela företaget via en central databas, på så sätt ökar även företagets eller 

organisationens effektivitet. Även om många företag och organisationer betraktar affärssystem 

som en lösning uppstår det konflikter mellan affärssystemet och företagets eller organisationens 

affärsprocesser. Oftast leder det till att företag och organisationer står inför två olika val; att 

förändra affärsprocesserna så att de anpassas till systemet med minimal anpassning eller att 

ändra systemet så att det anpassas till affärsprocesserna. Det finns ett antal framgångsfaktorer 

för företag och systemleverantörer att ta hänsyn till för att uppnå en önskad anpassningsgrad 

mellan kundens affärsprocess och affärssystemet.  

 

Uppsatsen syfte är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för att uppnå önskad 

anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och affärssystem, ur ett kund- 

systemleverantörsperspektiv. Metoden för denna uppsats har varit fallstudiemetoden som har 

baserats på både observationer och intervjuer med två respondenter från respektive 

fallföretag. Observationer har skett under praktikarbete hos ett 

affärssystemsleverantörsföretag. För att få ett relationsperspektiv har därför två fallföretag 

valts ut: en affärssystemsleverantör samt ett kundföretag till affärssystemsleverantören.  

 

De tre viktigaste slutsatserna från studien är att: Affärsprocessens struktureringsgrad styr, 

Tydliga mål är viktigt och att Kommunikationen är A-O i ett 

kund−systemleverantörssamarbete. Affärsprocessens struktureringsgrad, hos kunden, i denna 

studie har styrt ifall affärssystemet har fått anpassa sig efter affärsprocessen eller om 

affärsprocessen har fått anpassa sig efter affärssystemet. I det fallet att affärsprocessen är 

strukturerad har affärssystemet fått anpassa sig till affärsprocessen. Om affärsprocessen är 

ostrukturerad har istället affärsprocessen fått anpassa sig efter affärssystemet. Tydliga mål och 

Kommunikation är två viktiga framgångsfaktorer vilka var bristfälliga under det studerade 

införandeprojektet. Detta medförde till att affärssystemet blev mer tillkrånglat i det fallet när 

affärssystemet fick anpassa sig till den ena affärsprocessen. Detta uppfattas idag ha blivit 

problematiskt och påverkar både kundföretaget och affärssystemsleverantören negativt. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  
Affärssystem har sedan länge varit känt för att vara en lösning för att organisera ett företag eller 

organisation enligt Melin (2010). Enligt HerbertNathan & Co (2018) stödjer affärssystem 

affärsprocesserna inom ekonomi, försäljning, logistik, produktion och projekt. Enligt Davenport 

(1998) är det mycket lockande för chefer som kämpat med inkompatibla informationssystem och 

inkonsekventa arbetsmetoder att välja affärssystem som lösning för att slippa frustrationer och 

stora kostnader. Melin (2010) menar även att ett affärssystem medför stora fördelar såsom 

integration men även en ökad effektivitet inom organisationen. Affärssystemen finns till för att 

integrera all information som strömmar igenom företaget på ett och samma ställe. Information 

som innehåller t ex mänskliga resurser, försörjningskedjan och informationen om företagets 

kunder (Davenport, 1998). HerbertNathan & Co (2018) menar att det är vanligt att 

affärssystemen är uppbyggda som moduler eller komponenter. På så sätt kan företag anamma 

affärssystemets olika delar gradvis utefter olika behov som uppstår.  

 

Melin (2010) menar att affärssystemen idag levereras som ett standardsystem från dess 

leverantör, även om affärssystemen är anpassad till en viss organisation. Med att ett affärssystem 

är standardiserat menas att det ska passa flera olika företag, oftast i en viss bransch. För mindre 

och medelstora företag finns det i Sverige idag upp till 100 olika systemlösningar, dessa 

lösningar ger stöd till de systembehov som organisationer oftast behöver (HerbertNathan & Co, 

2018). Systemleverantörerna på marknaden utsätts hela tiden för hård konkurrens på grund av 

det stora utbudet av affärssystem som finns på den svenska marknaden. För att 

systemleverantörerna ska kunna konkurrera med andra på marknaden försöker 

systemleverantörerna fokusera på att utveckla specifika branschlösningar och skräddarsy 

lösningarna, anpassade till respektive industri eller bransch. Denna typ av fokus behövs för att 

vinna marknadsandelar (HerbertNathan & Co, 2018).  

 

Affärssystemen har en tendens, av naturliga skäl, att tvinga sin egen logik på företagets strategi, 

organisation och kultur. Trots att företagen önskar att ha unika processer för att få 

konkurrensfördelar driver affärssystemen på för allmänna processer (Davenport, 1998). Byrd et. 

al (2006) menar att anpassningen mellan ett företags strategier och ett informationssystem är 

viktiga för att uppnå vinster i affärsprestationer. HerbertNathan & Co (2018) menar att 

misslyckade implementeringar och eventuella driftstopp får oftast mycket allvarliga 

konsekvenser för verksamheten. Det blir mycket allvarliga konsekvenser därför att 

affärssystemen blir allt mer affärskritiska eftersom det idag täcker merparten av företagens 

affärsområden. Problem som uppstår med affärssystemet är samma sak som att företaget skulle 

få affärsproblem och får stor betydelse för verksamhetens resultat på kort eller lång sikt 

(HerbertNathan & Co, 2018).  

 

Enligt ComputerSweden (2011) kan mindre affärssystem ofta anpassa sig snabbare till den 

tekniska utvecklingen. Uppdateringar kan ske snabbare när kunder kräver nya funktioner i 

affärssystemet. Större affärssystem måste ta hänsyn till fler saker innan uppdateringarna kan nå 

ut till alla kunder. Detta är pga. att större affärssystem har utvecklats under en mycket lång tid 

vilket medför att det är svårt att byta ut stommen. Därför är det besvärligt att utveckla och 

anpassa nya funktionaliteter än om det vore ett mindre affärssystem (ComputerSweden, 2011). 

Många små affärssystem siktar in sig mot ett visst område. Det vill säga att förutom att 

affärssystemet ska kunna anpassa sig till de mindre företagens behov också anpassa sig till en 
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specifik bransch behov. ComputerSweden (2011) menar att de stora affärssystemen vill anpassa 

sig efter allt och alla men blir genast mycket mer problematiskt eftersom det är svårt att vara bra 

på allt samtidigt.  

 

Även om affärssystemen är kända för att vara en lösning medför det trots allt ofta en motsättning 

mellan affärssystemet och de organisatoriska processerna. Melin (2010) menar att affärssystem 

ibland kan uttryckas som att de allvarligt strider mot affärsstrategier, och att införanden av dem 

oftast orsakar förseningar och kostnadsöverskridanden. Denna typ av motsättning menar Melin 

(2010) oftast brukar leda till att företag och organisationer står mellan två olika val: att förändra 

affärsprocesserna så att de anpassas till systemet med minimal anpassning eller att ändra 

systemet så att det anpassas till affärsprocesserna.  

 

HerbertNathan & Co (2018) menar varför företag väljer att upphandla ett nytt affärssystem kan 

bero på antingen affärsmässiga eller tekniska orsaker eller en kombination av dessa. Tekniska 

orsaker kan vara t ex att ersätta föråldrad teknologi eller ersättning pga. kostnadskrävande 

uppgraderingar. Affärsmässiga orsaker kan vara t ex att säkra verksamhetens utveckling och 

positionering på marknaden, för att säkra affärsprocesserna effektivitet samt förbättra 

styrinformationen. 

 

En tidigare studie avseende affärssystemsanpassning visade att 41% av företagen förändrade 

deras verksamhet för att matcha med affärssystemet, 37% av företagen valde ett affärssystem 

som fick anpassas i en liten utsträckning för att matcha deras affärsprocesser. Endast 5% 

anpassade affärssystemet helt och hållet efter företagets affärsprocesser (Davis & LaMonica, 

1998). Ett lyckat affärssystemsinförande brukar förknippas med att det finns en önskad 

anpassningsgrad mellan kraven från kundföretaget och affärssystemet (Parthasarathy och 

Sharma, 2016). Enligt Parthasarathy och Sharma (2016) finns det alltid ett stort gap mellan 

affärssystemets inkapslade affärsprocesser och kundföretagets affärsprocesser. För att minska 

på insatsen, tiden och risken för att förändra affärsprocesserna eller göra anpassningar senare i 

tiden bör kundföretaget, menar Ngai et al. (2008), välja det affärssystem som har det minsta 

gapet. 

 

Enligt HerbertNathan & Co (2018) brukar företagen vara beredda att betala mer om det 

skapas en trygghet i relationen mellan kunden och leverantören samt om lösningen passar 

verksamheten perfekt.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva 

framgångsfaktorer för att uppnå önskad anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och 

affärssystem, ur ett kund- systemleverantörsperspektiv.  

1.3 Målgrupper 

En av målgrupperna för uppsatsen är kundföretag med intresse för affärsprocess-

affärssystems anpassning ur ett relationsperspektiv. Relationsperspektivet i uppsatsen baseras 

på relationerna kund-systemleverantör. För kundföretagens intresse behandlar uppsatsen både 

viktiga framgångsfaktorer i en kund-systemleverantörsrelation för att uppnå en önskad 

anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och affärssystemet, men också resultatet hos 

ett kundföretag i en fallstudie som valde att göra en affärssystemsanpassning.  

 

Målgruppen systemleverantörer kan även finna intresse i uppsatsen eftersom detta behandlar 

ett relationsperspektiv mellan kund och systemleverantör. För en systemleverantörs intresse 
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belyser uppsatsen viktiga framgångsfaktorer hos systemleverantören i en kund-

systemleverantörsrelation för att uppnå en önskad anpassningsgrad mellan kundens 

affärsprocess och affärssystemet. Samt resultatet av en fallstudie där systemleverantören valde 

att anpassa affärssystemet efter kundföretagets affärsprocess.  

 

En tredje målgrupp för uppsatsen är studenter inom informatikämnet med intresse för att 

studera framgångsfaktorer för att uppnå en önskad anpassningsgrad mellan kundens 

affärsprocess och affärssystem, i ett relationsperspektiv mellan två företag, baserat på en 

fallstudie av två företag. 
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2 Metod 

2.1 Litteraturstudie 

Patel och Davidson (2011) menar att böcker, artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

eller rapporter är de vanligaste källorna där kunskap hämtas ifrån. För att hitta dessa källor 

behöver vi söka i biblioteken. I biblioteken finns det hjälpmedel som täcker sökandet efter 

böcker, artiklar och konferensbidrag m.m. Hjälpmedel kan vara t ex datorbaserade söksystem 

(Patel & Davidson, 2011). 

 

Min litteraturstudie har grundat sig på tidigare forskning inom ämnet informatik med fokus på 

bland annat affärssystem, affärsprocesser, kund-systemleverantörsrelation, 

affärssystemsinförande, affärsprocess-affärssystem anpassning, framgångsfaktorer vid 

affärssystemsinförande.  

 

De tidigare forskningarna har återfunnits i databasen som biblioteket på Karlstads universitet 

tillhandahåller i form av forskningsartiklar. De nyckelbegreppen som har använts för att ta 

fram relevanta källor genom bibliotekssökningar har t ex varit: ERP-system, businessprocess, 

organizational fit, ERP alignment, sucess factors, customer-vendor relationships osv. Alla 

begrepp som ansågs vara viktiga finns i begreppstabellen (se Bilaga 1). 

 

Även tidigare kurslitteratur och forskningsartiklar inom affärssystem har varit relevanta för 

uppsatsstudien och har med nytta kommit till användning. Utifrån insamlad teori från 

forskningsartiklarna och tidigare kurslitteratur har en analysmodell (se Figur 2) utformats. 

Insamling och analys av empirisk data har baserats på analysmodellen. 

2.2 Fallstudiemetoden 

I denna uppsats har jag valt att använda mig av fallstudiemetoden. Fallstudie är enligt Patel 

och Davidson (2011) en mycket bra undersökningsmetod om forskaren vill studera processer 

och förändringar. Ifall fallstudien utförs på ett ordentligt sätt kan forskaren få ett 

helhetsperspektiv och en mycket täckande information på det som undersöks. Denscombe 

(2009) menar om forskaren väljer att ta till sig fallstudiemetoden väljer forskaren även att ta 

till sig en rad besläktade idéer och preferenser som sedan ligger i grund för tillvägagångsättets 

speciella karaktär.  

 

Robson (2007) nämner även att det är med stor fördel att använda sig av fallstudie ifall 

forskaren ska studera ett fall eller flera mindre fall. Ett fall menar Patel och Davidson (2011) 

kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Att det är en fördel 

beror på att man kan studera djupare i fallet, vilket leder till att man kan fånga upp 

komplexiteten, relationer och processer. Denscombe (2009) menar att det som utmärker sig 

med en fallstudie är inriktningen på bara en enda undersökningsenhet snarare än ett brett 

spektrum.  

 

I denna uppsatsstudie har jag valt att studera ett fall mellan en kund och en systemleverantör. 

Jag har även valt att studera två olika affärsprocesser, ifrån samma kundföretag, där den ena 

affärsprocessen har anpassats efter affärssystemet och tvärtom. Oftast påverkar sociala 

relationer och processer varandra ömsesidigt och har en tendens att även vara 

sammanlänkande (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) menar att fallstudiemetoden 

fungerar mycket bra för att reda ut komplexiteten i en given situation.  

 



5 

 

Enligt Robson (2007) uppmuntrar fallstudiemetoden även forskaren till att använda sig av 

olika metoder för att samla in data. Patel och Davidson (2011) menar att det är vanligt att 

information som samlas in under en fallstudie kan vara av olika karaktärer. Detta är för att det 

ska ge en så fyllig bild av fallet som möjligt. Vid en arbetsplats kan alltså informationen 

samlas in på olika sätt genom observationer, intervjuer och enkäter.  

 

Uppsatsen betraktas som en fallstudie därför att jag har fått möjligheten att göra praktikarbete 

under 10 veckor ute hos en affärssystemsleverantör. Det har öppnat upp möjligheter för mig 

att kunna observera samt genomföra intervjuer, för att kunna få en så fyllig bild av fallet som 

möjligt. Som Robson (2007) nämner har flexibiliteten i fallstudien tagits hänsyn till i form av 

att jag har fått anpassa mig efter intervjupersonernas tillgänglighet samt till de resurser som 

fanns och som jag hade tillgång till.  

 

Gränserna för fallstudierna behöver inte vara permanenta utan det är ganska flexibelt. Man 

kan alltså skräddarsy det utefter den tiden eller de resurser som man har tillgång till (Robson, 

2007). Den största fördelen är ändå att fallstudier kan användas till olika typer av fall och 

vilket forskningssyfte som helst, alltså passar det inte bara det ena eller det andra (Robson, 

2007).  

 

Med fördelar kommer även nackdelar. Robson (2007) menar att trovärdigheten hos en 

fallstudie alltid kommer att utmanas och att flexibiliteten som en fallstudie kan ha måste tas 

hänsyn till. Alltså att den som är forskare får vara beredd på att ändra sitt tillvägagångssätt 

beroende på vilka resultat han eller hon har fått fram. Med det sagt kan det alltså vara svårt att 

hålla sina “deadlines” som Robson (2007) hävdar. Denscombe (2009:72) menar att en stor 

nackdel med fallstudiemetoden är att det kan vara svårt att skaffa sig tillträde till fallstudiens 

miljöer. Alltså att forskningen kan gå långsamt om tillstånd inte beviljas eller dras tillbaka. I 

denna uppsatsstudie märkte jag att det gick trögt under en period när jag skulle invänta 

tillstånd från systemleverantörens kunder eftersom många kunder kände att de inte hade 

tillräckligt med tid.  

 

2.3 Val av fallföretag  
Det första fallföretaget, PP7 Affärssystem (PP7), valdes till uppsatsstudien utifrån ett 

praktikarbete som utfördes under våren 2018. PP7 är en affärssystemsleverantör av ett 

egenutvecklat affärssystem som riktar sig till bygg- och entreprenadbranschen. PP7 är ett 

svenskt produktutvecklingsföretag som både utvecklar och säljer affärssystemet PP7 för 

projektföretag och de har en 30 års erfarenhet bakom sig. PP7 är ett komplett system för 

företag som jobbar med projekt och har kunder utspridda runt om i hela Sverige men även 

internationellt. De är ett företag som erbjuder marknadens mest omfattande affärssystem i 

molnet för medelstora till stora bolag. Systemet omfattar allt från redovisning, 

projekthantering till tidredovisning och mobil arbetsorder. 

 

Praktikarbetet innefattade arbetsuppgifter så som kundsupport av PP7’s affärssystem samt få 

en inblick i konsultrollen gällande nya kunder. I samband med praktikarbetet fick PP7 även en 

förfrågan om att vara med i uppsatsstudien vilket skulle baseras på ett relationsperspektiv 

mellan kund-systemleverantör. PP7 var mycket tillmötesgående och tackade ja till 

medverkandet.  

 

I samråd med handledaren för denna uppsatsstudie och handledaren på praktikplatsen kunde 

ett fokus på uppsatsområde utformas. För att visa på ett relationsperspektiv mellan kund-

systemleverantör valdes ytterligare ett fallföretag ut, en kyl- och värmekund, efter samråd 
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med handledaren och konsulten på praktikplatsen. PP7 har en relation med Edekyl och Värme 

(EV) sedan ett par år tillbaka när EV valde att införa ett nytt affärssystem som var anpassat till 

deras behov och som passade deras verksamhet bäst. EV är en av de ledande aktörerna på 

marknaden när det gäller installation av värme och kyla som t ex butikskyla, livsmedelkyla 

och värmepumpar. Affärssystemet PP7 passar deras verksamhet ytterst bra eftersom EV 

jobbar med uppdrag/projekt vilket gör det lättare att hålla koll på allting genom 

affärssystemet.  
 

2.4 Kvalitativa intervjuer 
Enligt Patel och Davidson (2011) är kvalitativa intervjuer oftast av en låg struktureringsgrad. 

Den lägre struktureringsgraden är för att frågorna som intervjuaren ställer ska ge utrymme för 

intervjupersonen att svara fritt. Området kvalitativ intervju är väldigt komplext och det finns 

många aspekter för hur en kvalitativ intervju ska genomföras (Patel & Davidson, 2011). 

Oftast brukar kvalitativa intervjuer benämnas som semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer menas med att forskaren gör en lista över specifika teman som 

ska beröras. Intervjupersonen har möjlighet att själv utforma svaren. Jag har använt mig av 

semistrukturerad intervjuer i denna uppsatsstudie, genom att inleda med en öppen fråga där 

intervjupersonerna får tänka och svara fritt. De öppna frågorna har jag markerat med grönt i 

de semistrukturerade intervjuguiderna (se Bilaga 2 & 3). Att en kvalitativ intervju utformas 

med hjälp av öppna frågor menar Patel och Davidson (2011) uppmanar intervjupersonen att 

beskriva en större sammanhängande företeelse.  

 

Kvalitativa intervjuer kan även innebära att forskaren genomför intervjuer utan att ha 

formulerat intervjufrågor utan endast för ett samtal (Patel & Davidson, 2011). Jag har i denna 

uppsatsstudie valt att börja med en sonderande intervju där endast ett samtal har förts med 

intervjupersonen. Den sonderande intervjun genomfördes väldigt tidigt i uppsatsstudien för att 

kunna identifiera problemområden eller områden som intervjupersonen tyckte var intressanta 

att finna svar i. 

 

Syftet med en kvalitativ intervju är att hitta och identifiera egenskaper hos t.ex. 

intervjupersonens livsvärld eller uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidson, 2011). 

Patel och Davidson (2011) menar att det är en fördel att det finns förkunskaper inom det 

område som ska studeras hos den som ska göra en kvalitativ intervju. Jag eftersträvade att 

hitta förkunskaper genom att göra praktik på systemleverantörsföretaget i fallstudien.  

2.5 Personlig intervju 

Förutom att jag har valt att göra kvalitativa intervjuer i denna uppsatsstudie har jag även valt 

att göra personliga intervjuer. Enligt Denscombe (2009) är det med stora fördelar att göra 

personliga intervjuer som innebär mötet mellan forskaren och informanten. Anledningen till 

att personliga intervjuer oftast är mycket tillmötesgående är för att det är lätt att arrangera 

eftersom det endast berör två personer (Denscombe, 2009). En annan fördel är att 

uppfattningar och synpunkter under intervjun endast kommer ifrån den intervjuade och inte 

många andra som i en gruppintervju t ex. En tredje fördel är att det blir mycket enklare att 

kontrollera en personlig intervju eftersom fokus endast ligger på en persons idéer 

(Denscombe, 2009). Till sist är det även med stor fördel vid transkribering av det inspelade 

intervjumaterialet därför att samtalet endast involverar en deltagare (Denscombe, 2009). 
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2.6 Intervjupersoner 

Intervjupersonerna har valts ut i samråd med handledare på praktikplatsen (se Tabell 1). 

Valen baserades på deras erfarenhet och kunskap inom affärssystem och införandeprocessen. 

Intervjuerna har genomförts var för sig för att undvika att den ena intervjupersonen ska 

påverkas av den andra. Den operativa och administrativa delen är de två mest centrala delarna 

i det studerande affärssystemet därför passade ekonomichefen och den operativa chefen på 

EV mycket bra in. På systemleverantörssidan valdes konsulten ut som en självklar 

intervjuperson eftersom att han var med vid införandet av affärssystemet hos EV men, som 

också har många års erfarenhet genom andra kundprojekt. VDn på systemleverantörsföretaget 

var också en given kandidat eftersom hon startade upp företaget och affärssystemet. Även om 

VDn inte var med vid införandet av affärssystemet hos EV var hon en viktig del att intervjua 

eftersom hon har mycket goda och djupa kunskaper inom ämnet. 

 

Företag Intervjupersoner Roll-

innehav 

Längd Ort Intervju-

typ 

Datum 

PP7 Lind, Magnus Konsult 54 min Örebro Personlig 

intervju 

2018-05-02 

PP7 Bååth, Birgitta VD 35 min Örebro Personlig 

intervju 

2018-05-04 

Edekyl & 

Värme 

Jarmenius, Johanna Ekonomi-

chef 

43 min Örebro Personlig 

intervju 

2018-03-01 

2018-05-02 

Edekyl & 

Värme 

Björklund, Fredrik Operativ 

chef 

47 min Örebro Personlig 

intervju 

2018-05-04 

Tabell 1: Översikt över intervjupersoner. 

     Källa: Författaren 

2.7 Empirisk mättnad 

Mason (2010) menar att kvalitativa intervjuer oftast innebär mindre insamling av data än vid 

kvantitativa intervjuer. Kvalitativa studier innebär oftast väldigt intensiv arbetskraft och då 

kan analys av mängder med data vara tidskrävande och i annat fall mycket opraktiskt. Mason 

(2010) menar att alla deltagare inom ett forskningsområde kan ha eller har olika åsikter. 

Därför är det viktigt att t.ex. den kvalitativa intervjun är tillräckligt bred och stor för att kunna 

försäkra sig om att de allra flesta uppfattningarna som är viktiga är täckta.  

 

När insamlingen av ny data inte längre ger något värde eller insamlingen bara blir repetitiv 

under utredningen har en empirisk mättnad uppnått (Mason, 2010).   

