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Sammanfattning 
Upphandlingar och införande av affärssystem nådde sin topp runt år 2000. Nu ett och ett halvt 

decennium senare står många av dessa organisationer och verksamheter inför frågor om underhåll och 

uppgradering. Det kan bland annat röra sig om avsaknad av funktionalitet som återfinns i senare 

versioner eller förlorad möjlighet till support från systemleverantören. Affärssystemskunden behöver 

regelbundet uppgradera sitt affärssystem för att inte gå miste om några konkurrensfördelar.  

 

Uppsatsens huvudsyfte är att identifiera, beskriva och förklara vilka faktorer som ur ett kundperspektiv 

påverkar beslutet rörande uppgradering av verksamhetens affärssystem. Bisyftet är att identifiera vilka 

de uppfattade faktiska effekterna av en affärssystemsuppgradering är. 

 

Ett kvalitativt angreppssätt har tillämpats i denna uppsats. Det kvalitativa angreppssättet har valts 

eftersom syftet är att undersöka samt analysera vilka faktorer som ur ett kundperspektiv påverkar 

beslutet att uppgradera verksamhetens affärssystem. Insamling av empiri har skett genom intervjuer 

med ett fåtal aktörer. Fallstudiemetoden har tillämpats som undersökningsupplägg i denna uppsats. 

Fallstudiemetoden har valts eftersom undersökningen är fokuserad på en liten grupp bestående av en 

systemleverantör av ett affärssystem samt tre av dennes kunder. För att samla in empiri har 

semistrukturerade intervjuer genomförts. För att få reliabilitet i den insamlade empirin har de 

personliga intervjuerna spelats in efter godkännande från berörda respondenter. 

 

Genom en litteraturstudie identifierades elva hämmande respektive motiverande faktorer som påverkar 

beslutet rörande uppgradering av verksamhetens affärssystem. Under den empiriska studien framkom 

att sex av dessa påverkade beslutet att uppgradera ur ett kundperspektiv: Nya eller förbättrade 

funktioner, förverkligande av fördelar, förbättrade resursanvändning, neddragning av 

systemleverantörssupport, minskning av underhållskostnader samt opassande tidpunkt för 

uppgradering. Det framkom även att de uppfattade faktiska effekterna var: Den nya versionen körs 

utan modifieringar, möjlighet till individuella anpassningar i gränssnittet samt det nya gränssnittet 

medför att arbetet i systemet går snabbare. 
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Förord 
Jag vill tacka den affärssystemsleverantör som gjorde denna uppsatsstudie genomförbar genom att ge 

mig möjlighet att ta kontakt med de undersökta kundföretagen.  

 

Jag vill tacka samtliga respondenter från kundföretagen som har ställt upp på intervju, delat med sig av 

sina erfarenheter och bidragit till denna uppsats. Genom examensarbetet har jag lärt mig mer om hur 

företag använder affärssystem som stöd i sina verksamheter. 

 

Jag vill även tacka min handledare Odd Fredriksson för att ha bidragit med ett högt engagemang, gett 

mig stöd och konstruktiv kritik under uppsatsprocessen.  

 

Ett stort tack till er alla! 

 

 

Emelie Hareland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The three great essentials to achieve anything worthwhile are, 

first, hard work; second, stick-to-itiveness; third, common sense.” 

     

 – Thomas A. Edison 
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1. Inledning 
Det inledande avsnittet avser att presentera problembakgrund samt kandidatuppsatsens syfte, 

målgrupp och avgränsning. 

 

1.1 Problembakgrund 
Runt om i hela världen har organisationer och verksamheter under de senaste decennierna upphandlat 

och infört affärssystem för att effektivisera och stödja sina affärsprocesser. Ett affärssystem är ett 

programvarupaket som möjliggör för en verksamhet att integrera och hantera information och resurser 

mer effektivt. Ett affärssystem kan beskrivas som en integrerad del av en verksamhet vilket 

tillhandahåller ett datorautomatiserat stöd för de flesta av verksamhetens funktioner. Affärssystemet 

har en kritisk roll för alla aktiviteter som skapar värde för verksamheten (Motiwalla & Thompson 

2014). Ett affärssystem tillgodoser bland annat verksamheten med produktions- och finansiell 

information i realtid. Tillgång till olika typer av information i realtid förbättrar ledningens insyn i 

verksamheten och underlättar processen för beslutsfattande (Nah & Delgado 2006).  

