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Sammanfattning 
 
Affärssystem är ett relativt nytt och outforskat ämne. Därför tyckte vi att det verkade 
intressant att ta reda på lite mer om ämnet. Affärssystem är standardiserade 
verksamhetsövergripande systemstöd och en integrerad del av företaget. Vi valde att 
fokusera oss på upphandlings- och implementeringsprocessen av ett affärssystem på 
grund av att det är den avgörande fasen för ett affärssystems vara eller icke vara. 
 
I vår uppsats har vi valt att undersöka hur upphandlings- och implementeringsprocessen 
på Stora Enso sett ut. De har under årets början (2007) infört ett nytt affärssystem 
(SAP/R3) i sin verksamhet. Vi ville ta reda på hur de gick tillväga för att få in systemet 
på bästa sätt. Likaså har vi valt att ta reda på hur utbildningen av slutanvändarna på 
företaget har fungerat.  
 
Syftet med uppsatsen är att försöka ge företag, som ska implementera ett nytt 
affärssystem i sin organisation, ett underlag och stöd. Vi vill också visa på vad som är 
viktigt att tänka på samt vilka delar det är värt att lägga större vikt vid.  
 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod. För att kunna genomföra vår analys har vi 
intervjuat två personer på Stora Enso som varit delaktiga i projektet för det nya 
affärssystemet. Den empiri vi tagit fram har vi så småningom sammankopplat i analysen 
med rådande teori inom ämnet.  
 
Vår slutsats visar att om de delaktiga involveras så tidigt som möjligt underlättas 
införandet av affärssystemet. Det är också viktigt med en bra kommunikation på 
företaget, likaså ger väl utarbetade strategier och genomförda planeringar att 
implementeringen underlättas. Till sist är det viktigt att företaget har de resurser som 
krävs samt att de lägger stor vikt vid utbildningen av slutanvändarna, vilket har varit en 
brist hos Stora Enso. 
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1. Inledning 
 

I det första kapitlet kommer vi att presentera en kort bakgrund till affärssystem, vilket 
leder oss fram till en problemformulering samt vårt syfte med uppsatsen. Till sist tar vi 
upp de avgränsningar vi gjort i vårt arbete.  

 

1.1 Bakgrund 

 
Vårt intresse för affärssystem grundar sig i att det är en stor del av ett företags 
verksamhet. För de flesta företag är affärssystem nödvändiga för att kunna bedriva en 
verksamhet och hänga med i utvecklingen. Vår tanke från början var att fokusera oss på 
affärssystem i sig och hur de underlättar för företagen i sin verksamhet. Det visade sig 
dock vara ganska omfattande. Vi uppmärksammade istället att många affärssystem inte 
kommer i bruk eller har den effekt på företag som är meningen. Det sker på grund av att 
implementeringen av affärssystemet i verksamheten är bristfällig och inte tillräckligt väl 
genomförd. Då vi upptäckte att affärssystem är ett relativt nytt ämne samt att det inte 
finns så mycket forskat om själva implementeringsfasen tyckte vi att det verkade väldigt 
intressant Vi valde därför att basera uppsatsen på implementeringen av affärssystem. 
Vidare ska vi också titta på hur utbildning av slutanvändarna samt hur upphandlingen av 
ett nytt affärssystem ser ut.   
 
Affärssystem har utvecklats mycket, främst informationssystem och IT-baserade 
systemstöd har en rik historik. Enligt Magnusson och Olsson (2005) kan utvecklingen av 
de nuvarande affärssystemen härledas tillbaka till tidigt 1970-tal. Redan då hade 
företagen som agerade på marknaden i stort sett samma tillverkningsförfarande och det 
var ganska lätt att överföra tillvägagångssättet för resursplanering från ett företag till ett 
annat. Istället för att skapa specialanpassade system valde de att packa om sina produkter 
som standardsystem. Leverantörerna skapade därmed en möjlighet att sälja sina system 
till hela industrin och alltså inte bara till en kund. Under 80-talet kom det ett mer 
övergripande fokus på hela materialhanteringen och systemet fick därför även ett mer 
verksamhetsövergripande status. Under 1990-talet skedde en snabbare spridning av 
verksamhetsövergripande systemstöd. Detta på grund av att de tekniska förutsättningarna 
förändrades och fler kostnadseffektiva alternativ skapades för att sänka tröskeln till 
teknikanvändning som stöd för verksamheten. I slutet av 90-talet framfördes en lösning 
som binder samman och integrerar verksamhetens applikationer inom de existerande 
systemen. I början av 2000-talet har mer och mer gått mot utvecklandet av öppna 
standarder. Det här på grund av en ökad teknikutveckling eller snarare teknikanvändning. 
Magnusson och Olsson (2005) nämner om en konferens som ägde rum under sommaren 
2005 i Tyskland. Då beskrev forskningschefen, för en av de ledande 
affärssystemsleverantörerna, strategin att fram till 2007 ska det uteslutande arbetas på att 
överföra hela affärssystemet med tillhörande sidostöd till en SOA- (Service Oriented 
Architecture) baserad plattform (Magnusson och Olsson, 2005).  
 
För studien av vår uppsats har vi valt att använda Stora Ensos bruk i Skoghall som 
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föremål. Det eftersom att de nyligen infört ett nytt affärssystem (SAP/R3) i sin 
organisation, vilket kan medföra vissa svårigheter. SAP/R3 är en världsledande 
leverantör av affärssystem och har funnits i över 30 år (www.sap.com).  
 

1.2 Problemställning 

 
Vi kommer i uppsatsen att fokusera på upphandlingen och implementeringen av ett nytt 
affärssystem på Stora Enso i Skoghall. Vi kommer att undersöka vilka förberedelser och 
åtgärder som krävs för att ett nytt system ska kunna föras in på bästa sätt. Detta leder oss 
fram till frågeställningen: 
 
Vad är det viktigt att göra och ta hänsyn till vid implementeringen av ett nytt 
affärssystem?  
 
Eftersom upphandling och utbildning är en stor del av i införandeprocessen har vi även 
valt att titta närmare på hur dessa delar ser ut och fungerar för företaget då de ska införa 
ett nytt affärssystem. 

1.3 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att skapa en klarare bild av vad som är viktigt för ett företag att 
tänka på vid införandet av ett nytt affärssystem. Vi vill ge läsare av denna uppsats, både 
de som ska införa nya system i sin verksamhet men även andra intresserade, en inblick i 
vad de ska och bör tänka på vid implementeringen av ett nytt affärssystem. Vi vill alltså 
och ge ett stöd så att implementeringen blir så effektivt genomförd som möjligt.   
 

1.4 Avgränsning 

 
Ett byte av ett affärssystem innebär omfattande förändringar för hela det berörda 
företaget. Vi har valt att avgränsa oss till själva implementeringen då vi anser att det blir 
ett lagom stort undersökningsområde och där vi vet att det finns mycket intressant 
information att hämta. 
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2. Metod 
 

I metodkapitlet kommer vi först ge en bild av vad metod är och sedan ge en beskrivning 
av vårt tillvägagångssätt. Vi vill alltså i följande avsnitt ge läsaren en inblick i hur vår 
metod för att genomföra uppsatsen har sett ut. Det för att ge läsaren en inblick samt en 
bättre förståelse för hur vi kommit fram till våra resultat.  

 

2.1 Vad är metod? 

 
Metod är enligt Mathilda White Riley (1963) ”ett redskap, ett sätt att lösa problem och 
komma fram till ny kunskap”. För att en metod ska kunna användas i ett 
samhällsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete måste följande grundkrav vara 
uppfyllda enligt Hellevik (1980). 
 

1 Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. 
2 Ett systematiskt urval av information måste kunna genomföras. 
3 Utnyttja informationen på bästa sätt. 
4 Resultaten ska presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska 

hållbarheten. 
5 Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga 

förhållanden man som forskare står inför för att detta ska kunna leda till ett 
fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete och till ökad förståelse. 

 
Kraven är dock inte helt självklara eller oproblematiska och det kan visa sig svårt att ge 
ett entydigt svar på frågan om hur den sociala verkligheten är beskaffad. Det är svårt att 
inom samhällsvetenskapen se vad som är sanning, vilket också gör det svårt att se den 
samhällsvetenskapliga kunskapsprocessen som ett skeende. Då säker kunskap ska 
fastställas utvidgas gränserna ständigt och närmar sig därmed en fullständig sanning om 
samhället (Holme och Solvang 1997). 
 
Metodkunskap behövs för att kritiskt kunna bedöma hur resultatet av en undersökning 
orsakas av metoden, eller om resultatet är en korrekt bild av verkligheten. För att kunna 
skilja de resultat som orsakas av metoden (metodologiska förklaringar) från de resultat 
som orsakas av verkligheten (substantiella förklaringar) är god kunskap om metod en 
nödvändighet. För att kunna genomföra en undersökning tvingar metoden forskaren till 
att gå igenom vissa steg. Likaså ska metoden på ett systematiskt sätt hjälpa till att ställa 
kritiska frågor om de val som görs och konsekvenserna av dessa val. En undersökning 
ska alltså vara en metod att samla in empiri. Denna empiri bör uppfylla två krav, dels 
måste empirin vara giltig och relevant (valid) och dels måste den vara tillförlitlig och 
trovärdig (reliabel) (Jacobsen, 2002).  
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2.1.1 Induktion och deduktion 

 
Ett av de centrala problemen inom filosofin, metavetenskapen och inom allt vetenskapligt 
arbete är hur teori ska relateras till verklighet. Två begrepp som Patel och Davidson 
(2003) anger, vilka forskare kan arbeta med för att relatera teori och empiri, är deduktion 
och induktion (Patel och Davidson, 2003). 
 
Andersen (1998) kallar deduktion för bevisföringens väg och induktion för upptäcktens 
väg. Jacobsen (2002) beskriver deduktion som att gå ”från teori till empiri" och induktion 
beskrivs som att gå ”från empiri till teori”. Vår uppsats baseras på en induktiv ansats om 
man går utifrån Jacobsens synvinkel. Andersen (1998) skriver vidare att de båda anger 
tillvägagångssätt, varifrån vetenskapliga slutsatser kan dras (Andersen, 1998). Ett 
kännetecken på ett deduktivt arbetssätt är att slutsatser om enskilda företeelser dras 
utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Ur den befintliga teorin härleds 
hypoteser som senare empiriskt, i det aktuella fallet, prövas. Objektiviteten i forskningen 
anses med ett deduktivt arbetssätt kunna stärkas. Detta på grund av att utgångspunkten tas 
i redan befintlig teori och därmed blir forskningsprocessen i mindre grad påverkad av 
forskarens subjektiva uppfattningar (Patel och Davidson, 2003).  
 
Med ett induktivt arbetssätt sägs forskaren, enligt Andersen (1998), utifrån en enskild 
händelse sluta sig till en princip eller generell lagbundenhet. Utgångspunkten blir alltså 
att gå från empiri för att sedan sluta sig till generell kunskap om teorin (Andersen, 1998). 
Patel och Davidson (2003) anser att det finns en stor risk eftersom forskaren egentligen 
inte vet något om teorins räckvidd, generalitet. Induktion innebär alltså att vi som 
forskare ska upptäcka något som kan formuleras i en teori och även om vi inte arbetar 
utifrån en tidigare teori, arbetar vi inte helt förutsättningslöst. Även en induktivt 
arbetande forskare har egna idéer och föreställningar för de teorier som produceras (Patel 
och Davidson, 2003).  
 

2.2 Tillvägagångssätt 

 
Inom samhällsvetenskapen brukar två olika angreppssätt urskiljas. Det görs med 
utgångspunkt från den information som undersöks - mjukdata eller hårddata - och då talas 
det om kvantitativa och kvalitativa metoder. Den viktigaste skillnaden mellan dessa två är 
hur vi använder oss av siffror och statistik. Valet av metod bör göras utifrån den kunskap 
och den frågeställning som vill undersökas (Holme och Solvang, 1997).  
 
Den kvantitativa metoden har som utgångspunkt att den sociala verkligheten kan mätas 
med hjälp av metoder och instrument. Dessa ger i sin tur information i form av siffror. 
Frågeformuläret med givna svarsalternativ är det klassiska kvantitativa mätinstrumentet. 
Då svarsalternativen är definierade i förväg, av en undersökare, förutsätter detta att 
forskaren har kunskap om det fenomen han ska undersöka.  
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Den kvalitativa metoden kan ses som en reaktion på det naturvetenskapliga sättet att 
angripa sociala fenomen. Kvalitativa metoder är till skillnad från kvantitativa metoder 
flexibla och kan därför anpassa datainsamlingen till den verklighet som 
forskningsobjektet befinner sig i (Jacobsen, 2002). 
 
De kvantitativa metoderna har sin styrka i att kunna göra statistiska generaliseringar. 
Därmed kan en viss säkerhet uttalas om uppfattningar och åsikter hos alla de enheter 
utifrån var urvalet har gjorts. Kvalitativa metoders styrka är att de visar på 
totalsituationen, det vill säga en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sociala 
processer och sammanhang. (Holme och Solvang, 1997). I vår uppsats har vi baserat 
empirin på intervjuer och därmed blir den kvantitativa metoden inte tillämplig för oss. 
Istället har vi använt oss av en kvalitativ metod. 
 
Styrkan i en kvalitativ intervju ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal. Därmed är det en intervjuform där vi som forskare inte 
har utövat någon styrning vad gäller undersökningspersonerna, tvärtom strävar vi efter att 
låta intervjupersonerna påverka samtalets utveckling. Forskarnas, det vill säga våra egna 
förväntningar och förutsättningar av social- och utbildningskaraktär är centrala. Alltså 
formar vi själva den förståelse och de upplevelser vi har av företeelsen i fråga. Att 
genomföra en kvalitativ intervju är en mycket krävande form av informationsinsamling 
och de kan omfatta 1-3 timmar (Holme och Solvang, 1997). För vår uppsats behövde vi 
cirka en timme per intervju.  
 

2.2.1 Urvalet 

 
Urvalet av undersökningspersoner är, enligt Holme och Solvang (1997), en avgörande del 
av undersökningen. Om fel personer hamnar i urvalet kan det leda till att hela 
undersökningen blir värdelös i relation till den utgångspunkt som finns vid forskningens 
start. Syftet med kvalitativa intervjuer ska alltså vara att öka informationsvärdet och 
skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det som studeras. 
Urvalet av undersökningsenheterna ska därför varken ske slumpmässigt eller tillfälligt 
utan ske utifrån vissa formulerade kriterier som är strategiskt och teoretiskt definierade 
(Holme och Solvang, 1997). Då urvalet är en väldigt viktig del av undersökningen anser 
vi att det gäller att få kontakt med rätt forskningsobjekt. Detta för att kunna genomföra ett 
kvalitativt arbete med hög reliabilitet och validitet.  
 
Några strategier för att komma fram till målet är för det första att det är viktigt att få ett så 
stort informationsinnehåll som möjligt. Detta görs genom att försäkra sig om största 
möjliga variationsbredd i urvalet. För det andra kan informationsinnehållet ökas genom 
att använda intervjupersoner som kan antas har rikligt med kunskap om de företeelser 
som undersöks. Det är också viktigt att välja en bra urvalsmetod och Holme och Solvang 
(1997) skiljer mellan informant- och respondentintervju. En respondentintervju går ut på 
att forskaren intervjuar personer som är delaktiga i den företeelse som studeras. 
Informantintervjun innebär å andra sidan att forskarna pratar med en person som själv 
står utanför den företeelse som studeras men har mycket att säga om den. Därför kan man 
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säga att en informant är en ”ersättningsobservatör” (Holme och Solvang, 1997).  
 
Vi kommer att genomföra en respondentintervju. Det baseras på att vi kommer intervjua 
två personer som har stor delaktighet i implementeringsfasen av Stora Ensos nya 
affärssystem. Eftersom Fredrik, en av författarna till uppsatsen, hade kontakter på Stora 
Enso gick det väldigt smidigt att få kontakt med de personer på företaget som hade bäst 
kunskap om införandet av SAP/R3. Det i sin tur ledde till att vi fick mailadresser till tre 
personer som hade anknytning till implementeringen av det nya affärssystemet. Av dessa 
var det sedermera två som ställde upp på en intervju.  
 