 

Jag har intervjuat ekonomichefen från kunden angående den administrativa processen och den 

operativa chefen från kunden angående den operativa processen. Jag har även intervjuat 

konsulten från systemleverantören som besvarat frågor både angående den administrativa 

processen och den operativa processen. VDn från systemleverantören har även intervjuats på 

en mer allmän nivå vad gällande anpassningen mellan kundens affärsprocess och 

affärssystemet. Anledningen är för att hon inte var med vid införandet av affärssystemet hos 

EV. 

 

Jag anser att en empirisk mättnad har uppnåtts på kundsidan därför att ekonomichefen och 

den operativa chefen på EV lyckades besvara frågorna mycket väl och täckte upp alla frågor. 

Ekonomichefen och den operativa chefen på EV var de två mest centrala intervjupersonerna 

som jag kunde få tillgång till från kundsidan, dels att de båda jobbar aktivt i affärssystemet 
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och i deras egna affärsprocesser men också för att de var med vid införandet av affärssystemet 

år 2014.  

 

Vad gäller empirisk mättnad på systemleverantörssidan hade jag önskat ytterligare en person 

avseende den önskade anpassningsgraden mellan de två studerande affärsprocesserna och 

affärssystemet. Konsulten på PP7 var den enda som ansvarade över EV då och i dagsläget 

finns det endast en konsult på systemleverantörsföretaget vilket begränsar tillgängligheten av 

resurser. Konsulten på PP7 har sedan införandeprojektet år 2014 infört affärssystemet hos 

många fler kunder och har därför begränsat med minne, i detaljnivå, av hur det gick till år 

2014 hos EV. VDn på systemleverantörsföretaget var inte med vid införandet men har följt 

processen vid sidan om vilket också begränsar svaren. Det saknades helt enkelt tillgång till 

intervjupersoner på systemleverantörssidan som medförde att jag inte kände empirisk mättnad 

på systemleverantörssidan.  

 

Jag är medveten om alla tillgångar och begränsningar men, som Patel och Davidson (2013) 

nämner är en fallstudie mycket flexibel. Flexibel på ett sådant sätt en fallstudie går att 

skräddarsy vart efter de resurser som finns tillgängliga.  

 

2.8 Validitet och reliabilitet  
Två begrepp som är mycket viktiga vid uppsatsskrivandet är validitet och reliabilitet. Validitet 

handlar enligt Patel och Davidson (2011) om; att veta vad vi undersöker. Det vill säga att det 

ska stämma överens med vad forskaren säger att han ska undersöka och vad han faktiskt 

undersöker.  

  

Patel och Davidson (2011) menar att oftast när undersökningar utförs på människor vill 

forskaren veta deras kunskap, upplevelser och inställningar till något. Alla dessa känslor är 

mycket abstrakta i jämförelse med t.ex längd och vikt. De menar att det är svårt att plocka 

fram dessa och titta på dem för att kunna bestämma oss vad det är vi egentligen undersöker.  

 

Ett exempel som Patel och Davidson (2011) refererar till är intelligens. Alla kan vara överens 

om vad intelligens står för men inte vad det faktiskt är för något. Det är omöjligt att plocka 

fram intelligensen och mäta den med ett måttband menar Patel och Davidson (2011). Utan 

man måste snarare definiera vad den är för något. När det väl har definierats kan man skapa 

ett instrument enligt Patel och Davidson (2011), för att kunna mäta det. Då är det viktigt att 

instrumentet mäter det den faktiskt ska mäta, alltså att den har en god validitet.  

 

Vidare pratar de om att instrumentet med en god validitet även måste ha en god reliabilitet. 

Det vill säga att instrumentet måste utföra mätningar på ett tillförlitligt sätt och hur väl 

instrumentet kan motstå slumpinflytande av olika slag. Patel och Davidson (2011) nämner 

också om “sanna värde” och “felvärde”. Dessa värden erhåller forskaren genom det 

observerade värdet, alltså det resultat han fått in i antingen poäng eller beskrivning i ord av 

individen. Ett felvärde kan vara av ett sådant slag att det är utom vår kontroll och beror istället 

på en mängd andra faktorer (Patel & Davidson, 2011). 

 

De menar att om forskaren har ett instrument som är reliabelt kommer han närmre individens 

sanna värde snarare än det felaktiga värdet (Patel & Davidson, 2011). För att kontrollera 

reliabiliteten vid t.ex. en intervju kan det med fördel göras med två observatörer. Den ena 

utför intervjun och registrerar intervjusvaren samtidigt som den andra observatören sitter och 

registrerar svaren parallellt. På så sätt menar Patel och Davidson (2011) att man kan få ett 

mått på reliabiliteten genom att kontrollera överensstämmelsen mellan registreringarna och 
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observationerna som gjorts. Detta kallas för interbedömarreliabilitet (Patel & Davidson, 

2011). 

 

För att visa uppsatsstudiens validitet valdes fallstudiemetoden för att kombinera både 

observation av fallföretag men också intervjuer med två intervjupersoner från respektive 

fallföretag. Efter genomförda intervjuer skickades en sammanställning av varje intervju ut för 

att intervjupersonerna skulle kunna validera att jag uppfattat intervjupersonen rätt och på så 

sätt kunde även jag kontrollera reliabiliteten.  

2.9 Analysmodell 

Enligt Fredriksson (2017) är en modells syfte att ge alla studenter, doktorander och forskare en 

helhetsöversikt som syftar till att kunna analysera den studerande verkligheten. En modell visar 

oftast en stark förenkling av verkligheten (Fredriksson, 2017). En modell ska inte vara för 

abstrakt men samtidigt inte heller för komplicerad och detaljerad. Fredriksson (2017) menar att 

modellen blir för krävande att tillämpa empiriskt om den är för detaljerad. Därför bör modellen 

vara kompromissande, alltså att det stämmer överens med verklighetens alla aspekter men, också 

att det ska vara hanterbart att studera i den aktuella empiriska studien.  

 

Enligt Fredriksson (2017) bygger en analysmodell på de centrala faktorer som jag anser är de 

mest centrala för att förstå och/eller förklara den beroende variabeln enligt det valda syftet. Att 

den kallas för analysmodell och inte enbart modell är för att markera att modellen ska användas 

som stöd för att analysera. Vidare menar Fredriksson (2017) att en analysmodell ska illustreras 

med hjälp av en bild eftersom att bilder har en stor kommunikativ kraft.  

 

Jag har skapat en analysmodell (se Figur 2) genom att utgå från redan existerande forsknings-

baserade analysmodeller samt utifrån litteraturstudien av relevant forskningslitteratur för det 

valda syftet samt en sonderade intervju med Johanna Jarmenius på EV (se Tabell 1). Sedan har 

analysmodellen legat till grund för de semistrukturerade intervjuguiderna (se Bilaga 2 & Bilaga 

3) som användes vid insamling av empirisk data. 

2.10 Källkritik 

Patel och Davidson (2011) menar att forskaren måste förhålla sig kritisk till alla källor för att 

kunna bedöma om fakta och upplevelser är trovärdiga eller sannolika. Forskaren måste ta reda 

på var och när som källan tillkommit. En annan viktig del är att också ta ställning till varför 

källan har tillkommit och vad hade upphovsmannen för något syfte med dokumentet (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

Vissa källor i uppsatsstudien är från 90-talet men också flertalet i början på 2000-talet, dessa 

källor kan tyckas vara ålderdomliga och inte tillförlitliga eftersom tekniken ständigt utvecklas 

mycket fort. Jag har kritiskt granskat att dessa äldre källor fortfarande används eller stämmer 

överens med källor som inte är mer än 5-10 år gamla. Många forskningsartiklar som inte är 

mer än 5-10 år gamla hänvisar fortfarande till dessa äldre källor och använder de äldre 

källorna som underlag till deras forskning. Efter att jag har granskat källorna har jag därför 

valt att använda mig av källor från 90-talet och början på 2000-talet också och det är för att 

kunna säkerställa att de yngre forskningsartiklarna är tillförlitliga även dem.  
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2.11 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning viktigt och nödvändigt dels för individens 

utveckling men också samhällets utveckling. Forskningsetiska principer utgör normer för 

förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Det är för att vid konflikt kunna 

göra en god avvägning avseende forskningskravet och individskyddskravet. Vetenskapsrådet 

(2002) delar in det grundläggande individskyddskravet i fyra allmänna huvud krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

 Informationskravet – ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002:7). Informationskravet 

menas alltså med att forskarens plikt är att informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. Informationen som delges kan vara mer eller mindre detaljerad. 

Syftet med undersökningen ska delges och även hur undersökningen ska gå tillväga i 

stora drag.  

 Samtyckeskravet – ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002:9). Samtyckeskravet menas att forskaren måste 

inhämta uppgiftslämnare och undersökningsdeltagares samtycke till att vara med i 

undersökningen. Samt informera att de ska kunna avbryta sin medverkan utan det 

medför några negativa följder för dem.  

 Konfidentialitetskravet – ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002:12). 

Konfidentialitetskravet menas att forskaren har tystnadsplikt avseende deltagarna. 

Uppgifter om deltagarna får inte användas av utomstående.  

 Nyttjandekravet – ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”(Vetenskapsrådet, 2002:14). Nyttjandekravet menas att uppgifter 

som samlats in under undersökningen får inte användas för kommersiellt bruk eller 

andra syften som inte tillhör vetenskapen.  

 

I denna uppsatsstudie har alla intervjupersoner och fallföretag informerats om vad syftet med 

intervjuerna är. Syftet med undersökningen och problemområde har även presenterats i förväg 

för att knyta an till varför intervjupersonernas medverkan kommer att bli betydelsefulla. Alla 

intervjupersoner har fått förfrågan om de vill vara anonyma eller inte.  

 

Jag informerade intervjupersonerna att endast deras rollinnehav skulle benämnas under 

uppsatsen men att fullständiga uppgifter så som för- och efternamn skulle stå med i 

referenslistan. Att endast rollinnehav skulle benämnas i uppsatsen är för att underlätta för 

läsaren att koppla roll till teori.  

 

Vid varje intervjutillfälle har även en förfrågan om inspelning av intervju getts ut till alla 

intervjupersoner. Alla intervjupersoner informerades om att inspelningarna inte skulle 

användas emot dem på något sätt utan endast för transkribering. Allt inspelat material har 

legat på en låst dator för att ingen utomstående ska komma åt dem för att följa 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). När transkriberingen var utförd raderades 

alla intervjuer eftersom syftet med inspelningen var uppfyllt. Transkriberingen har även 

skickats ut till alla intervjupersoner för att kunna säkerställa och validera att jag har uppfattat 

intervjupersonerna korrekt och inte missat viktiga påståenden.   
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3 Teori 

3.1 Affärssystem 

Idag råder det fortfarande oklarheter och tvivel om vad ett affärssystems innebörd är samt hur 

det ur ett historiskt perspektiv uppstod. Enklaste sättet att förklara det på är egentligen bara att 

börja om från allra första början.  

 

Enligt Nilsson (2011) menar han att affärssystemen kommer från standardsystemen, som han 

förklarar är färdigutvecklade system på marknaden som IT-leverantörer har lanserat. Han 

nämner även att när affärssystemen uppstod från standardsystemen fanns det heller inga 

indirekta förändringar på systemen i jämförelse med de som redan fanns på marknaden. 

Företag och organisationer var inte allt för imponerade eller positivt överraskade av 

affärssystemen. Systemen som redan fanns på marknaden höll inte en tillräckligt hög nivå av 

kvalité för att täcka de behoven som eftersträvades. På så sätt växte ett nytt synsätt; att kunna 

skapa system som är heltäckande samt att de skall kunna interagera med varandra så att det 

täcker ett helt företags informationsförsörjning. Dessa heltäckande system kallas idag för 

affärssystem (Nilsson, 2011). 

 

Affärssystemen skiljer sig från andra IT-system därför att implementeringen ofta inkluderar 

mer tekniska, operativa, ledande, strategiska och organisatoriska komponenter (Ifinedo, 

2008). Organisationer som väljer ett affärssystem måste vara medvetna om att de måste lägga 

ner stora mängder av resurser i form av t.ex. tid och pengar till genomförandeprocessen. De 

måste även vara medvetna om de organisatoriska förändringarna som nästan alltid medföljer 

som en följd av införandet av ett nytt affärssystem (Ifinedo, 2008, Melin, 2010). 

 

Vidare beskriver Motiwalla och Thompson (2014) affärssystem som ett informationssystem 

som ska supporta företaget med redovisning, finansiering, marknadsföring och 

produktionskrav för organisationer. Det är alltså mjukvaror som supportar de kritiska 

organisatoriska funktioner. Ett affärssystem består av komponenter som hårdvara, mjukvara, 

databas, information, processer och människor. Dessa komponenter samarbetar för att nå en 

ökad effektivitet samt effektivisera verksamhetsprocesserna som är de mest kritiska 

faktorerna för att nå en organisations mål (Motiwalla & Thompson, 2014). 

 
Hur ett företags- eller organisations verksamheter leds eller organiseras kommer affärssystem 

in som en mycket betydelsefull roll. De brukar oftast benämnas som att de utgör ryggraden i 

organisationers informationsbehandling och styrning (Hedman et al. 2009). Affärssystemen 

brukar även utlova en hel del stora fördelar så som integration och ökad effektivitet inom 

organisationen (Melin, 2010) men även som Davenport (1998) nämner att integrera all 

information som strömmar igenom företaget. Juell-Skielse (2011) nämner även han att ett 

affärssystem används för att förbättra affärsprocesser men även för att minska på kostnaderna 

som läggs ut för olika informationssystem.  

 

Integrationen är en stor möjlighet eftersom hjärtat av ett affärssystem består av en enda stor 

central databas (se Figur 1) (Davenport, 1998). Syftet med den centrala och gemensamma 

databasen menar Hedman et al (2009) att det är för att dels underlätta dataåtkomst men även 

möjligheterna till avancerade ekonomiska analyser. Varje avdelning har alltid haft sitt egna 

system, som oftast inte är förenade med varandra men med ett affärssystem kombinerar man 

alla dessa system till ett enda via den centrala databasen (Juell-Skielse, 2011). På så sätt 

tillåter systemet de olika avdelningarna att kommunicera och dela information med varandra 
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(Motiwalla & Thompson, 2014) och det tillåter även företaget att ersätta sina befintliga 

informationssystem (Juell-Skielse, 2011). 

 

Motiwalla och Thompson (2014) menar att systemleverantörer oftast brukar hävda att deras 

affärssystem är av bästa praxis. Med det menar de att det därför är möjligt för organisationer 

att maximera sina fördelar genom att utnyttja bästa praxisen. Hong och Kim (2002) menar att 

när ett affärssystem hävdas vara av bästa praxis bör införandet genomföras utan omfattande 

anpassning av affärssystemet. Forskare menar att det inte stämmer eftersom affärssystemen 

inte tillhandahåller modeller för varje process i varje bransch. De flesta firmorna brukar lägga 

till funktionaliteter för att kunna använda affärssystemet optimalt inom deras unika miljö 

(Hong & Kim, 2002). 

 

Hong och Kim (2002) nämner att ett lyckosamt införande av ett affärssystem beror mycket på 

vilken typ och i vilken utsträckning affärssystemet anpassas. Hong och Kim (2002) menar 

också att ett affärssystem kan vara av olika anpassningsgrad. Anpassningsgraden påverkar 

relationen mellan affärssystemets passform till organisationen och ett lyckat 

affärssysteminförande.  

 

Om en lägre anpassningsgrad av affärssystemet genomförs brukar det oftast associera till att 

implementeringen av affärssystemet blir lyckosamt men värdet av affärssystemets passform 

till organisationen skulle inte påverka något betydligt. Vid högre anpassningsgrad däremot 

ökar istället värdet av affärssystemets passform till organisationen men blir istället associerat 

till ett mindre lyckat affärssystemsinförande (Hong & Kim, 2002).  

Figur 1: Anatomin av ett affärssystem.  

Källa:    Modifierad version av Davenport (1998:124). 
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3.2 Fördelar och nackdelar med affärssystem 

Motiwalla och Thompson (2014) tar upp de systemmässiga fördelarna med affärssystem som 

att företag får ett integrerat system av data och applikationer över hela organisationen. Det vill 

säga att om någon en gång har matat in data så kan det användas av alla applikationer över 

hela organisationen. På så sätt ökar företagen effektiviteten och alla har tillgång till samma 

information.  

 

En annan fördel är att användargränssnittet för ett affärssystem är konsistenta, det vill säga att 

modulerna ser ut och fungerar på samma sätt. Det leder till kortare utbildningstid av anställda, 

samt ökad effektivitet och de anställda får ett multifunktionellt arbetssätt.  

 

Det är även en fördel för underhåll och support av systemen när de är centraliserade och det 

innebär en lägre IT kostnad då det inte kräver lika mycket underhåll som om företagen skulle 

ha flera olika delsystem. IT personalen är även utbildad för att supporta användarnas behov. 

 

Säkerheten av data och applikationer blir lättare att kontrollera i och med att hårdvara, 

mjukvara och nätverksanläggningarna är centrala. 

 

Med fördelar kommer även systemmässiga nackdelar. Det kan bli mycket svårt och komplext 

att omvandla och konvertera data från ett gammalt till ett nytt system. Sammanslagningen av 

hårdvara, mjukvara och resurser i form av människor kan bli svårt och besvärligt att uppnå.  

 

En annan nackdel är att vid byte av affärssystem måste företagen utbilda om IT personalen 

och detta kan leda till att effektiviteten försvinner en period. Ju mer avancerat system desto 

mer komplext blir det att installera, konfigurera och underhålla det därvid ska man även 

rekrytera specialiserade IT personal samt resurser som hårdvara och mjukvara och det blir 

kostsamt.  

 

Vidare tar Motiwalla och Thompson (2014) upp de affärsmässiga fördelarna med 

affärssystem. Dessa fördelar innefattar bland annat smidigheten i en organisation när det 

gäller att anpassa sig till miljöförändringar och tillväxt samtidigt som företaget eller 

organisationen kan behålla sin marknadsandel i branschen.  

 

Genom att länka och utbyta information i realtid med sina externa leverantörer kan man skära 

ner på kostnaderna av produkter och service och istället få en förbättrad effektivitet.  

 

Inte nog med att företag får en förbättrad effektivitet, får de även en snabbare och bättre 

kvalité på kundservicen då informationen flödar både upp och ner i den organisatoriska 

hierarkin samt mellan alla avdelningar. Nyttan av att dela informationen på så sätt leder till att 

de anställda lättare kan samarbeta med varandra och jobba i projektgrupper.  

 

De affärsmässiga nackdelar de trycker på då är att vid inlärning av ett nytt system med alla 

anställda kan det vara kostsamt för företaget samt tidskrävande. Inte nog med att det är 

kostsamt och tidskrävande menar de även på att vid förändringar av tillexempel affärsroller 

eller avgränsning av avdelningar kan det uppstå ett motstånd mot det nya systemet (Motiwalla 

& Thompson, 2014).  

 

3.3 Affärsprocesser 
Enligt Motiwalla och Thompson (2014) består en affärsprocess av en serie med uppgifter eller 

grupperade aktiviteter för att uppnå en affärsfunktion eller ett mål. Van Looy et al. 
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(2011;1123) definierar affärsprocess som sådan att; ”Affärsprocess är ett repetitivt set av 

sammanhängande aktiviteter, utlöst av en affärshändelse och, utförs av människor och/eller 

maskiner, inom eller bland organisationer, för att gemensamt realisera affärsmål och, till 

förmån för interna och/eller externa kunder”. 

 

Enligt Van Looy et al.(2011) refereras oftast affärsprocess till en omvandling. En omvandling 

som består av följande steg: 1) förutsägbara och definierbara ingångar, 2) en linjär, logisk 

sekvens eller flöde, 3) en uppsättning av tydligt definierbara och i inbördesordning  

aktiviteter 4) förutsägbara och önskade outputs.  

 

Tydligare beskrivet menar van Looy et al.(2011) att det innebär att en process är en serie av 

sammankopplade aktiviteter som tar en input, ger ett värde till inputen, för att sedan 

producera en output. Det är så det fungerar för organisationer när de jobbar med sina dagliga 

rutiner. 

 

Istället för att se affärsprocess som en omvandling menar van Looy et al. (2011) att 

affärsprocess även kan ses som en samordning för att uppfylla mål. Affärsprocesser kan delas 

in i två olika kategorier; Affärsprocessens funktionalitet och Affärsprocessens struktur.  

 

Van Looy et al. (2011) tar upp de funktionella typerna vilket innebär; 

 

 Processer som bidrar till värdeskapande och som har en direkt relation till externa kunder. 

Dessa processer kan vara; kärn-, primär-, operativ- eller värdeskapandeprocesser. De 

brukar avse produktion och leverans av en produkt/tjänst.  

 Processer för att stödja kärnprocesser och för att underlätta den organisatoriska 

prestandan. De här processerna brukas oftast kännetecknas av interna kunder och brukar 

kallas för Stödjande eller värde aktiverande processer. 

 Processer som är kopplad till strategin och som kontrollerar alla aktiviteter inom 

organisationen. De kallas för ledningsprocesser.  

 

Vidare tar van Looy et al.(2011) upp affärsprocessens olika struktureringsgrad vilket kan 

delas in i tre olika kategorier:  

 

 Enligt Looy et al. (2011) innebär Strukturerad affärsprocess att den har helt 

fördefinierats av fasta regler. Richter-von Hagen et al.(2005) menar att en strukturerad 

process är repeterbar så ofta som den behövs.  

 Enligt Looy et al. (2011) innebär Ostrukturerad affärsprocess att den endast är för det 

särskilda ändamålet, den är alltså tillfällig. Richter-von Hagen et al. (2005) nämner att det inte 

finns några förbestämda regler för aktiviteterna utan reglerna sätts vartefter en aktivitet är 

avslutad. Ostrukturerad affärsprocess är inte lämpligt att rekommendera men det ger 

användarna gott om frihet och kan rekonstrueras efter utförandet. Det är efter 

rekonstruktionen som det går att bestämma ifall affärsprocessen ska förbli ostrukturerad eller 

semistrukturerad (Richter-von Hagen, 2005).  

 Enligt Looy et al. (2011) innebär Semistrukturerad affärsprocess en kombination av både 

strukturerad- och ostrukturerad affärsprocess. Vissa aktiviteter är fördefinierade och går inte 

att byta ut medan andra är mer flexibla.  

 

Det är bättre om en affärsprocess är mindre strukturerad på grund av flexibiliteten hos 

mänskliga interaktioner (van Looy et al. 2011). Richter von Hagen et al. (2005) menar att den 



15 

 

ekonomiska marknaden förändras mycket snabbt därför behöver affärsprocesserna även vara 

mer och mer flexibla och anpassningsbara. 

 

3.4 Affärsprocess−Affärssystem anpassning 

För att uppnå konkurrenskraft menar De Haes och Van Grembergen (2009) att ett företag eller 

en organisation måste utveckla och upprätthålla ett symbiotiskt förhållande mellan sig själva 

och IT. Ngai et al.(2008) hävdar att anpassning av affärssystem och affärsprocesser är en 

kritisk framgångsfaktor vid implementering av affärssystem. Även Parthasarathy och Sharma 

(2016) nämner att en bra anpassning mellan kraven från kundföretaget och affärssystemet 

ökar chansen för att det ska bli ett lyckat affärsysteminförande samt att det ökar de 

organisatoriska fördelarna. De organisatoriska fördelarna kan inte realiseras förrän det finns 

en anpassning mellan organisationens affärsstrategier och affärssystemets strategier. Ngai et 

al. (2008) menar att företagen bör välja ett affärssystem som passar deras affärsmetoder och 

affärsprocesser.  