 

Det finns flera olika anledningar till varför en verksamhet väljer att införa ett affärssystem. Det kan 

bland annat finnas behov av att integrera system och funktioner som tidigare har varit separata och 

isolerade från varandra. Med ett affärssystem kan olika datakällor sammankopplas i en central databas 

vilket möjliggör för att bland annat skapa rapporter baserade på information från flera olika 

avdelningar inom verksamheten (Nah & Delgado 2006, Motiwalla & Thompson 2014). 

 

Affärssystemsexperten Sören Janstål på DPU Research menar att många av de affärssystem som 

dominerar på den svenska marknaden idag utvecklades på 1990-talet och upplevs föråldrade trots att 

de uppgraderas och förnyas (Computer Sweden 2015). Livslängden för ett affärssystem brukar uppges 

vara drygt tio år, men affärssystemsleverantörerna har lyckats hålla sina system i liv under det dubbla 

antalet år genom att ständigt förnya sig. Kraven på affärssystemen ökar och kommer i allt snabbare 

takt på grund av teknikutvecklingen. De systemleverantörer som håller fast vid äldre teknik kan ha 

svårt att se de möjligheter som ny teknik, som exempelvis molnbaserade affärssystem, för med sig och 

de riskerar att hamna långt efter konkurrenterna. De affärssystemsleverantörer som är väletablerade 

och har en utbredd kundkrets kan ta fler tekniska risker än de aktörer som är nya på marknaden 

(Computer Sweden 2015). 

 

Uppgraderingar är en iterativ process som är en viktig del i ett affärssystems livscykel (Motiwalla & 

Thompson 2014). Men att genomföra en uppgradering och övergå till den senaste versionen av ett 

affärssystem är ett beslut som inte är en självklarhet för affärssystemskunderna.  

 

Analysföretaget Datadia har genomfört en undersökning bland 7500 svenska verksamheter och 

organisationer med fler än 50 anställda (Computer Sweden 2014). Undersökningen visar att antalet 

upphandlingar av affärssystem har nått en ny lägstanivå; drygt 9 procent av de undersökta 

verksamheterna visar sig har upphandlat och bytt affärssystem under de senaste fem åren. Historiskt 

sett finns det likheter mellan dagens läge och vid krisen under mitten på 1990-talet i samband med 

oron och spekulationerna inför millenniumskiftet. I slutet av 1990-talet vände trenden med ett lågt 

antal upphandlingar och en stark uppgång av affärssystemsuppgraderingar följde. I dag kan krisen på 

1990-talet liknas med att verksamheter och organisationer känner av en ekonomisk oro till följd av 

konjunktursvackan (Computer Sweden 2014). 

 

Niklas Linder, VD och analytiker på Datadia, menar att en rimlig slutsats som kan dras i dagsläget är 

att en uppgång likt den för 15 år sedan är att vänta med uppgraderingar och andra nyinvesteringar i 

affärssystem som följd (Computer Sweden 2014). Slutsatsen om en väntande uppgång dras bland 

annat med bakgrund till att affärssystemen i stor utsträckning behöver uppgraderas av tekniska skäl. 

Många affärssystemsleverantörer har gjort anpassningar och utvecklat sina system för att möta 

kundernas krav och förväntningar. Den svenska marknadens befintliga affärssystem har en hög 

genomsnittsålder och har snart passerat sin uppskattade livslängd. Datadias VD menar att 

affärssystemens höga ålder är ett ytterligare skäl till att förvänta en uppgång för upphandlingar av nya 
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affärssystem. Trender och nya tekniska möjligheter påverkar beslutet att genomföra en ny 

upphandling. Många företag ser molnbaserade affärssystem som drivkraft för upphandling eftersom 

det möjliggör för ett flexiblare arbetssätt. Men samtidigt finns en oro, bland annat därför att det finns 

säkerhetsrisker förenade med den nya tekniken (Computer Sweden 2014). 