2.2.2 Intervjuprocessen 

 
En fördel med kvalitativa intervjuer är, enligt Kvale (2001), att de har stor öppenhet, det 
finns alltså inga standardtekniker eller regler. Vissa standardval av metoder kan dock 
förekomma. Öppenheten och flexibiliteten hos intervjun samt dess många avgöranden på 
intervjuplatsen ställer hårda krav på intervjuarnas förberedelser och kompetens (Kvale, 
2001). Forskarna använder sig av standardiserade frågeformulär för att det normalt inte 
ska finnas för stor styrning hos dem. Istället är tanken att de synpunkter som framhävs är 
ett resultat av undersökningspersonernas egna uppfattningar. Det är därför bra att dessa i 
största möjliga utsträckning får styra utvecklingen av intervjun. De frågor som av 
forskarna skrivits ner i en manual eller handledning behöver nödvändigtvis inte följas till 
punkt och pricka. Något som är bra att tänka på är att intervjun täcker de områden som 
undersöks (Holme och Solvang, 1997). Vi valde att utgå från en intevjumall men 
samtidigt som intervjun pågick, ställde vi också följdfrågor. Tanken bakom det var att få 
ut mesta möjliga information från respondenterna till de delar vi ansåg vara nödvändiga 
för att kunna genomföra vår analys.  
 
Vi i vår uppsats arbetar utefter en kvalitativ metod vilken är mer öppen för ny 
information. Därmed är sådana metoder ofta förenade med mer induktiva ansatser enligt 
Jacobsen (2002). 
 
Angående intervjusituationen är det, enligt Holme och Solvang (1997), viktigt att 
forskaren kan sätta sig in i och förstå hur den intervjuade upplever sin situation. Det är 
viktigt att förstå och följa upp de problemområden som den intervjuade berättar om. På så 
vis får vi fram intressanta och viktiga fakta. Det är också en krävande situation att bli 
intervjuad på grund av att respondenterna ska både redovisa och argumentera för sina 
åsikter. En relation kan uppstå mellan forskaren och den intervjuade, vilken präglas av 
tillit. Därmed blir undersökningssituationen meningsfull för båda parter. Att delta i en 
intervju måste vara frivillig och den intervjuade måste få reda på vad den medverkar i. 
Bara utifrån det kan det nödvändiga förtroendet byggas upp (Holme och Solvang, 1997).  
 
En intervju bör spelas in med hjälp av en kassettbandspelare (Holme och Solvang, 1997). 
Enligt Bell (2006) kan det dock inte förutsättas att alla respondenter accepterar att bli 
inspelade men trots det är inte intervjun bortkastad. Istället får forskaren skriva fort och 
utveckla ett förkortningssystem. Därmed skapas en möjlighet att efter intervjun skriva ut 
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det som noterats och det som fortfarande finns i minne (Bell, 2006). För att fånga upp så 
mycket som möjligt av intervjuerna valde vi att spela in dem på kassettband. Vi gjorde så 
eftersom det inte var till något besvär för någon av de bägge intervjuobjekten samt att det 
skulle underlätta för oss att lättare fokusera på respondentens svar och därmed ställa 
relevanta följdfrågor, vilka skulle vara till nytta för vårt arbete. 
 
Bell (2006) skriver om att det alltid finns en risk för att få en viss skevhet i resultaten. Det 
beror på att intervjuarna är människor och inte maskiner och kan därför påverka 
respondenterna på ett sätt som inte bör vara medvetet. Många olika faktorer kan leda till 
skevhet och det finns risker med undersökningar som genomförs av forskare som är 
starkt engagerade i den frågeställning som studeras. Det gäller därför att vara på sin vakt 
och vara kritisk angående tolkningen av data, det vill säga att regelbundet ifrågasätta sin 
egen praxis (Bell, 2006).  
 
Vid intervjutillfällena utgick vi från en mall med frågor, se Bilaga 1 Intervjumall, men 
försökte även följa upp de frågor och svar som vi ansåg viktiga för vårt arbete. Detta för 
att få så mycket information som möjligt. Eftersom vissa svar varierade från de bägge 
intervjuobjekten blev följden att olika följdfrågor ställts till de bägge respondenterna. 
Trots det anser vi att vi har fått ut den informationen, av intervjuerna, vi behövde för att 
kunna genomföra vår uppsats.  
 

2.2.3 Objektivitet 

 
Det har ofta hävdats att den kvalitativa forskningsintervjun saknar objektivitet. På grund 
av att det finns så många skiftande föreställningar om objektivitet karaktäriseras den 
kvalitativa intervjun varken som en objektiv eller en subjektiv metod. Trots att en intervju 
inte går att upprepa kan en intervjuare, om de följer en gemensam och liknande procedur, 
få fram en likartad intervju från sin intervjuperson. Eftersom en intervju varken är en 
objektiv eller en subjektiv metod är kärnan i intervjun den intersubjektiva interaktionen 
(Bell, 2006).  
 
På grund av att vi har olika fördomar och värderingar kan det vara svårt att vara objektiv i 
intervjun. Vid bägge intervjutillfällena har båda författarna deltagit i samtalen med 
intervjuobjekten. Det gjorde vi för att minska riskerna för subjektivitet. Trots det skulle vi 
nog inte få exakt samma svar på alla frågor av respondenterna om vi gjorde om intervjun 
en gång till.  
 

2.2.4 Reliabilitet och validitet 

 
En kritisk granskning av informationen måste alltid ske oavsett vilken metod som väljs 
för insamlingen av denna. Granskningen ska avgöra hur tillförlitlig och giltig den 
information som tas fram är (Bell, 2006).  
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Ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller ett tillvägagångssätt ger samma 
resultat vid olika tillfällen, vid lika omständigheter, är reliabilitet eller tillförlitlighet. Det 
finns många olika sätt att mäta reliabiliteten på, men det är inte alltid de är nödvändiga 
eller användbara (Bell, 2006). Enligt Andersen (1998) anger reliabiliteten i hur hög grad 
resultaten från ett mätinstrument eller en mätmetod påverkas av tillfälligheter. Reliabilitet 
anger också hur säkert och exakt vi mäter det som vi faktiskt mäter, oavsett vad vi avser 
att mäta. En kontroll bör ske så att inte mätningarna innehåller otillförlitliga förhållanden 
(Andersen, 1998).  
 
Det vanliga är att den bandade intervjun skrivs ut till en skriftlig text. Det här kan trots att 
det låter enkelt föra med sig en rad metodiska och teoretiska problem. Varje utskrift från 
ett sammanhang till ett annat för med sig en rad bedömningar och avgöranden. Inom 
intervjuforskningen ställs ofta frågan om intervjuarens reliabilitet. En utskrift av en 
intervjus kvalitet kan bli bättre om klara instruktioner angående utskriftens syfte och 
utskriftsförfarandet ges. Det i sin tur ska helst ske i en förening med en 
reliabilitetskontroll. Trots detaljerad information kan det vara svårt för två personer att nå 
full enighet om vad som sagts, vilket kan bero på dålig inspelningskvalitet eller att de helt 
enkelt hört fel (Kvale, 2001). Vi anser att det inte har påverkat oss eftersom vår 
inspelning fungerade utan problem. Vi anser vidare att det finns en viss svårighet att 
uppnå reliabilitet. Det baserar vi på att det är vi själva som har konstruerat 
mätinstrumentet och det finns därmed en risk för låg reliabilitet. Men å andra sidan är det 
inte lika viktigt med reliabilitet i en kvalitativ undersökning som i en kvantitativ 
undersökning enligt Andersen (1998).   
 
Ett mer komplicerat begrepp är validitet. Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter 
eller beskriver det som forskaren vill att det ska mäta eller beskriva (Bell, 2006). 
Giltighet och relevans är två andra begrepp, enligt Andersen (1998), som ingår i 
validitetsbegreppet. Giltighet anger den generella överensstämmelsen mellan vårt 
teoretiska och vårt empiriska begreppsplan. Relevansen anger istället hur relevant det 
empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för vår problemställning (Andersen, 1998). 
 
Fastställandet av intervjuutskriftens validitet är alltså mer komplicerat än att försäkra sig 
om dess reliabilitet. Då forskarna gör en utskrift av en intervju översätts ett talspråk, med 
forskarens egen synvinkel, till ett skriftspråk. Utskrifter är inte kopior eller 
representationer av en ursprunglig verklighet, de är istället tolkande konstruktioner som 
fungerar som användbara verktyg för givna syften (Kvale, 2001). Vi anser att validiteten 
av vårt arbete är hög i och med att vi har undersökt det vi avsåg att undersöka. Med det 
menar vi att det finns teoretiskt stöd, giltighet, för de empiriska erfarenheterna som vi har 
fångat upp. Vi anser vidare att det empiriska variabelurvalet är relevant för de frågor vi 
har i problemställningen.  
 
Då en fråga inte är reliabel saknar den också validitet och om reliabiliteten är hög 
behöver inte det betyda att validiteten också är hög. Det beror på att en fråga kan ge 
samma eller nästan samma svar vid olika tillfällen, men trots detta inte mäta vad den är 
avsedd att mäta (Bell, 2006). 
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Något som försvagar vår uppsats reliabilitet och validitet är att, då vi enbart har valt att 
använda ett företag kan inga generella slutsatser dras. Dessutom har Stora Enso nyligen 
implementerat det nya affärssystemet och därmed kan vi ännu inte, med största säkerhet, 
se några effekter av hur införandet har påverkat företaget. Likaledes har vi enbart använt 
oss av två intervjurespondenters infallsvinklar och läsaren får tolka uppsatsen med viss 
försiktighet. Trots att vi enbart har valt två respondenter, anser vi att de höjer uppsatsens 
validitet. Det eftersom de har hög kunskap och kompetens inom området för vår 
undersökning, det vill säga implementeringen av det nya affärssystemet SAP/R3 på Stora 
Enso. I och med det tycker vi att giltigheten av vår uppsats ökar. Då vår teori endast 
baseras på en källa kan det här ses som otillförlitligt. Å andra sidan dras uppsatsens 
giltighet upp genom att teorin samt våra respondenter ger i princip samma svar som vi 
kommit fram till i analysen 
. Det tyder på att vår uppsats kan ses som ett hjälpmedel för andra företag då de ska 
införa ett nytt affärssystem i dess verksamhet.  
 

2.3 Primär- och sekundärkällor 

 
Det kan vara bra att klargöra vilken typ av källa som används innan sökandet efter 
källmaterial börjar. Källor kan vara kvantitativa eller statistiska till sin art, men det är ett 
misstag att betrakta sådana ”hårddata” som mer tillförlitliga än annat källmaterial. 
Källorna kan delas upp i primära och sekundära källor. En källa som kommer till stånd 
eller som forskaren får tag i under projektets gång kallas primärkälla. En sekundärkälla 
är en tolkning av saker och ting som ägt rum och som baseras på en primärkälla. Det är 
inte alltid självklart vilket som är vilket utan vissa källor kan vara sekundära ur en aspekt, 
men primära ur en annan (Bell, 2006).  
 
Den primärkälla vi använt oss av har vi fått genom våra intervjuer med respondenterna på 
Stora Enso. Sekundärkällan har vi inhämtat från sådan information som redan finns 
tillgänglig inom ämnet affärssystem. Den består av litteratur och elektroniska källor.  
 

2.4 Källanalys 

 
Analysen av källmaterial kan delas upp i extern och intern granskning. För att upptäcka 
huruvida en källa är äkta, om den är vad den utger sig för att vara eller ger en sannbild av 
det som den skildrar använder sig forskaren av extern granskning. Vid extern granskning 
är det också nödvändigt att vara säker på att den angivne författaren verkligen är 
upphovsmannen. Intern granskning används i ett mindre omfattande projekt. Då utsätts 
en källas innehåll för en hård granskning. Inom den externa granskningen behöver vi 
också ta ställning till hur noggrann upphovsmannen varit (Bell, 2006).  
 
I vår uppsats har vi i teorikapitlet använt oss av väldigt få källor. Det på grund av att 
ämnet är så pass nytt och att aktuell litteratur var svår att få fram. Därmed kan 
reliabiliteten också sjunka lite.  
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3. Teori 
 

I det här kapitlet vill vi bygga upp en teoretisk referensram som hjälper oss förstå samt 
ge en inblick i det området som ligger till grund för undersökningen. Det huvudområdet 
vi behandlar är affärssystem med fokus på upphandlingen och implementeringen. 
Anledningen till att vi tar upp affärssystem i sig beror på att ett affärssystem är ett väldigt 
komplext åtagande och en nödvändighet för dagens företag. Vi anser det därför vara 
viktigt att läsarna får en bra förståelse för vad ett affärssystem är, för att bättre förstå 
upphandlings- och  implementeringsprocessen. 

 

3.1 Historia – affärssystem från 1960-talet fram till dagens 
styrning 

 
Affärssystem blir allt mer vanliga för människorna i företag att hantera. Vi kommer 
därför att ge en inblick i hur utvecklingen av styrningen för dem har sett ut från 1960-
talet fram till dagens styrning.   
 
Det går, enligt Lindvall (2001), att finna spår av tre äldre strategisyner, vilka presenterar 
företagets strategier som präglar dagens praktiska företagande. Det finns inslag av 1960- 
och 70-talens linjära planerade strategisyn. Denna strategiuppfattning har hämtat 
inspiration från den amerikanska professorn Igor Ansoff. Under 1980-talet gav Michael 
E. Porter betydelse till strategibegreppet. Till sist finns ett större inslag av en tredje 
strategisyn, 1990-talets, vilken är lanserad av Gary Hamel och C. K. Prahalad (Lindvall, 
2001).  
 
Den grundläggande och tidiga strategiuppfattningen från 1960- och 70-talen har genom 
sin komplexitet och stelhet lett till kritik och misslyckanden. Erfarenheter från denna tid 
lever ännu kvar i många företagsledares minnen. I och med det har strategifrågan haft en 
undanskymd roll under lång tid i svenska företag. Dagens ägarorientering och 
kunskapsföretagets framväxt har dock åter gjort strategifrågan viktig. Det har skett på 
grund av att högre krav ställs på strategisk tydlig vägledning, både externt och internt 
(Lindvall, 2001).  
 
I den andra strategisynen från 1980-talet har Michael E. Porter i hög grad påverkat både 
forskning och praktik med hjälp av sin strategiska begreppsapparat. I dag är begreppet 
värdekedja av stor betydelse för många företagsanalyser. Vad som kan läggas märke till 
angående Porter är att han tidigt lyfter fram företagets ökade behov av samordning 
(Lindvall, 2001).  
 
Tredje och sista strategisynen från 1990-talet ger en mer uppenbar syn att strategierna 
också måste ta fram en emotionell sida av företaget. Hamel och Prahalad som lanserade 
denna strategisyn bygger vidare på tidigare organisationsforskning varvid företagets 
kärnkompetens, främst i form av kunskap, är av störst strategisk betydelse. För att 
kärnkompetensen ska komma i fokus blir det viktigt att skapa och ge vägledande bilder 
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som företagets kunskapsarbetare är tänkta att arbeta efter. Till stor del handlar det alltså 
om att utveckla kreativa framtidsseminarier som för fram medarbetarnas engagemang. 
Några av de nya strategiska frågorna är utvecklingen från att beakta hela strategisystemet 
till att fokusera vid enskilda strategibegrepp (Lindvall, 2001). 
 
Några av de nya strategiska begreppen är kvalitet, tid, timing, flexibilitet och stabilitet. På 
grund av de nya begreppen blir det tydligt att företaget har många strategiska faktorer att 
hantera. De kan till och med ibland vara motsägelsefulla och för att hantera det finns ett 
behov av balans. Nya tekniker och modeller utvecklas därför inom den moderna 
verksamhetsstyrningen (Lindvall, 2001). 
 

3.2 Nutidens affärssystem 

 
Den första hälften av 1990-talet präglades av globaliseringens konsekvenser medan den 
senare hälften kännetecknades av informationsteknikens (IT:s) snabba framväxt. 
Användandet av datorer karakteriserades av en del begränsningar. En av dessa var att 
datorerna användes för att automatisera tidigare manuellt utfört administrativt arbete. Det 
innebar att mindre uppmärksamhet gavs åt att skapa bättre produkter och tjänster åt 
kunden. Produktivitetsfrågorna sattes i centrum medan effektivitetsfrågorna nyttjades i 
mindre utsträckning, idag har dock denna situation förändrats. I och med att datorernas 
minneskapacitet har ökats från att tidigare haft begränsad lagrings- och 
hanteringskapacitet har nya möjligheter skapats (Lindvall, 2001).  
 
Genom Internet har utvecklingen ytterliggare tagit fart och kommunikationsmöjligheter 
har skapats. Det har lett till att företag enklare, billigare och säkrare kan hantera viktig 
information. Vanligtvis tas hänsyn till den snabba tillväxten av datorkapacitet. 
Utvecklingen och produktionen av standardiserade programvaror har också förbättrats på 
många sätt och skapar därför nya fördelar hos företagen. Tidigare har företagen varit 
bundna av egenutvecklade system och de konsekvenser de inneburit i form av dyra, 
tidskrävande projekt. Idag finns dock en marknad för standardiserade system. Därmed 
har tid, pengar och kvalitativa aspekter vunnits (Lindvall, 2001).  
 