 

Enligt Parthasarathy och Sharma (2016) finns det alltid ett stort gap mellan affärssystemets 

inkapslade affärsprocesser och kundföretagets affärsprocesser. Det är nödvändigt att studera 

och analysera gapet mellan företagets krav och affärssystemets funktioner genom att 

involvera teknisk personal och nyckelanvändarna. Ngai et al. (2008) menar att företagen ska 

välja det affärssystemet med det minsta gapet och med den högsta graden av passform. Detta 

menar Ngai et al. (2008) minskar på insatsen, tiden och risken för att förändra 

affärsprocesserna eller göra en anpassning senare i tiden.  

 

En av anledningarna till att införandet av ett affärssystem anses misslyckande är på grund av 

skillnaderna i intresse mellan kundföretagen/organisationerna och systemleverantörerna. 

Kundföretagen önskar unika affärslösningar medan systemleverantörerna föredrar en generisk 

lösning som är tillämplig för en mer bred marknad (Hong & Kim, 2001).  

 

En kritisk faktor när kundföretagen ska välja ett affärssystem är att affärssystemet ska passa 

deras nuvarande affärsprocesser. Weil och Olson (1989) hävdar att sjuttio procent av 

studierna i deras forskning visade att ju bättre passform bland beredskapsvariablerna desto 

bättre prestanda. Beredskapsvariablerna menar Weil och Olson (1989) är strategi, struktur, 

storlek, miljö, teknologi och individuella karaktärer. 

 

Både Hong och Kim (2002) samt Melin (2010) menar att det finns två tillvägagångsätt vid 

införandet av ett affärssystem. Det ena är att anpassa systemet till organisationens behov och 

det andra är organisatoriska anpassningar till systemet.  

 

Systemleverantörer och konsultfirmor brukar rekommendera att införandet av ett affärssystem 

ska genomföras utan omfattande anpassningar av mjukvaran för bästa resultat. Detta på grund 

av rädsla för att inte bibehålla sin egen integritet samt att de kommer få problem med 

underhåll och framtida uppgraderingsproblem. Medan andra kritiserar detta eftersom att 

modulerna i varje affärssystem inte stödjer varje process hos varje bransch. De menar att de 

flesta företagen brukar konfigurera om eller lägga till ny funktionalitet för optimal 

användning av systemet inom deras unika sammanhang (Hong & Kim, 2002). 

 

Parthasarathy och Sharma (2016) menar att anpassningen av ett affärssystem leder till 

förändringar både i affärssystemets affärsprocesser men också själva affärssystemspaketet. 

Att göra en sådan anpassning är inte bara mycket komplicerat utan påverkar systemets 
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framgång, det blir högre kostnader för projektet och projektet tar längre tid att realisera än en 

vanlig standardinstallation.  

3.5 Olika typer av anpassningar – ”Vanilla” kontra ”Chocolate” 

Som Hong och Kim (2002) och Melin (2010) nämnde finns det två tillvägagångssätt vid 

införandet av ett affärssystem, alltså två olika typer av anpassningar. Motiwalla och 

Thompson (2014) menar att ett ”Vanilla” införande är ett av dem. Ett ”vanilla” införande 

handlar om ett implementera ett affärssystem som det är och istället modifiera om 

affärsprocesserna för att matcha systemet. 

 

Enligt Motiwalla och Thompson (2014:157) bör företaget överväga ett ”vanilla” införande 

om: 

 

 Företagen har relativt enkla affärsmetoder och strategier som inte är unika. 

 Företagen inte är kompetenta eller erfarna vid att bygga eller byta system. 

 Vid ett ”vanilla” införande innebär det att alla företagets filialer kör samma system i en 

enda instans. Det innebär att de skriver in och hämtar data på ett liknande sätt vilket leder 

till en minskad hårdvaru- och mjukvarulicensiering samt utbildning- och 

supportkostnader. Detta är en kostnadskontrollfaktor.  

 

Vidare nämner Motiwalla och Thompson (2014) när företagen bör överväga att istället 

modifiera om affärssystemet. De menar att även om det finns många skäl till att göra ett 

”vanilla” införande, väljer ändå företag att anpassa eller modifiera om systemet för att kunna 

möta företagets behov. Denna typ av införande kallas för att göra ett ”chocolate” införande, 

vilket också är mycket framgångsrikt enligt dem.  

 

För att företagen ska överväga en ”chocolate” införande, krävs det enligt Motiwalla och 

Thompson (2014:157) att företagen har högkvalificerade utvecklare och har en beprövad 

process för att hantera ändringar. Då kan de välja att byta systemet där det redan finns 

konkurrensfördelar eftersom att ett vanligt affärssystem i detta fall är för generiskt för att 

passa den specialiserade verksamheten eller processen.  

3.6 Fördelar och nackdelar med ”vanilla”- och ”chocolate” införande 

Fördelar med ett ”vanilla” införande är att det är enklare att underhålla och supporta systemet 

på dagens världsmarknad (Motiwalla & Thompson, 2014).  

 

Nackdelen med ”chocolate” införande är att modifieringarna av systemet inte är något man 

bara modifierar en gång. Om systemet är modifierat menar Motiwalla och Thompson (2014) 

att varje modifikation behöver analyseras vid varje uppgradering för att se ifall det behövs 

integreras eller om den behöver tas bort. Om ett system är mycket högt anpassat behövs i 

värsta fall ibland en ny implementering vid en uppgradering, vilket kräver fler resurser och 

mer tid för en uppgradering.  

 

3.7 Kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem 

Enligt Li et al.(2017) är det viktigt att identifiera kritiska framgångsfaktorer för att kunna 

hjälpa företag och organisationer att fokusera på sin ansträngning på att bygga sina system. 

De menar att kritiska framgångsfaktorer kan hjälpa cheferna att upptäcka och identifiera 

viktiga faktorer och element som krävs för att uppnå önskade mål. Det som är viktigt att tänka 
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på är också att kritiska framgångsfaktorer inte bara finns för att införandet ska bli lyckad utan 

också för att kunna identifiera kritiska problem som påverkar genomförandet.  

 

Somers och Nelson (2001) har identifierat olika kritiska framgångsfaktorer. Akkermans och 

van Helden (2002) menar att företag och organisationer bör ta hänsyn till dessa kritiska 

framgångsfaktorer för att uppnå ett lyckat affärssystemsinförande: 

 

 Stöd från högsta ledningen – Akkermans och van Helden (2002) menar att om 

företaget eller organisationen inte har något stöd från högsta ledningen vid ett 

affärssystemsinförande finns det väldigt liten chans för att det ska bli lyckat. De menar 

att det blir mindre lyckat om den högsta ledningen alltid styr om ansvaret till de 

tekniska experterna. Därför är det viktigt med deras stöd och åsikter och att de har 

engagemang. Somers och Nelson (2001) menar att det är högsta ledningens roll att 

tidigt utveckla en förståelse för affärssystemets förmåga och begränsningar. De ska 

även upprätta rimliga mål med affärssystemet men också göra alla anställda 

införstådda på företagets IT-strategi samt motivera de anställda till förändringarna som 

det nya affärssystemet medför (Maditinos et al. 2012).  

 Projektteamets kompetens – Somers och Nelson (2001) menar att om ett 

affärssystemsinförande blir lyckat eller misslyckat beror på kunskapen, kompetensen, 

förmågan och erfarenheten av en projektledare såväl som att välja rätt 

gruppmedlemmar. De menar att det inte bara räcker med att välja gruppmedlemmar 

som är högt kompetenta inom teknologi utan även gruppmedlemmar som förstår sig på 

företaget och dess behov och affärsprocesser.  

 Samarbetet mellan olika avdelningar - Akkermans och van Helden (2002) menar att 

ett affärssystem är skilt från övriga IT-tjänster eftersom det ska kunna kommunicera 

och användas mellan olika avdelningar. Somers och Nelson (2001) betonar värdet av 

att dela gemensamma mål och värdet av förtroende mellan partner, anställda, chefer 

och företag.  

 Tydliga mål - Tydliga mål har alltid varit en prioritering för alla IT-projekt men kan 

också vara den svåraste och mest problematiska delen eftersom att det är svårt att till 

en början avgöra vilka mål och syften en har med projektet (Akkermans & van 

Helden, 2002). Enligt Somers och Nelson (2001) ska den första fasen av ett införande 

börja med en konceptualisering av mål och möjliga sätt att uppnå dessa mål. Målen 

bör klargöras så att de är specifika och operativa innan man ens söker efter stöd från 

högsta ledningen. De oftast sammanhängande och konkurrerande målen är; tid, 

omfattning och kostnad.   

 Projektledning - Projektledning är en viktig faktor när det kommer till införandet av 

ett nytt affärssystem eftersom det är så komplext. Komplexiteten ligger i att det är en 

kombination mellan mjukvara, hårdvara och organisatoriska frågor. Projektledningen 

är ett tillvägagångssätt för att motverka komplexiteten. I och med att organisationer 

och projekt utvecklas med tiden bör även projektledning också prioriteras (Akkermans 

& van Helden, 2002). 

 Kommunikation mellan avdelningar - liknar samarbetet mellan avdelningar. 

Viktigaste syftet med affärssystem är ju trots allt att integrera avdelningar sinsemellan. 

Somers och Nelson (2002) menar att kommunikation är oljan som får allt att fungera. 

Där av är kommunikationen mellan systemgränserna mycket viktigt (Akkermans & 

van Helden, 2002). 

 Hantering av förväntningar – Att lyckas hantera användarnas förväntningar har 

sedan länge varit känt för att vara mycket viktigt för lyckade införanden av IT-system 

överlag. Ändå är det vanligt att systemen inte lever upp till användarnas förväntningar. 
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Ett vanligt exempel är att användaren underskattar komplexiteten vid införandet av ett 

nytt affärssystem. Därför är hanteringen av förväntningarna mycket viktiga genom 

hela livscykeln vid genomförandet (Akkermans & van Helden, 2002).  

 En projektmästare - En projektmästare, oftast en chef som är högt uppsatt, som har i 

befogenhet att göra betydelsefulla förändringar i organisationen. För att hitta en sådan 

roll bör man leta efter tillexempel en VD som ansvarar för IT (Akkermans & van 

Helden, 2002). Somers och Nelson (2001) menar att närvaron av en projektmästare har 

genom tiderna varit mycket framgångsrikt. Det är de som ansvarar för att 

marknadsföra projektet till användarna.  

 Stöd från systemleverantören – Akkermans och van Helden (2002) menar att 

systemleverantören är den som har den största kompetensen. Eftersom att 

kundföretaget inte har den tekniska eller transformerade kompetensen att hantera ett så 

stort och komplext system själv behöver de därför stöd från systemleverantören. 

 Noggrant standardsystemsval - Att vara noggrann vid val av standardsystem är 

viktigt eftersom vissa leverantörer hävdar att deras system har en överlappande 

funktionalitet men riktigt så är det inte. Det finns standardsystem som lämpar sig mer 

för större företag och tvärtom. Gör man ett felaktigt val kan det uppstå konsekvenser 

som antingen att standardsystemet inte är anpassat för affärsprocesserna eller också att 

företaget måste modifiera systemet vilket är tidskrävande, kostsamt och riskabelt 

(Akkermans & van Helden, 2002). 

 Användningen av konsulter - Användningen av konsulter menar Somers och Nelson 

(2001) är till för att underlätta genomförandeprocessen i en organisation. Konsulterna 

kan vara involverade i olika stadier av genomförandet. De kan vara med vid utförandet 

av en kravanalys, eller vid rekommendation av en lämplig lösning samt hantera 

genomförandet.  

 

3.8 Konsultens roll 

Att konsulta menar Martinez et al.(2016) är en process av att överföra expertkunskaper och 

kompetens från konsulten till kunden med syftet att förse kunden med hjälp. Ifinedo (2008) 

hävdar att det är konsulten som tillhandahåller kunskap, utbildning, underhåll och allt annat 

tekniskt stöd till kundföretaget. Enligt Somers och Nelson (2001) är det även konsulterna som 

har erfarenhet inom specifika branscher och omfattande kunskaper om moduler. På så vis kan 

de bättre bestämma vad som fungerar bäst för ett visst företag. 

 

Konsulter på systemleverantörsföretag ska dels förse kunden med hjälp under 

implementeringsfasen men de tillhandahåller även mängder av erfarenheter som kommer till 

användning för att styra och vårda kundföretaget (Ifinedo, 2008). Ko (2014)  hävdar att det 

inte är kundföretaget som besitter kunskapen om införandet. För att det ska bli ett lyckat 

införande behöver de dra nytta av kompetensen från en konsult som är eller har specialiserat 

sig på genomförandet av ett affärssystem. 

 

Maditinos et al. (2014) påpekar att med hjälp av konsulternas tekniska kunskap och 

kompetens kan de hjälpa kunderna att fylla ut kunskapsgapet som finns för införandet av ett 

affärssystem. 

 

Även Behlkodja et al. (2012) menar att alla konsulter har ett gemensamt mål och det är att 

hjälpa sina kunder att lösa de problem de möter genom att genomföra förändringar. Konsulten 

kan även ge kunden ett yttre perspektiv som kan vara avgörande för ett framgångsrikt 

genomförande (Coelho et al.2016). Thong et al.(1996) hävdar även dem att det är nödvändigt 



19 

 

av kundföretagen att använda sig av en konsult för att kunna göra de bästa besluten om 

förvärv och användning av affärssystem.  

 

Thong et al.(1996) påpekar fördelar med att använda sig av en konsult. För det första att 

företagen inte behöver upprätthålla dyra kostnader på att anställa It-tekniker som ska 

underhålla systemet efter genomförandet. För det andra behöver de inte kontinuerligt skicka 

de interna it-teknikerna på kostsamma utbildningar för att hålla dem uppdaterade på den 

avancerade tekniken. För det tredje att de alltmer komplexa systemen kommer att kräva att 

kundföretagen anställer olika typer av specialister som kanske inte är möjligt för t.ex. 

småföretag.  

 

Konsultens roll menar Behlkodja et al (2012) inte bara handlar om att de ska överföra 

affärssystemkompetens men också kunna hantera kunders förväntningar. Det är viktigt att de 

är medvetna om sina kunders förväntningar och de resultat som ska uppnås. Därför behöver 

de hantera kundförväntningar effektivt. Behlkodja et al (2012) har identifierat tre olika typer 

av förväntningar hos kunden; oklara, implicita och orealistiska. Med oklara förväntningar 

menar de är kundernas oförmåga att tydligt identifiera målen med projektet och den 

förändringen som ska införas. Implicita förväntningar handlar om att kunderna inte 

nödvändigtvis definierar eller klargör dessa utan tar istället för givet att konsulterna ska ha 

med de här förväntningarna och läsa mellan raderna. Till sist förklarar Belhkodja et al (2012) 

att det inte ligger i konsulternas ansvar om de orealistiska förväntningarna inte uppnås. Deras 

ansvar är att analysera problem, föreslå strategier och tillhandahålla alternativa lösningar men 

inte att ansvara över genomförandet av lösningar. Därför är det viktigt att kunderna är 

införstådda på att de har fullt ansvar för införandefasen.  

 

3.9 Relationen mellan kund och konsult på systemleverantörsföretag 

Uttrycket kund−konsult relationen har ibland istället uttryckts för kund−expert relationen 

(Behlkodja et al.). Ifinedo (2008) menar att vissa systemleverantörer även kan utföra 

konsultrollen. Kunder blir allt mer sofistikerade och har avsikter som är svåra att bedöma och 

förstå. Studier visar på att kunder manipulerar sina konsulter för sina egna personliga, 

ledande, funktionella eller politiska ändamål (Behlkodja et al. 2012). 

 

Det är känt sedan tidigare att införandet av ett affärssystem är komplext, dyrt och riskabelt. 

Av den anledningen söker sig därför företag och organisationer till konsulter för att få hjälp 

med införandeprocessen (Coelho et al. 2016). Martinez et al. (2012) hävdar att konsulter finns 

för att ge ytterligare kunskap och har i uppgift att även försöka fylla chefernas kunskapsgap 

samt förbättra deras kompetenser. 

 

Relationen blir allt mer viktig efter ett införande eftersom det är då konsulten kommer in med 

sin globala kunskap som förvärvats genom år av erfarenhet ute hos olika organisationer och 

företag. Den globala kunskapen menar Coelho et al.(2016) omfattar aktiviteter vid 

affärssystemets pågående drift, underhåll och support. Ko et al. (2005) menar att förutom att 

kundföretaget vill ha ett lyckat affärssystemsinförande är deras mål även att förvärva kunskap 

om affärssystemets drift, underhåll, support och utbildning. Medan konsulten bidrar till den 

globala kunskapen, bidrar företagskunden till den praktiska lokala kunskapen samt den 

fördjupade kunskapen om företagets affärsprocesser. Affärsprocesserna menar Coelho et 

al.(2016) är en viktig ingrediens eftersom de är beslutsfattande genom hela 

genomförandeprocessen.   
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Det finns enligt Coelho et al.(2016) tre olika typer av relationer mellan kunden och konsulten. 

Dessa tre är; Beroende, Självständighet och Samarbete.  

 

När relationen är av typen Beroende menar Coelho et al.(2016) att konsulterna är 

specialisterna och det är även de som har befogenhet att styra, medan kunden bara 

tillhandahåller på lokal information och får en mer passiv roll i det hela.  

 

En relation av typen Självständighet innebär att kunden istället har en mer aktiv roll och ser 

konsulten som en coach vid sidan om. Här blir det istället konsulten som får en passiv roll. 

Kontrollen och ansvaret för att projektet ska lyckas ligger enbart i kundens händer och ett 

temporärt väldefinierat kontrakt tecknas (Coelho et al. 2016). 

 

Den bästa relationen menar Coelho et al. (2016) när det blir en typ av Samarbete. Samarbete 

innebär att både konsulten och kunden har en aktiv roll och har en avsikt att bli partners. 

Vilket innebär att båda parter delar på styrningen samt ansvaret över implementeringen.  

 

3.10 Fördelar med en kund− konsultrelation 

Enligt Arnold och Ngyuen (2006) är fördelarna med en kund−konsult relation som 

konsultfirmorna skapar bland annat; affärsmässiga fördelar samt individuella och 

organisatoriska inlärningar 

 

Affärsmässiga fördelar kan vara t.ex. att konsulten får bättre förståelse för kundens 

verksamhet och därmed kan hålla en hög servicegrad för kunden vilket också bidrar till att 

kundföretaget kan uppnå sina affärsmål (Arnold & Nguyen, 2006). De menar även på att göra 

affärer med varandra kan ge både konsultfirman och kundföretaget konkurrensfördelar. Dessa 

affärsmässiga fördelar menar Arnold och Nguyen (2006) även resulterar i en långsiktig 

relation mellan kunden och konsulten. Den långsiktiga relationen ger möjligheten för båda 

parter att tydligt förtydliga förväntningarna kunden har samt åtgärda eventuella problem som 

uppstår under processen. För kundföretaget innebär den långsiktiga relationen att de inte 

behöver utvärdera och leta efter nya konsulter som är mycket tidskrävande. För konsultfirman 

innebär den långsiktiga relationen att de inte behöver slösa tid och anstränga sig med att 

komma med massa olika förslag eller konkurrera med andra konsulter, utan istället lägga 

fokus på ändamålet; hålla en hög servicegrad för att kundföretaget ska uppnå sina affärsmål. 

 

En annan fördel är individuella och organisatoriska inlärningar genom att kundföretaget 

öppnar upp sig och delar med sig av branschrelaterad information sinsemellan. Då lär sig 

konsulten mer om verksamheten samt att kundföretaget får en fördjupad förståelse över deras 

egen verksamhet. Detta leder självklart till affärsmässiga fördelar men själva lärandet är även 

det en mycket stor fördel menar Arnold och Nguyen (2006).  

 

3.11 Kunskapsöverföring 
Definitionen av kunskapsöverföring enligt Ko et al. (2005:62) är ”kommunikation av kunskap 

från en källa så att den lärs och tillämpas av en mottagare”. Wang och Noe (2010) menar att 

en lyckad kunskapshantering beror på kunskapsöverföring. De hävdar att kunskap är en 

kritisk organisatorisk resurs som ger en hållbar konkurrensfördel där det finns 

konkurrenskraft. Förutom att välja anställda med specifika kunskaper, förmågor och 

kompetenser behöver organisationer överväga hur de ska överföra expertis och kunskaper från 

experter till nybörjare som behöver ta del av kunskapen.  
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Överföringen av införandekunskap från konsult till företagskund menar Ko (2014) är en 

avgörande faktor för att bemöta kundföretagets behov samt för ett lyckat införande av ett 

affärssystem. Kunskapsöverföringen beskriver Maditinos et al. (2012) att konsulten gradvis 

överför kunskap till företagets interna miljö. 

 

Ko (2014) menar att kunskap som krävs för att det ska bli ett lyckat affärssysteminförande 

oftast inte brukar ligga hos kundföretaget. Därför menar han på att det är mest lämpligt att 

utnyttja hjälp och kompetens från en konsult som är specialiserad på genomförandet av ett 

affärssystem.  

 

Att förvärva konsulttjänster innebär oftast att organisationer eller kundföretag söker efter att 

lägga till mer kunskap hos dem själva. Enligt Martinez et al.(2016) finns det två aktörer: 

konsulter som källor och kunder som mottagare av kunskap. Ko (2014) hävdar att oftast när 

företagskunder använder stöd utav externa konsulter är det för att de förväntar sig att 

konsulten ska överföra kunskap till företagets anställda.  

 

Martinez et al. (2016) identifierade fram tre olika faktorer som kunde förutsäga 

överföringsprocessen och dessa är; Lärdom, motivation samt kommunikation. Lärande 

faktorer menar Martinez et al. (2016) är relaterade till förmågan att absorbera kunskap och att 

kunna dela med sig av kunskap och förståelse. Samtidigt som det är viktigt att kunna upprätta 

en stark och stabil relation mellan två eller flera parter. Motivationsaspekter avseende både 

källan (konsulten) och behållaren (kundföretaget) är båda förknippade till 

motivationsfaktorerna. Till sist har vi kanske det viktigaste inom kunskapsöverföringen och 

det handlar om kommunikation. Det vill säga källans trovärdighet samt källan och 

mottagarens förmåga att översätta och tolka kunskap. Översätta och tolka kunskap är viktigt 

menar Ko et al.(2005) för att sedan kunna tillämpa kunskapen inom företaget eller 

organisationen.  

3.12 Ömsesidigt förtroende  

Ko (2014) menar att ett stabilt samarbete mellan två parter bygger på en stark utveckling av 

tillit. Tillit kan delas in i två olika dimensioner; Påverkat förtroende och kognitivt förtroende. 

Ett påverkat förtroende baseras på emotionella band mellan individer. Ett kognitivt förtroende 

baseras istället på kompetens och ansvar. 