 

Upphandlingar och införande av affärssystem nådde sin topp runt år 2000. Nu ett och ett halvt 

decennium senare står många av dessa organisationer och verksamheter inför frågor om underhåll och 

uppgradering. Det kan bland annat röra sig om avsaknad av funktionalitet som återfinns i senare 

versioner eller förlorad möjlighet till support från systemleverantören. Konsekvensen är att 

affärssystemskunden regelbundet behöver uppgradera sitt affärssystem för att inte gå miste om några 

konkurrensfördelar (Nah & Delgado 2006, Computer Sweden 2014). Att identifiera och analysera 

vilka faktorer som påverkar beslutet att uppgradera eller att inte uppgradera verksamhetens 

affärssystem är således högst intressant både ur ett systemleverantörsperspektiv och ur ett 

kundperspektiv.  

 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med denna kandidatuppsats i ämnet Informatik är att identifiera, beskriva och förklara 

vilka faktorer som ur ett kundperspektiv påverkar beslutet rörande uppgradering av verksamhetens 

affärssystem. Bisyftet är att identifiera vilka de uppfattade faktiska effekterna av en affärssystems-

uppgradering är. 

 

1.3 Undersökningsfrågor 
Uppsatsen avser att besvara följande undersökningsfrågor: 

 Vilka faktorer påverkar beslutet att uppgradera verksamhetens affärssystem? 

 Vilka är de faktiska effekterna av en affärssystemsuppgradering?  

 

1.4 Målgrupp 
Uppsatsen riktas till verksamheter som har tankar på att genomföra en uppgradering av sitt befintliga 

affärssystem. Detta enskilda examensarbete kan även vara av intresse för befintliga och framtida 

systemleverantörer av affärssystem. Genom undersökningsarbetet kan systemleverantörer ta del av 

uppfattade fördelar och nackdelar utifrån ett kundperspektiv. 

 

1.5 Avgränsning 
Undersökningen i denna kandidatuppsats undersöker enbart kundföretag som redan har fattat beslutet 

rörande uppgradering av verksamhetens affärssystem. Kundföretagen har sedermera under 2015 

genomfört uppgraderingen.  
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2. Metod  
Metodkapitlet avser att presentera det vetenskapliga tillvägagångssätt som tillämpats, följt av det 

valda undersökningsupplägget. Vidare presenteras hur datainsamlingen genomförts, hur en uppsats 

når hög trovärdighet genom reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt urvalet av respondenter 

som ingår i undersökningen. 

 

2.1 Fallstudiemetoden 
Ett kvalitativt angreppssätt har tillämpats i denna uppsats, undersökningen som har genomförts är en 

fallstudie. Fallstudiemetoden har tillämpats som undersökningsupplägg i denna uppsats. 

Undersökningen fokuserar på en liten grupp bestående av en systemleverantör av ett affärssystem samt 

tre av dennes kunder. För att samla in empiri har intervjuer genomförts.  

 

Fördelar med fallstudiemetoden 
En fördel med att tillämpa fallstudiemetoden är att möjligt att fokusera undersökningen på en mindre 

enhet (Dencombe 2009). Detta leder i sin tur till djupare kunskap. Genom att fokusera på en mindre 

enhet kan fallet studeras i helhet (Patel & Davidson 2011). 

 

Nackdelar med fallstudiemetoden 
En nackdel med att tillämpa fallstudiemetoden är att trovärdigheten är känslig vid generaliseringar 

(Patel & Davidson 2011). Det är även svårt att tydligt definiera ett fall (Dencombe 2009). 