Stora diskussioner har förts kring användandet av integrerande affärssystem, vilka kan 
ses som en förutsättning för globala företag att agera snabbt och flexibelt. Affärssystem 
kan också ses som en kraftfull begränsning för det egna företagets agerande. Oavsett 
detta skapar systemen förutsättning för en ny typ av styrning på grund av dess snabba 
omedelbara vertikala och horisontella integration av information som kan ges på ett sätt 
som inte tidigare varit möjligt. Även standardiserade mjukvaror ger konsekvenser för 
styrningen beroende av vilken information som används och hur den används. Den 
traditionella styrningen är utvecklad utifrån förutsättningen att information är dyr och 
svårtillgänglig. Med tillgång till ny IT finns även vanligtvis ett informationsöverflöd. 
Detta överflöd kan, då frågan inte hanteras på rätt sätt, riskera att leda till bristande 
uppmärksamhet på vad som är viktigt i förtaget (Lindvall, 2001).  
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3.3 Affärssystem 

 
Definitionen av affärssystem, enligt Magnusson och Olsson (2005), är standardiserade 
verksamhetsövergripande systemstöd.   
 
Standardiserade förklarar Magnusson och Olsson (2005) som att det ska vara 
övergripande och inte enbart specifikt och anpassat till en kund. Med andra ord ska det 
vara ett funktionellt system som ska vara anpassningsbar mellan system och företag. De 
tar ytterligare upp en förklaring angående begreppet standardiserade, vilken utgår ifrån att 
systemen stödjer och bygger på standarder när det gäller att göra affärer. Affärssystem 
har traditionellt marknadsförts som bransch- eller industrispecifika lösningar. 
Leverantörerna har därmed hänvisat till vad som anses vara ”best practice” angående 
verksamhetsdesign inom en viss industri och att verksamheten behöver ändras för att 
passa systemet. Då system bygger på standarder uppstår en fara på grund av att designen 
av systemet utgår från etablerade standarder av hur verksamheten ska designas. Det här är 
dock inte fallet eftersom utvecklandet av standarderna sker innan utvecklingsenheterna 
hos leverantören (Magnusson och Olsson, 2005).  
 
Det andra begreppet av definitionen, verksamhetsövergripande, speglar att systemstödet 
ger kontroll och en översikt över hela verksamhetens data. I och med det kan företaget 
lätt få fram exempelvis lagersaldo om bland annat försäljningsstatistik förutsatt att 
systemet fungerar. Rationell styrning möjliggörs genom att företaget har full insyn och 
kontroll över verksamheten. Då människan ska fatta beslut på rationella grunder krävs att 
de har den tillgång till information som är relevant för beslutet. Systemstödet bör uppfylla 
krav på tillförlitlighet och tillgänglighet för att informationen ska anses vara 
betydelsefull. Verksamhetsövergripande tyder också på en geografisk och funktionell 
spridning för att ytterliggare poängtera den betydelse tillförlitlighet och tillgänglighet har. 
Det här görs antingen genom ett enda system för alla funktioner som behöver stöd inom 
verksamheten, eller genom integrationsmotorer vilka länkar samman flera system som 
täcker hela verksamheten (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
Systemstöd, det sista begreppet av definitionen affärssystem åsyftar, enligt Magnusson 
och Olsson (2005), till det informationsteknologibaserade informationssystemet. 
Informationen blir därmed effektiv att hantera, vilket leder till en effektivisering av 
affärsprocesserna som systemstödet är tänkt att stödja (Magnusson och Olsson, 2005).  
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Figur 1: Egen bearbetning Källa Magnusson och Olsson, (2005) 
 
 

Modellen ovan visar på balansen mellan informationsteknik (IT), informationssystem 
(IS) och verksamheten. Figuren bygger på Langefors teori och enligt honom ligger 
systemstödet (IS) i mitten i modellen för att fungera som en brygga mellan verksamheten 
och IT. På så vis fungerar det som en möjliggörare av tekniken (Magnusson och Olsson, 
2005).  

 

3.4 Syftet med affärssystem 

 
Enligt Langefors figur 1, se ovan, ska systemstöd syfta till att effektivisera verksamheten 
generellt. Denna effektivisering sker genom produktivt nyttjande av IT. Eftersom 
affärssystem har en verksamhetsövergripande karaktär ska systemstödet effektivisera hela 
verksamheten vilket förväntas ske genom två aktiviteter. Den ena av dessa aktiviteter 
innebär förbättring av beslutskvaliteten och den andra är en effektivisering av processer 
(Magnusson och Olsson, 2005).  
 
Beslutskvaliteten påverkas negativt då beslutsfattaren fått en begränsad eller felaktig bild 
av problemområdet. Utformningen och vägningen av beslutsalternativen kommer därmed 
att bli lidande. Då beslutsprocessens utfall beror av vilken information som är tillgänglig 
är det viktigt att beslutsfattaren har tillgång till relevant information. Kvaliteten på själva 
beslutet är därför en funktion av kvaliteten på informationen. Med affärssystem 
underlättas informationsförsörjningen till beslutsfattaren angående nuläget på grund av 
att systemet mäter realtid och övervakar vad som sker i verksamheten. Fler faktorer än 
bara tillgång till relevant information har betydelse då bra rationella beslut ska kunna 
fattas. En sådan faktor kan vara att individen måste behandla den information som 
tillhandahålls på ett riktigt sätt. Ytterligare en faktor är att informationen måste säkra det 
som individerna i företaget verkligen tror att den säger om fenomenet ifråga (Magnusson 
och Olsson, 2005).  
 
Det andra syftet med affärssystem är att det effektiviserar processerna. Processorientering 
har sedan 90-talet blivit alltmer gällande för hur verksamheter ska organiseras och hur de 
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ska designa deras IS. För att tydligare se hur organisationer egentligen fungerar och hur 
de bör styras är det viktigt att bryta ner ett komplext företag till underliggande processer. 
Aktiviteter är beroende av en viss input som skapar en viss output, vilka i sin tur blir 
input till nästa process. Det här skapar en visualisering av det stegvis värdeskapande som 
sker i verksamheten. Processorienteringen har som metod för detta också fått en mycket 
bred spridning. Då det gäller att uppnå passform mellan organisation/verksamhet och IS 
finns optimala processutformanden som istället för att vara företagsspecifika är 
branschspecifika. Oavsett hur processtrukturen i verksamheten förändras, innan ett 
införande av ett systemstöd, måste verksamheten tydliggöra hur de skapar värde i sin 
organisation. Det är en aktivitet som leder till att ett behov av förändring för att 
effektivisera de värdeskapande processerna sker i verksamheten. Då verksamheten 
förändrar sig för att kunna uppnå en bättre passform till systemet inleds effektiviseringen 
av processer. Det är, enligt Magnusson och Olsson (2005), en sanning med modifikation 
på grund av att det bygger på förutsättningen att processutformningen som systemet stöds 
av är mer effektiv än den som verksamheten sedan tidigare har (Magnusson och Olsson, 
2005). 
 
 

3.5 Fördelar och Nackdelar 

 

3.5.1 Fördelar med affärssystem 

 
Ett av de främsta argumenten till införande av affärssystem rör de operativa vinsterna. De 
uppkommer genom att integrera verksamhetens informationsflöden och därigenom korta 
de ledtider som förekommer (Magnusson och Olsson, 2005).  
 
Enligt den tidigare beskrivna definitionen av affärssystem, att de är standardiserade, 
innebär det att systemet leder till en effektivisering av verksamhetens processer. Då allt är 
planerat i detalj på processnivå medför det en hög grad av styrning. Systemet utgör på så 
vis gränserna och rutinerna för vad som är möjligt att göra. Användaren ska sedan 
försöka hålla sig till de arbetsrelaterade uppgifter som systemet stöds av (Magnusson och 
Olsson, 2005).  
 
Affärssystemet förser ledningen med data och information från hela verksamheten på 
grund av sin verksamhetsövergripande karaktär. Därmed kan ledningen få tillgång till 
realtidsanpassad information. En metafor som används, enligt Magnusson och Olsson 
(2005), för att beskriva denna situation är kontrolltornsmetaforen. Den går ut på att 
beslutsfattarna sitter i ett kontrolltorn med full insyn i hela verksamheten (Magnusson 
och Olsson, 2005).  
 
Oberoende av vilket affärssystem en organisation väljer att införa så medför satsningen 
att steg mot en mindre komplex systemkrets tas. De system som är verksamma innan 
införandet av ett verksamhetsövergripande affärssystem leder till en hög komplexitet och 
brist på överblickbarhet. Det här leder i sin tur till att driftskostnaderna för att systemen 
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ska fungera blir för höga. Vinsterna blir, med lägre komplexitet och färre system att 
underhålla synbara. Undersökningar av de IT-relaterade kostnaderna pekar på att 80 % är 
härledbara till drift- och underhållskostnader (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
I och med införandet av ett verksamhetsövergripande systemstöd inventeras 
informationsmiljön och gamla system avvecklas. Likaså kan mindre system ersättas av ett 
större system. Inventeringen av systemmiljön samt kontrollen över processtrukturen och 
informationsflödena ger förutsättningar för att öka den kvalitet som lagras i systemet. 
Något som ytterligare säkerställer en hög grad av datakvalitet är att det finns ett starkt 
stöd för funktionalitet. Det förutsätts dock att informationen används korrekt av 
beslutsfattarna. De anställda på administrationsavdelningen kan alltså spåra data, det vill 
säga hur den förändras och vem som har gjort ändringar (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
En satsning på ett affärssystem leder med de tidigare nämnda fördelarna till förändrade 
förutsättningar för bland annat IT-chefer. De uppgifter professionella individer i 
organisationen har att hantera är gällande information. På bästa sätt ska de skapa 
nödvändiga förutsättningar för att stödja verksamheten. Det ger en förenkling av deras 
managementagenda på grund av den lägre komplexiteten och den ökade 
överblickbarheten. En nackdel med en ökad överblickbarhet leder till en minskning av 
valalternativ. Det här återkommer vi till under rubriken ”nackdelar med affärssystem” 
(Magnusson och Olsson, 2005).  
 
De flesta leverantörer av affärssystem menar att då IT och IS skiljs åt kommer systemen 
alltid att stödja den nyaste tekniken. Teknikanskaffningen för verksamheten är således 
inte beroende av det informationssystem som används. Istället blir det möjligt att befinna 
sig i de främsta leden angående teknisk prestanda och säkerhet. Det här förutsätter dock 
att systemet stödjer tekniken. Egentligen är det tekniken som skall stödja systemet och 
inte tvärtom men eftersom de flesta leverantörer av systemstöd inte är teknikleverantörer 
medför det ett glapp mot systemstöden och kostsamma anpassningar av systemstöden 
(Magnusson och Olsson, 2005).   
 
Sammanfattning av fördelarna med affärssystem: 
 

1 Kortare ledtider 
2 Effektivare processer 
3 Bättre kontroll 
4 Sänkta driftskostnader 
5 Ökad datakvalitet 
6 Förenklad managementagenda 
7 Skiljer IT från IS 
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3.5.2 Nackdelar med affärssystem 

 
Att införa ett affärssystem anses vara ett stort åtagande eftersom det finns enorma risker. 
Dessa kan delas in i finansiella, projektrelaterade och operativa risker. De finansiella 
riskerna angår åtagandet som införandet av ett affärssystem kan medföra. Då företaget 
närmar sig nivån på kostnader mellan 2-10 % av omsättningen för ett nytt IS uppstår en 
faktisk risk att involvera sig i en affär av den storleken. Det medför att särskilda åtgärder 
måste tas och ledningen måste vara medvetna om vad de ger sig in i. Projektrelaterade 
risker är direkt relaterade till vilken erfarenhet och vana verksamheten har att driva och 
organisera arbetet i ett projekt. Projekt definieras som tillfälliga åtaganden som ska lösa 
en viss uppgift med begränsade resurser. Riskerna för införandet av projektet minskar om 
människorna i organisationen är vana vid att arbeta på det sättet. Den tredje riskkategorin, 
operativa risker, är mest överhängande och kritiska vad det gäller införandet av ett 
affärssystem. Operativa risker handlar om att verksamheten, genom införandet av det nya 
systemet, mister sin handlingskraft (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
I och med att de specialanpassade systemen är unika ger de en avgränsning i hur företaget 
konkurrerar. Detta brukar betecknas som en strömlinjeformning av industrier. Angående 
strömlinjeformerna diskuterar Magnusson och Olsson (2005) effekterna av 
standardisering. De antar att det finns en skillnad mellan standardiserade och 
specialanpassade systemstöd. Standardiserade systemstöd, enligt vad vi ovan har nämnt, 
ska vara en anpassning till IS och processerna ska vara identiska för de företag som 
befinner sig inom samma bransch eller industri och väljer att införa systemstödet. De 
specialanpassade systemen ska stödja ett specifikt företag och därför är inget system det 
andra likt. De interna skillnaderna mellan hur olika företag inom industrin skapar värde 
blir mer enhetligt och närmar sig varandra till att bedriva affärer på ett och samma sätt. 
Hypotetiskt är det möjligt att anta att strömlinjeformningen leder till en minskad 
uppsättning möjlig konkurrenskraft hos de företag som väljer att införa affärssystem från 
samma leverantör som sina konkurrenter. Införandet av affärssystem kan också leda till 
en integration med andra aktörer på marknaden eftersom det skapar konkurrensfördelar. 
Integrationen kan vara både vertikal och horisontell. Den vertikala integrationen berör 
aktörer i form av konkurrenter med flera. Den horisontella integrationen å andra sidan rör 
integrationen med andra aktörer i samma värdekedja (Magnusson och Olsson, 2005).  
 
Vad det gäller leverantörsberoende och ägandeproblematik är dessa härledbara till ett 
maktförhållande. Det uppstår då en leverantör levererar något som kunden är i direkt 
behov av, men inte kan lita på att konkurrenter till leverantören kan tillhandahålla. I och 
med att affärssystemet, vilket vi beskrivit ovan, är ett verksamhetsövergripande 
systemstöd täcker det in det som är mest kritiskt för verksamheten ifråga. Det innebär att 
det systemstöd som leverantörerna tillgodoser verksamhetens kritiska processer gör att 
affärssystemet blir en absolut nödvändighet. Företag glömmer dock lätt bort att betrakta 
affärssystemet som en nödvändighet. Istället ses det som en ytterligare investering i IS, 
vilket ska ses som ett stöd för verksamheten. Köparen ser alltså inte affärssystemet som 
en fundamental byggsten i verksamhetens grund. De undervärderar istället betydelsen 
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affärssystemet kommer att ha för den framtida verksamheten. Det talas sällan om att en 
leverantör av ett system enbart skulle vara just en leverantör, istället ses en relation i form 
av partnerskap förekomma. Relationen grundar sig i att leverantörerna föreslår 
förändringar för hur verksamheten ska bedriva affärer. Därmed har ett steg tagits av 
leverantörerna från att tillhandahålla en tjänst till att bli en aktör som hanterar 
verksamhetsutvecklingen hos sina kunder (Magnusson och Olsson, 2005).  
 
Den sista nackdelen skapar inlåsningseffekter mellan kund och leverantör. 
Inlåsningseffekterna är härledbara till en specifik teknisk lösning. Då affärssystem är 
stora system och ger effekter på verksamhetsdesignen, ger ett byte av affärssystem ett 
stort åtagande likt ett ursprungligt införande. Ett val av affärssystem kan ses som att välja 
bort andra leverantörer i framtiden eftersom partnerskapet med leverantören blir 
långvarigt. Effekten av det blir att valet av leverantör blir en kritisk aktivitet på grund av 
att det leder både till en inlåsning i en relation till en leverantör, men också till en 
inlåsning beträffande teknisk lösning (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
Sammanfattning av nackdelarna med affärssystem: 
 

1 Höga risker 
2 Strömlinjeformning 
3 Leverantörsberoende och ägandeproblematik 
4 Inlåsningseffekter 
 

3.6 Upphandling  

 
Ett förtydligande angående affärssystem är att det är ett mycket komplext åtagande för de 
organisationer som ger sig i kast med detta. Här ska vi närmare ta upp och ge en 
beskrivning av den process införandet av affärssystem medför.  
 