 

Ömsesidigt förtroende representerar det starka förtroendet kunden och konsulten har för 

varandra. Tillit involverar alltid två parter och att ha en ömsesidig syn spelar en viktig roll för 

att fortsätta kunna utbyta förmåner med varandra (Ko, 2014).  

 

Det är viktigt att utveckla en förståelse för ömsesidigt förtroende eftersom det är det som kan 

komma att påverka kunskapsöverföringens effektivitet, särskilt i ett sammanhang när 

beroendet av någon annan behövs för att kunna förvärva kunskap och göra framsteg (Ko, 

2014).  

 

Enligt Ko (2014) utvecklas tillit genom att två individer interagerar med varandra vid 

upprepande tillfällen tills tillräcklig kunskap har erhållits om den andre och på så sätt blir hans 

eller hennes beteende förutsägbart.   
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När två individer har ett förtroende för varandra minskar även spänningen och tvetydigheterna 

i deras arbeten. Med stor sannolikhet kan båda parter uppleva en högre tillfredsställelse i deras 

arbetsförhållande som i sin tur blir en mycket värdefull tillgång (Ko, 2014). 

 

Upprepande interaktioner bidrar till möjligheten att utveckla relationer men också lära sig och 

få ytterligare kunskap om den andra parten. Men Ko (2014) menar att det inte är tillräckligt att 

endast ha upprepande interaktioner. Det krävs också att båda parterna har en konstant kontakt 

med varandra, att det ständigt finns ett utbyte av information om behov samt att det finns 

preferenser och problemlösningar.  

 

Ömsesidigt förtroende gör det möjligt för kunden och konsulten att utveckla ett djupare 

förhållande och samarbete sinsemellan. Det underlättar det frivilliga utbytet av information 

vilket leder till en effektivare kunskapsöverföring och båda parterna kan fokusera på att 

gemensamt arbeta för att tillfredsställa projektmål (Ko, 2014).  

 

I ett ömsesidigt förtroende använder sig oftast båda parterna av ett psykologiskt kontrakt enligt 

Ko (2014). Ett psykologiskt kontrakt innebär oskrivna avtal avseende avtalsparters mentala 

övertygelser och förväntningar om deras ömsesidiga förpliktelser i ett avtalsförhållande. 

Plikterna enligt forskarna menar Ko (2014) baseras på upplevda löften om ömsesidigt utbyte 

som påverkar resultatet av ett projekt. I stort sett är det oskrivna och outtalade uppsättningar 

av förväntningar som finns i ett psykologiskt kontrakt, t.ex. konsulters och företagskunders 

förväntningar på varandras skyldigheter och ömsesidig förståelse för båda parters 

skyldigheter.  

 

Där av menar Ko (2014) att det är viktigt att lägga förtroendet på de oskrivna löftena och 

skyldigheterna mellan parterna och de drar även slutsatsen att tillit spelar en viktig roll och 

påverkar både kunskapsöverföringen och projektresultatet. Om tillit och förtroende finns 

kommer människorna att vara mer villiga att överföra kunskap med varandra.  

 

3.13 Effektiv kommunikation  
Att ha en effektiv kommunikation mellan systemleverantören och kundföretaget menar 

Maditinos et al.(2012) är en stark grund av ett trovärdigt förhållande. Även Wang & Chen 

(2006) hävdar att effektiv kommunikation är nyckeln till en tillförlitlig kund− konsultrelation. 

Mayhe et al. (2016) hävdar även han att det är viktigt med en öppen och ärlig kommunikation 

tidigt i införandestadiet där användare stöter på flera osäkerheter. En öppen och ärlig 

kommunikation från början menar Mayhe et al. (2016) bidrar till uppmuntran av acceptans till 

affärssystemet.  

 

Ju bättre konsulter och kunderna förstår varandra ju effektivare blir kommunikationen under 

konsultprocessen (Maditinos et al. (2012)). Konstant kommunikation med kunden leder även 

till att konsultprocessen också blir mer effektiv. Informationen kan överföras och bytas lättare 

mellan parterna och på så sätt skapas det ett förtroende mellan kunden och konsulten. Som ett 

resultat av det uppbyggda förtroendet kan kunden och konsulten gå ihop för att gemensamt 

minimera på konflikter som kan uppstå i deras samarbete. De menar att dålig eller otillräcklig 

kommunikation om kundens behov, mål och önskemål till konsulten kan leda till att 

införandet av ett affärssystem misslyckas.  
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3.14 Analysmodell  

Figur 2: Analysmodell över framgångsfaktorer för att uppnå önskad anpassningsgrad 

              mellan kundens affärsprocess och affärssystem.  

   Källa: Modifiering av Elragal och Haddara (2013:533) och Lai et al. (2013:685). 

 

3.14.1 Analysmodellen i sin helhet 

Analysmodellen innehåller framgångsfaktorer som kan bidra till en önskad anpassningsgrad 

mellan kundens affärsprocess och affärssystem. Analysmodellen visar på ett 

relationsperspektiv mellan kund och systemleverantör som påverkar 

Kund−Systemleverantörssamarbetet, för att sedan kunna uppnå en typ av önskad 

anpassningsgrad. Den önskade anpassningsgraden är analysmodellens beroende variabel.  

 

Relationsperspektivet visas med hjälp av att kunden ligger överst och systemleverantören 

ligger underst. För att visa att båda aktörerna är med och påverkar anpassningsprocessen har 

en pil från varje aktör ritats ut som riktar sig mot Kund−Systemleverantörssamarbetet. 

Anpassningsprocessen visas med hjälp av en streckad ram runt Kund, Systemleverantör och 

Kund−Systemleverantörssamarbete.  

 

För att visa att anpassningsprocessen påverkar den Önskade anpassningsgraden har en 

påverkans pil ritats ut från Kund−Systemleverantörssamarbetet.   

 

Alla oberoende variabler visas med hjälp av rektanglar och alla framgångsfaktorer visas med 

hjälp av mindre gråa rektanglar utplacerade i dem oberoende variablerna. Påverkans pilar är 

utritade med svarta pilar och den beroende variabeln visas med ett ljusblått moln.  
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3.14.2 Kund 

Framgångsfaktorer en kund behöver ha med sig in i anpassningsprocessen är; Tydliga mål, 

Stöd från högsta ledningen och deras kunskap om affärsprocessens design. 
 

Tydliga mål 

Det är viktigt att ha tydliga mål innan företagen ens kan söka efter stöd från högsta ledningen. 

Tydliga mål menar Akkermans och van Helden kan innebära; Tid, omfattning och budget. De 

här målen är oftast konkurrerande men samtidigt sammanhängande med varandra. Tydliga 

mål är oftast mycket problematiskt och svårt att utforma i början av projektet men är det 

viktigaste och högst prioriterat i alla IT-projekt. Det är mest problematiskt därför att det är 

svårt att till en början avgöra vilka mål och syften företaget har med affärssystemet 

(Akkermans & van Helden, 2002).  

 
Stöd från högsta ledningen 
En viktig faktor för att ett affärssystemsbyte ska bli lyckat är stöd och engagemang från 

högsta ledningen (Akkermans & van Helden, 2002). Stöd och engagemang från högsta 

ledningen menar Maditinos et al.(2012) är viktigt i konsultprocessen vid ett affärssystems 

införande därför att det är dem som måste förstå och lära sig vad som finns inbäddad i 

affärssystemet. De ska backa upp och stödja viktiga projekt så som införandet av ett nytt 

affärssystem (Akkermans & van Helden, 2002). Den högsta ledningen ska finnas tillgängliga 

under införandeprocessen för att kunna övervaka, göra resursfördelning och stödja 

konflikthantering. Det ligger även i händerna på högsta ledningen att anpassa affärssystemet 

till den nuvarande affärsprocessen samt förbereda och motivera de anställda för 

förändringarna som det nya affärssystemet medför (Maditinos et al. 2012). Med deras stöd 

och åsikter är risken mindre att projektet misslyckas än om de hela tiden lägger ansvaret till 

dem tekniska experterna (Akkerman & van Helden, 2002). Med ett starkt stöd från högsta 

ledningen tror Maditinos et al. (2012) att det kommer leda till att kunskapsöverföringen inom 

kundföretaget kommer att öka. 

 

Affärsprocess 

Enligt Coelho et al.(2016) är affärsprocesserna en viktig ingrediens eftersom de är 

beslutsfattande genom hela genomförandeprocessen. Enligt Motiwalla och Thompson (2014) 

är affärsprocesserna en viktig faktor för att uppnå organisationsmål. Ngai et al. (2008) menar 

att de organisatoriska fördelarna inte kan realiseras förrän det finns en anpassning mellan 

organisationens affärsstrategier och affärssystemet strategier.  

 

En affärsprocess kan vara av olika struktureringsgrad; strukturerad, ostrukturerad eller 

semistrukturerad (van Looy et al., 2011). En affärsprocess bör vara mindre strukturerad och 

mer flexibel. Flexibilitet menar Richter-von Hagen (2005) bör finnas hos en affärsprocess på 

grund av flexibiliteten hos mänskliga interaktioner och för att den ekonomiska marknaden 

förändras snabbt. De bör därför vara anpassningsbara för att bibehålla konkurrenskraft menar 

De Haes och Van Grembergen (2009). 

 

3.14.3 Systemleverantör 
Framgångsfaktorer en systemleverantör behöver ha med sig in i anpassningsprocessen är; 

Konsultexpertis, Branscherfarenhet och deras Affärssystem.  

 
Konsultexpertis 

En expertis i detta fall syftar på konsulter på systemleverantörsföretaget som är experter på 

affärssystemet. Ifinedo (2008) hävdar att engagemang från kvalitetsleverantörer och konsulter 
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är en av de mest positiva influenserna för ett lyckad införande av affärssystem. Inte heller 

bara en positiv influens utan faktiskt en kritisk faktor för kundföretagen eftersom de oftast 

inte har den kompetensen eller resurserna för att implementera ett nytt affärssystem. Ko 

(2014) menar att användningen av konsulter är en kritisk framgångsfaktor vid implementering 

av affärssystem. Deras roll är betydande under och efter införandeprocessen eftersom det är 

de som ska hjälpa till att överföra affärssystemskompetens och kunskaper till företagskunder 

(Ko, 2014). Konsultprocessen är avgörande för varje företag enligt Maditinos et al.(2012). 

 

Konsulternas roll är inte endast till för att överföra affärssystemskompetens men också att 

hantera kundförväntningar enligt Behlkodja et al (2012). De menar att det finns tre olika 

typer av förväntningar hos en kund så som att de är oklara, implicita och orealistiska. Att de är 

oklara handlar om att kunderna inte tydligt kan identifiera målen med projektet. Implicita 

förväntningar menar Behlkodja et al (2012) är för kunderna helt självklara för att det ska bli 

ett lyckat projekt och att de inte ens ska behöva definiera eller klargöra förväntningarna utan 

det är konsultens uppdrag att läsa mellan raderna. Orealistiska förväntningar ansvarar inte 

konsulten för om de inte uppnås eftersom deras ansvar ligger i att analysera problem, föreslå 

strategier och tillhandahålla alternativa lösningar.  

 
Branschkunskap 

Sarker et al. (2012) menar att systemleverantören måste få med sig sin kunskap om sin 

produkt, alltså affärssystemet. Även Ko (2014) menar att systemleverantören måste ta med sig 

sin kunskap som är relaterad till affärssystemets applikationer för att föra över denna typ av 

expertkunskap till kundföretaget. Coelho et al. (2016) menar att konsultens roll är viktig både 

under men också efter ett införande eftersom det är då konsulten kommer in med sin globala 

kunskap som förvärvats genom år av erfarenhet och kunskap ute hos olika organisationer och 

företag. Erfarenheter och kunskap som omfattar aktiviteter såsom affärssystemets pågående 

drift, underhåll och support. Ko et al. (2005) menar att kundföretagen främst vill ha ett lyckat 

affärssystemsinförande men de har även som mål att vilja förvärva kunskap om drift, 

underhåll och support av affärssystemet. 

 

Maditinos et al. (2014) och Ko (2014) nämner att kunskaperna om att införa ett nytt 

affärssystem inte sitter hos kunderna utan oftast behöver de dra nytta av konsulterna i ett 

leverantörsföretag. Med hjälp av deras kompetens och erfarenhet som de förvärvat genom 

åren kan de hjälpa kunderna att fylla ut kunskapsgapet som finns för införandeprocessen av 

ett affärssystem (Ifinedo, 2008). 

 

Affärssystem  
När ett affärssystem är av bästa praxis menar Motiwalla och Thompson (2014) att det 

möjliggör för organisationer att maximera sina fördelar genom att utnyttja affärssystemet 

bästa praxis. Hong och Kim (2002) menar att när systemleverantörerna hävdar att deras 

affärssystem är av bästa praxis bör införandet genomföras utan omfattande anpassningar. 

Forskare menar att det inte stämmer eftersom att det är omöjligt att ett affärssystem 

tillhandahåller modeller för varje process i varje bransch. Det brukar oftast vara så att 

företagen måste lägga till funktionaliteter för att kunna använda affärssystemet till fullo inom 

deras unika miljö (Hong & Kim, 2002). 

 

Ett affärssystem kan vara av olika anpassningsgrad enligt Hong och Kim (2002). När ett 

affärssystem är av en lägre anpassningsgrad associeras det oftast till ett lyckosamt införande 

av affärssystemet. Medan värdet av affärssystemets passform till organisationen inte påverkas 

särskilt mycket. Tvärtom gäller när anpassningsgraden istället är av en högre nivå. Då märks 
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istället värdet av affärssystemets passform till organisationen betydligt mer. Den högre 

anpassningsgraden förknippas inte med ett lyckosamt införande menar de (Hong & Kim, 

2002) 

 

 3.14.4 Kund−Systemleverantörssamarbete 

Coelho et al. (2016) menar att den bästa relationen mellan en kund−systemleverantör är 

samarbete. Samarbete innebär i detta fall att både konsulten och kunden har en aktiv roll och 

har för avsikt att bli partners. Båda rollerna delar på styrningen samt ansvaret över 

implementeringen. Kunskapsöverföring, Effektiv kommunikation och Ömsesidigt förtroende 

är framgångsfaktorer för ett lyckat samarbete.  
 

Kunskapsöverföring 

I ett projekt där människor arbetar tillsammans och interagerar med varandra anses utbyte av 

kunskap med varandra mycket viktigt (Nesheim & Hunskaar, 2015). Det är viktigt att dela 

med sig av information och utbyta idéer och kunskap därför att det möjliggör innovativa 

lösningar samt att det kan förbättra kvalitén på arbetet under införandet.  

 

Kommunikation av kunskap från en källa så att den lärs och tillämpas av en mottagare är 

enligt Ko et al. (2005:61) definitionen av kunskapsöverföring.  

 

Ko et al. (2005) menar att det är viktigt att kunna absorbera kunskap men också att kunna 

dela med sig av sin kunskap och förståelse under kunskapsöverföringen. Att absorbera 

kunskap handlar om mottagarens förmåga att känna igen betydelsen och värdet av den 

inhämtade kunskapen från den externa källan. Efter absorbering av kunskap menar Martinez 

et al.(2016) att det är viktigt att kunna översätta och tolka kunskapen som mottagits. För att 

tillslut kunna tillämpa kunskapen (Ko et al., 2005).  

 

Effektiv kommunikation  

Ett trovärdigt förhållande menar Maditinos et al. (2012) bygger på att ha en effektiv 

kommunikation mellan systemleverantören och kundföretaget. Det är även nyckeln till en 

tillförlitlig kund−konsultrelation. När användaren stöter på osäkerheter, oftast mycket tidigt i 

införandestadiet, är det viktigt med en öppen och ärlig kommunikation menar Mayhe et al. 

(2016). Det bidrar även till uppmuntran av acceptans till affärssystemet.  

 

Ju bättre förståelse sinsemellan ju effektivare blir kommunikationen under konsultprocessen. 

Maditinos et al.(2012) menar att det är viktigt att kommunicera om kundens behov, mål och 

önskemål för att det i sin tur ska leda till ett lyckat införande.  

 
Ömsesidigt förtroende 
Tillit menar Nesheim och Hunskaar (2015) är en mycket viktig faktor därför att de tror att när 

en relation har en hög grad av förtroende kommer troligtvis människan att vara mer villig att 

både ge men också lyssna och ta in andras kunskaper. Studier visar positiva samband mellan 

tillit och kunskapsdelning. Whitener et al.(1998) menar att tillit ligger i grunden för 

kooperativa relationer. Tillit skapas genom att två individer kontinuerligt utbyter fördelar med 

varandra samt har upprepande interaktioner med varandra (Ko, 2014). Mayhe et al. (2016) 

menar även att organisationers förtroende på systemet ökar medarbetarnas motivation att 

omfamna värdet av att använda sig av systemet.  
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Ko (2014) nämner om en oundviklig del vid outsourcing av IT-system och det är 

användningen av psykologiska kontrakt. De används för att kunna säkerställa att 

förväntningarna och skyldigheterna är uppfyllda både av systemleverantören men också av 

kundföretaget som är involverade i projektet.  

 

3.14.5 Önskad anpassningsgrad  
För att uppnå en önskad anpassningsgrad bör det finnas en typ av 

affärsprocess−affärssystemsanpassning, kundtillfredsställelse och uppnådda affärsmål hos 

kund.  

 
Affärsprocess–affärssystemsanpassning 

För att ett införande av ett affärssystem ska anses vara lyckat bör det finnas en hög grad av 

anpassning mellan kraven från kundföretaget och affärssystemet. Den högre graden av 

anpassning ökar även de organisatoriska fördelarna menar Parthasarathy och Sharma (2016). 

 

Kundtillfredsställelse  

Systemleverantören kan behöva utveckla särskilda funktioner för att kunna uppnå en önskad 

anpassning av affärssystemet. För att kunna genomföra en sådan anpassning måste 

systemleverantören sätta ihop ett team som är effektiva och implementeringsspecialister. För 

att uppnå framgång måste systemleverantören förstå, designa, omforma och konfigurera 

affärssystemet så att den passar kundens affärsprocesser. När systemleverantören gör sådana 

investeringar i projektet menas det med att de har en god tro på kunden vilket ökar kundens 

tillfredsställelse (Lai et al. 2013). 

 

Uppnådda affärsmål hos kund 

När en kund och en systemleverantör går ihop för att samarbeta leder det till att 

systemleverantören får en bättre förståelse för kundens verksamhet. Det i sin tur leder till att 

systemleverantören kan hålla en hög servicegrad och som tillslut bidrar till att kundföretaget 

kan uppnå sina affärsmål lättare (Arnold & Nguyen, 2006) 
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4 Resultat och analys 

 

Resultatet av sammanfattningen från intervjuer med respondenterna på EV och PP7 

presenteras nedan i två olika tabeller. Eftersom att ett relationsperspektiv studeras redovisas i 

Tabell 2 kundföretagets empiriska huvudresultat. Huvudresultaten är från det insamlade 

empiriska data från Ekonomichefen och den Operativa chefen på EV. Tabell 2 gör det även 

möjligt att se skillnaderna för de två studerande affärsprocesserna; administrativa processen 

och operativa processen. Det insamlade empiriska data avser samtliga faktorer i 

analysmodellen (se Figur 2).  

 

Likaså gäller Tabell 3 där istället systemleverantörens empiriska huvudresultat redovisas. 

Huvudresultaten baseras på insamlade empiriska data från konsulten och VDn på PP7. Det 

insamlande empiriska data avser också samtliga faktorer i analysmodellen.  

 

Både Tabell 2 och Tabell 3 gör det möjligt att jämföra och analysera likheter och skillnader i 

både svaren från kundföretaget men också svaren från systemleverantören. Båda tabellerna 

följer samma struktur vilket gör det möjligt att jämföra svaren både kundföretaget sinsemellan 

men också kund−systemleverantören sinsemellan. Fortsatt analys i analyskapitlet kommer 

baseras på mer utförligare svar från respektive respondent än vad som sammanfattats i båda 

tabellerna.  

 

Relations-

block 

Faktor Data från Edekyl & 

Värme 

Ekonomichefen 

(Administrativa 

processen) 

Data från Edekyl & Värme 

Operativa chefen 

(Operativa processen) 

Framgångs-

faktorer 

   Kommunikation 

  Ömsesidig förståelse 

 Vi som kunder måste till viss del vara beredda 

att vara mer anpassningsbara  

 Skapa ömsesidig förståelse för varandra innan 

man tackar ja till offerten 

 Systemleverantörerna måste vara mer 

transparenta; alltså vara ärliga med vad som 

faktiskt finns idag och vad som finns imorgon 

och när är imorgon 

Kund Tydliga 

mål 

   Det är väldigt viktigt med 

tydliga mål 

  Tydliga mål som vad vill vi uppnå 

och vad som är möjligt att uppnå 

med affärssystemet 

  Det måste även finnas en viss 

flexibilitet hos oss när det gäller 

vägen till att uppnå målen 

 Hade inte så tydliga mål som tid, 

budget och omfattning med 

införandeprojektet år 2014 

 Hade gärna haft en mer tydlig plan 

(tidsaspekten) från både oss men 

också PP7 idag om vi skulle göra 

om införandet 

 Det kändes som att införandet bara 

höll på och höll på 

 Det är viktigt med tydliga mål 

 För att rätt personer ska få rätt hjälp och för att 

vi ska veta vad vi vill åstadkomma  

 Det fanns en målbild och en plan på när allt 

skulle vara på plats men vi följde den inte 

slaviskt där av lyckades vi inte hålla tidsramen 

 Om vi hade varit tydligare med målbilden 

innan allt började hade införandeprocessen inte 

pågått så länge som den gjorde 

 Införandeprocessens tid påverkade oss negativt 

för att alla användare av systemet fick gå under 

en längre period med ovisshet och dålig 

funktion i vardagen, det kostar oss tid och 

pengar 

 Med facit i hand skulle vi göra annorlunda idag 

och vara mer tydliga med målbilden 

 

 Stöd från 

högsta 

ledningen 

 Det är absolut väldigt viktigt med 

stöd från högsta ledningen 

 Det är viktigt med stöd från högsta ledningen 

 Det är en stor process att byta system därför 

måste det vara godkänt och finnas stöd från 

dem 
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 Det är en stor process att byta 

system och det görs inte bara över 

en dag 

 Vår högsta ledning var delaktiga i 

affärssystemsbeslutet  

 De var viktiga för att framförallt 

föra ut till organisationen om 

förändringen där det kunde finnas 

mycket motstånd 

 De var engagerade i den 

utsträckningen de kunde genom att 

vara med i upphandlingsprocessen 

 De motiverade de anställda och 

gör det fortfarande idag genom att 

satsa på utbildningar 

 Upplevde att de hade engagemang och drev på 

projektet 

 Det var de som tillhandhöll kunskapen om det 

gamla systemet men också det nya på så sätt 

kunde de motivera de anställda 

 Högsta ledningen var en del av 

införandeprocessen 

 Affärs-

process 

 Det är väldigt viktigt för att veta 

vad man vill göra men också vad 

man kan göra 

 Skulle vilja säga att den 

administrativa processen är 

semistrukturerad idag 

 Det är bra om alla följer samma 

struktur på vissa aktiviteter medan 

andra aktiviteter är mer flexibla 

 Försöker ändå få alla att jobba med 

samma struktur för att kunna 

säkerställa kvalitén  

 Innan PP7 fanns det ingen struktur 

alls på den administrativa 

processen utan den har jobbats 

fram. 