 

Genomförande av studie 
Insamling av empiri har skett genom intervjuer med ett fåtal aktörer: En affärssystemsleverantör samt 

tre respondenter från olika kundföretag. Insamling av faktorer har skett genom litteraturstudier. Empiri 

och teori har analyserats med hjälp av en analysmodell. Analysmodellen har använts för att skapa en 

struktur och tydlig riktning i analyskapitlet. 

 

2.2 Fallföretag  
 

Affärssystemsleverantören 
Företaget Affärssystemsleverantör X är anonym. Författaren tog kontakt med företaget efter att ett 

uppsatsförslag rörande affärssystem publicerats av företaget.  

 

Affärssystemsleverantör X har haft sin verksamhet sedan 2006. Antalet anställda har ökat för varje år, 

företaget har 21 anställda på två orter i Sverige. Företaget erbjuder en helhetslösning för 

affärssystemsstöd som anpassas till kundens behov och önskemål, bland annat genom driftlösningar, 

hosting, spegling, övervakning i systemen och joursupport. Kunderna finns i hela Sverige och även i 

Norge. Affärssystemsleverantör X har levererat affärssystemet Infor M3 sedan 2009. Den Tidigare 

versionen av M3 var Movex. M3s kunder tillhör alla branscher, främst tillverkning och distribution 

(Aktör X 2015).  

 

Affärssystemet Infor M3 
M3 står för ”Manufacture”, ”Move”, ”Maintenance” och lämpar sig bäst för verksamheter inom 

tillverkning, distribution och underhåll. Affärssystemet M3 har olika vertikaler som är utformade för 

att passa olika typer av industrier. Vertikalerna är: “Chemicals”, ”Distribution”, “Equipment”, 

“Fashion” och “Food and Beverage” (Aktör X 2015). 

 

Kundföretagen 
Eftersom Affärsystemsleverantör X är anonym gäller detta även dess kundföretag. De tre 

kundföretagen vars respondenter har intervjuats för undersökningen valdes ut eftersom de under året 

2015 har genomfört en uppgradering av sitt affärssystem infor M3. Kundföretagen har uppgraderat till 

olika, men snarlika versioner av affärssystem M3. 

 



4 

 

Kundföretagen tillhör olika branscher. Två av kundföretagen är tillverkningsföretag. Det tredje 

kundföretaget är ett distributionsföretag. Endast en respondent från varje kundföretag intervjuades. 

Anledningen till detta är att respondenterna har varit med och tagit fram underlag för beslut rörande 

uppgraderingsprojektet samt haft en insikt i beslutsprocessen. 

 

Kundföretag A är ett tillverkningsföretag som tillverkar säkerhetsutrustning. Företaget har 550 

anställda runt om i välden var av drygt 200 finns i Sverige. Kundföretag A har 170 M3-användare, den 

senaste uppgraderingen var till version 13.2. Respondenten Aktör A är Applikationsansvarig och har 

arbetat på företaget i 11år (Aktör A 2015). 

 

Kundföretag B är ett distribuerande logistikföretag inom dagligvaruhandeln. Företaget har 160 

anställda i Sverige. Kundföretag B har ungefär 50 M3-användare, den senaste uppgraderingen var till 

version 13.1. Respondenten Aktör B är IT-chef och har arbetat på företaget i 4 år (Aktör B 2015).  

 

Kundföretag C är ett tillverkningsföretag med 600 anställda var av 170 finns i Sverige. Kundföretag C 

har ungefär 300 M3-användare var av 200 är fulla licenser, den senaste uppgraderingen var till version 

13.3. Respondenten Aktör C är Systemförvaltare (Aktör C 2015). 

 

2.3 Insamling av data  
 

Intervjuer  
En intervju är ett tillvägagångsätt för att samla in empiri, interjuver är lämpliga att använda vid 

fallstudier eftersom de ger fallet ett tydligt fokus. Genom att strukturera och standardisera upp 

kvalitativa intervjuer kan ett tydligare fokus för frågorna hittas. Två intervjuguider skapades för att 

möjliggöra för semistrukturerade intervjuer med affärssystemsleverantören (se Bilaga 1) och 

respondenter från tre av dennes kundföretag (se Bilaga 2).  