3.6.1 Motiv till upphandling av affärssystem  

 
Magnusson och Olsson (2005) hänvisar till två forskare, Ben Light och Papazafairopolou, 
vilka har tagit fram 10 övergripande motiv till upphandling av affärssystem: 
 

1 Strävan efter standardisering 
2 Hantera och överkomma problem med arvsystem 
3 Undvika kostnader för egenutveckling 
4 Kostnader 
5 Uppfattningen om ett system rakt ur lådan, testat och klart 
6 Tillgång till en djupare kunskaps- och erfarenhetsbas 
7 Frigöra IS-funktionen  
8 Införandet av förändring 
9 Att få tillgång till best-practices 
10 Att imponera på andra 
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I definitionen av affärssystem menar vi att de är standardiserade 
verksamhetsövergripande systemstöd. Utifrån det anses det självklart att hitta en strävan 
efter standardisering som ett av de främsta motiven att införskaffa ett affärssystem. Det är 
vanligt att verksamheter saknar total kontroll över vilka system som är aktiva och 
nödvändiga. Arvsystemen är därför ett problem för många företag. I takt med att 
verksamheten utvecklas och nya system läggs in uppstår ökade och onödiga kostnader, 
men också bristande resursutnyttjande. Arvsystem har inom IS-fältet nästan blivit 
synonymt med föråldrade system vilket i sig inte är helt sant. De system som skapats 
tidigare och som nu ingår i företagets systemmiljö är arvsystem och en del av arvet 
(Magnusson och Olsson, 2005). 
 
Införandet av ett system, istället för flera, ger kostnadseffektivitet. Det blir alltså lägre 
kostnader på driftsidan. Komplexiteten och riskerna att missa något minskar om 
organisationen köper allt från en och samma leverantör. Det möjliggör också experthjälp 
från affärssystemskonsulter, både hos leverantören som hos implementerande part. 
Många kan vara av den uppfattningen att ett affärssystem som är färdigpaketerat bara är 
att, genom en enkel installation, skjuta in i verksamheten. Denna myt hänger ihop med 
förenklingen av managementagendan. Genom att implementera och standardisera 
verksamheten leder det fram till en importering av ”know-how” och processer efter ”best-
practice”. Det sista motivet, att imponera på andra, angår företagets existens i en miljö 
där flera externa intressenter med olika förväntningar och krav på bolaget förekommer. 
Företagen vill visa att de har kontroll över sin IS- miljö. De vill också visa att de följer 
den övergripande trenden och därmed inte riskerar att överrumplas när förutsättningarna 
förändras (Magnusson och Olsson, 2005). 
 

3.6.2 Upphandling av affärssystem 

 
Att investera i ett nytt affärssystem ses som en investering i ny teknik. Vi ska nu med 
hjälp av Magnusson och Olsson (2005) ge en bild av hur investeringen kan gå till med 
hjälp av en modell. Modellen bygger på Verville och Halingtens (2003) införskaffande av 
ett nytt affärssystem, vilken delas upp i sex underliggande steg, se figur 2 nedan 
(Magnusson och Olsson, 2005).  
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Figur 2: Upphandlingsprocessen, Källa Verville och Halingten, (2003) 

 
 
En planeringsprocess inleds då ett företag upptäckt ett behov av en förändring. 
Planeringsprocessen syftar till att skapa ett nödvändigt beslutsunderlag för hur 
verksamheten ska gå vidare. Planeringsstadiet innehåller en kartläggning av nuläget samt 
en framtagning av en önskad målbild för verksamheten. Det är viktigt att verksamheten 
inte fattar ett beslut för snabbt. Detta eftersom det är viktigt att så länge som möjligt 
undvika att fatta tycke för en särskild lösning innan beslutsfattarna har gjort en tillräcklig 
bedömning angående förändringsbehovet. En viss brist av klarsynthet skapas i 
verksamheten angående matchningen av behov och lösning. Denna brist skapas på grund 
av att verksamheten från början har inställningen att inte bara en särskild lösning är 
slutmålet utan också en slutlig leverantör. Vad som är viktigt att komma ihåg från 
planeringsstadiet är att ständigt hålla ett öppet sinne angående det som egentligen behövs 
för den berörda verksamheten. Planeringsstadiet upprepas och återkommer konsekvent 
genom hela upphandlingsprocessen (Magnusson och Olsson, 2005).  
 
Planeringsstadiet åtföljs av informationssökningsstadiet, var ett faktiskt behov fastställs 
och specifikationerna för det förtydligas. En översikt över den information som behövs 
samlas in och erhålls genom att definiera organisatoriska och systemmässiga behov. 
Nästa stadium kan ses som en direkt effekt av att tillräckligt med information, angående 
de olika alternativen, kommit in och ledningsgruppen är redo att fatta beslut rörande 
vilken lösning samt vilken leverantör som är aktuell. Valet av leverantör är minst lika 
viktigt som valet av lösning för att upphandlingen skall lyckas. Leverantörer som inte är 
tillräckligt intresserade av att tillfredställa sin kund bör gallras bort så tidigt som möjligt. 
Detta eftersom relation leverantör-köpare kommer att bli av absolut vikt för att 
implementeringen skall lyckas. Att inte planera är att planera för ett misslyckande är, 
enligt Magnusson och Olsson (2005), en passande devis för vad som utmärker 
införskaffandet av ett affärssystem (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
Det kan bli mycket kostsamt för företaget att begå misstaget att tänka på införskaffandet 
av ett nytt affärssystem som en vanlig upphandling av ny IT. Då företaget väljer en viss 
leverantör leder det givetvis till att verksamheten som kund väljer bort vissa andra. Den 
särskilda relation det leder till kan för beslutsfattarna vara mycket bra att känna till innan 
de ger sig in i en upphandling. I beräkningarna blir också intressant med leverantörens 
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storlek och finansiella status. Det på grund av att investering i ett nytt affärssystem 
medför, som vi tidigare nämnt, en inlåsningseffekt och ett beroende till leverantören 
(Magnusson och Olsson, 2005). 
 

3.7 Implementering 

 
Ett affärssystem blir komplext först då det sätts i användning, eller då problematiken som 
är bunden till själva införandet av affärssystem betraktas. Då verksamheten, som avser att 
införa systemet, har upphandlat en lösning från en leverantör startar 
implementeringsprocessen. Processen fortsätter med att föra in systemet i verksamheten 
och innefattar underprocesser. Exempel på underprocesser kan vara konfigurering av 
systemet, testning, utbildning och så vidare. Förväntningar på framtiden inleder en 
process utifrån undersökningar om framtida behov och önskemål. Processen inleds hos 
användaren och denne börjar reflektera över sin arbetsplats på ett annat sätt än tidigare 
och ges förväntningar på vad som komma skall. Införandestadiet står för de flesta 
kostnaderna relaterade till hela affärssystemet och det är under införandet de flesta 
misslyckanden sker (Magnusson och Olsson, 2005).  
 
Magnusson och Olsson (2005) tar upp faktorer som påverkar/ kan påverka införandet av 
ett affärssystem. De här påverkansfaktorer påminner mycket om de komplexa processer 
som finns bakom tanken av identifikation på särskilda nyckelaktiviteter eller 
nyckelhändelser, vilka därefter kan styras av organisationen. Påverkansfaktorerna kan ses 
som tydliga identifierare vad det gäller hinder på vägen för att nå framgång (Magnusson 
och Olsson, 2005). Med hjälp av dessa påverkansfaktorer ska vi nu beskriva 
implementeringen av ett affärssystem. 
 

3.7.1 Implementeringens olika dimensioner 

 
Ett lyckat projekt har mätegenskaper som tid, omfattning, budget och upplevt utfall. En 
lyckad IS- implementering å andra sidan har samma mätpunkter, men den behöver också 
kompletteras med några ytterligare. Det kan till exempel vara användbarheten beträffande 
det slutgiltiga systemet då det väl är implementerat. Ett lyckat införande av ett 
affärssystem utmärks dels av egenskaper som behöver uppfyllas nedåt i hierarkin, men 
också dels interna egenskaper. De interna egenskaperna är förändring av verksamheten 
och förändring av IS- miljön. Det är dock, enligt Magnusson och Olsson (2005), svårt att 
påvisa vad som utmärker ett lyckat affärssystem på grund av att oenighet råder. 
Författarna beskriver trots det hur ett företag kan se på sitt införande och vilka svårigheter 
de kan stöta på längs vägen (Magnusson och Olsson, 2005).  
 
Den första dimensionen för att implementera ett affärssystem är ledning. Ledningen 
består av en grupp individer, vilka utses som ansvariga och problemansvariga till 
förändringen. Gruppen bildas då företaget har funderingar eller planer på att införa ett 
nytt affärssystem eller genomföra grundläggande förändringar på den existerande 
systemstrukturen. Ledningsgruppen ansvariga för den strategiska planeringen på en 
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övergripande nivå. De ska bland annat se till att affärsstrategin är uppdaterad och i fas 
med såväl omvärld som interna faktorer. Ett företag som inte agerar efter sina 
underliggande strategier är såklart en organisation som inte fungerar optimalt. Därför kan 
flera parallella uppfattningar uppstå bland medarbetarna. Det är väldigt viktigt med en 
god kommunikation vid implementeringen av ett affärssystem. Då strategierna inte kan 
samordnas eller förankras inom organisationen misslyckas därför många 
förändringsaktiviteter. Införandet av ett affärssystem kräver att organisationen har 
erkända ledare och att medarbetarna kan uppleva att det finns individer som kan förmedla 
meningen bakom handlandet. Det ger således ett stöd för den direkta styrningen 
(Magnusson och Olsson, 2005).  
 
Då projektet börjar formas tillsätts samtidigt en styrgrupp. Den är tänkt att ta med 
representanter från verksamhetens alla betydande delar. Så länge som styrgruppen stödjer 
projektet uppfattas det som betydelsefullt. Det är bra om både representanter från olika 
typer av framtida användare av affärssystemet och individer i ledande befattningar ingår i 
gruppen. Krav på kompetens är vidare viktigt. Kompetens ger alltså en förståelse av 
problem som kan uppstå och erfarenhet från tidigare stora projekt är fördelaktigt för 
utfallet av projektet (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
Då verksamheten organiserar införandet av ett affärssystem i ett projekt, vilken är den 
andra dimensionen vid implementeringen, nyttjar verksamheten tidigare erfarenhet 
angående tidigare projekt. Utifrån det kan en organisation som inte har tidigare erfarenhet 
av ett affärssystemsinförande höja sannolikheten att lyckas. Det här görs genom att arbeta 
utefter ett projekt som de är vana vid. Inom projektet gäller det att få individer som på ett 
effektivt sätt kan förse projektgruppen med information från organisationens olika 
intressenter. Det gäller också att de kan kommunicera projektarbetets resultat ut till 
organisationens alla delar. Ju bättre och mer kompetenta individerna i projektgruppen är 
desto lättare är det att lyckas med projektet. Nyckelanvändarnas medverkande i 
projektgruppen ska se till att glappet inte är för stort mellan det införda affärssystemet 
och verksamhetens krav (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
Projektledarnas inställning till projektet spelar roll för utfallet. Företag som har en bred 
och kollektiv erfarenhet av att arbeta med och leda projekt har vanligtvis format en sorts 
plan eller metod för att stödja projektarbetet. Vid införandet av ett affärssystem står också 
organisationen inför frågan om ”hur mycket de vill ta in externa aktörer i projektet”. Om 
ledarna för projektet i företaget väljer att ta med externa aktörer har de mycket att vinna 
på det här. De får således tillgång till individer med specialiserad kunskap och erfarenhet 
rörande affärssysteminföranden. Företaget kan också lära sig att ta tillvara på kunskapen 
de lärt sig av konsulterna. Motiv för att organisationen å andra sida inte väljer att ta in 
externa aktörer utan istället investera i individer och inkorporera dessa i företaget kan 
vara att undvika inlåsningseffekter i form av höga konsultrelaterade kostnader. Införandet 
fortsätter, enligt Magnusson och Olsson (2005), till dess att verksamheten och 
affärssystemet är helt harmoniserat och nyttjandet av systemstödet är helt 
institutionaliserat (Magnusson och Olsson, 2005). 
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Införande av ett affärssystem innebär en organisatorisk förändring och för att lyckas med 
införandet är det fördelaktigt att ha en kultur som är tillräckligt öppen för att tillåta 
företaget till förändring. Om de saknar en benägenhet att anpassa sig till förändringar 
kommer organisationen inte heller kunna förändra sig tillräckligt för att anpassa ett 
upphandlat standardsystem. Därför kommer satsningen antingen bli väldigt dyr eller inte 
lyckas alls. Affärssystem är uppbyggda på en grundläggande struktur av att det finns en 
uppsättning processer med en viss design, vilka ska stödjas genom systemet. Det är bra 
om medarbetarna får tala om vad deras arbete innehåller. Ytterligare något som är viktigt 
är att inom projektet bestämma vad som behöver kommuniceras och varför, men också 
att en inventering av möjliga intressenter har genomförts för införande av affärssystemet. 
Om inte kommunikationen flyter inom företaget misslyckas även projektet och därmed 
tappar projektledningen sitt språk (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
Den sista dimensionen, för att implementera ett affärssystem, är system. Införandet av ett 
affärssystem är, som vi tidigare nämnt, komplext och innebär oftast en total omrevidering 
av den existerande systemkulturen. Ett åtagande från dem som blir inblandade i 
införandet krävs också. Ytterligare komplext blir det genom att fokus ska ligga på 
morgondagens tekniker och med begränsade resurser. Organisationer börjar med att titta 
på vad de har och hur det ser ut vid just denna tidpunkt, därefter går de vidare med att 
definiera och specificera deras förändringsbehov. En begränsning av en tillfällig 
överkapacitet kan ske och därmed lätta på den komplexitet som råder inom 
organisationens IS- miljö. Ett första steg för organisationen är att se över vilka arvsystem 
som finns och vilka behov de tillfredställer. Det är alltså viktigt att förstå den existerande 
systemparken, men organisationen får inte glömma bort den kommande. Det är därför 
utbildningen och styrningen blir av stor vikt. Användaren behöver involveras så tidigt 
som möjligt för att systemet ska bli användbart även efter införandet (Magnusson och 
Olsson, 2005).  
 
En del av användarna får vid förstudier och uppstarten av införandeprojektet utbildning i 
det nya systemet. Genom en så tidig involvering av användarna höjs deras kompetensnivå 
för att kunna möjliggöra att systemet kan användas vid införandet. Sannolikheten att 
slutanvändarna kommer att acceptera systemet vid införandet blir större om de känner sig 
delaktiga i utvecklingen. En ytterligare fördel att involvera dem i ett tidigt stadium är att 
få ut så mycket feedback som möjligt angående missar och problem med systemet. För ju 
tidigare dessa upptäcks, desto lättare kan de preciseras och därmed kan involveringen 
även ha ett kvalitetssäkringssyfte. Då användarna inte trivs i systemet kan de ses som ett 
arbetsmiljöproblem och bör rättas till så snabbt som möjligt (Magnusson och Olsson, 
2005). 
 

3.7.2 Drift, underhåll och avveckling 

 
Ett system som har installerats och anpassats i företaget måste underhållas för att 
driftstörningar ska hållas nere. Exempel på underhåll kan vara en driftåtgärd som backup 
och säkring av backup. Även mer korrektiva åtgärder som rättandet av fel och 
konsistenskontroller med mera kan vara lämpliga. Om organisationen satsar på underhåll 
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av system finns många möjligheter till kostnadsbesparingar och effektiviseringar. 
Avvecklingsfasen inträffar på grund av att verksamheten förändras över tiden och därmed 
blir passformen mellan system och företag till slut mindre än optimalt. Vid det läget blir 
systemet mindre och mindre användbart och beslutsfattarna måste bestämma om systemet 
ska avvecklas eller vidareutvecklas (Magnusson och Olsson, 2005).  
 
Uppgraderingar av systemet tillhandahålls regelbundet av systemleverantörerna och de 
inkorporeras i det grundläggande paketet. Likaså ser leverantören till att affärssystemet 
möter upp mot radikala omvärldsförändringar. Livscykeln för ett affärssystem sägs vara 
fem år och avvecklingen av affärssystem innebär en ny implementering. Den nya 
implementeringen kan också tolkas så att införandet av en ny lösning tar över 
funktionaliteten som det tidigare affärssystemet skulle ta hand om. Därmed startar 
processen, vilken vi beskrivit i det här kapitlet, om från början. Affärssystem blir förr 
eller senare arvsystem och måste hanteras utifrån det, redan vid planeringen inför 
införandet (Magnusson och Olsson, 2005). 
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4. SAP/R3 och Företaget Stora Enso 
 

Vi börjar i det här kapitlet att ge en beskrivning av SAP/R3, det vill säga det affärssystem 
Stora Enso har infört i dess organisation. Vidare ger vi i kapitlet också en kort 
beskrivning av företaget Stora Enso. Därmed får läsaren en större förståelse för vår 
utgångspunkt i uppsatsen. 