 Vi har jobbat väldigt hårt med att 

få upp en organisation och en 

struktur som fungerar och då har 

PP7 varit en stor del av det 

 Den administrativa processen är 

hyfsad flexibel, vill vi ändra något 

kan vi besluta om det i korridoren  

 Försöker ändå tänka på alla 

aspekter och inte ha för bråttom 

men det är flexibelt att ändra 

 Den administrativa processen har 

helt anpassats efter hur PP7’s 

administrativa process fungerar 

 Det är väldigt viktigt 

 Finns det en sådan kunskap kan man lättare 

förmedla vidare den till systemleverantören 

och på så sätt kan de skapa bättre förståelse för 

oss 

 Den operativa processen var väldigt 

strukturerad innan införandet, det fanns en 

struktur som tvingade oss till vissa saker 

 Vi var inte beredda på att släppa det sättet som 

vi var vana vid att arbete på för vi var låsta av 

vårt gamla system 

 Vi har byggt in oss i ett hörn nu med 

specialanpassningar som vi idag hade önskat 

att vi inte hade gjort 

 Har man en struktur måste man ändå vara 

beredd på att anpassa sig till systemet till en 

viss grad 

 Det fanns ingen flexibilitet i den operativa 

processen då men med facit i hand och med 

den erfarenheten idag är den operativa 

processen mer flexibel 

 Vi kommer aldrig låta oss själva bygga några 

fler specialkopplingar  

 Affärssystemet var tvunget att anpassa sig efter 

den operativa processen vilket idag påverkar 

vår effektivitet 

 Vi hade kunnat optimera processen mer om vi 

inte hade varit så låsta med våra 

specialkopplingar 

 På lång sikt är målet att klippa dessa 

kopplingar och istället följa PP7’s operativa 

process 

System-

leverantören 

Konsult-

expertis 

 Det är viktigt med konsultexpertis 

 Konsulten är viktig för att vi bättre 

ska förstå hur affärssystemet är 

uppbyggt och hur det fungerar 

 Sätta upp rutiner bestämmer vi 

själva men hur vi måste sätta upp 

dem behövs det konsultexpertis för 

 Konsulten överförde kunskap om 

affärssystemet till oss genom 

utbildningar men vi har även 

kommit till PP7 och haft möten.  

 Känner sig trygg med konsulten på 

PP7 pga hans kunskaper om 

affärssystemet 

 Hantering av våra förväntningar 

var både bra och dåligt men det 

handlar om att kommunikationen 

brast lite 

 Ja det är viktigt 

 Konsulten behövs för att vi bättre ska förstå 

affärssystemet men också för att förstå våra 

behov 

 Anser att konsulten på PP7 sitter på mycket 

god kunskap och har förståelse för varandra 

 Alla systemleverantörer behöver nog ha minst 

en allvetande guru 

 Konsulten på PP7 är en sådan tillgång för PP7 

och ju fler sådana tillgångar desto bättre är det  

 Konsulten på PP7 har en väldigt bred syn och 

kan med säkerhet komma med mer relevanta 

svar som inte redan står i handböckerna 

 Konsulten överförde kunskap om 

affärssystemet genom utbildningar men också 

haft honom över axeln som aktiv support 

 Minns inte jättebra hur det var med 

förväntningar men skulle vilja säga att vi hade 
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 Tror att vi även har överöst PP7 

med önskemål därför har vi fått 

backa tillbaka och fokuserat på en 

sak i taget och det har blivit bättre 

behövt vara tydligare och inte haft för bråttom 

med att gå live 

 

 Bransch-

kunskap 

 Vi hade ingen kunskap om 

införandeprocessen därför var det 

väldigt bra att PP7 hade den 

kunskapen 

 Vårt fokus låg i att istället försöka 

få allt att fungera utifrån hur vi 

jobbade så att det skulle fungera 

rent praktiskt 

 Supporten är överlag väldigt bra 

men ibland är det svårt och det tar 

tid att få respons men det är 

förståeligt om supporten är 

underbemannad 

 Ja det är viktigt 

 De behöver förstå sig på sättet hur en specifik 

bransch (i detta fall hantverkarföretag) jobbar 

med projekt, ekonomiuppföljning osv 

 Möjligtvis att de hade mindre kunskap då om 

införandeprocessen eftersom de idag säger att 

de aldrig hade tillåtit oss att bygga 

specialkopplingen 

 De är proffsen på att införa affärssystemet och 

vi kunder är oerfarna  

 Hade velat bli guidad igenom 

införandeprocessen på ett annat sätt för det 

kändes som vi satt blinda i 6 månader efter att 

vi tryckt på startknappen  

 Hade gärna sett att PP7 varit mer hårda och 

sagt nej till specialkopplingar i samband med 

systembytet och istället utveckla i senare skede 

 Anser att PP7 kan supporta oss bra när vi är i 

behov av hjälp 

 Affärs-

system 

 Det är väldigt viktigt att de kan sin 

del  

 Vissa funktioner i 

redovisningsdelen känns väldigt 

föråldrad men har förståelse om 

fokus legat mer på projektdelen 

 För den administrativa processen är 

PP7 av bästa praxis 

 Affärssystemet är av en låg 

anpassningsgrad när det gäller den 

administrativa processen 

 Vi fick anpassa den administrativa 

processen helt efter PP7’s 

administrativa process 

 Ja de är viktigt 

 För den operativa processen är egentligen PP7 

av bästa praxis men eftersom vi hade brist på 

kommunikation och förståelse i början blev det 

ändå specialanpassningar 

 I den operativa processen är affärssystemet av 

en hög anpassningsgrad pga kopplingen till ett 

annat system 

Kund-

Systemlever

antörs-

samarbete 

Kunskaps-

överföring 

 Kunskapsöverföring är väldigt 

viktigt 

 Anser att ömsesidig dialog och 

ömsesidig förståelse behövs för att 

uppnå kunskapsöverföring 

 Workshops kan vara till hjälp  

 Utbyte av kunskap och information 

gjordes via utbildningar och 

dokumenterade manualer  

 Mycket kontakt via telefon i början 

med konsulten  

 Det är väldigt viktigt 

 Viktigt att rätt personer får prata med rätt 

personer (t.ex. att konsulten får prata med de 

som gör systeminställningar hos oss) 

 För att uppnå kunskapsöverföring behövs det 

en aktiv dialog med rätt personer 

 Vi hade återkommande möte både med PP7 

men också det andra systemets leverantörer vid 

utbyte av information/kunskap (alla 3 parter 

samtidigt) 

 Effektiv 

kommunik

ation  

 Kommunikation är A och O, det är 

det viktigaste i en kund-

systemleverantörsrelation 

 Utan kommunikation finns det 

heller ingen förståelse för varandra 

 Ja det är väldigt viktigt 

 Kommunikation är viktigt därför att det är då 

det skapas förståelse  

 PP7 är det mest centrala systemet vi har och 

utan kommunikation kommer det inte att 

fungera därför är det även viktigt med en 

löpande kommunikation 

 Kommunikationen har både varit bra och dålig.  

 Vi önskar högre återkoppling på våra problem 

samtidigt som vi borde vara mer tydliga med 

att det faktiskt är allvarliga problem och inte 

bara ett vanligt supportärende 

 Vi måste vara lyhörda men också tydliga 

annars spelar det ingen roll av PP7 gör 

 Vi pratade lite förbi varandra därför blev 

systemet mer tillkrånglat än vad det egentligen 

hade behövt vara 
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 Ömsesidigt 

förtroende 

 Det är jätteviktigt och det måste vi 

ha för det är en enorm process att 

gå igenom ett systembyte då hela 

bolaget påverkas 

 Det måste finnas för att vi ens ska 

våga oss in i en sådan process  

 För att bygga upp ett förtroende 

behöver vi som kund känna oss 

trygga att systemleverantören har 

kunskapen  

 Upprepade interaktioner behövs för 

att få en bättre relation och lära 

känna varandra bättre  

 Inte hört talas om psykologiska 

kontrakt men kan förstå dess 

innebörd 

 Vi går nog mer hårt på att skriva 

avtal för att vi är så inkörda med 

det i företaget 

 Ja det är viktigt 

 Ingenting kommer att fungera bra om det inte 

finns något förtroende för varandra 

 Har inte vi förtroende över att de kan sitt jobb 

kommer heller inte kommunikationen fungera 

 För att bygga upp ett förtroende måste det 

finnas ärlighet och transparens  

 Om det inte går att realisera en kunds önskemål 

måste systemleverantören vara ärliga och 

öppen med det 

 Upprepade interaktioner är viktigt för att bygga 

upp relationen mellan individer 

 Någon form av psykologiskt kontrakt måste det 

ha funnits annars hade vi inte genomfört 

affärssystemsbytet 

Önskad 

anpassnings

-grad 

  Om den administrativa processen 

flyter på bra utan störningar 

indikerar det på att det finns en 

anpassningsgrad 

 Är tillfredsställd för mitt ändamål 

med systemet pga 

lättillgängligheten av data och 

information  

 Kan delvis uppnå sina affärsmål 

för det finns både förbättringar 

men också förenklingar som 

behöver göras men är medveten 

om att PP7 jobbar med det.  

 Om den operativa processen inte har en hög 

med ärenden som måste utvecklas indikerar det 

på att det finns en anpassningsgrad 

 Om man kort efter en implementering måste 

göra förändringsarbeten måste det tyda på att 

det inte finns någon anpassningsgrad 

 Den operativa processen har uppnått en 

anpassningsgrad på så sätt att vi fick vad vi 

ville men med facit i hand skulle vi hellre ha 

anpassat oss efter hur PP7 vill att vi ska jobba i 

den operativa processen  

 Absolut kan vi uppnå våra affärsmål trots allt, 

vi har levt med lösningen i 3 år men självklart 

är det inte lika effektivt som det skulle kunna 

ha varit 

Tabell 2: Empirisk data från Ekonomichefen och den Operativa chefen på 

               Edekyl &Värme i förhållande till faktorerna i analysmodellen (se Figur 2) 

Källa: Modifiering av Orlikowski (1993:316) 

 

För att summera ihop Tabell 2 har både ekonomichefen och den operativa chefen på EV 

delvis samma uppfattningar avseede framgångsfaktorerna. De skillnaderna som finns beror på 

att de sitter i olika affärsprocesser vilket resulterar i två olika fall. Den administrativa 

processen har fått anpassa sig efter affärssystemet medan affärssystemet har fått anpassa sig 

efter den operativa processen. De två olika fallen och svaren kommer att analyseras mer 

ingående i fortsatt analys. 
 

Relations-

block 

Faktor Data från PP7 

Konsulten 

Data från PP7  

VDn 

 
Framgångs-

faktorer 

  Erfarenhet hos 

systemleverantören 

 Ömsesidig förståelse 

 Olika personer från olika 

avdelningar som är inblandade 

vid införandet 

 Tid (båda parter har den tid 

som det tar att sätta upp ett nytt 

system) 

 Ömsesidig förståelse 

 Ömsesidig medvetenhet om ansvarstagande 

Kund Tydliga mål  Det är viktigt men skulle också 

vilja säga nej  

 Det är väldigt få kunder som 

kommer med några specifika 

 Ja det kanske är viktigt för kundföretaget 

eftersom budgeten styr vad de är beredda på att 

göra och hur mycket de är beredda på att 

anpassa sig 
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och konkreta mål uppsatta i 

alla fall så som vi får höra. 

Kunderna kanske har väldigt 

tydliga mål men inte delger det 

till oss 

 Tydligaste målet Edekyl och 

Värme hade var någon form av 

uppstartsdatum 

 Tid och budget fanns inget 

uttalat, vi hade säkerligen 

uppskattat en viss tid och 

budget 

 

 Vill de inte anpassa sig kommer nog både tid, 

budget och omfattning sticka iväg 

 Stöd från 

högsta 

ledningen 

 Det är absolut väldigt viktigt med 

stöd från högsta ledningen 

 Att göra ett systembyte krävs att 

ledningen sätter sig ner och 

funderar över varför man gör vissa 

rutiner idag 

 Många kunder går in i 

affärssystemet och påpekar att det 

inte ser ut/fungerar som det alltid 

har gjort 

 Det är ledningen som måste sätta 

ner foten och vara bestämd med 

genomförandet annars är risken för 

att det ska bli misslyckat väldigt 

stor 

 Edekyl & Värme hade stöd från 

högsta ledningen vilket 

underlättade införandeprocessen 

 Det var väldigt viktigt för dem att 

de hade stöd från högsta ledningen 

eftersom de finns belagda på olika 

orter och det ska fungera likadant 

överallt 

 Det fanns engagemang och de som 

var inblandade var från olika 

avdelningar vilket var bra så att det 

inte bara var en ekonomiansvarig 

som bara ser till sitt eget bästa 

 Det är jätteviktigt dels för att personalen ska 

känna sig trygga och att de har stöd men också 

att det är högsta ledningen som ska ha tydlig 

projektplan 

 De ska även ta fram rätt personer som ska vara 

involverade i införandeprocessen 

 Utan deras stöd blir det svårt att realisera 

införandet av ett nytt affärssystem eller system 

överhuvudtaget 

 Affärs-process  Det är väldigt viktigt eftersom det 

är de som besitter på kunskapen 

om vad de behöver för typ av stöd 

och inte 

 Vågar inte uttala mig riktigt men 

den operativa processen var nog 

mer strukturerad eftersom de hade 

ett gammalt affärssystem sedan 

innan 

 Den administrativa processen var 

nog också strukturerad men oftast 

ser den administrativa processen 

likadant ut överallt och var nog 

mer flexibel att anpassa 

 Ja vi var tvungna att anpassa 

affärssystemet för den operativa 

processen eftersom det skedde en 

utveckling för att få med en 

integration mot en annan 

systemleverantör som Edekyl & 

Värme var beroende av 

 Vi vill i grund och botten att 

affärssystemet ska se likadant ut 

för alla våra kunder men vi 

försöker ändå vara flexibla  

  skulle vilja säga tvärtom; att de istället får 

kunskap om våra affärsprocessers utformande 

 Många snöar in sig för mycket på att titta hur 

deras affärsprocesser idag 

 Det viktigaste enligt min mening är att 

kundföretagen ska vara beredda och villiga att 

förändra sig 

 Vi gjorde anpassningar i PP7 som skulle täcka 

integrationen i den operativa processen  

 Idag behöver både Edekyl&Värme och vi på 

PP7 backa tillbaka och göra om den här 

specialanpassningen vilket är bra för oss båda  

 Den här specialanpassningen har inte enbart 

drabbat Edekyl&Värme utan även andra 

kunder  

 Problemet var att vi aldrig gick på djupet med 

den operativa processen för att få reda på vad 

de egentligen ville åstadkomma  

  tror att det är där som det spricker att man 

aldrig sätter sig in i något på djupet innan man 

börjar jobba med det 

 Är man ett mindre kundföretag så ska det inte 

behövas massa specialuppsättningar hit och dit 

för det blir jättesvårt för supporten att hålla 

reda på allt 
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 Om gapet mellan de två 

affärsprocesserna och PP7s 

affärsprocesser är litet så ska det 

inte behövas göra någon 

anpassning alls 

System-

leverantören 

Konsult-

expertis 

 Ja det är viktigt, jag var 

mellanhanden mellan Edekyl & 

Värme och den ordinarie supporten  

  Jag hade bäst koll och kontrollen 

om något gick fel eftersom det var 

jag som satte upp affärssystemet 

hos dem 

 I teorin ska vem som helst på PP7 

kunna lösa problemen men 

eftersom jag hade bäst koll på 

uppsättningen gick det snabbare för 

mig att lösa ärenden  

 Jag hoppas att jag bidrog med 

tillräckliga kunskaper om PP7 

genom våra möten samt 

utbildningar 

 Jag anser att jag nog kunde hantera 

deras förväntningar väl  

 Ja utan tvekan, det är konsulten som måste 

sätta sig in och förstå sig på kundens behov 

 Som konsult måste du vara duktig på systemet 

men du måste även kunna förklara hur 

systemet fungerar för kunden för att de ska 

veta hur de ska jobba för att få en effektiv 

process 

 Vår konsult är egentligen för duktig vilket 

leder till att det blir specialanpassningar med 

parametrar som inte följer vår standard och det 

är inte alltid bra 

 Bransch-

kunskap 
 Ja det är viktigt för att kunna förstå 

vad kunden pratar om samt vilka 

problem de har och står inför 

 Ja vi har kunskaper om 

införandeprocessen sen våra 

tidigare projekt mot olika företag i 

olika storlekar  

 I och med att PP7 utvecklar 

affärssystemet själva är det lättare 

att hålla i supporten eftersom vi 

kan gå in och titta direkt i koden 

vid felsökning 

 

 Affärs-system  Ja det är viktigt att det finns 

kunskap om affärssystemet hos oss 

annars är det väldigt svårt att sedan 

överföra den kunskapen vidare till 

kunden  

 Produkten i sig är färdig att 

användas och ska inte behövas 

utvecklas eller anpassas i större 

grad, där av ja bästa praxis för 

företag i projektbranschen 

 Vi för hög anpassning av 

affärssystemet kommer det vara 

svårt att underhålla, uppdatera och 

supporta systemet 

 Tittar vi på PP7 så finns det en hel 

del kundanpassningar som vi valt 

att göra till standard som kan vara 

bra för andra kunder och som vi 

passar in i vår röda tråd 

 Den integrationen med ett annat 

system som gjordes till den 

operativa processen försvårade 

givetvis införandet 

 Det blir lite mer komplext att 

uppdatera nu när vi gjorde en 

ändring i PP7 för att det skulle 

fungera med integrationen  

 Ja det är viktigt men idag tycker jag att vi 

anpassar affärssystemet alldeles för mycket 

som vi inte ska göra 

 Vi måste mera i framtiden sätta ner foten och 

vara hårda mot våra kunder och säga ”såhär 

ska ni göra”. På så sätt tror jag  det blir mest 

effektivt för våra kunder 

 Vi behöver nog förmedla och beskriva PP7 

processen ännu mer, alltså hur det är tänkt att 

man ska jobba PP7 

 Det blir svårt att supporta och hålla koll på 

uppdateringarna när vi gör för mycket 

anpassningar 

 PP7 är av bästa praxis för att det är helt färdigt 

att börja använda sig utav, självklart finns det 

alltid förbättringar 

 Affärssystemet är av en högre anpassningsgrad 

för den operativa processen medan för den 

administrativa processen är den av den lägre 

graden 

 Vi ser hellre i framtiden att affärssystemet är 

av en lägre anpassningsgrad 

Kund-

Systemleverantö

rs-samarbete 

Kunskaps-

överföring 
 Det är väldigt viktigt och det sker 

vid våra uppstartsmöten med våra 

kunder och vid utbildningar 

 Ja det är viktigt, vi måste förmedla idén och 

bakgrunden om PP7 

 För att nå kunskapsöverföring på bästa sätt 

måste vi först och främst utbilda oss internt om 
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 Det är vid dessa möten som vi går 

igenom systemet verbalt men också 

visuellt eftersom alla individer tar 

till sig kunskap och information på 

olika sätt 

 Det är under mötestillfällena som 

vi för över vår kunskap och tar till 

oss deras kunskap   

att vi måste sluta anpassa oss till kunden så 

mycket 

 Genom möten, utbildningar och 

dokumentationer utbyter vi kunskap och 

information  

 Effektiv 

kommunikatio

n  

 Det måste absolut finnas 

kommunikation mellan oss för att 

kunna skapa en förståelse för 

varandra 

 Kommunikationen mellan oss och 

Edekyl&Värme fungerade bra, vi 

hade en bra grupp med bra 

personkemi 

 Vi kommunicerade säkerligen om 

olika saker under införandet för det 

brukar man nästan alltid göra. Det 

finns alltid ett missförstånd 

någonstans 

 Vi säger en sak medan de tolkar 

det på ett annat sätt. Båda parter 

använder sig av olika begrepp och 

leder till begreppsförvirring  

 Ja det är väldigt viktigt för att det inte ska 

uppstå några missförstånd 

 Ömsesidigt 

förtroende 

 Ja för vi som systemleverantörer 

kan bara anta att kunden vet bäst 

för sig själva 

 Den uppsättning vi gör av 

affärssystemet sätts upp utifrån hur 

kunden svarar på våra frågor, 

därför måste vi lita på att de kan 

sitt 

 Ser vi att uppsättningen inte blir 

bra är vår skyldighet att 

rekommendera ett annat sätt vilket 

gör att de också kan ha förtroende 

för oss 

 Ja det är viktigt med upprepade 

interaktioner för då byggs även en 

relation upp 

 Vad jag minns hade inte 

Edekyl&Värme någon 

kravspecifikation utan utifrån våra 

demonstrationer antog de kanske 

att vi hade funktioner som 

matchade deras behov där av 

måste det funnits ett psykologiskt 

kontrakt  

 Ja det är viktigt och förtroendet blir starkare 

när vi har upprepade interaktioner sinsemellan  

 Så fort det finns osäkerhet är det viktigt att det 

finns ett förtroende för att kunna reda ut saker 

och ting så att den ena parten inte beskylls mer 

än den andra 

Önskad 

anpassnings-

grad 

  Om jag får mindre support ärenden 

i form av ”hur ska vi göra?” 

indikerar det på att det finns en 

anpassningsgrad mellan 

affärsprocessen och affärssystemet 

  hoppas att de känner att det finns 

en anpassningsgrad mellan deras 

affärsprocess och affärssystemet 

 Det är svårt detta med 

kundtillfredsställelse eftersom att 

det gäller att vi verkligen fångar 

upp vad de har för behov vid våra 

uppstartsmöten redan 

 Tror att både ekonomi chefen och 

den operativa chefen är 

tillfredsställda med de två 

affärsprocesserna de sitter i  

 Om vi inte får en hel hög med supportärenden 

så fort vi släppt affärssystemet indikerar det på 

att det finns en anpassningsgrad 

 För att uppnå kundtillfredsställelse måste vi i 

framtiden vara mer hårda och bestämda  
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  tror definitivt att Edekyl&Värme 

kan uppnå sina affärsmål. Detta är 

verkligen ett sådant företag som 

PP7 matchar in med   

Tabell 3: Empirisk data från Konsulten och VDn på PP7 i förhållande till faktorerna i  

                analysmodellen (se Figur 2) 

 Källa: Modifiering av Orlikowski (1993:316) 

 

För att summera ihop Tabell 3 har konsulten och VDn på PP7 delvis samma uppfattningar 

avseende framgångsfaktorerna. En anmärkningsvärd skillnad i svaren är att VDn på PP7 anser 

istället att det är viktigare att kundföretaget får kunskap om affärssystemets affärsprocess 

snarare än kundföretagets egen affärsprocess vid ett införande. Inga svar från konsulten eller 

VDn på PP7 var motsägande avseende faktorerna utan de fick själva svara utefter vad de 

ansåg var viktigast. Svaren från systemleverantörsföretaget PP7 analyseras fortsatt mer 

djupgående och i förhållande till svaren från kundföretaget EV och teori från litteraturstudien. 