 

4.1 SAP/R3 

 
Redan 1972 grundades SAP och har sedan dess räknats som en världsledande leverantör 
av affärssystem. Med 12 miljoner användare i 120 länder och över 1500 partners är SAP 
idag det tredje största IT-företaget i världen. De erbjuder lösningar för alla typer av 
företag, oavsett verksamhetsområde, bransch och storlek. Idag satsar drygt 34 000 kunder 
världen över på tillväxt med hjälp av SAP:s lösningar. Utvecklingen på 
affärssystemmarknaden har alltmer handlat om öppenhet och integration än enskilda 
lösningar (www.sap.com). 
 
Enligt Magnusson och Follin (2003) väljer allt fler företag att köpa ett integrerat system 
från en och samma leverantör. Det här systemet har en bred funktionalitet och täcker den 
huvudsakliga delen av företagets informationsbehov. Leverantören tar på så vis över 
ansvaret för dokumentation, gränssnittsproblematik och underhåll. Den mest 
framgångsrika leverantören av detta koncept är det tyska SAP med sitt R3-system. De 
företag som väljer en sådan lösning kan få mycket hjälp (Magnusson och Follin, 2003). 
Enligt Lindvall (2001) har systemet fått både positivt bemötande och kritik. Det positiva 
med systemet är att det köpande företaget får tillgång till insikter om hur ledande företag 
har organiserat sitt arbete. Kritiken är att systemet och processerna driver fram ett 
agerande av företaget. Systemet ses därför enligt honom inte längre som ett stöd för 
verksamheten, utan en tvingande kraft (Lindvall, 2001).  
 
Det integrerade affärssystemet kan, enligt Magnusson och Follin (2003), vid rätt situation 
och med rätt implementering vara en mycket ändamålsenlig systemlösning. Den täta 
integrationen mellan systemets olika delar bildar en komplett situation vid systemets 
införande. Behovet av att tillämpa systemet med standardiserade processer bör 
understrykas. Likaså bör egenutvecklade program, på grund av att flexibiliteten är 
tillräckligt hög med enbart utnyttjande av standardfunktionalitet, undvikas (Magnusson 
och Follin, 2003).  
 
En viktig fördel, enligt Magnusson och Follin (2003), är att samma affärshändelse endast 
behöver registreras en gång då företaget använder ett integrerat system. Ekonomens sätt 
att arbeta påverkas såtillvida att i ett integrerat system måste det bli rätt från början, till 
skillnad från traditionella ekonomisystem. I traditionella ekonomisystem sker rättningar 
sent, nämligen då de upptäcks i redovisningen (Magnusson och Follin, 2003).  
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Nackdelarna med ett integrerat affärssystem är att de är stela vad gäller förändringar i 
systemets grundläggande transaktionsflöden. Vid större förändringar kan en 
implementering innebära svårigheter i företagets affärslogik, organisation och 
styrprinciper. Inflexibiliteten av det integrerade affärssystemet gäller de grundläggande 
transaktionsflödena i systemet. Angående flexibiliteten att hämta information ur systemet 
är det inga avgörande skillnader gentemot andra typer av systemlösningar (Magnusson 
och Follin, 2003).  
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4.2 Företagsbeskrivning av Stora Enso 

 
Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och 
finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Koncernen har inom dessa områden en 
världsledande marknadsposition. Omsättningen för Stora Enso uppgick under 2006 till 
14,6 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem 
världsdelar. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. 
Huvuddelen av företagets produktion säljs till andra företag genom en global marknads- 
och försäljningsorganisation. Den globala närvaron ger service åt lokala kunder. 
Kunderna är förlag, tryckerier och grossister, samt förpackningstillverkare och snickeri- 
och byggföretag. Dessa är huvudsakligen koncentrerade till Europa, Nordamerika och 
Asien. I framtiden fokuserar koncernen på att utvidga verksamheten till nya 
tillväxtmarknader som Kina, Latinamerika och Ryssland. Koncernen har tillverkning i 
Europa, Nord- och Latinamerika samt Asien. Stora Enso har förbundit sig för hållbarhet 
och det ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvaret stödjer deras tankesätt samt 
agerande i varje aspekt av deras affärsliv (www.storaenso.se).  
 

4.1.1 Stora Ensos mission, vision och värderingar 

 
Mission: 
”Vi bidrar till kommunikation och  
välstånd genom att använda 
förnyelsebara fibrer till papper, 
förpackningsmaterial och förädlade 
träprodukter”. 
 
Vision: 
Vi ska vara det ledande skogs- industriföretaget i världen 

1 Vi tar täten i utvecklingen av skogsindustrin 
2 Kunderna väljer oss för de mervärden vi skapar  
3 Vi skapar värde för våra investerare  
4 Vi är stolta över att arbeta för Stora Enso  
5 Vi är en attraktiv partner för våra leverantörer 

 
Värderingar: 

1 Kunden i fokus: Vi är våra kunders förstahandsval 
2 Resultatförbättring: Vi åstadkommer resultat 
3 Ansvar: Vi lever upp till principer om uthålligutveckling i all verksamhet 
4 Människan i centrum: Motiverade medarbetare skapar framgång 
5 Framtidsinriktning: Vi tar första steget 
 

(www.storaenso.com) 
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5. Empiri 
 

Här tar vi upp den empiriska delen av undersökningen, vilken omfattas av två intervjuer. 
De två respondenterna har anknytning till Stora Enso och deras nyinförda affärssystem 
(SAP/R3).  

 

5.1 Intervju med respondent 1 

Den första intervjun gjordes den 17:e april med Jan Söderström, utbildningsansvarig 
projekt SESAM. SESAM är namnet på projektet för det nyinförda affärssystemet SAP/R3 
på Stora Enso. 
 
 
Beskriv hur ni använder ert nya affärssystem på Stora Enso. 
 
I det nya affärssystemet har vi implementerat vissa moduler. Dessa är Finance och 
Controlling, Material Management (förråd och inköp), Plant Maintenance (underhåll och 
projekt) och delvis HR som är personalsidan. Dessa ska användas operativt, både som ett 
registrerande system och ett rapporterande system, men naturligtvis också som underlag 
för affärsbeslut. System som är viktiga för företag som inte ingår är till exempel 
marknadssystemen, där Stora Enso har egenutvecklade system som är strategiska. Men 
då det gäller administrativa processer är det system som finns till salu på marknaden vi 
ska använda som stöd.  
 
 
Varför valde ni ett standardsystem? Varför inte ett skräddarsytt affärssystem som 
passar ert företag? 
 
Det är ett koncernbeslut.  
 
 
Hur länge har ni använt er av det här systemet? 
 
Stora Enso började implementera de första bitarna av det systemet redan i slutet på 90-
talet i Finland på enheter. Sen har vi efterhand som företaget vuxit med uppköp, bestämt 
att vi ska ha en utrullningsstrategi för de enheter som ingår i företaget. Då har vi delat 
upp företaget i mindre grupperingar och så har vi haft en utrullningsfas för varje sådan 
del och de har ingått i ett antal enheter i varje utrullning. Vi har fortsatt att rulla ut i 
Finland och vi har sedan tre år tillbaka haft utrullningsfaser i Sverige i tre omgångar och 
vi tillhörde den sista omgången.  
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Vad var syftet med affärssystemet, varför bytte ni affärssystem? (Har det hänt 
något som motiverat att ni valde just det systemet?) 
 
 Det är koncernens beslut, men de motiv som förts fram är att sänka drifts- och 
underhållskostnaderna på systemet. Det finns också affärsmässiga vinster att göra, till 
exempel på inköpssidan. Det är alltså kostnadsbesparingar som har motiverat valet. 
 
Använder ni fortfarande det gamla systemet? I så fall varför, är inte syftet att få ett 
system som har samma funktioner som det äldre fast bättre utvecklat?  
 
Det är många system som har ersatts, det finns dock en del gamla system som vi behöver 
använda. Vad det gäller förråd och inköp (MM-modulen, material management) så är det 
gamla systemet helt utbytt. På ekonomisidan är i princip alla system utbytta, både 
redovisningssystem, resekontrer och så vidare. På PM-sidan, alltså underhåll och projekt 
som också jobbade i samma gamla affärssystem som förråd och inköp, har också fått helt 
nya system att jobba i. Så där är det alltså ganska begränsade bitar som är kvar av det 
gamla systemet. Inom HR (personalsidan) är det inte så många system som är utbytta 
men vi har bytt ut vissa delar.  
 
 
Varför har inte HR systemet bytts ut? 
 
Nej, för att omfattningen av den här utrullningen ingår i ett paket som har plockats ut, 
säger människorna på personalsidan att det är vissa bitar angående personaladministration 
som vi kan ersätta. Det kan gälla resehantering eller arrangemangsstyrning. Det har 
funnits fyra, fem bitar där det har varit upp till enheten att bestämma vilka bitar de vill ta 
med i utrullningen. Vi har alltså inte varit tvungna att plocka med allt på ett absolut givet 
sätt utan har kunnat säga att vi går igång med de här bitarna nu och sen kanske vi vill 
lägga en tidsplan på det andra så att det kommer senare. 
 
 
Har ni tänkt byta ut de delar som inte bytts ut än? 
 
Det finns nog bitar som vi kommer implementera fullt ut lite längre fram. Men det kan 
finnas bitar kvar som vi tycker är intressanta som vi måste ha kvar eller hitta lösningar för 
att få en koppling mellan de gamla och nya systemen, alltså datatekniskt och ett interface. 
Det finns ett system som vi har använt som en databashanterare, vilken vi har bestämt att 
vi ska behålla eftersom den är så kraftfull och vi använder den inte bara som 
databashanterare utan även som budgeteringsinstrument. Så där håller vi på att jobba 
fram ett interface som är klart under sommaren, alltså några månader efter utrullningen.   
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Beskriv hur de rutiner som påverkats såg ut innan införandet av affärssystemet? 
 
Ja, det är väldigt många rutiner. Inom underhåll och projekt så hade vi rätt väl fungerande 
rutiner beroende på att vi jobbat mycket med hela arbetsprocessen. Till exempel hur skall 
ett visst arbetsmoment eller ett antal arbetsmoment som tillsammans utgör en 
arbetsprocess utföras? Vi har kommit ganska långt i tänkandet kring decentralisering, 
vilket innebär att vi lagt ut mycket av ansvaret, för att ta hand om frågeställningar och 
lösa problemen långt ner i organisationen. Vi har lagt väldigt mycket ansvar på första 
linjens chefer, alltså den första chefsnivån medan vid andra enheter i det här företaget har 
det mycket högre upp i organisationen. Det här ställer krav på att ett nytt affärssystem ska 
tillåta att vi kan jobba vidare med den filosofin. Det har krävt en hel del tankemöda men 
vi hade på det hela taget väldigt bra fungerande rutiner. En del brister i detaljer eller i 
synsätt kan ha funnits som efterhand har kunnat rättas till. Inom ekonomidelen, FIKO, 
hade vi tidigare ett arbetssätt som innebar att vi inte jobbade i ett client–server system 
med online uppkoppling mellan systemet utan vi fick beordra att skicka information från 
ett system till ett annat, alltså skicka över filer helt enkelt. Idag så jobbar Stora Enso med 
ett system där vi är online hela tiden överallt, klickar man till i ena änden på systemet, till 
exempel tar ut en sak på förrådet, så registreras det i kostnadsredovisningen direkt på de 
avdelningar som är berörda. Det var inte fallet tidigare utan då hade vi kanske 
veckokörningar eller månadskörningar. Så där tycker jag att vi fått en förbättring och det 
kan vi förbättra ytterliggare.  
 
 
Kan du berätta lite om själva processen från idé till användandet av 
affärssystemslösning? 
 
I stort sett gjorde vi så här; för ett och ett halvt år sedan satte vi oss ner och tittade på 
förutsättningarna för utrullningen, omfattningen, valsituationer vi måste göra, vad vi kan 
göra och vad vi vill göra. Vi började med att göra en statusbeskrivning av hur våra 
arbetsprocesser såg ut med det som vi trodde att vi skulle jobba med i det här projektet 
och dokumenterade det. Det gjordes modulvis, sedan sammanställde vi det för att få en 
helhet av det vi har presenterat för styrgruppen, sedan har vi då haft uppdraget att gå 
vidare och säga vad är nu önskat framtida läge, hur vill vi jobba i framtiden? Det 
presenterade vi i början av det här året i februari och efter det tillkom processen; hur ska 
vi gå från den status vi hade till det önskade framtida läget, vad kräver det för beslut? Vi 
har mängder med delbeslut som måste tas ända ner på detaljnivå. Till sist har styrgruppen 
tillsammans med projektgruppen diskuterat detta mellan sig tills de har hittat en lösning 
av vad företaget klarar av att göra av det vi vill göra och se så att vi har resurser så det 
räcker till. 
 
 
 
 
 
 
 



   34 

Har ni arbetat efter någon speciell modell och haft någon uttalad strategi för 
införandet? 
 
Det har varit en färdig utrullningsmodell som vi har haft att följa och sedan inom den, 
angående funktionalitet, så har vi inte haft någon speciell modell utan ett givet paket; så 
här rullas det ut, det här stödet fås från centralt håll. Det har funnits en central 
utrullningsprojektgrupp som heter CAAP (Stora Enso Administrive Applications 
Programme) och de har haft ett antal konsulter, vilka har haft olika roller i det här. De har 
varit ute hos oss på Skoghall och andra enheter för att stämma av hur det här paketet och 
utrullningen fungerar; går det bra?, fattas det beslut?, hur ligger vi till tidsmässigt? och så 
vidare. Konsulterna har försökt ge det stöd de har kunnat men de kan inte prata 
funktionalitet i systemet eftersom varje enhet har haft rättighet att själva bestämma mer 
på detaljnivå hur de ska jobba med olika saker. Därför kan de här konsulterna inte sitta 
och diskutera det. Men däremot har vi haft ett konsultstöd när det gäller systemsidan ifrån 
en extern konsult, ett konsultföretag. De har också varit ute och stött enheterna, dels i att 
utbilda folk i hur systemet i grunden fungerar rent generellt, och dels lett utbildningar av 
folk här. Konsulterna har också varit ett stöd efterhand i processen som vi har kommit 
fram till utrullningen och även då i samband med uppstarten av systemet. 
 
 
Har slutanvändarna varit delaktiga i införande- och utvecklingsprocessen? 
 
Ja, det kan man säga att de har varit, inte alla naturligtvis. PM-modulen som är den tunga 
delen, ibland 50 % av projektet men ibland också ända upp till 80 % av projektet, 
beroende på vad vi räknar på. I denna modul har våra medlemmar i projektet varit ute och 
fört många diskussioner med folk, när statusrapporten skulle skrivas, om hur arbetet ser 
ut idag och hur kan det kan förändras i framtiden, vill vi arbeta annorlunda? 
Medlemmarna har diskuterat på arbetsplatsmöten av olika slag, med förmän och även 
icke förmän. Medan i andra fall har det inte skett så många diskussioner med de anställda 
i allmänhet. Till exempel har ledningen inte resonerat så mycket med dem det system för 
hur de beställer en tjänsteresa ska läggas upp eller hur den avrapporteras, då behöver inte 
en diskussion ske med så många människor.  
 
 
Har slutanvändarna varit med ifrån början? 
 
Ja, det är en hel del människor som har varit med. Det är nog cirka 300 stycken som varit 
med och fört diskussioner. De har dock inte kunnat vara med och tala om vilket system vi 
skulle ha och i detalj inte kunnat få sina egna personliga önskemål tillgodosedda. Då det 
gäller att få ihop arbetsprocessen är det alltid så att varje byggnadssten i en process 
optimerar sin situation men är kanske inte optimal i processen. Vi har dock jobbat väldigt 
mycket med att engagera folk, om inte annat informera om vad som händer. 
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Har det skett någon utbildning av slutanvändarna? Hur har den i så fall sett ut? 
 
Ja, och den håller på att avslutas nu, vi kör sista veckan nästa vecka (vecka 17, 2007). Vi 
började med att utbilda utbildarna under en period på sex veckor. Det var dock inte enbart 
sex veckors utbildning och den var olika lång för de olika modulerna. Sedan har 
utbildarna fått delta i processen och se hur systemet kommer att sättas. Utifrån det har de 
fått ta fram utbildningsmaterialet, sedan har de fått lite pedagogisk träning och genomfört 
utbildningen från vecka 2-17. Så på 16 veckor räknar vi med att vi utbildat drygt 1000 
människor i drygt 300 utbildningar i sammanlagt ungefär 16 000 elevtimmar.  
 
 
Hur har slutanvändarna reagerat på utbildningen? 
 