 

Analysmetod 
Att designa en forskningslitteratur-baserad analysmodell innebär ett deduktivt arbetssätt. Att 

utgå från en analysmodell kan potentiellt innebära att analysprocessen blir ”biased” eftersom 

analysmodellen är designad i förväg (Burnard et al. 2008). 

 

Forskaren vill också vara öppen för att respondenterna lyfter fram andra faktorer och 

indikatorer än de som är inkluderade i den valda analysmodellen (se Figur 2). Därför har 

öppna frågor inkluderats i Intervjuguiden (se Bilaga 2 & Bilaga 3), vilket innebär ett induktivt 

arbetssätt, vilket ger möjligheter till att kunna insamla också andra faktorer och indikatorer än 

de som finns i analysmodellen. Författaren har därför under analysarbetet haft möjligheten att 

noggrant leta efter andra viktiga faktorer och indikatorer som inte redan har identifierats i 

analysmodellen. Burnard et al. (2008) menar att transkribering av intervjuer, fältanteckningar 

och observationer inte förser forskaren med förklaringar. Forskaren måste alltså själv förstå de 

data som samlats in genom att utforska och tolka dem. Ett abduktivt arbetssätt, dvs en 

kombination av ett deduktivt och induktivt arbetssätt, är med andra ord valt för analysarbetet 

(Patel & Davidson, 2011). 

 

Burnard et al. (2008) menar att analysarbetet innebär att identifiera faktorer och indikatorer 

som framgår av data. Detta involverar även för forskaren att upptäcka faktorer i 

transkriptionerna av intervjuerna och göra ett försök till att verifiera, bekräfta samt välja ut 

dessa genom att söka bland data på ett repetitivt sätt för att identifiera ytterligare faktorer och 

indikatorer (Burnard et al. 2008).  

 

Fördelen med att jobba på ett mer abduktivt arbetssätt är att forskaren inte blir så låst i en så 

hög grad till skillnad från om forskaren endast skulle arbeta på ett strikt deduktivt eller 

induktivt sätt. Insamlade primära empiriska data kommer i fortsatt analys att ställas mot 

forskningsartiklar presenterade i Teori-kapitlet (Patel & Davidson, 2011). 

4.1 Kund 

4.1.1 Tydliga mål 

Ekonomichefen och den Operativa chefen på EV anser båda att tydliga mål är mycket viktigt 

vid ett införande av ett affärssystem. Enligt Akkermans och van Helden (2002) har tydliga 

mål alltid varit en prioritering för alla typer av IT-projekt. Konsulten och VDn från PP7 håller 

delvis med om att det är viktigt med tydliga mål men konsulten på PP7 menar att det är 

mycket få kunder som verkligen kommer med konkreta och specifika mål. Det påstår även 
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Akkermans och van Helden (2002) att tydliga mål kan vara den svåraste men också den mest 

kunden har med projektet.  

 

Ekonomichefen på EV nämner att det är viktigt med tydliga mål som t ex vad de vill uppnå 

med ett affärssystembyte men också vad som faktiskt är möjligt att uppnå med affärssystemet. 

Ekonomichefen på EV menar även att det måste finnas en viss flexibilitet hos kundföretaget 

för att kunna uppnå dessa mål. Medan den operativa chefen på EV menar att det är viktigt 

med tydliga mål för att rätt personer ska få rätt hjälp.  

 

Ekonomichefen anser att det vid införandet av affärssystemet år 2014 inte fanns någon tydlig 

målbild så som tid, budget och omfattning med projektet. Om hon skulle göra om projektet 

idag skulle hon gärna se att det finns en mer tydlig plan vad gäller tidsaspekten eftersom ”det 

kändes som införandet bara höll på och höll på”. Somers och Nelson (2001) menar att den 

allra första fasen innan införandeprocessen av ett nytt affärssystem bör inledas med en 

konceptualisering av mål och möjliga sätt att uppnå dessa mål. De menar att de ofta 

sammanhängande men också konkurrerande målen är: tid, omfattning och budget. Den 

operativa chefen på EV instämmer även han med ekonomichefen på EV att de skulle behövt 

vara mer tydliga med målbilden innan projektet startades för att införandeprocessen inte 

skulle ha pågått så länge som den gjorde. Att införandeprocessen drog ut på tiden påverkade 

EV negativt enligt den operativa chefen eftersom alla användare av systemet under en längre 

tid gick med ovisshet. Det medförde till dålig funktionalitet i vardagen som i sin tur medförde 

till att det kostade EV tid och pengar.  

 

Det tydligaste målet EV hade var någon form av uppstartsdatum men någon budget och 

omfattning fanns inte enligt konsulten på PP7. ”Vi på PP7 hade säkerligen uppskattat fram en 

budget och en viss tid annars hade antagligen EV aldrig gått med på införandet av 

affärssystemet eller gått in och sagt stopp.”  

 

4.1.2 Stöd från högsta ledningen 

Ekonomichefen och den operativa chefen på EV samt konsulten och VDn på PP7 anser 

samtliga att stöd från högsta ledningen är ett absolut måste vid införandet som påverkar 

kund−systemleverantörssamarbetet. VDn på PP7 menar att utan högsta ledningens stöd blir 

det svårt att realisera affärssystemsinförandet eller vilket IT-system som helst egentligen. 

Akkermans och van Helden (2002) menar att om det inte finns stöd från högsta ledningen vid 

ett affärssystemsinförande hos företaget/organisationen är det mycket troligt att projektet inte 

blir lyckat. Både ekonomichefen och den operativa chefen på EV menar att det är en stor 

process att göra ett systembyte och att det inte görs över en dag bara. De hade stöd av högsta 

ledningen och ledningen var mycket viktiga för att, som ekonomichefen på EV antydde, föra 

ut till organisationen om förändringen där det kunde finnas mycket motstånd. Även konsulten 

på PP7 instämmer med ekonomichefen på EV att det är högsta ledningen som måste sätta ner 

foten och vara bestämd med genomförandet annars är risken stor att det blir misslyckat. 

Konsulten på PP7 menar också att det underlättade införandeprocessen när EV hade stöd från 

högsta ledningen. Det var kanske ännu viktigare att EV hade stöd från högsta ledningen just 

för att de finns belagda på olika orter och det ska fungera likadant ute i alla orter.  

 

Den operativa chefen på EV menar att det är högsta ledningen som innehar kunskaper om det 

gamla systemet men som också måste sätta sig in och få kunskaper om det nya affärssystemet 

för att kunna motivera de anställda. Somers och Nelson (2001) nämner även de att det är 

högsta ledningens roll att tidigt utveckla en förståelse för affärssystemets förmågor och 
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begränsningar. Maditinos et al. (2012) menar också att det är den högsta ledningen som måste 

motivera de anställda till förändringarna som det nya affärssystemet medför.  

 

Enligt ekonomichefen på EV var högsta ledningen engagerad i den utsträckning som den 

högsta ledningen kunde genom att vara med i upphandlingsprocessen, eftersom EV hade flera 

systemleverantörer på marknaden att välja mellan. Enligt Akkermans och van Helden (2002) 

är det viktigt med högsta ledningens stöd, åsikter och engagemang för att det ska bli ett lyckat 

affärssystemsinförande. Även som den operativa chefen på EV nämner att den högsta 

ledningen var en del av införandeprocessen. Konsulten på PP7 upplevde ett bra engagemang 

från EV högsta ledning och han nämner även att de som var inblandade var från olika 

avdelningar vilket innebar att det fanns en spridning över olika kompetensområden. 

Konsulten på PP7 berör det som Somers och Nelson (2001) lyfter fram; betydelsen av 

projektteamets kompetens och om hur viktigt det är att välja rätt gruppmedlemmar till 

projektet. Högsta ledningens ansvar ligger också i att välja ut rätt personer som ska vara 

involverade i införandeprocessen menar VDn på PP7. ”Ibland kommer det endast en 

ekonomiansvarig som ska driva igenom projektet och ser kanske endast till sitt eget bästa” 

menar konsulten på PP7. Ett samarbete mellan olika avdelningar menar Akkermans och van 

Helden (2002) också är en framgångsfaktor. 

 

4.1.3 Affärsprocess 

Den operativa chefen på EV jobbar i den operativa processen och i detta fall är det han som 

bedriver projektet medan ekonomichefen på EV jobbar i den administrativa processen och 

administrerar projektet efter att den operativa chefen fört projektet i mål. Den operativa 

processen och administrativa processen hänger ihop enligt konsulten på PP7. Enligt 

Motiwalla och Thompson (2014) består en affärsprocess av en serie av olika aktiviteter för att 

uppnå en affärsfunktion eller ett mål. 

 

Ekonomichefen på EV anser att det är viktigt att ha kunskaper om den administrativa 

processens design och den operativa chefen på EV instämmer också att det är viktigt för den 

operativa processen. Arnold och Nguyen (2006) menar att det är viktigt att kundföretaget 

öppnar upp sig och delar med sig sinsemellan av branschrelaterad information, så som 

affärsprocessens utformande. Både ekonomichefen och den operativa chefen på EV anser att 

det är viktigt för att kunna veta vad företaget vill åstadkomma och vad som är möjligt att 

åstadkomma. Även konsulten på PP7 nämner att det är viktigt därför att det är kundföretaget 

som besitter kunskapen om vad det behöver för typ av stöd och inte.  

 

Den operativa chefen på EV nämner att det är viktigt att företaget har kunskapen om 

affärsprocessens design därför att det blir lättare att förmedla det vidare till 

systemleverantören så att denne kan skapa bättre förståelse för kundföretaget. Ko (2005) 

menar att kundföretaget bidrar med den praktiska kunskapen men också med den fördjupade 

kunskapen om företagets affärsprocesser. Arnold och Nguyen (2006) nämner även de att det 

är betydelsefullt att dela med sig av sina kunskaper så att konsulten på 

systemleverantörsföretaget lär sig mer om kundföretagets verksamhet, och att kundföretaget 

får en fördjupad förståelse av dess egen verksamhet. VDn på PP7 ser hellre vikten i att 

kundföretaget förstår sig på affärssystemets affärsprocessutformande och enligt hennes 

mening är det viktigaste att kundföretaget ska vara beredda och villiga att förändra sig. VDn 

på PP7 menar att kundföretaget idag ”snöar in sig för mycket på hur det ser ut i deras 

affärsprocesser idag.”  
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Vidare menar van Looy et al. (2011) att affärsprocessens struktureringsgrad påverkar 

affärssystemets anpassningsgrad. Affärsprocessen struktureringsgrad kan delas in i tre olika 

kategorier: strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad. Idag skulle ekonomichefen på 

EV säga att den administrativa processen är semistrukturerad, det finns flexibilitet i den och 

det går att anpassa den om det skulle behövas. Richter von Hagen (2005) menar att det är 

bättre om en affärsprocess är mindre strukturerad och mer flexibel därför att den ekonomiska 

marknaden förändras snabbt och för att kunna behålla konkurrenskraft på marknaden. Vid 

införandet år 2014 var den administrativa processen mer ostrukturerad och strukturen har 

tagits fram sakta men säkert. Ekonomichefen på EV menar att det var på grund av att det inte 

fanns någon särskild struktur som de fick anpassa sig efter PP7’s administrativa process. Idag 

fungerar den administrativa processen felfritt och de har inte stött på några vidare problem 

men självklart finns det förbättringsområden menar ekonomichefen på EV. 

 

Den operativa processen var nog mer strukturerad innan införandet eftersom EV hade suttit i 

ett gammalt affärssystem sedan tidigare, enligt den operativa chefen på EV och konsulten på 

PP7. Att den var strukturerad menar van Looy et al. (2011) att affärsprocessen har 

fördefinierats av fasta regler. Den operativa chefen på EV menar att de hade en struktur som 

tvingade de till att göra vissa saker. De var inte heller redo att släppa det sättet de var vana vid 

att arbeta på eftersom de var låsta vid det gamla affärssystemet. På grund av den strukturen 

den operativa processen hade blev affärssystemet tvunget till att anpassa sig efter den vilket 

idag har medfört en hel del problem enligt den operativa chefen på EV. Både konsulten och 

VDn på PP7 instämmer och menar att EV nu måste ”backa tillbaka och se efter hur det är 

tänkt att kundföretaget ska jobba i PP7”. VDn på PP7 menar att på grund av 

specialanpassningen har det medfört problem även för andra kunder. Den operativa chefen på 

EV menar att företaget aldrig kommer tillåta sig själva att göra sådana specialanpassningar 

eftersom det har påverkat företagets effektivitet negativt. EV kan inte optimera processen i 

den utsträckning EV velat på grund av specialanpassningen. På lång sikt menar den operativa 

chefen ”att företaget ska klippa specialanpassningarna och istället titta på hur PP7 vill att man 

ska jobba i dess operativa process”.  

 

Den operativa chefen på EV menar att även om kundföretaget har en struktur måste man ändå 

vara beredd att anpassa sig till affärssystemet till en viss grad. VDn på PP7 tror att problemet 

låg i att de aldrig gick på djupet med vad EV egentligen ville åstadkomma med den operativa 

processen innan införandets start. Konsulten på PP7 menar att om gapet mellan 

affärsprocessen och affärssystemet är litet så ska det inte behövas göra någon anpassning alls. 

Även Ngai et al. (2008) påstår att kundföretagen ska välja det affärssystemet med det minsta 

gapet för att inte riskera att förändra affärsprocesserna eller göra en anpassning senare i tiden.  

 

Konsulten på PP7 menar att PP7 som systemleverantörer vill att det i grund och botten ska se 

likadant ut för alla kunder men att PP7 ändå försöker vara flexibla. Hong och Kim (2002) 

nämner att systemleverantörer brukar rekommendera att införandet av ett affärssystem ska 

genomföras utan omfattande anpassningar för bästa resultat. Hong och Kim (2002) menar 

även att det blir problem att underhålla samt att det kommer uppstå framtida 

uppgraderingsproblem vid anpassningar.  

 

4.2 Systemleverantör 

4.2.1 Konsultexpertis 

Både ekonomichefen och den operativa chefen på EV anser att konsultexpertis är en viktig 

framgångsfaktor som påverkar kund−systemleverantörssamarbetet för att kunna uppnå en 
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anpassningsgrad mellan EVs affärsprocesser och affärssystemet. Ekonomichefen på EV 

menar att konsulten ska bidra med kunskaper om affärssystemet så att kundföretaget ska 

förstå hur affärssystemet är uppbyggt. Den operativa chefen på EV och VDn på PP7 tillägger 

även att konsultens uppgift är att förstå kundföretagets behov. Somers och Nelson (2001) 

menar att användningen av konsulter är en av de viktigaste KFF vid införandet av ett nytt 

affärssystem. Konsultens uppgift är att underlätta införandeprocessen i en organisation. 

Konsulten kan vara involverad i olika stadier av införandet, konsulten kan ansvara över; 

utförandet av en kravanalys, rekommendation av en lämplig lösning samt hantera införandet 

av affärssystemet. Konsulten på PP7 var med i alla stadier, från utförandet av en kravanalys 

till att även hantera införandet av affärssystemet hos EV. Konsulten på PP7 menar om 

någonting gick fel hade han kontrollen och bäst koll i och med att det var han som satte upp 

affärssystemet. I praktiken menar konsulten på PP7 att vem som helst på PP7 kan lösa olika 

problem som uppstår men eftersom han hade bäst koll gick det fortare för honom att lösa 

ärenden som kom in från EV. 

 

Ekonomichefen på EV menar att kundföretaget kände sig mycket trygg med konsulten på PP7 

under införandet av affärssystemet. Hon menar att konsulten på PP7 tillhandahåller mycket 

goda kunskaper om affärssystemet samtidigt som den operativa chefen på EV menar att 

konsulten på PP7 även har mycket god förståelse gentemot kundföretaget. Den operativa 

chefen anser att det borde finnas en ”allvetande guru” hos varje systemleverantör. Han 

tillägger även att konsulten på PP7 är en sådan tillgång och att ju fler sådana tillgångar desto 

bättre. Enligt den operativa chefen på EV har konsulten på PP7 en väldigt bred syn och ”kan 

komma med mer relevanta svar än vad som redan står i handböckerna”. Ko (2014) menar att 

konsultens uppgift är att överföra affärssystemskompetens och kunskaper till kundföretaget 

och att konsultprocessen är avgörande för varje företag enligt Maditinos et al. (2012). Enligt 

ekonomichefen och den operativa chefen på EV överförde konsulten på PP7 

affärssystemskompetens och kunskaper under olika möten, utbildningar men också ”över 

axeln som aktiv support”. Konsulten på PP7 instämmer också att det var under utbildningar 

och möten som han kunde överföra kunskaper om affärssystemet till kundföretaget.  

 

Enligt konsulten på PP7 hanterade han EV förväntningar väl medan ekonomichefen på EV 

menar att kundföretagets förväntningar hanterades både bra och dåligt. Ekonomichefen på EV 

tror att det handlade om kommunikationsbrist medan den operativa chefen på EV menar att de 

skulle behövt vara mycket mer tydligare med målbilden från allra första början. Behlkodja et 

al. (2012) menar att förutom att överföra affärssystemskompetens och kunskaper till 

kundföretaget ska konsulten även hantera kundföretagets förväntningar väl. Behlkodja et 

al.(2012) menar att kundens förväntningar ibland kan vara oklara därför att kunden inte kan, 

på ett tydligt sätt, identifiera målen med projektet.  
 

4.2.2 Branschkunskap 

Konsulten på PP7 menar att det är viktigt att de har kunskap om deras affärssystem för att 

kunna få en förståelse för kunden och vilka problem kunden står inför eller har. Den operativa 

chefen på EV menar även att systemleverantören måste förstå hur en specifik bransch jobbar, 

i detta fall menar den operativa chefen på EV hur ”hantverkarföretag jobbar med projekt och 

ekonomiuppföljning etc.”. Sarker et al.(2012) menar att systemleverantören måste få med sig 

kunskaper om deras produkt, alltså affärssystemet, som sedan överförs till kundföretaget. Ko 

(2014) menar också att systemleverantören måste ta med sig kunskaper som är relaterad till 

affärssystemets applikationer.  
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Både ekonomichefen och den operativa chefen på EV menar att kundföretaget inte hade 

någon kunskap om införandeprocessen därför var det mycket viktigt att systemleverantören 

hade dessa kunskaper. Ko (2014) menar också att det inte är kundföretaget som besitter på 

kunskapen om införandet av ett nytt affärssystem. För att det ska bli ett lyckat införande 

menar Ko (2014) att kundföretaget behöver dra nytta av kompetensen från en konsult som har 

specialiserat sig på införandet av ett affärssystem. Konsulten på PP7 menar att de har 

förvärvat kunskaper om införandeprocessen genom tidigare projekt mot olika företag i olika 

storlekar. Konsulten på PP7 menar också att de har fått erfarenheter genom de olika val som 

har tagits under tidigare projekt. Den operativa chefen på EV menar att han hade velat bli 

”guidad genom införandeprocessen på ett annat sätt för det kändes som vi satt blinda i ett 

halvår efter att vi tryckte på startknappen.” Anledningen menar den operativa chefen på EV 

att han hade önskat att systemleverantören hade varit mer bestämd och sagt nej till 

specialanpassningar av affärssystemet vid första införandet och istället utvecklat i ett senare 

skede. Ekonomichefen på EV menar att de möjligtvis ”överöste systemleverantören med 

önskemål och att systemleverantören samtidigt försökte vara väldigt tillmötesgående” därför 

menar ekonomichefen på EV att de måste tänka om och ta en sak i taget framöver.  

 

Konsulten på PP7 menar att i och med att det är dem själva som utvecklar affärssystemet, 

direkt i företaget, så har de möjlighet att ha full kontroll på vad som sker i affärssystemet i 

olika lägen. Konsulten på PP7 menar att det underlättar vid support av affärssystemet och 

felsökningar eftersom att de direkt har tillgång till källkoden än om de enbart skulle vara 

återförsäljare åt en systemleverantör. Ko et al. (2005) menar att det är viktigt att 

systemleverantören har erfarenheter och kunskaper som omfattar support av affärssystemet. 

Den operativa chefen på EV anser att systemleverantören har goda kunskaper att supporta 

kundföretaget vid behov. Ekonomichefen på EV instämmer men anser att det ibland tar tid att 

få respons men hon menar att det är förståeligt när det finns fler kundföretag som behöver 

hjälp.  
 

4.2.3 Affärssystem 

Enligt ekonomichefen på EV samt konsulten och VDn på PP7 är affärssystemet av bästa 

praxis för den administrativa processen och den operativa processen. Den operativa chefen på 

EV menar att affärssystemet egentligen är av bästa praxis för den operativa processen också 

men eftersom det var brist i kommunikationen och förståelsen i början av införandet blev det 

specialanpassningar i alla fall. Konsulten på PP7 menar att produkten i sig är färdig att 

användas och ska inte behöva utvecklas eller anpassas i större grad. Hong och Kim (2002) 

menar att systemleverantörer brukar hävda att deras affärssystem är av bästa praxis. När ett 

affärssystem är av bästa praxis menar Motiwalla och Thompson (2014) att organisationer och 

kundföretag bör utnyttja det eftersom att det möjliggör för organisationer och kundföretag att 

maximera sina fördelar. Motiwalla och Thompson (2014) menar att om ett affärssystem är av 

bästa praxis bör införandet genomföras utan omfattande anpassningar.  

 

Enligt konsulten på PP7 gjordes det förr mycket mer kundanpassningar men som idag blivit 

standardfunktioner som ”vi även såg passade våra andra kunder och vår röda tråd då”. VDn 

på PP7 anser att de har anpassat affärssystemet mycket mer än vad de egentligen borde ha 

gjort. Hong och Kim (2002) menar att forskare hävdar att det är omöjligt att ett affärssystem 

tillhandahåller modeller för varje process i varje bransch. De menar att kundföretaget oftast 

behöver lägga till funktionaliteter för att kunna använda affärssystemet till fullo inom 

kundföretagets unika miljö. VDn på PP7 menar att PP7 i framtiden måste ”mera sätta ner 

foten och vara hårda mot våra kunder och visa hur det är tänkt att kundföretaget ska jobba i 
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affärssystemet”. Både konsulten och VDn på PP7 menar att det blir svårt att underhålla, 

supporta och hålla koll på alla uppdateringar vid för mycket kundanpassningar.  

 

Enligt ekonomichefen på EV är affärssystemet av en lägre anpassningsgrad när det gäller den 

administrativa processen eftersom den administrativa processen har anpassats efter 

affärssystemet. Ekonomichefen på EV ”ser det som ett lyckosamt införande” och menar att 

EV inte hade någon struktur innan införandet. ”Vi har jobbat mycket hårt med att få upp en 

organisation och en struktur som fungerar och då har PP7 varit en väldigt stor del av det” 

nämner ekonomichefen på EV. Hong och Kim (2002) menar att ett affärssystem kan vara av 

olika anpassningsgrad. De menar när ett affärssystem är av en lägre anpassningsgrad 

associeras det oftast till ett lyckosamt införande av affärssystemet. Hong och Kim (2002) 

menar att värdet av affärssystemets passform till organisationen inte påverkas särskilt mycket 

vid en låg anpassningsgrad men enligt ekonomichefen på EV påverkades värdet i och med att 

de idag har fått upp en struktur som fungerar väl för EV. VDn på PP7 menar att de hellre ser 

att affärssystemet är av en lägre anpassningsgrad i framtiden ”i alla fall för de mindre 

kundföretagen”.  

 

Enligt den operativa chefen på EV samt konsulten och VDn på PP7 är affärssystemet av en 

hög anpassningsgrad vad gäller den operativa processen. Den är av en högre anpassningsgrad 

därför att det finns specialanpassningar i den processen i och med integrationen till ett annat 

system. Hong och Kim (2002) menar att värdet av affärssystemets passform till 

organisationen märks betydligt mer vid en högre anpassningsgrad. Vidare menar de att en hög 

anpassningsgrad av affärssystemet oftast inte brukar förknippas med ett lyckosamt införande 

(Hong & Kim, 2002).  

4.3 Kund−Systemleverantörssamarbete 

4.3.1 Kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföring är enligt både ekonomichefen och den operativa chefen på EV mycket 

viktigt framgångsfaktor vi ett kund−systemleverantörsamarbete som påverkar 

anpassningsgraden. Konsulten och VDn på PP7 instämmer också att det är viktigt därför att 

de som systemleverantörer måste förmedla idén och bakgrunden bakom affärssystemet menar 

VDn på PP7. Nesheim och Hunskaar (2015) menar att i projekt där människor arbetar 

tillsammans och interagerar med varandra anses utbyte av kunskap med varandra mycket 

viktigt.  

 

Ekonomichefen på EV anser att ömsesidig dialog och ömsesidig förståelse behövs för att 

uppnå kunskapsöverföring på bästa sätt. Hon tillägger även att workshops kan vara ett 

bidragande för att uppnå kunskapsöverföring. Nesheim och Hunskaar (2015) nämner att dela 

med sig av information och utbyta idéer och kunskap möjliggör innovativa lösningar samt att 

utbytet kan förbättra kvalitén på arbetet under införandet. Den operativa chefen instämmer 

med ekonomichefen på EV men menar också att utbyte av kunskap med rätt personer spelar 

stor roll. Ko et al. (2005:61) definierar kunskapsöverföring som ”kommunikation av kunskap 

från en källa så att den lärs och tillämpas av en mottagare”. Ko et al. (2005) menar att det är 

viktigt att kunna absorbera kunskap men också att kunna dela med sig av sin kunskap och 

förståelse under kunskapsöverföringen. Ko et al. (2005) menar att absorbera kunskap handlar 

om mottagarens förmåga att känna igen betydelsen och värdet av den inhämtade kunskapen 

från den externa källan. Vidare anser den operativa chefen på EV att det är viktigt att rätt 

personer pratar med varandra för en ömsesidig förståelse, t e x att konsulten på PP7 pratar 

med den anställde på EV som gör systeminställningar. Martinez et al. (2016) anser att det är 
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viktigt att kunna översätta och tolka kunskapen som mottagits efter absorberingen. Därefter 

också kunna tillämpa kunskapen menar Ko et al. (2005).  

 

Enligt ekonomichefen och den operativa chefen på EV samt konsulten och VDn på PP7, 

överfördes kunskap sinsemellan bland annat genom uppstartsmöten men också genom 

utbildningar. Konsulten på PP7 menar att det var vid mötestillfällena som ”vi förde över vår 

kunskap och tog till oss deras kunskap”.  

 

4.3.2 Effektiv kommunikation 

Enligt ekonomichefen på EV är kommunikationen A och O i ett 

kund−systemleverantörssamarbete. Ekonomichefen på EV menar likväl som konsulten på 

PP7 att utan kommunikation finns det heller ingen förståelse för varandra. Maditinos et 

al.(2012) menar att ett trovärdigt förhållande bygger på att ha en effektiv kommunikation 

mellan systemleverantören och kundföretaget. De menar att kommunikationen även är 

nyckeln till en tillförlitlig kund−konsultrelation.  

 

Den operativa chefen på EV menar att affärssystemet är det mest centrala systemet EV har. 

Därför kommer det inte att fungera utan kommunikation, vidare menar den operativa chefen 

på EV att det även behövs en ”löpande kommunikation” för att det ska bli effektivt. Mayhe et 

al.(2016) menar att när användaren stöter på osäkerheter, oftast mycket tidigt i 

införandestadiet, är det viktigt med en öppen och ärlig kommunikation. Det bidrar även till 

uppmuntran av acceptans till affärssystemet. VDn på PP7 nämner att ömsesidigt förtroende 

och effektiv kommunikation går lite hand i hand. VDn på PP7 menar att så fort det finns 

osäkerheter är det viktigt att det finns ett förtroende men också att det finns kommunikation 

som Mayhe et al. (2016) menar. Det är för att ”kunna reda ut saker och ting så att den ena 

parten inte beskylls mer än den andra.” menar VDn på PP7.  

 

Konsulten på PP7 menar att kommunikationen med EV fungerade mycket bra och konsulten 

på PP7 upplevde att de dessutom hade en bra personkemi sinsemellan. Ekonomichefen på EV 

menar att kommunikation fungerade både bra och dåligt. Maditinos et al.(2012) menar att ju 

bättre förståelse sinsemellan ju effektivare blir även kommunikationen under 

konsultprocessen. Ekonomichefen och den operativa chefen på EV menar att EV och 

systemleverantören ”pratade förbi varandra därför blev systemet mer tillkrånglat än vad det 

egentligen hade behövt vara för den operativa processen”. Konsulten på PP7 menar att de 

säkerligen kommunicerade om olika saker sinsemellan under införandeprocessen men menar 

också att det är ganska vanligt att båda parter använder olika begrepp vilket skapar 

begreppsförvirring. ”Vi säger en sak medan kundföretaget tolkar det på ett annat sätt” 

tillägger konsulten på PP7. Maditinos et al. (2012) menar att det också är viktigt att 

kommunicera om kundens behov, mål och önskemål för att det i sin tur ska leda till ett lyckat 

affärssystemsinförande.  

  

4.3.3 Ömsesidigt förtroende 

Enligt ekonomichefen och den operativa chefen på EV samt konsulten och VDn på PP7 

tycker alla fyra att det är jätteviktigt med ömsesidigt förtroende. Enligt Whitener et al.(1998) 

är förtroende grunden i kooperativa relationer. Ekonomichefen på EV menar att det är en 

enorm process att genomgå ett systembyte eftersom hela bolaget påverkas. Vidare menar 

ekonomichefen på EV att det måste finnas ett förtroende för att ”vi ens ska våga oss in i en 

sådan process”. Den operativa chefen på EV menar att om ”kundföretaget inte har förtroende 

för att systemleverantören kan sitt jobb” kommer inte heller kommunikationen att fungera. 

Konsulten på PP7 instämmer och tillägger även att de ”som systemleverantörer bara kan anta 
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att kunden vet bäst för sig själv”. Nesheim och Hunskaar (2015) menar att förtroende är en 

mycket viktig framgångsfaktor i en kund−systemleverantörsrelation. De tror att när en 

relation består av en högre grad av förtroende kommer troligtvis människan att vara mer villig 

att både ge men också lyssna och ta in andras kunskaper. 

 

Ekonomichefen och den operativa chefen på EV menar att upprepade interaktioner är mycket 

viktigt för att bygga upp en god relation mellan kund−systemleverantör. Konsulten och VDn 

på PP7 instämmer och anser också att förtroendet blir ännu starkare vid upprepade 

interaktioner. Ko (2014) menar att ett förtroende skapas genom att två individer kontinuerligt 

utbyter fördelar med varandra. Ko (2014) menar också att upprepade interaktioner med 

varandra skapar förtroende. Den operativa chefen på EV tillägger också att ärlighet och 

transparens är viktigt hos systemleverantören, alltså ”om det inte går att realisera en kunds 

önskemål måste systemleverantören vara öppen och ärliga med det”. Konsulten på PP7 menar 

att ”om vi ser att uppsättningen av affärssystemet inte blir bra är vår skyldighet att 

rekommendera ett annat sätt vilket gör att de också kan ha förtroende över oss”. Mayhe et 

al.(2016) menar att organisationen/kundföretagets förtroende på systemet ökar medarbetarnas 

motivation att omfamna värdet av att använda sig av systemet.  

 

En oundviklig del vid outsourcing av IT-system är användningen av psykologiska kontrakt 

(Ko, 2014). Psykologiska kontrakt används för att kunna säkerställa att förväntningarna och 

skyldigheterna är uppfyllda både av systemleverantören men också av kundföretaget som är 

involverade i projektet. Vad konsulten på PP7 kan minnas hade inte kundföretaget EV någon 

kravspecifikation utan han menar att utifrån olika demonstrationer av affärssystemet antog 

kanske EV att PP7 hade funktioner som matchade deras behov. Där av menar konsulten på 

PP7 att det borde ha funnits ett psykologiskt kontrakt sinsemellan. Den operativa chefen på 

EV menar att det borde funnits ett psykologiskt kontrakt mellan parterna annars hade de inte 

genomfört affärssystembytet.  

 

4.4 Önskad anpassningsgrad 

Ekonomichefen på EV menar att om den administrativa processen flyter på bra utan 

störningar indikerar det på att det finns en anpassningsgrad. Den operativa chefen instämmer 

och tillägger också att om det inte finns ”högar med ärenden” som måste utvecklas i den 

operativa processen indikerar det också att det finns en anpassningsgrad. Den operativa 

chefen på EV anser att om ett kundföretag måste kort efter ett införande ”göra 

förändringsarbeten” måste det tyda på att det inte finns någon anpassningsgrad mellan 

affärsprocess−affärssystemet. Ngai et al. (2008) menar att företagen bör välja ett affärssystem 

som passar deras affärsmetoder och affärsprocesser. Enligt Parthasarathy och Sharma (2016) 

bör det finnas en anpassningsgrad mellan kraven från kundföretaget och affärssystemet för att 

öka de organisatoriska fördelarna. För systemleverantörens del menar konsulten och VDn på 

PP7 att mindre supportärenden i form av ”hur ska vi göra si och så i affärssystemet” så fort 

affärssystemet går live indikerar det på att det finns en önskad anpassningsgrad mellan 

kundens affärsprocess och affärssystemet. Ngai et al. (2008) menar att kundföretaget ska välja 

det affärssystemet med det minsta gapet och med den högsta graden av passform. Det minskar 

på insatsen, tiden och risken för att förändra affärsprocesserna eller göra en anpassning senare 

i tiden (Ngai et al., 2008).  

 

Den operativa chefen på EV anser att den operativa processen har uppnått en önskad 

anpassningsgrad och är tillfredsställd på så sätt ”att vi fick det vi ville ha med 

specialanpassningar i och med integrationen till ett annat system, men med facit i hand skulle 
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vi hellre ha anpassat oss efter hur PP7 vill att vi ska jobba i den operativa processen”. För att 

uppnå framgång måste systemleverantören förstå, designa, omforma och konfigurera 

affärssystemet så att den passar kundens affärsprocesser. När systemleverantören gör sådana 

investeringar i projektet menas det med att de har en god tro på kunden vilket ökar kundens 

tillfredsställelse (Lai et al. 2013). Ekonomichefen på EV anser att den administrativa 

processen och affärssystemet har uppnått en önskad anpassningsgrad och ” är tillfredsställd 

för mitt ändamål med affärssystemet”. Ekonomichefen på EV är tillfredsställd över 

lättillgängligheten och spårbarheten av data och information.  

 

Ekonomichefen på EV anser överlag att hon kan uppnå sina affärsmål men att det självklart 

finns både förbättringar och förenklingar i affärssystemet. Den operativa chefen på EV anser 

att de fortfarande kan uppnå sina affärsmål med den operativa processen trots problematiken 

med specialanpassningarna. Den operativa chefen på EV tillägger att ”vi har trots allt levt 

med lösningen i tre år men självklart är det inte lika effektivt som det skulle kunna ha varit”. 

Arnold och Nguyen (2006) menar att när en kund och en systemleverantör går samman för ett 

samarbete leder det till att systemleverantören får en bättra förståelse för kundens verksamhet. 

Det leder till att systemleverantören kan hålla en hög servicegrad som tillslut bidrar till att 

kundföretaget kan uppnå sina affärsmål lättare (Arnold & Nguyen, 2006). Konsulten på PP7 

tror definitivt att EV kan uppnå sina affärsmål därför att det är ett sådant kundföretag som 

PP7 matchar in med. Ngai et al. (2008) menar att kundföretaget ska välja det affärssystemet 

med det minsta gapet och med den högsta graden av passform. Det minskar på insatsen, tiden 

och risken för att förändra affärsprocesserna eller göra en anpassning senare i tiden (Ngai et 

al., 2008). 
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5 Slutsatser 
 

Syftet med uppsatsen är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för att uppnå en 

önskad anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och affärssystem, ur ett kund-

systemleverantörsperspektiv.  

 

5.1 Affärsprocessens struktureringsgrad påverkar anpassningen 

Utifrån de två studerade affärsprocesserna, den administrativa och den operativa processen, 

har studerandet resulterat i två olika fall. Det berodde på de två affärsprocessernas olika 

struktureringsgrad innan införandet av affärssystemet PP7. Den administrativa processen 

anses enligt ekonomichefen på EV vara ostrukturerad från början och resulterade därför i att 

den administrativa processen fick anpassas efter affärssystemets administrativa process. Att 

den administrativa processen hos EV fick anpassas efter affärssystemets administrativa 

process var för att sakta och säkert bygga upp en struktur. Idag har anpassningen till 

affärssystemet lett till att den administrativa processen är mer semistrukturerad och är mer 

flexibel att anpassas vid behov. Den administrativa processen efter införandet har fungerat 

problemfritt men, självklart finns det förbättringar och förenklingar i affärssystemets 

administrativa process.  

 

Vad gäller den operativa processen var den betydligt mer strukturerad vid 

affärssystemsinförandet än vad den administrativa processen var. Den operativa processen var 

beroende av ett annat sidosystem och som den operativa chefen på EV nämner var de inte 

riktigt redo att gå ifrån de arbetssätt de hade arbetat på sedan tidigare. Den operativa 

processen var mindre flexibel och medförde till att affärssystemet fick anpassas efter den 

operativa processen genom utveckling av olika specialanpassningar för att få med 

sidosystemet. Att affärssystemet fick anpassas efter den operativa processen på EV har idag 

blivit mycket problematiskt, både för EV men också PP7. På lång sikt behöver EV backa 

tillbaka vad gäller den operativa processen och istället följa affärssystemets operativa process 

anser både ekonomichefen och den operativa chefen på EV. Även PP7 behöver backa och ta 

tillbaka de specialanpassningarna som utvecklades då för att lösa problematiken. Dessa 

specialanpassningar som utvecklades på grund av att den operativa processen var i så hög 

grad strukturerad som den var då, har påverkat effektiviteten negativt för EV och den 

operativa chefen på EV menar att företaget aldrig kommer tillåta fler sådana 

specialanpassningar i framtiden. 

 

En viktig slutsats som kan dras avseende affärsprocessens struktureringsgrad, utifrån denna 

uppsatsstudie, är att den har en betydelse för att uppnå en önskad anpassningsgrad mellan 

kundens affärsprocess och affärssystemet. Affärsprocessens struktureringsgrad bör alltså vara 

mindre strukturerad och mer flexibel för att undvika specialanpassningar som leder till 

förändring- och utvecklingsarbeten senare i tiden.  

 

5.2 Viktigt med tydliga mål men också viktigt att delge målen 

Den empiriska studien visar mycket tydligt på kundsidan att tydliga mål är mycket viktigt för 

att uppnå en önskad anpassningsgrad mellan kundföretagets affärsprocess och affärssystemet. 

På systemleverantörssidan är det mindre tydligt ifall tydliga mål är en viktig framgångsfaktor. 

Konsulten på PP7 menar att det är mycket få kundföretag som kommer med konkreta och 

specifika mål, eller att de isåfall inte delger målen till systemleverantören. Konsulten på PP7 
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anser att ett införande fortfarande kan bli lyckat utan tydliga mål som baseras på erfarenheter 

från tidigare projekt. VDn på PP7 anser att det kan vara viktigt för kundföretaget eftersom det 

är tid, budget och omfattning som styr hur mycket kundföretaget är beredda att anpassa sig.  

 

I den empiriska studien hade kundföretaget EV en målbild enligt den operativa chefen på EV 

men, eftersom målbilden inte följdes medförde det till att införandeprocessen drog ut på tiden. 

Den negativa effekten av att införandeprocessen drog ut på tiden var att alla anställda på 

kundföretaget EV gick under en längre tid med ovisshet. Ovissheten medförde till dålig 

funktionalitet i vardagen som resulterade i att det kostade kundföretaget EV både tid men 

också pengar. Konsulten på PP7 anser inte att kundföretaget EV hade några konkreta eller 

specifika mål uttalade utan endast ett ungefärligt uppstartsdatum.  

 

Idag anser både ekonomichefen men också den operativa chefen på EV, i den empiriska 

studien, att de skulle behövt vara mer tydligare med målbilden redan innan införandet. 

Ekonomichefen och den operativa chefen på EV anser att kundföretaget i framtiden behöver 

vara mer tydliga avseende tidsaspekten samt mer tydliga med vad företaget vill uppnå men 

också vad som är möjligt att uppnå med målen. 

 

I den empiriska studien blev det återigen bekräftat att tydliga mål är en viktig framgångsfaktor 

hos kunden för alla typer av IT-projekt men, även avseende för att uppnå en önskad 

anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och affärssystemet. Slutsatsen som kan dras, i 

uppsatsstudien, är att det är mer viktigt för kunden med tydliga mål än vad det är för 

systemleverantören. Om kundföretaget EV hade varit tydliga med målbilden innan införandet 

hade införandet troligtvis inte dragit ut på tiden. Istället kunde fokus legat mer på att stötta 

och utbilda anställda på kundföretaget för att undvika ovissheten som påverkade 

kundföretagets effektivitet negativt. Förutom att det är viktigt för kunden med tydliga mål är 

det kanske mest viktigt att även delge och kommunicera om målen med systemleverantören.  

 

5.3 Kommunikationen är A-O 

I den empiriska studien visade det sig att kundföretaget och systemleverantören hade olika 

uppfattningar avseende kommunikationen. Konsulten på PP7 ansåg att kommunikationen 

fungerade bra och att det fanns bra personkemi sinsemellan. Enligt ekonomichefen och den 

operativa chefen på EV fanns det brist i kommunikationen, mellan kundföretaget och 

systemleverantören, under införandet av affärssystemet hos EV. Den bristfälliga 

kommunikationen var en av dem bidragande faktorerna till att affärssystemet fick anpassas till 

den operativa processen. Den operativa chefen på EV menar att systemet inte hade behövt 

vara såpass tillkrånglat som det är idag om de inte hade pratat förbi varandra. I själva verket 

fanns det kanske redan funktionaliteter som kunde täcka EV’s behov men, problemet var dels 

att EV inte var redo att gå ifrån sina gamla rutiner i den operativa processen men också att det 

möjligtvis kan ha funnits en del begreppsförvirringar. Begreppsförvirring är vanligt när båda 

parter använder sig av olika begrepp och kommer ifrån olika miljöer. Konsulten på PP7 menar 

även att det är mycket vanligt att man som kund och systemleverantör kommunicerar om 

olika saker under införandet, som leder till missförstånd någonstans.  

 

En slutsats som kan dras avseende kommunikationen är att det dels är viktigt med en tydlig 

och effektiv kommunikation mellan båda parter men, det är ännu viktigare att det finns en 

ömsesidig förståelse sinsemellan. I själva verket fanns det säkerligen en kommunikation som 

fungerade väl mellan EV och PP7. Varför kommunikationen uppfattades som både bra men 
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också bristande var nog för att den ömsesidiga förståelsen var mer bristfällig än 

kommunikation sig själv.  

 

5.4 Modifiering av analysmodellen 

Utifrån den empiriska studien har ytterligare två framgångsfaktorer identifierats: Ömsesidig 

förståelse och transparens. Den tidigare analysmodellen (se Figur 2) har modifierats om till ett 

bättre förslag över framgångsfaktorer för att uppnå en önskad anpassningsgrad mellan 

kundens affärsprocess och affärssystemet (se Figur 3). 

 

Den första faktorn som identifierats är ömsesidig förståelse. Ömsesidig förståelse avser finnas 

i ett kund−systemleverantörssamarbete. Den andra faktorn som identifierats och tillkommit är 

transparens. Transparens avser finnas hos systemleverantören. Den operativa chefen på EV 

menar att det måste finnas transparens hos systemleverantörer i allmänhet. Med transparent 

menas det alltså med att systemleverantörer måste vara ärliga med vad som faktiskt finns i 

systemet idag och vad som finns i systemet imorgon och när imorgon är. Den operativa 

chefen på EV menar att systemleverantörer oftast är väldigt bra på att lova mer än vad som 

går att hålla.  

Figur 3: Föreslagen modifierad analysmodell över framgångsfaktorer för att  

              uppnå önskad anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och affärssystem. 

Källa:    Författaren.   

 

5.5 Fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att studera vidare i hur kundföretaget EV och systemleverantören 

PP7 ska gå tillväga med förändringsarbetet och lösa problematiken bakom 

affärssystemsanpassningen till den operativa processen. En annan fortsatt studie skulle kunna 
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vara att studera flera olika kundföretag och jämföra, beskriva och identifiera en misslyckad 

och en lyckad anpassning mellan kundens affärsprocess och affärssystemet. En annan 

intressant studie kan vara att studera ett stort affärssystem och ett mindre affärssystem för att 

jämföra affärssystemens flexibilitet att anpassa sig till kundernas behov.  

  



49 

 

Källförteckning 
 

Skriftliga källor 

 
Akkermans, H and van Helden, K (2002), “Vicious and Virtuous Cycles in ERP Implementation: a 

Case Study of Interrelations between Critical Success Factors”, European Journal of Information 

Systems, 11 (1), 35-46.  

 

Arnold, S, Ngyuen, D (2006). “The value of consultant-client relationships: Perspectives from 

both sides of fence”. Academy of Management Annual Meeting Proceedings. 1-6. 

 

Belkhodja, O, Karuranga, E and Morin, GG (2012), “Reflections on the Client−Consultant 

Relationship”, Journal of General Management, 37 (3), 1-19. 

 

Burnard, P, Gill, P, Stewart, K, Treasure, E, Chadwick, B (2008), “Analysing and presenting 

qualitative data”. British Dental Journal, 204 (8), 429-432. 

 

Byrd, T.A, Lewis, B.R, Bryan R.W (2006), “The leveraging influence of strategic alignment 

on IT investment: an empirical examination”, Information & Management, (43) 3, 308–321. 

 

Coelho, T-A, Cunha, M-A, Souza Meirelles, F (2016). “The client-consultant relationship in 

ERP implementation in government: Exploring the dynamic between power and knowledge”, 

The International Journal of Government & Democracy in the Information Age, (21) 3, 307-

320. 

 

Computer Sweden (2011) ”Därför går det bra för små affärssystem”, 25 november. 

 

Davenport, TH (1998), “Putting the Enterprise into the Enterprise System”, Harvard Business 

Review, 76 (4), 121-131. 

 

Davis, J, LaMonica, M (1998). “Scooping up vanilla ERP”, InfoWorld, 20 (47), 1-3. 