Det har varit alla reaktioner från -1 till +1, det vill säga en del har varit väldigt negativa 
medan andra har tyckt utbildningen har fungerat väldigt bra. Alla har inte kunnat få så 
mycket utbildning som de själva känner att de behövt och som vi i projektet tycker att de 
hade behövt. För vi har inte haft lärarresurser nog, inte haft tid nog och inte heller haft 
lokaliteter så det har räckt. Reaktionerna har varit alltifrån, det här var ingenting, jag 
behöver väl inte gå någon kurs jag använder ju aldrig något system, till det här är jättebra 
nu kan vi själva vara med och påverka hur processen ska se ut och nu kan vi passa på att 
förbättra det och det. Många har varit på hugget så att säga just genom att de åtminstone 
har varit informerade, men också att många har deltagit i diskussionerna ganska tidigt på 
arbetsplatsträffar och de har säkert bidragit till en hel del. 
 
 
Hur har er behovsanalys sett ut?, det vill säga identifierade ni hur ert gamla system 
användes för att kunna se vad det nya systemet behöver innehålla för att passa ert 
företag på bästa sätt. 
 
Behovsanalysen har vi gjort inom varje enskild modul men jag kan inte i detalj återge hur 
arbetet har sett ut i de olika modulerna. Ledningen har dock sagt att då vi vill ha ett arbete 
utfört måste vi göra en arbetsorder på det. Det räcker alltså inte som tidigare att de 
anställda, om de exempelvis ska skriva en arbetsorder när de vill ha ett arbete utfört, tar 
telefonen och säger att de vill ha något utfört. Det innebär att alla som jobbar med sådana 
saker eller det stora flertalet som har det som en vanlig uppgift i sitt dagliga arbete måste 
få utbildning i arbetsorder och rapportering av det.  
 
På underhållssidan har det talats om att de här kategorierna av människor, 
underhållsförmän, underhållsingenjörer, tekniker, projekttekniker och så vidare behöver 
också de en utbildning i hur det fungerar att begära reparation av reservdelar, de behöver 
veta hur ett projekt hanteras, de måste veta mer om avrapportering och hur systemet för 
underhållssidan fungerar. Vissa kategorier ska kanske lära sig att lägga upp ronderingar 
för förberedande underhåll som återkommer, de ska lära sig hur rutinerna hanteras också 
när det gäller akuta underhåll och så vidare. Varje modul har naturligtvis känt det här 
behovet.  
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Ett annat exempel var inom HR; vilka behöver utbildas nu absolut i de delar som ni ska 
implementera? Jo, alla anställda ska lära sig att själva hålla reda på sin postadress och sitt 
telefonnummer i systemet, alltså ska alla ha den utbildningen. Cheferna måste hålla reda 
på hur de ska attestera frånvaro och andra saker för sina anställda, då ska de ha den 
utbildningen. Vilka är det som reser någorlunda ofta? De måste lära sig hur de beställer 
och redovisar en resa. Det här gick ut till användare i företaget sedan fanns det 
utbildningar inom modulerna som var specifika för de avdelningar som var 
hemmaavdelningar, det vill säga för personalavdelningen fanns det några som behövde 
lära sig att lägga upp ett arrangemang, alltså ordna möten och utbildningar. Några 
behöver lära sig ren personaladministration i det här systemet och då kan vi handplocka 
de personer som det berör. Inom ekonomi visste vi vilka som ska hålla på med 
redovisningsdelarna, produktkalkyleringen, leverantörsfakturor och så vidare. De har 
handplockats så att det har blivit grupperingar som ibland varit ända nere på en person 
upp till 10-20 personer. I de stora utbildningarna sa vi att: eftersom vi ska erbjuda alla 
anställda att själva kunna hantera personuppgifter, de ska kunna skriva ett meddelande 
för att begära hjälp om någonting och de har också rätt att ta ut saker på förrådet så därför 
måste de lära sig att göra det här i systemet. De har också rätt att skriva en 
inköpsanmodan som grund för en beställning av köp av en vara eller tjänst. Sedan 
sammanfördes bitar från HR-, MM-, PM- och FIKO-modulen och gjorde det till en 
endagsutbildning på åtta timmar som var den minsta utbildning som Stora Enso kunde ge. 
I sin tur ledde det till att ekonomidelen kanske bara fick en halvtimmes utbildning, medan 
exempelvis förråd och inköp fick tre timmar.  
 
 
Har det fungerat bra på de ställen där ni bytt ut systemet helt? På ekonomi- och 
förråds sidan? 
 
På det stora hela taget, om vi jämför med de andra enheterna, så har vi haft en väldigt 
lyckad utrullning eftersom vi började vårt lokala projekt ett och ett halvt år innan 
uppstarten, i andra fall var den på mycket kortare tider. Vi rekryterade våra 
nyckelanvändare som kom hit i augusti och startade systemet den 5:e mars 2007. Dessa 
nyckelanvändare kommer att finnas kvar. Visst upptäcker vi vissa funktionalitets 
avvikelser jämfört med tidigare, men det beror på att ett antal modeller och rutiner ser 
annorlunda ut på ställen där vi saknar erfarenhetsvärden än där vi måste bygga upp en 
erfarenhetsbank. Vi har andra principer för hur värderingen av varulagret ser ut, till 
exempel andra genomsnittspriser. Innan vi på företaget har hittat nivån och vet att 
erfarenhetsmässigt är det här värdet för högt eller för lågt så kommer det ta oss ett antal 
månader. Men det har inte varit något som det blivit panik med, det var lite frågetecken 
angående inköpsanmodan med hjälp av leverantörskataloger, men det var dock en 
oklarhet som löste sig ganska snabbt. Så på det hela taget finns funktionaliteten där och 
det gäller nu att jobba fram bättre och bättre kvalitet hela tiden. 
 
 
 
 
 



   37 

Hade ni någon testperiod för det nya affärssystemet? I så fall hur lång var den? 
 
Vi hade systemtest upplagt så att inom varje modul gjordes ett antal testfall i ordning, 
vilka skedde genom scenarier och olika case. Vi gjorde singeltester under hösten: ska en 
anställd beställa en resa hur gör jag då? Så testar de, lägger upp och ser om det fungerar 
igenom. Varje modul hade ett antal sådana singeltester i november och i början av 
december hade vi integrationstesterna. Då tittade de inte bara på om det gick att beställa 
en resa inom HR-modulen utan tittade också på om det fungerar när det kommer över till 
redovisningen, så att biljetten blev konterad på rätt kostnadsslag och så vidare. Det var de 
två testperioder vi hade, sedan var det inga fullskaliga test i något testsystem utan bara att 
gå online med systemet.  
 
 
Fick slutanvändarna arbeta lite i systemet och prova på det innan ni tog det i bruk? 
 
Vi hade testmiljöer som ingick i utbildningarna. Vi började utbildningarna i vecka 2 och 
fram till uppstarten vecka 10 hade vi prioriterat ett antal människor som var tvungna att 
kunna jobba i systemet för att det ska kunna fungera, arbetet måste fungera. Då fanns det 
olika testmiljöer som människorna utbildades i och i dessa visades exempel och 
deltagarna fick själva testa att göra vissa övningar. De var ganska bekanta med hur 
systemet såg ut och hur det fungerade. Problemet var att vissa utbildades i vecka 2, andra 
i vecka 8 och så startade vi i vecka 10. Fram till uppstarten genomförde vi omkring 
hälften av utbildningarna sedan fanns det massor av slutanvändare cirka 700 stycken som 
inte hade någon utbildning alls. För dessa startade vi utbildningen och körde omkring 200 
personer i veckan, de flesta endagsgrundkursen. Grundkursen började vi använda redan 
när vi utbildade de första och då fick den utgöra grundsteg ett och sedan hade vi 
påbyggnadskurser i ett antal olika steg. Det var mest folk på underhållssidan, var det 
dagliga arbetet måste fungera hela tiden. På underhåll täckte vi upp minst 75 % av 
behovet och 90 % av de som behövde ha utbildning fick det. Alla fick inte riktigt så 
mycket utbildning som de hade behövt ha. Men det blev rätt stort fokus på de som 
utbildades före. Efterhand har vi gjort upptäckter angående utbildningsbehov och därmed 
har utbildningarna förändrats i detalj på en del håll. Vi har sedan fått lägga in extra 
utbildning och hittat på någon ny utbildning om det funnits hål som varit tvungna att 
fyllas ut. De har spretat ut lite mer men hela tiden har vi kört grundutbildningarna.  
 
 
Vad har slutanvändarna tyckt om de inte klarar av det nya systemet? 
 
Vi har hört olika reaktioner. Det sägs att vi här på Stora Enso i Skoghall har en hög IT-
mognadsnivå. De allra flesta människorna skickar mail och gör mycket av arbetet via 
datorn. Det finns dock alltid några som inte får så mycket träning och det i kombination 
med att de inte får så mycket träning i hemmet gör att de är lite IT rädda eller IT ovana. 
Samtidigt finns det de som har väldigt god vana. Jag har inte gått igenom utvärderingarna 
av utbildningarna, jag har bara ögnat igenom de första och på en femgradig skala har de 
sagt ungefär fyra när det gäller nyttan av utbildningen för deras arbete. Sen finns det 
alltid synpunkter på vad som kunde ha varit bättre och sämre.  
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Tyvärr har inte testmiljöerna alltid fungerat perfekt, det har varit avbrott och lite andra 
störningar. Ibland är det lite jobbigt för en utbildare som utbildar en grupp och modulen 
inte fungerar. Det hände till och med att en utbildning fick avbrytas för någon grupp och 
kalla in dem senare igen. Men jag tror att det har varit uppskattat vilket också märkts nu 
på slutet för jag har talat om, när jag kallat folk till utbildningar, att alla inte hinner få sina 
utbildningar och det har vi informerat ganska ordentligt om. Nu är folk lite halvdesperata, 
men tyvärr kommer det att finnas ungefär 150 människor som inte fått någon utbildning. 
Å andra sidan jobbar en anställd mycket med råvaror och har fått utbildning för det så får 
de nöja dig med den utbildningen. De kan inte få endagsutbildningen också på grund av 
att våra utbildare inte räcker till. Det har hela tiden varit en väldigt svår prioritering men 
folk efterfrågar. Till och med kan de anställda säga att de hoppar in på utbildningar och 
även om de inte får sitta med en egen arbetsstation så kan de sitta med och lyssna. De 
anser att de som individ alltid lär sig något. 
 
 
Har ni gjort några ytterliggare åtgärder för att implementera systemet på bästa 
sätt? 
 
Ja, det finns en viktig funktion och det är en roll som ledningen var lite fundersam över i 
början, men förändringsledning (Change Management) har vi haft en ansvarig för. Hans 
uppgift var att hela tiden jobba mot de olika intressentgrupperna. Vi har konstruerat en 
kommunikationsmodell som var inriktad mot målgrupper med intressenter. Ur modellen 
framkom det att det är de intressenterna vi har, vi har ett antal media att jobba genom, ett 
antal meddelanden ska ut och de behöver gå ut vid olika tidpunkter. Vi har vänt oss till 
olika ledningsskikt i företaget, grupperingar till exempel avdelningschefer, sektionschefer 
och arbetsledare, likaså har facket varit en viktig grupp. Vi har hela tiden sett till att i rätt 
ögonblick ge dessa människor, antingen via deltagande i möten, gjort muntliga 
presentationer, gått ut i skrivna tidskrifter vi ger ut eller via Internet, en inblick i hur det 
gått i projektet; det här är statusen nu och så här ser det ut utan att behöva gå ner i detalj 
och prata om enskildheter i det hela. Vi har talat om att folk ska få sin utbildning, när den 
kommer och vad det innebär för dem. Det tror jag har tagits väldigt positivt från deras 
sida, utan det arbetet hade vi haft mycket svårare att få genomslag för att vi ska byta 
system. Det här är ett stort företag fördelat på tre stora arbetsplatser och det är svårt att 
komma ut med information som blir rätt och rätt uppfattad vid rätt tillfälle av rätt person, 
vilket innebär kommunikationssvårigheter. 
 
 
Vad anser du är viktigt att tänka på och ta hänsyn till vid införandet av ett nytt 
affärssystem? 
 
Jag tror att vi tänkt på de viktigaste sakerna när det gäller att se var vi står, vart vi ska gå, 
vilka resurser vi har och hur informationen bör ske på bästa sätt samt påverka de som ska 
bli utsatta för det här. Det kan faktiskt sägas att vi ”utsätter” folk för det här, det är ju en 
arbetsgivare som har sagt att du ska jobba på ett visst sätt.  
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Själva projektgruppen är bara cirka nio personer, vi startade upp och hade första mötet i 
oktober 2006. Sedan började vi skriva i november-december om det första statusläget och 
vi började, innan vi drog igång projektet i större skala, resa runt till de andra 
bruken/enheterna för att prata med våra kollegor och lyssna av deras erfarenheter. Vi 
började också delta i den centrala projektorganisationens organiserade möten för 
förändringsledning, kommunikationsfrågor, utbildning och så vidare. Genom att vi kunde 
få ta del av de erfarenheterna plus att många av oss deltog i de 
nyckelanvändarutbildningar de hade så fick vi tidigt ett hum om vad det handlade om. En 
av deras erfarenheter som var viktig var att se till att vi har tillräckligt många utbildare, 
framförallt inom PM- modulen. Men eftersom vi sitter här med ont om pengar får inte så 
många människor till utbildning som vi hade önskat oss. Och jag som har jobbat specifikt 
med utbildningssidan har haft ungefär 17 personer som har jobbat med utbildning och 
hade säkert kunna behövt ha ungefär sex personer till. Då hade vi kunnat nå alla som 
skulle ha utbildning åtminstone med en grundutbildning, vi hade kunnat ge lite mer 
fördjupningsutbildningar och sen har lokalerna tagit slut för oss. Vi har använt fem 
utbildningslokaler i Skoghall med plats för 49 arbetsstationer, sedan har vi haft en uppe 
på researchavdelningen på Kronoparken där vi kunnat använda åtta arbetsstationer. Till 
sist har vi enheten i Forshaga med 150 personer där vi också haft en lokal med åtta 
elevarbetsstationer. Hade vi haft mer än de här cirka sex utbildarna hade inte våra lokaler 
räckt, då hade vi fått sitta i källarsprång och det hade kostat mycket mer. Lite för knappt 
med resurser blev det ur en utbildningssynpunkt.  
 
 
Har ni stött på några problem med själva införandet? I så fall vilka och hur har ni 
löst detta? 
 
Nej, det är nog det att alla kanske inte hade fått den utbildning som de hade velat ha. 
Sedan blir det så, när vi har ont om utbildarresurser och lokaler och har många som ska få 
utbildning, att människorna får utbildningen vid olika tidpunkter av utbildningsperioden. 
Det leder i sin tur till att de som får utbildningen tidigt hinner glömma och de som får 
utbildningen sent har inte varit med från starten. Önskvärt hade varit att vi hade haft 20 
utbildningslokaler och 50 utbildare då hade vi på några veckor kunna tryckt ut alla, men 
som människa kan man ju bara leva i en verklighet i taget.  
 
 
Vilka förväntningar hade ni med införandet av det nya affärssystemet?, Har det 
svarat upp mot era förväntningar? 
 
Våra förväntningar låg på att ta fram ett sätt att arbeta på. Sedan hade vi också väldigt 
stora förväntningar på funktionalitet och kvalitet i systemet som vi än idag inte riktigt 
kunnat leva upp till. Vi hade tidigare jobbat upp oss till en viss kvalitetsnivå vad gäller 
informationsbehandling och nu får vi in ett nytt standardsystem som vi måste anpassa oss 
till vilket gör att kvaliteten sjunker. Det här innebär att vi nu under några år måste bygga 
upp kvaliteten igen vilket görs genom att hämta nya erfarenheter själv och genom att 
delta i processen. 
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Har investeringen betalat sig ekonomiskt? Och hur stora är i så fall 
kostnadsbesparingarna i kr? Hur stora är tidsvinsterna? 
 
Det kan inte jag svara på, det får ni ta med Mikael. Det är svårt för den enskilda enheten 
att peka ut exakt vad de vinner i tid och pengar. Det är lite tidigt i processen att se det nu, 
ge det 5-10 år så är det lättare att se lönsamheten. På grund av att människor lever i en 
verklighet i taget så vet vi inte vad vi gått miste om då vi införde det nya systemet, 
företaget vinner också mycket som är svårt att mäta.  
 
 
Vilken är den absolut viktigaste effekten/fördelen med lösningen? 
 
Det finns en stor pedagogisk effekt i och med att folk fick vara med och påverka hur våra 
arbetsprocesser ska se ut från början. Detta är ett globalt system där vi jobbar online och 
hela tiden fyller upp med aktuella data.  
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5.2 Intervju med respondent 2 

Intervjun med respondent två, Michael Peterson, gjordes samma dag som respondent ett, 
det vill säga den 17:e april. Michael Peterson är projektledare för SAP/R3. 

 
Beskriv hur ni använder ert nya affärssystem på Stora Enso? 
 