 

De Haes, S and Van Grembergen, W (2009),”An Exploratory Study into IT Governance 

Implementations and its Impact on Business/IT Alignment”, Information Systems 

Management, (26) 2, 123-137. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 
Elragal, A och Haddara, M (2013), “The Impact of ERP Partnership Formation Regulations 

on the Failure of ERP Implementations”, Procedia Technology, 9, 527-535. 

 

Fredriksson, O. (2017). Analysmodeller: Introduktion till Analysmodeller. Karlstads 

universitet. Affärssystem 1: Analysmodeller. 

Hedman, J, Nilsson F & Westelius A .(2009). Temperaturen på affärssystem i Sverige. Lund: 

Studentlitteratur. 

HerbertNathan & Co (2018), Affärssystem för små och medelstora företag: En oberoende 

analys och översikt av den svenska marknaden för affärssystem. Stockholm. 



50 

 

Hong, K-K, Kim, Y-G (2002),”The critical sucess factors for ERP implementation: an 

organizational fit perspective”, Information & Management, 40 (1), 25-40.  

 

Ifinedo, P (2008), “Impacts of business vision, top management support, 

and external expertise on ERP success”, Business Process Management Journal, 14 (4), 551-

568. 

 

Juell-Skielse, G (2011), “Improving Organizational Effectiveness through Standard 

Application Packages and IT Services”, Department of Computer and Systems Sciences. 

 

Ko, D-G (2014), “The Mediating Role of Knowledge Transfer and the Effects of 

Client−Consultant Mutual Trust on the Performance of Enterprise Implementation Projects”, 

Information & Management, 51 (5), 541-550. 

 

Ko, D-G, Kirsch, L, King, W (2005), “Antecedents of knowledge transfer from consultants to 

clients in enterprise system implementation”, MIS Quarterly, 29 (1), 59-85. 

 

Lai F, Lai V, Li X (2013), “Transaction-Specific Investments, Relational Norms, and ERP 

Customer Satisfaction: A Meditation Analysis”, Decision Sciences, 44 (4), 679-711. 

 

Li, H-J, Chang, S-I, Yen, D-C (2017), “Investigating CSFs for the life cycle of ERP system 

from the perspective of IT governance”, Computer Standards & Interfaces, 50, 269-279. 

 

Maditinos, D, Chatzoudes, D and Tsairidis, C (2012), “Factors Affecting ERP System 

Implementation Effectiveness”, Journal of Enterprise Information Management, 25 (1), 60-

78. 

 

Martinez, LF, Ferreira, AI and Can, AB (2016), “Consultant−Client Relationship and 

Knowledge Transfer in Small- and Medium-sized Enterprises Change Processes”, 

Psychological Reports, 118 (2), 608-625. 

 

Mason, M (2010), “Sample Size and Saturation in PhD Studies Using Qualitative Interviews”, 

Forum Qualitative Social, 11 (3), 1-14. 

 

Mayhe, M, Ramayah, T, Mishra, A (2016), “The role of absorptive capacity, communication 

and trust in ERP adoption”, The Journal of Systems and Software, 119, 58-69. 

 

Melin, U (2010), “The Enterprise System as a Part of an Organization’s Administrative 

Paradox”, Journal of Enterprise Information Management, (23) 2, 181-200. 

 

Millet, P-A (2013), “Toward a model-driven alignment-oiented ERP methodology”, 

Computers in Industry, 64 (4), 402-411.  

 

Motiwalla L, Thompson, J. (2014). Enterprise Systems for Management. Harlow: Pearson 

Education Limited. 

 

Ngai, E.W.T, Law, C.C.H, Wat, F.K.T (2008), “Examining the critical success factors in the 

adoption of enterprise resource planning”, Computers in Industry, 59 (6), 548-564. 



51 

 

Nilsson, A. G. (2009). Från standardsystem till affärssystem- : en fråga om möjligheter? I 

Temperaturen på Affärssystem i Sverige (s. 145–164). Lund: Studentlitteratur 

 

Orlikowski, WJ (1993), “CASE Tools as Organizational Change: Investigating Incremental 

and Radical Changes in Systems Development”, MIS Quarterly, 17 (3), 309-340. 

Parthasarathya, S, Sharma, S (2016),”Efficiency analysis of ERP packages—A customization 

perspective”, Computers in Industry, 82, 19-27. 

Patel, R, Davidson, B. (2013). Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur: Lund. 

Richter-von Hagen, C, Ratz, D, Povalej, R (2005), “Towards Self-Organizing Knowledge 

Intensive Processes”, Journal of Universal Knowledge Management, 2, 148-169. 

Robson, C. (2007). How to do a research project:a guide for undergraduate students. 

Malden, MA: Blackwell. 

Somers, T, Nelson, K (2001) “The Impact of Critical Success Factors across the Stages of 

Enterprise Resource Planning Implementations”, Proceedings of the 34th Hawaii 

International Conference on Systems Sciences, 1-10.  

Thong, J, Yap, C-S, Raman, K.S (1996), “Top Management Support, External Expertise  

and Information Systems Implementation in Small Businesses”, Information Systems 

Research, 7 (2), 248-267. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wang, S and Noe, RA (2010), “Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future 

Research”, Human Resource Management Review, 20 (2), 115-131. 

Weill, P, Olson, M.H (1989), “An assessment of the contingency theory of management 

information systems”, Journal of Management Information System, 6 (1), 59-85. 

Whitener, EM, Brodt, SE, Korsgaard, MA and Werner, JM (1998), “Managers as Initiators of 

Trust: An Exchange Relationship Framework for Understanding Managerial Trustworthy 

Behavior”, Academy Management Review, 23 (3), 513-530. 

 

Muntliga källor 

 
Björklund Fredrik, Operativchef på Edekyl & Värme AB. Personlig intervju 2018-05-04, 

Örebro 

 

Bååth Birgitta, VD på PP7 Affärssystem. Personlig intervju 2018-05-04, Örebro, 

 

Jarmenius Johanna, Ekonomichef på Edekyl & Värme AB. Personlig intervju 2018-03-01 & 

2018-05-02, Örebro.  

 

Lind Magnus, Konsult på PP7 Affärssystem. Personlig intervju 2018-05-02, Örebro.  



52 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Begreppstabell 

Begrepp Definition Källa 

Affärssystem  Ett heltäckande system 

som kan täcka ett helt 

företags 

informationsförsörjning 

via en central databas.  

Nilsson (2001), 

Davenport (1998) 

Affärsprocess En serie av uppgifter eller 

grupperade aktiviteter för 

att uppnå en 

affärsfunktion eller ett 

mål.  

Motiwalla och 

Thompson (2014) 

Affärsprocess−affärssystemsanpassning När det finns en hög grad 

av anpassning mellan 

kraven från kundföretaget 

och affärssystemet. 

Parthasarathy och 

Sharma (2016) 

Branschkunskap Systemleverantören måste 

få med sig sin kunskap 

om sin produkt men också 

kunskapen om 

införandeprocessen 

eftersom kunskapen om 

att införa ett nytt 

affärssystem inte sitter 

hos kunden. 

Sarker et al. (2012), 

Ko (2014) 

Effektiv kommunikation En nyckel till en 

tillförlitlig 

kund−konsultrelation 

Wang och Chen 

(2006) 

Konsultexpertis En kritisk 

framgångsfaktor vid 

införandet av ett nytt 

affärssystem. Deras roll är 

att överföra 

affärssystemskompetens 

och kunskaper till 

kundföretaget. 

Ko (2014) 

Kundtillfredsställelse  När systemleverantören 

gör investeringar i 

projektet så som att förstå, 

designa, omforma och 

konfigurera 

affärssystemet ökar 

kundens tillfredsställelse  

Lai et al. (2013) 

Kunskapsöverföring Utbyte av idéer och 

kunskaper som möjliggör 

innovativa lösningar samt 

Nesheim och 

Hunskaar (2015) 
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förbättring på kvalitén 

under införandet. 

Stöd från högsta ledningen En kritisk 

framgångsfaktor vid 

införandet av ett 

affärssystem. Högsta 

ledningens roll är att 

engagera sig och motivera 

de anställda till 

affärssystemsbytet. 

Somers och Nelson 

(2001), Akkersmans 

och van Helden 

(2002) 

Tydliga mål En kritisk 

framgångsfaktor vid 

införandet av ett 

affärssystem. De 

sammanhängande och 

oftast konkurrerande 

målen är; tid, budget och 

omfattning. 

Somers och Nelson 

(2001), Akkersmans 

och van Helden 

(2002) 

Ömsesidigt förtroende Involverar alltid två parter 

och spelar en viktig roll 

för att kunna utbyta 

förmåner med varandra   

Ko (2014) 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Kund 
 

Helhetsfråga 
0. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer i en kund-systemleverantörsrelation 

för att nå en önskad anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och affärssystemet?  

Kund 
1. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos kunden som påverkar kund-

systemleverantörssamarbetet (vid införandeprocessen?) 

1.1. Anser du att Tydliga mål är en viktig framgångsfaktor hos kunden som påverkar 

kund-systemleverantörssamarbetet (vid införandeprocessen?) 

1.1.1. Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

1.1.2. Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

1.2. Hade ni Tydliga mål såsom tid, budget, omfattning vid införandet av affärssystemet?  

1.2.1. Om ja, hur påverkade det resultatet?  

1.2.2. Om nej, hur påverkade det resultatet?  

1.3. Anser du att Stöd från högsta ledningen är en viktig framgångsfaktor som påverkar 

kund-systemleverantörssamarbetet (vid införandeprocessen?) 

1.3.1. Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

1.3.2. Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

1.3.3. Hade ni Stöd från högsta ledningen vid införandet av affärssystemet? 

1.3.4. Om nej, hur påverkade det resultatet? 

1.3.5. Om ja, hur påverkade det resultatet?  

1.3.6. Om ja, hur upplevde du deras engagemang?  

1.3.7. Om ja, upplevde du att de motiverade de anställda? 

1.4 Anser du att kunskap om Affärsprocessens design är en viktig framgångsfaktor som 

påverkar kund-systemleverantörssamarbetet (vid införandeprocessen?) 

1.4.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

1.5 Hur strukturerad är affärsprocessen?(Förklara struktureringsgraden) 

1.5.1  Påverkade struktureringsgraden införandet av affärssystemet?  

1.5.2  Om ja, på vilka sätt påverkade den? 

1.6 Hur flexibelt är det att ändra affärsprocessen? 

1.6.1 Om flexibelt, fick ni ändra om affärsprocessen under införandet? 

1.6.2 Om ja, hur påverkade det er? 

1.6.3 Om inte flexibelt, var affärssystemet tvunget att anpassas efter 

affärsprocessen? 

1.6.4 Om ja, hur påverkade det er?  

Systemleverantör 
2. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos systemleverantören som 

påverkar kund-systemleverantörssamarbetet (vid införandeprocessen?) 

2.1 Anser du att Konsultexpertis är en viktig framgångsfaktor hos systemleverantören som 

påverkar kund-systemleverantörssamarbetet (vid införandeprocessen?) 

2.1.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

2.1.2 Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt?  

2.2 Anser du att konsulten överförde kunskap om affärssystemet till er? 

2.2.1 Om ja, på vilka sätt gjorde konsulten det?  
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2.2.2 Om nej, på vilka sätt påverkade det er? 

2.3 Anser du att konsulten hanterade era förväntningar på affärssystemet väl? 

2.3.1 Om ja, på vilka sätt då? 

2.3.2 Om nej, varför inte? 

2.4 Anser du att Branschkunskap är en viktig framgångsfaktor hos systemleverantören  

       som påverkar kund-systemleverantörssamarbetet (vid införandeprocessen?)  

2.4.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

2.4.2  Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

2.5 Anser du att systemleverantören har tillräckliga kunskaper om införandeprocessen? 

2.5.1 Om ja, på vilka sätt uppvisade systemleverantören den kunskapen? 

2.5.2 Om nej, hur påverkade det er? 

2.6 Anser du att systemleverantören har tillräckliga kunskaper för att supporta 

affärssystemet och er?  

2.6.1 Om ja, på vilka sätt kan de supporta er?  

2.6.2 Om nej, hur påverkar det er? 

2.7 Anser du att kunskap om Affärssystem är en viktig framgångsfaktor hos 

systemleverantören som påverkar kund-systemleverantörssamarbetet (vid 

införandeprocessen?) 

2.7.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

2.7.2 Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt?  

2.8 Anser du att affärssystemet är av bästa praxis? (Med det menar  att affärssystemet inte 

behöver modifieras någonting, utan det är 100% färdigt att använda) 

2.8.1 Om ja, på vilka sätt är den av bästa praxis? 

2.8.2 Om nej, på vilka sätt är den inte av bästa praxis? 

2.9 Anser du att affärssystemet är av låg eller hög anpassningsgrad i dagsläget? 

2.9.1 Om låg, på vilka sätt då? 

2.9.2 Om hög, på vilka sätt då?  

 

Kund-Systemleverantörssamarbete 
 

3. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer för att få till ett bra samarbete 

mellan kund och systemleverantör?  

3.1 Anser du att Kunskapsöverföring är viktigt vid ett kund systemleverantörssamarbete? 

3.1.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

3.1.2 Om ja, hur tror du man uppnår kunskapsöverföring på bästa sätt?  

3.1.3 Om ja, hur har utbyte av kunskap och information gått till under införandet av 

ert affärssystem?  

      3.2  Anser du att Effektiv kommunikation är viktigt vid ett kund -

systemleverantörssamarbete?  

            3.2.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt?  

            3.2.2 Om ja, hur tycker du att kommunikationen har fungerat mellan båda parter?  

            3.2.2 Anser du att ni kommunicerade om olika saker när ni pratade om behov, mål och  

                önskemål? (Olika affärsspråk t.ex.) 

            3.2.3 Om ja, hur påverkade det er? 

            3.2.4 Om ja, hur löste ni dem problemen? 

3.4 Anser du att Ömsesidigt förtroende är viktigt vid ett kund-systemleverantörssamarbete? 

            3.4.1 Om ja på vilka sätt är det viktigt? 

            3.4.2Vilka faktorer anser du är kritiska för att bygga upp ett 

                förtroende mellan en systemleverantör och en kund? 

3.5 Anser du att förtroendet blir starkare om ni har upprepade interaktioner sinsemellan? 
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              3.5.1 Om ja, på vilka sätt då?  

3.6 Forskare pratar om att använda sig av psykologiska kontrakt. Det är ett oskrivet kontrakt  

            för att kunna säkerställa att förväntningar och skyldigheterna är uppfyllda  

            både av systemleverantören men också kundföretaget. Känner du till psykologiska 

kontrakt? 

       3.6.1 Om ja, hur anser du att ett sådant kontrakt påverkar förtroendet? 

       3.6.2 Om nej, hur anser du att ett sådant kontrakt skulle ha påverkat förtroendet?  

 

Önskad anpassningsgrad 
4. Vilka är enligt din mening viktiga indikatorer på att kundföretaget uppnått en önskad 

anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och affärssystem?  

4.1 Anser du att affärsprocessen och affärssystemet har uppnått en önskad anpassningsgrad?  

          4.1.1 Om ja, på vilka sätt då? 

          4.1.2 Om nej, på vilka sätt då?  

4.2. Anser du dig vara tillfredsställd med den önskade anpassningsgraden mellan 

affärsprocessen och affärssystemet? 

          4.2.1 Om ja, på vilka sätt då? 

          4.2.2 Om nej, på vilka sätt då? 

4.3. Anser du att det är en så pass önskad anpassningsgrad mellan affärsprocessen och 

affärssystemet att ni kan uppfylla era affärsmål?  

          4.3.1 Om ja, på vilka sätt då? 

          4.3.2 Om nej, på vilka sätt då?  
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Bilaga 3 - Intervjuguide Systemleverantör 

 

Helhetsfråga 
0. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer i en kund-systemleverantörsrelation 

för att nå en önskad anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och affärssystemet? 

 

Kund 
1. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos kunden som påverkar kund-

systemleverantörssamarbetet (vid införandeprocessen)? 

 

1.1 Anser du att Tydliga mål hos kunden är en viktig framgångsfaktor som påverkar 

kund-systemleverantörssamarbetet? 

1.1.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

1.1.2 Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

1.1.3 Hade kunden Tydliga mål såsom tid, budget, omfattning vid införandet 

av affärssystemet?  

1.1.4 Om ja, hur påverkade det resultatet?  

1.1.5 Om nej, hur påverkade det resultatet?  

 

1.2 Anser du att Stöd från högsta ledningen är en viktig framgångsfaktor som påverkar 

kund-systemleverantörssamarbetet?  

1.2.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

1.2.2 Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

1.2.3 Känner du till om kundföretaget hade Stöd från högsta ledningen vid 

införandet av affärssystemet? 

1.2.4 Om ja, hur upplevde du deras engagemang?  

1.2.5 Om ja, upplevde du att de motiverade de anställda? 

 

1.3 Anser du att kunskapen om Affärsprocessens design är en viktig framgångsfaktor 

som påverkar kund-systemleverantörssamarbetet (vid införandeprocessen)? 

1.3.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

1.3.2  Fick du någon uppfattning om hur strukturerad affärsprocessen 

var?(Förklara struktureringsgraden) 

1.3.3 Påverkade struktureringsgraden införandet av affärssystemet?  

1.3.4 Om ja, på vilka sätt påverkade den? 

1.3.5 Fick du någon uppfattning om hur flexibelt det var att ändra 

affärsprocessen? 

1.3.6 Om flexibelt, fick kundföretaget ändra om affärsprocessen under 

införandet? 

1.3.7 Om ja, hur påverkade det er? 

1.3.8 Om inte flexibelt, fick ni anpassa affärssystemet efter affärsprocessen? 

1.3.9 Om ja, hur påverkade det er?  

Systemleverantör 
2 Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos systemleverantören som 

påverkar kund-systemleverantörssamarbetet (vid införandeprocessen)? 



58 

 

2.1 Anser du att Konsultexpertis är en viktig framgångsfaktor hos systemleverantören 

som påverkar kund-systemleverantörssamarbetet (vid införandeprocessen?) 

2.1.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

2.1.2  Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt?  

2.1.3 Anser du att du bidrog med kunskap om affärssystemet till 

kundföretaget? 

2.1.4 Om ja, på vilka sätt gjorde du det?  

2.1.5  Om nej, hur påverkade det kundföretaget?  

2.1.6 Anser du att du hanterade kundens förväntningar på affärssystemet 

väl? 

2.1.7 Om ja, på vilka sätt då? 

2.1.8 Om nej, varför inte? 

 

2.2  Anser du att Branschkunskap är en viktig framgångsfaktor hos 

systemleverantören som påverkar kund-systemleverantörssamarbetet (vid 

införandeprocessen?)  

2.2.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

2.2.2 Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

2.2.3 Anser du att ni som systemleverantörer har nog med kunskap om 

införandeprocessen? 

2.2.4 Om ja, på vilka sätt då? 

2.2.5 Om nej, hur påverkade det projektet vid införandet? 

2.2.6 Anser du att ni som systemleverantörer har nog med kunskap att 

supporta affärssystemet?  

2.2.7 Om ja, på vilka sätt kan ni supporta kundföretaget?  

2.2.8  Om nej, hur påverkar det kundföretaget? 

 

2.3  Anser du att kunskap om Affärssystemet är en viktig framgångsfaktor hos 

systemleverantören som påverkar kund-systemleverantörssamarbetet (vid 

införandeprocessen?) 

2.3.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

2.3.2  Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

2.3.3 Anser du att affärssystemet är av bästa praxis? 

2.3.4 Om ja, på vilka sätt är den av bästa praxis? 

2.3.5 Om nej, på vilka sätt är den inte av bästa praxis? 

2.3.6 Anser du att affärssystemet är av låg eller hög anpassningsgrad? 

2.3.7 Om låg, på vilka sätt då? 

2.3.8 Om hög, på vilka sätt då?  

2.3.9 På vilka sätt påverkar det er om ni anpassar ert affärssystem efter 

kundens affärsprocess? 

2.3.10 Får ni problem med underhåll och uppgraderingar/uppdateringar vid 

specifika anpassningar? 

2.3.11 Om ja, hur löser ni sådana problem?  

2.3.12 Om nej, är det några andra saker som du känner blir problematiskt?  

 

 



59 

 

Kund-Systemleverantörssamarbete 
 

3. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer för att få till ett bra samarbete  

      mellan kund och systemleverantör?  

 

3.1 Anser du att Kunskapsöverföring är viktigt vid ett kund-systemleverantörssamarbete?  

       3.1.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

       3.1.2 Om ja, hur tror du man uppnår kunskapsöverföring på bästa sätt?  

       3.1.3 Om ja, hur har utbyte av kunskap och information gått till under införandet  

                av ert affärssystem?  

3.2. Anser du att Effektiv kommunikation är viktigt vid ett kund-systemleverantörssamarbete?  

       3.2.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt?  

       3.2.2 Om ja, hur tycker du att kommunikationen har fungerat mellan båda parter?  

       3.2.3 Anser du att ni kommunicerade om olika saker när ni pratade om behov, mål och  

                önskemål? (Olika affärsspråk t.ex.) 

       3.2.4 Om ja, hur påverkade det er? 

       3.2.5 Om ja, hur löste ni dem problemen? 

3.3 Anser du att Ömsesidigt förtroende är viktigt vid ett kund-systemleverantörssamarbete? 

       3.3.1 Om ja på vilka sätt är det viktigt? 

       3.3.2 Vilka faktorer anser du är kritiska för att bygga upp ett 

                förtroende mellan en systemleverantör och en kund? 

       3.3.3 Anser du att förtroendet blir starkare om ni har upprepade interaktioner 

sinsemellan? 

       3.3.4 Om ja, på vilka sätt då?  

       3.3.5 Forskare pratar om att använda sig av psykologiska kontrakt. Det är ett oskrivet 

kontrakt för att kunna säkerställa att förväntningar och skyldigheterna är uppfyllda både av 

systemleverantören men också kundföretaget. Känner du till psykologiska kontrakt? 

       3.3.6 Om ja, hur anser du att ett sådant kontrakt påverkar förtroendet? 

       3.3.7 Om nej, hur anser du att ett sådant kontrakt skulle ha påverkat förtroendet?  

 

Önskad anpassningsgrad 
4. Vilka är enligt din mening viktiga indikatorer på att företaget uppnått en önskad 

anpassningsgrad mellan kundens affärsprocess och affärssystem?  

 

4.1 Anser du att affärsprocessen och affärssystemet har uppnått en önskad anpassningsgrad?  

          4.1.1 Om ja, på vilka sätt då? 

          4.1.2 Om nej, på vilka sätt då?  

4.2. På vilka sätt tror du att ni som systemleverantörer kan bidra till att kunden blir 

tillfredsställd på bästa sätt? (Kundtillfredsställelse) 

         4.2.1 Anser du att kundföretaget är tillfredsställd med den önskade anpassningsgraden 

mellan affärsprocessen och affärssystemet? 

         4.2.2 Om ja, på vilka sätt då? 

         4.2.3 Om nej, på vilka sätt då? 

4.3 Anser du att det är en så pass önskad anpassningsgrad mellan affärsprocessen och 

affärssystemet att kunden kan uppfylla sina affärsmål?  

          4.3.1 Om ja, på vilka sätt då? 

          4.3.2 Om nej, på vilka sätt då?  

 

 

 