Det är ett affärssystem för fyra huvuddelar som har definierats upp. Ett som gäller 
underhållssidan (arbetsorderhantering, projekthantering och dokumenthantering), ett för 
inköp och förråd, ett som hanterar ekonomi (en ekonomidel, redovisningsdel och en 
controlling del) och den sista delen som hanterar personal (baspersonalfunktioner, men 
här ingår inte lönehanteringen). 
 
 
Hur länge har ni använt er av det här systemet? 
 
Vi körde igång systemet för en och en halv månad sedan (mars 2007) så vi har precis 
startat upp det. Men samtidigt har vi lång erfarenhet av många delade system för det är 
inga företag som klarar sig utan det underlaget av system.  
 
 
Vad var syftet med affärssystemet, varför bytte ni affärssystem? (Har det hänt 
något som motiverat att ni valde just det systemet?) 
 
Syftet är att vi har blivit en större koncern, en sammanslagning skedde för 9 år sedan och 
då började vi harmonisera olika delar inom företaget. Efter det har vi tagit ytterligare 
steg, harmonisera den data och de processer som finns i olika system för att dra 
stordriftsfördelar, främst på inköpssidan. Ett ytterligare syfte är att om de anställda byter 
jobb inom koncernen så kommer de lättare in i arbetet på det nya stället de hamnar på. 
Förenklingen sker i och med att de använder samma verktyg över hela koncernen. Även 
när ledningen gör benchmarking, för att se om arbetet sker på rätt sätt eller bästa sätt, så 
kan en jämförelse ske mellan de olika bruken inom koncernen.  
 
 
Använder ni fortfarande det gamla systemet? I så fall varför, är inte syftet att få ett 
system som har samma funktioner som det äldre fast bättre utvecklat?  
 
Ja, det har vi. En av svårigheterna när ett företag inför ett nytt system är att kunna plocka 
bort de gamla systemen i tillräcklig utsträckning och tillräckligt fort. Tids nog är det 
meningen att de gamla systemen ska tas bort men frågan är hur fort företaget ersätter en 
funktionalitet som har funnits tidigare. Den funktionaliteten som funnits tidigare är där av 
en anledning, det har funnits ett behov, vi har inte behövt analysera någonting och då har 
vi tagit fram det underlaget. Om det nya systemet inte har den funktionaliteten så har 
finns det tre alternativ: antingen så drivs frågan att utveckla det nya systemet så att den 
gamla funktionaliteten binds till det nya systemet, eller så säger vi att den gamla 
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funktionaliteten inte är nödvändig och tar bort den och går över i det nya systemet direkt. 
Det tredje alternativet är att bibehålla det gamla systemet. Men att behålla det gamla 
systemet är det sämsta ett företag kan göra, det är enbart en nödlösning.  
 
 
Beskriv hur de rutiner som påverkats såg ut innan införandet av affärssystemet? 
 
Då vill jag hellre kalla det för processer på grund av att en process löper genom ett helt 
system. De flesta processer är standardutformade i grunden och därför ändrar företaget 
inte på dem. Vissa processer ändrar dock skepnad helt, till exempel inköpsprocessen där 
priserna är satta på koncernnivå vilket gör att letandet efter priser undgås.  
 
 
Kan du berätta lite om själva processen från idé till användandet av 
affärssystemslösning? 
 
Den sker i många olika steg. Först började vi med att ta in representanter från olika 
enheter som sätter sig ner och diskuterar igenom hur olika saker ska se ut, då lägger 
ledningen upp en grövre process med lite spelrum i. Så när utrullningen sker av 
standardsystemet som Stora Enso har tagit fram ska bruket slutgiltigt kunna fatta olika 
beslut angående processen.   
 
 
Har ni arbetat efter någon speciell modell och haft någon uttalad strategi för 
införandet? 
 
Ja, det har vi gjort. Efter att SAP hade haft stora svårigheter med att lyckas implementera 
sina system i organisationer, skärpte de till sig och skapade en implementeringsmodell 
(ASAP, Accelerated SAP) som innebär att företaget ska få in systemet på kort tid och 
garanteras en bra lösning. Det på grund av att SAP märkte att ju längre en 
implementeringsprocess är desto svårare är det att implementera systemet. Därför har vi 
på Stora Enso också använts oss av denna modell och anpassat den till vårt företag. Det 
mesta av hur olika delar ska levereras och hur utbildningar ska se ut är ett koncernbeslut. 
Detta gäller enbart implementeringen, vilket är en begränsad del av hela projektet. Här på 
bruket hade vi en strategi, att samtidigt som vi rullar in ett nytt system utvecklar vi de 
arbetssätt som finns idag för att de ska bli bättre.  
 
 
Varför valde ni ett standardsystem?, Varför inte ett skräddarsytt affärssystem som 
passar ert företag? 
 
Det är aldrig bra med ett skräddarsytt affärssystem. Det bästa skulle vara att ha ett ganska 
enhetligt system, främst vid uppdateringar då det gäller att få in ny funktionalitet i 
systemet. Det är då svårt att ha ett skräddarsytt system, då vi verkligen måste veta vad 
som händer i alla delar av systemet. Nu har SAP väldigt många ingenjörer som jobbar på 
systemet hela tiden och då vet Stora Enso att de tillägg som görs är testade i flera faser 
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för att tilläggen ska komma in på ett smidigt sätt. Det gör att vi på Stora Enso ändrar så 
lite som möjligt och låter ingenjörerna sköta detta. Ytterligare fördelar med ett 
standardsystem är stordriftsfördelarna och att alla inom koncernen använder samma 
system vilket innebär att det inte krävs så många olika personer för underhåll och drift.  
 
 
Har slutanvändarna varit delaktiga i införande- och utvecklingsprocessen? 
 
Ja, till viss del. Vi har varit väldigt måna om att deltagandet i projektet ska vara stort och 
vi har valt representanter från alla delar av våra tre enheter (Skoghall, Forshaga och 
Karlstad researchavdelning). Våra nyckelanvändare, det vill säga de som deltar i 
projektet, fungerar som informationsbärare från sina hemområden. Även efter projektet 
kommer dessa nyckelanvändare användas för att ge support i sitt närområde där de 
jobbar.  
 
 
Har det skett någon utbildning av slutanvändarna? Hur har den i så fall sett ut? 
 
Formellt har det funnits två olika utbildningar. Den första av dessa utbildningar kom 
väldigt tidigt i projektet med en sex veckors utbildningsperiod där slutanvändarna satt i 
skolbänken men också använde systemet i olika datormiljöer. De fick utbildningen inom 
den modul som de tillhörde vilket gjorde att slutanvändarna blev väldigt duktiga inom sitt 
eget område. Några månader in i projektet inleddes den andra utbildningen som innebar 
att de inte tittade på sin egen modul utan fick titta på vad alla andra gjorde. Det gjordes 
på grund av att på längre sikt kommer alla moduler flätas in i varandra. Personligen 
tycker jag inte det här sättet med ett stuprörstänkandet, det vill säga att utbildningen delas 
upp efter varje enskild modul, är bra. Istället bör vi skära tvärs igenom så att det går efter 
processen, därmed får de anställda en större förståelse för vad som händer i hela 
processen. Jag anser även att en utbildning inte enbart behöver ske i skolbänken utan de 
anställda kan se hela projektet som en utbildning, som människa lär man sig hela tiden av 
allt som görs. Då vi skulle utbilda slutanvändarna om hur systemet används använde vi 
oss även här av nyckelanvändarna. De fick en pedagogikutbildning för att kunna 
undervisa andra användare. Syftet med detta var att hälften av våra 1250 anställda skulle 
få en grundutbildning, vilket vi också höll. 
 
 
Hur har er behovsanalys sett ut?, det vill säga identifierade ni hur ert gamla system  
användes för att kunna se vad det nya systemet behöver innehålla för att passa 
företaget på bästa sätt. 
 
Vi hade inte behov av det egentligen. Vi fick ett system och det fick vi ta som det kom 
med den funktionalitet som det hade. Så vi vände på behovsanalysen genom att ha ett 
system som vi ska rulla in och sen fick vi titta på om de delar vi har idag räcker. Där 
fanns dock ett antal avvikelser. Vi kunde stänga ner många av de gamla systemen, men 
inom vissa områden var vi tvungna att behålla många system då främst på personalsidan 
där nästan alla system är kvar plus det nya. Det beror på att det nya systemet inte täckte 
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de delar vi hade behov av så det fick fungera som ett komplement till de gamla systemen. 
Eftersom det skapat en del problem med två olika system, är det viktigt att se hur 
automatuppdateringarna görs mellan de gamla systemen och SAP/R3 så att samma 
information finns på bägge sidor, alltså inte ha två system som ger olika information.  
 
 
Hade ni någon testperiod för det nya affärssystemet? I så fall hur lång var den? 
 
Ja, men den var alltför kort. Det började med en period som pågick under ett par veckor 
cirka tre månader in i projektet. Här skrev vi olika scenarier för alla nedbrutna delar i 
systemet. Efter ytterliggare två månader började vi skapa integrationstester. Innan 
integrationstesterna gjorde vi tester av data från de gamla systemen för att ha ett underlag 
av data från de gamla systemen att göra dessa tester på. Vi skulle kunna ha gjort många 
fler integrationstester men vi hade enligt denna modell för utrullningen alldeles för kort 
tid på oss, enbart en vecka att genomföra dem efter att vi hade planerat dem. 
Konsekvensen av att testperioden varit för kort har inneburit en stor belastning på 
supporten. Vi utbildar personalen att använda systemet på ett visst sätt men systemet 
tillåter också att vi använder det på fler sätt och folk är uppfinningsrika, de kommer på 
flera olika sätt att använda systemet. Risken med detta är att företaget får fel data tillbaka 
när vi ska analysera om arbetet har skett på sätt, vilket kan leda till felaktiga beslut.  
 
 
Har ni gjort några ytterliggare åtgärder för att implementera systemet på bästa 
sätt? 
 
Jag anser att det är viktigt att ha rätt personer som jobbar i projektet. Vi valde att gå ut 
med en annons internt och så fick de som var intresserade söka om de ville vara med i 
projektet. Därmed har projektledningen en möjlighet att välja ut, inte enbart de som är de 
bästa för att utföra varje enskild del av projektet utan också se hur grupper arbetar ihop. 
Det är alltså inte enbart viktigt med spetskompetens i sådana här projekt utan att gruppen 
fungerar bra för att få fram bästa möjliga resultat.  
 
 
Vad anser du är viktigt att tänka på och ta hänsyn till vid införandet av ett nytt 
affärssystem? 
 
Ledningens engagemang, det är viktigt att de tidigt får förståelse för vad det innebär att 
föra in ett nytt affärssystem. Det innebär en stor arbetsbelastning som påverkar många 
människor och därigenom säkerställer resurser för projektet, alltså att företaget får 
tillgång till tillräckligt mycket människor. Företaget får också ta stora kostnader, vilket 
det innebär med ett sådant projekt. Införandet av ett nytt affärssystem påverkar väldigt 
många människor och då måste vi projektledare på företaget vara ute i alla delar av 
organisationen. På så vis kan vi förklara att det kommer ske förändringar och får vi med 
oss ledningen och deras underordnade blir implementeringen mycket enklare. Det är även 
viktigt att det sker en delegering av ansvar så att alla vet att de är behövda och kan göra 
olika saker samt få ansvar att göra vissa saker.  
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Har ni stött på några problem med själva införandet? I så fall vilka och hur har ni 
löst detta? 
 
Nej, det har fungerat ganska bra. Men som jag nämnde tidigare insåg SAP att det är 
viktigt med en kort implementeringstid för att få igenom projektet bra. Vi skulle nog 
kunna göra vår implementeringsfas ännu kortare just för att säkerställa att saker sker i rätt 
tid. Det krävs att företag bemannar upp ett sådant här projekt ännu mer i och med att så 
mycket ska införas på så kort sikt och planeringen och styrningen av projektet ska bli 
mycket hårdare. Enligt mig skulle det ge en större vinst. Tar det för lång tid med 
implementeringen finns risken att fler kommer med för många önskemål om hur det ska 
se ut och som vi måste ta hänsyn till, vilket skapar svårigheter. Samtidigt får företaget 
knappa resurser, det vill säga om någon person är borta så kan det bli svårt att leverera 
enligt tidplan och då förstör det för projektet.  
 
 
Vilka förväntningar hade ni med införandet av det nya affärssystemet?, Har det 
svarat upp mot era förväntningar? 
 
Vi har satt upp både projekt- och verksamhetsmål, det är dock lite tidigt att säga hur 
förväntningarna ser ut med verksamhetsmålen. Projektmålen har vi lyckats hålla och 
verksamhetsmålen kommer vi förmodligen inte kunna se innan sommaren. 
 
 
Har investeringen betalat sig ekonomiskt? Och hur stora är i så fall 
kostnadsbesparingarna i kr? Hur stora är tidsvinsterna? 
 
Det är alldeles för tidigt att säga. Det enda jag vet är att vi har stora kostnader på 
implementeringen, men samtidigt betalar det tillbaka sig på flera sätt. Till exempel 
genom att saker sker snabbare men också att det skett en kompetenshöjning bland de 
anställda på bruket.  
 
 
Vilken är den absolut viktigaste effekten/fördelen med lösningen? 
 
Att en diskussion förs om hur arbetssättet ska se ut, inte systemet i sig utan att det sker en 
kritisk granskning av verksamheten och i det här fallet på dess administrativa processer. 
En analys av hur vi arbetar nu och optimerar det så att det ska bli bättre, åtminstone att 
det är fler som ska vara medvetna om hur det ser ut. Det är viktigt att det finns en 
förvaltning inom företaget som håller efter och sköter om systemet vilket ger en översyn 
på de administrativa processerna. 
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6. Analys 
 

I det här kapitlet analyserar vi den insamlade empirin och kopplar den mot rådande teori 
inom området.  

 

6.1 Upphandling 

 
Då affärssystem är ett väldigt komplext åtagande för de verksamheter som ska 
implementera dem i sin organisation är det viktigt att företagen har en genomtänkt 
strategi. Denna bör innehålla vad för typ av system som företaget behöver och hur de på 
bästa sätt ska implementera det. En investering av ett nytt affärssystem ska ses som en 
investering i ny teknik. Om då företaget begår misstaget att se införskaffandet av ett nytt 
system som en vanlig upphandling av ny IT kan det bli väldigt kostsamt för dem 
(Magnusson och Olsson, 2005).  
 
En viktig del i upphandlingsprocessen av ett nytt affärssystem är valet av leverantör. Det 
på grund av att det skapas en relation mellan leverantören och köparen. Det är viktigt att 
beslutsfattarna är medvetna om den relation som bildas innan de ger sig in i en 
upphandling. De bör också i beräkningarna ta med leverantörens storlek och finansiella 
status. I och med att en investering av ett nytt affärssystem skapar en inlåsningseffekt till 
leverantören, är det därför viktigt att leverantören är tillförlitlig (Magnusson och Olsson, 
2005).  
 
Utifrån intervjuerna nämner båda respondenterna att valet av system var ett 
koncernbeslut. Stora Enso har köpt sitt standardsystem (SAP/R3) från det tyska företaget 
SAP som är en världsledande leverantör av affärssystem. Respondenterna nämner att 
eftersom det funnits en färdig modell, det vill säga ett givet paket, att arbeta efter har de 
anpassat den till sitt eget företag. På grund av att Stora Enso fick det givna paketet med 
den funktionalitet som det innehöll, gjorde det att företaget vände på behovsanalysen 
såtillvida att de fick ett system som skulle rullas in. Sedan fick de titta på om de delar de 
hade räckte till. Då Stora Enso upptäckte att det nya systemet inte täckte alla deras behov 
fick några av de äldre systemen vara kvar och fungera som ett komplement till det nya 
affärssystemet. Michael Peterson, den ena av respondenterna, antyder dock att det är den 
sämsta lösningen ett företag kan göra. Han anser att det enbart är en nödlösning och att 
Stora Enso så småningom kommer att ta bort de gamla systemen. 
 
Planeringsprocessen vid införandet av ett nytt affärssystem inleds då verksamheten 
upptäckt ett behov av förändring. Den syftar till att skapa ett nödvändigt beslutsunderlag 
för organisationen. En kartläggning av nuläget har tagits fram och sedan tar 
projektledningen fram en önskad målbild för företaget. Vad som är viktigt att tänka på är 
att verksamheten inte fattar beslut för snabbt. Det för att undvika en särskild lösning 
innan beslutsfattarna har gjort en tillräcklig bedömning angående förändringsbehovet. 
Från planeringsstadiet är det viktigt att ständigt ha ett öppet sinne angående det som 



   47 

behövs för den berörda verksamheten. Informationssökningsstadiet är nästa steg och där 
fastställs ett faktiskt behov. Tillräckligt med information angående de olika alternativen 
bör ha kommit in och ledningsgruppen ska vara redo att fatta beslut gällande vilken 
lösning samt leverantör som är aktuell (Magnusson och Olsson, 2005).  
 
Båda respondenterna anser att processen från idé till användandet av ett nytt affärssystem 
sker i ett antal steg. Jan Söderström, den ena av respondenterna förklarar processen 
utförligt. Först började Stora Enso med att titta på vilka förutsättningar som fanns för det 
nya systemet. Han beskriver vidare att Stora Enso utformade en statusbeskrivning av hur 
företagets arbetsprocesser såg ut och dokumenterade det. Det skedde modulsvis och 
sammanställdes senare. Till sist har styrgruppen tillsammans med projektgruppen haft en 
diskussion och gemensamt hittat en lösning för vad organisationen klarar av att göra med 
de resurser som de har till förfogande.    
 

6.2 Implementering 

 
Implementeringsprocessen börjar då verksamheten som ska införa ett nytt system har 
upphandlat en lösning från en leverantör. Processen inleds hos användaren. Denne börjar 
reflektera över sin arbetsplats på ett annat sätt än tidigare och får förväntningar på vad 
som kommer. De flesta misslyckanden sker och kostnader uppkommer under 
införandestadiet av det nya affärssystemet (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
Respondenterna säger att Stora Enso körde igång det nya systemet i mars 2007 och i 
Sverige tillhörde företaget den sista omgången av utrullning. För att minska risken för att 
misslyckas med implementeringen nämner en av respondenterna att en kortare 
implementeringsfas gör det lättare att säkerställa att saker sker i rätt tid, vilket i hans 
mening innebär en större vinst för företaget.  
 
Det finns olika dimensioner för att implementera ett affärssystem. Den första av dessa är 
ledning, vilken består av en grupp individer som utses som ansvariga till förändringen. 
Denna grupp bildas då verksamheten har funderingar eller planer på att införa ett nytt 
system. Om strategierna inte kan samordnas eller förankras misslyckas många 
förändringsaktiviteter och därför är det viktigt att det finns en god kommunikation. En 
styrgrupp tillsätts då projektet börjar formas, vilken ska ta med representanter från 
verksamhetens viktigaste delar. Det är bra om både framtida användare av affärssystemet 
och individer i ledande befattningar ingår. Kompetens är viktigt inom styrgruppen för att 
ge en förståelse för de problem som kan uppstå (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
Den ena av respondenterna berättar att de har haft en ansvarig för Change Management. 
Denne ska hela tiden jobba mot de olika intressentgrupperna. Stora Enso har därför 
konstruerat en kommunikationsmodell som var inriktad mot målgrupper med intressenter. 
Företaget har vänt sig till olika ledningsskikt i företaget och har hela tiden sett till så att 
dessa människor fått information. Det har skett antingen via deltagande i möten, via 
muntliga presentationer, gått ut i skrivna tidskrifter Stora Enso ger ut eller via Internet. 
Han anser vidare att eftersom Stora Enso är ett stort företag fördelat på tre arbetsplatser är 
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det svårt att få ut rätt information samt att den blir rätt uppfattad av rätt person. Det här 
kan därför innebära kommunikationssvårigheter. Något ytterliggare respondenten lägger 
vikt vid är att företaget har fördelat mycket ansvar på första linjens chefer, medan de på 
andra enheter i företaget har det mycket högre upp i organisationen.  
 
Den andra respondenten anser att det är viktigt att ha rätt personer som jobbar i projektet 
och därför fick de som var intresserade söka om de ville vara med i projektet. 
Projektledningen har därmed en möjlighet att välja ut, inte enbart de med spetskompetens 
utan människor som fungerar bra i en grupp. Därmed får företaget fram bästa möjliga 
resultat. Han nämner även att ledningens engagemang är avgörande för projektets utfall. 
Det på grund av att det innebär en stor arbetsbelastning att se till att förtaget får 
tillräckligt med människor. Likaså innebär också införandet av projektet stora kostnader. 
Då företaget förklarar för olika delar i organisationen att förändringar kommer att ske och 
om de får med sig ledningen och deras underordnade kommer implementeringen bli 
mycket enklare. 
 
Det är en stor fördel om företaget har tidigare erfarenheter av andra projekt, då detta höjer 
sannolikheten att lyckas med implementeringen. Inom projektet gäller det att förse 
projektgruppen med information från organisationens olika intressenter. Vidare spelar 
projektledarnas inställning till projektet roll för utfallet. Det på grund av att 
organisationer som vanligtvis har bred erfarenhet av arbete och ledning av projekt formar 
en sorts metod för att stödja projektarbetet (Magnusson och Olsson, 2005). 
 
En av respondenterna nämner att de upptäckt vissa funktionalitetsavvikelser jämfört med 
tidigare. Det anser han beror på att ett antal modeller och rutiner ser annorlunda ut på 
ställen där de saknar erfarenhet. Därför måste de bygga upp en erfarenhetsbank där. Efter 
att företaget fick in ett nytt standardsystem, som de måste anpassa sig till, gör det att 
deras tidigare höga kvalitetsnivå sjunkit. De måste alltså bygga upp kvaliteten igen, vilket 
sker genom att hämta nya erfarenheter och genom deltagandet i processen.  
 
Då företaget väljer att ta med externa aktörer har de mycket att vinna på det. De får på så 
vis tillgång till specialiserad kunskap och erfarenhet om affärssystemsinförande 
(Magnusson och Olsson, 2005).  
 
För att lyckas med införandet av ett nytt affärssystem är det också bra om företaget har en 
kultur som är tillräckligt öppen för att tillåta en förändring. Om det saknas kommer de 
inte heller kunna anpassa sig till ett nytt upphandlat affärssystem. Det här kan leda till att 
satsningen blir väldigt dyr eller inte lyckas alls. Eftersom affärssystem är uppbyggda på 
en grundläggande struktur av processer med en viss design, vilka ska stödjas genom 
systemet, är det viktigt att medarbetarna får tala om vad deras arbete innehåller 
(Magnusson och Olsson, 2005). På Stora Enso verkar de ha haft en anpassningsbar kultur 
eftersom de utan större problem har kunnat implementera systemet.  
 
En av respondenterna säger att på Stora Enso i Skoghall har de en hög IT-mognadsnivå. 
De flesta skickar mail och gör mycket av arbetet via datorn, men det finns även de som 
inte får så mycket träning. Det kan göra att de är lite IT rädda eller ovana. Det är dock bra 
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om de anställda på företaget har en bra relation till datorer. Detta på grund av att en del 
rutiner på företaget har utvecklats. Idag har de ett client-server system med 
onlineuppkoppling och därmed är företaget online hela tiden överallt, vilket är viktigt för 
kulturen på företaget.  
 

6.3 Utbildning 

 
För att lyckas med implementeringen av ett nytt affärssystem är det viktigt att förstå den 
existerande systemparken. De anställda får dock inte glömma bort det kommande 
systemet och därför blir utbildning och styrning av stor vikt. Det är också bra om 
användaren involveras så tidigt som möjligt för att systemet ska bli användbart även efter 
införandet. En del av användarna får vid uppstarten av införandeprojektet utbildning i det 
nya systemet. Denna tidiga involvering höjer deras kompetensnivå, vilket leder till att 
systemet kan användas vid införandet. Slutanvändarnas acceptans av systemet höjs då de 
känner sig delaktiga i utvecklingen. Ytterliggare en fördel att involvera dem i ett tidigt 
stadium är att feedback ges tidigare angående missar och problem med systemet. Därmed 
kan en kvalitetssäkring ges (Magnusson och Olsson, 2005).   
 
Enligt respondenterna har slutanvändarna till viss del varit delaktiga i införande- och 
utvecklingsprocessen. Stora Enso har haft representanter från alla tre enheterna 
(Skoghall, Forshaga och Karlstad researchavdelning). Den ena respondenten framhäver 
att inom PM-modulen har deras medlemmar i projektet fört många diskussioner då 
statusrapporten skulle skrivas. Den andra respondenten säger att företagets 
nyckelanvändare fungerar som informationsbärare från sina hemområden. Han förklarar 
vidare att de även efter projektet kommer att användas för att ge support i sitt närområde 
där de arbetar.  
 
Den utbildning slutanvändarna fick kan delas in i två olika utbildningar. Den första kom 
tidigt i projektet och pågick i sex veckor. Då satt slutanvändarna i skolbänken men 
använde också systemet i olika datormiljöer. Några månader in i projektet inleddes den 
andra utbildningen och då tittade de inte på sin egen modul utan fick se vad alla andra 
gjorde. Den ena respondenten anser att utbildning inte enbart behöver ske i skolbänken, 
hela projektet kan ses som en utbildning.  
 
Eftersom företaget har talat om för de anställda att de ska få sin utbildning, när den 
kommer och vad den innebär för dem anser den ena respondenten att med det arbetet har 
de haft mycket lättare att få genomslag för ett byte av system. Han anser vidare att det är 
viktigt att informera på rätt sätt och påverka de som utsätts för förändringen.  
 
Den ena respondenten säger att företaget har använt ett antal konsulter och dessa har 
försökt ge stöd på systemsidan. De har även varit ute och stött enheterna genom att 
utbilda folk i hur systemet i grunden fungerar. Vidare har de varit ett stöd efter hand i 
processen som företaget kommit fram till utrullningen och även i samband med 
uppstarten av systemet.  
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De reaktioner företaget fått på utbildningen är, enligt den ena respondenten, allt ifrån -1 
till +1, det vill säga både negativa och positiva. De anställda kan känna att de inte fått 
tillräckligt med utbildning. Det på grund av att företaget inte har haft lärarresurser nog, 
inte haft tid och inte heller haft lokaliteter så det räckt.  
 
Den testperiod som Stora Enso hade var enligt den ena respondenten alltför kort. Tre 
månader in i projektet pågick en testperiod under några veckor, var olika scenarier skrevs 
för alla nedbrutna delar i systemet. Efter ytterliggare två månader skapades 
integrationstester. Konsekvensen av att testperioden varit för kort har för Stora Ensos del 
inneburit en stor belastning på supporten. Det här på grund av att en utbildning av 
personalen sker på ett visst sätt. Systemet tillåter dock användning på flera sätt och i och 
med att folk är uppfinningsrika hittar de på flera olika sätt att använda systemet på. 
Risken med det är att fel data ges som kan leda till felaktiga beslut.  
 
Till sist anser båda respondenterna att syftet med införandet av det nya affärssystemet på 
Stora Enso är att sänka drifts- och underhållskostnaderna, det vill säga vinna 
stordriftsfördelar. Det är alltså kostnadsbesparingar som motiverat valet av affärssystem. 
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7. Slutsatser  
 

Det avslutande kapitlet består av vår sammanfattande diskussion. Diskussionen förs 
utifrån problemformuleringen och syftet. Vi presenterar också ett förslag till vidare 
forskning.  

 
 
Då affärssystem är en stor del av ett företags verksamhet och implementeringen är ett 
relativt nytt och outforskat ämne, var syftet med vår uppsats att skapa en klarare bild och 
förståelse för vad företag bör tänka på. Vi vill också ge en översikt i hur ett företag bör 
agera för att få in systemet på rätt sätt och få det accepterat i hela organisationen.  
 
Ett affärssystem i sig kan vara jättebra. Om det dock inte införs på rätt sätt eller 
accepteras av de anställda så kommer det aldrig att fungera i företaget. Därför kan ett 
ifrågasättande av standardsystem ske eftersom de inte är utformade efter en specifik 
målgrupp utan är tänkt för ett stort urval. 
 
Vad som är viktigt att tänka på vid implementeringen av ett nytt affärssystem är att 
involvera de delaktiga i organisationen så tidigt som möjligt. Det här för att det nya 
affärssystemet lättare ska accepteras och införandet underlättas. Om de berörda i 
organisationen får vara med och påverka hur det nya affärssystemet ska se ut och 
fungera, blir de mer involverade och känner sig delaktiga i projektet. Det leder i sin tur 
till att de delaktiga får en positivare inställning till förändringen. Många kan vara rädda 
till förändring om de inte riktigt vet vad det handlar om. Det är därför viktigt att så många 
som möjligt av de berörda är delaktiga och får vara med och påverka så tidigt som 
möjligt i processen. 
 
För att alla ska kunna vara delaktigt och få den information som är nödvändig är det 
viktigt att hela tiden, under projektets gång, berätta och informera alla berörda om vad 
som händer i organisationen. Därför är det bra att företag, vilket även Stora Enso varit bra 
på, kommunicerar med de anställda via olika medier och ständigt håller dem uppdaterade.  
 
Vad vi genomgående har upptäck under vårt arbete med uppsatsen är att ett införande av 
ett nytt affärssystem är ett väldigt komplext åtagande. Därför är det viktigt att företag har 
väl utarbetade strategier och att implementeringen är väl genomförd. Projektets utfall 
beror helt på hur väl implementeringsprocessen är genomförd, det vill säga är den inte 
tillräckligt väl genomförd kommer det med största sannolikhet bli stora bekymmer med 
affärssystemet när det sätts i bruk. 
 
Till sist är det även väldigt viktigt att se till så att företaget har de resurser som krävs för 
att införa ett nytt affärssystem i sitt företag. Därför är det bra om företaget lägger extra tid 
vid statusbeskrivningen. I denna identifierar företaget var de står idag och vilka resurser 
de har men också ser vart de vill stå i framtiden och vilka resurser som krävs för det här. I 
det här hänseendet, angående att se vilka resurser som behövdes, har Stora Enso haft 
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vissa brister och då främst inom utbildningen. Dessa brister gällde antalet utbildare samt 
lokaler för utbildning. Vi anser därför att företag bör fokusera extra på dessa bitar för att 
kunna genomföra en lyckad implementering av ett nytt affärssystem. Om företag vid 
införandet följer en del av de råd vi angivit i uppsatsen och lägger ner ytterligare vikt på 
de bitar som i Stora Ensos fall varit lite bristfälliga tror vi att det kommer bli en lyckad 
implementering. Trots det får givetvis inte andra viktiga bitar glömmas bort så att 
implementeringen misslyckas på grund av brist i planering av dessa. Därför anser vi att 
företag bör lägga några extra timmar på planering och strategiutformning för att kunna 
genomföra en bra implementering av ett nytt affärssystem. 
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7.1 Fortsatt forskning 

 
Som vi tidigare antytt är implementering ett relativt nytt forskningsområde. 
Affärssystemet på Stora Enso är i ett väldigt tidigt stadium då denna uppsats skrivs. Det 
gör det således väldigt svårt att se hur pass väl själva implementeringen fungerat. Vi 
anser därför att det skulle vara intressant att följa upp hur det har gått på Stora Enso. 
Främst för att se vilka kostnadsfördelar, tidsbesparingar och hur hög acceptansen av det 
nya affärssystemet blivit. Undersökningen skulle vi helst vilja se genomföras inom 5-10 
år, eftersom det är livscykeln för ett affärssystem. Likaså intervjurespondenterna anser att 
det är den tid som processen bör få på sig för att lättare kunna se lönsamheten.  
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Bilaga 1 
 

Intervjumall 
 

• Beskriv hur ni använder ert affärssystem i verksamheten 

• Hur länge har ni använt er av detta 

• Varför valde ni ett standardsystem?, varför inte ett skräddarsytt affärssystem som 
passar er verksamhet? 

• Vad var syftet med detta affärssystem, varför bytte ni affärssystem? 

• Använder ni fortfarande det gamla systemet? I så fall varför, är inte syftet att få ett 
system som gör samma som det äldre fast på ett smidigare sätt? 

• Kan du berätta hur själva processen från ide till användandet av 
affärssystemslösningen? 

• Har ni arbetat efter någon speciell modell och haft någon uttalad strategi för 
införandet? 

• Har det skett någon utbildning av slutanvändarna? Hur har den i så fall sett ut? 

• Har slutanvändarna varit delaktiga i införande- och utvecklingsprocessen? 

• Hur var er behovsanalys?, det vill säga identifierade ni hur ert gamla system 
användes till för att kunna se vad det nya systemet behöver innehålla för att passa 
er verksamhet på bästa sätt. 

• Hade ni någon testperiod för det nya systemet? I så fall hur lång var den? 

• Vilken är den absolut viktigaste effekten/fördelen med lösningen? 

• Beskriv hur de rutiner som påverkats såg ut innan införandet av affärssystemet 

• Vilka förväntningar hade ni med införandet av det nya affärssystemet?, Har det 
svarat upp mot era förväntningar? 

• Har investeringen betalat sig ekonomiskt? Hur stora är kostnadsbesparingarna i 
kronor?, Hur stor är tidsvinsterna? 

 