 

Teoretisk bakgrund 
Teoriavsnittet i denna uppsats består av information från sekundära källor. Litteraturen som har 

studeras är olika forskningsartiklar och relevant studentlitteratur. Empiriavsnittet baseras på primära 

källor som har erhållits genom intervjuer. Genom att söka på Google Scholar, samt i 

biblioteksdatabasen har sekundärkällor samlats in. Vid sökningar har engelska sökord använts: 

”Upgrade”, ”Enterprise Systems” samt ”Critical Success Factors”. 

 

Dempsey et al. (2013) har valts som huvudkälla till analysmodellen eftersom forskningsartikeln är en 

av få som har ett tydligt fokus på uppgradering av affärssystem. Flertalet förekommande artiklar 

fokuserar endast på införandeprocessen. 

 

All litteratur som har samlats in har källkritiskt granskats genom att undersöka de källor som 

litteraturen hänvisar till. Litteraturen har granskats utifrån syftet och omständigheter för skapandet. 

Främst har tidigare kurslitteratur i ämnet informatik och forskningsartiklar använts. I de fall där 

Internetkällor har använts här även datum för senaste undersökts. 

 

2.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
För att höja validiteten i denna uppsats har ett instrument i form av en analysmodell skapats. 

Analysmodellen utgår från insamlad teori som bygger på forskningsartiklar och annan relevant 

litteratur inom ämnet. Utifrån analysmodellen skapades en intervjuguide för att samla in relevant 

empiri. Den insamlade empirin och teorin jämfördes och analyserades i analyskapitlet utifrån 

strukturen i analysmodellen.  

 

För att höja reliabiliteten har, då det var möjligt, de genomförda intervjuerna spelats in. Detta för att 

möjliggöra för upprepning av svaren och därmed undvika felaktiga tolkningar. Möjlighet att spela in 

intervjuerna fanns endast vid två tillfällen. Samtliga intervjurespondenter har dock tagit del av 

uppsatsen och godkänt insamlad empiri. 
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Generaliserbarheten i undersökningen är låg eftersom endast tre respondenter har intervjuats. 

Resultaten bör således inte generaliseras. Resultaten från de tre fallstudierna kan användas vid vidare 

studier där fokus och utgångspunkten är snarlik denna. 

 

2.5 Forskningsetik 
För att säkerställa att den insamlade empirin har hanteras rätt sätt har fyra krav rörande forskningsetik 

följts (Patel & Davidson 2011): 

 

Informationskrav 
Informera om undersökningens syfte (Patel & Davidson 2011): Ett brev skickades med e-post till 

respondenterna där de informerades om syftet med uppsatsen och undersökningen, (se Bilaga 3). 

 

Samtyckeskrav 
Undersökningsdeltagare har rätt att bestämma över sin medverkan (Patel & Davidson 2011): Att ställa 

upp som respondent var frivilligt. Vid de tillfällen det fanns möjlighet att spela in intervju gavs först 

ett godkännande från respondenten.  

 

Konfidentialitetskrav  
Uppgifter om undersökningens respondenter ska hanteras med konfidentialitet (Patel & Davidson 

2011): Samtliga respondenter och företag är anonyma. 

 

Nyttjandekrav 
Enskilda personers uppgifter får endast användas för forskningsändamål: Inspelade intervjuer har 

raderats. Detta har skett efter att respondenterna har tagit del av uppsatsen och godkänt relevant 

innehåll. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsitt presenteras den litteraturstudie som ligger till grund för den empiriska studien. I den 

teoretiska referensramen förklaras vad begreppen affärssystem och uppgraderingar innebär.  

 

3.1 Affärssystem 
Ett affärssystem består av ett antal delar, mjukvaror, hårdvaror, processer och människor, som arbetar 

tillsammans för att nå verksamhetens mål (Motiwalla & Thompson 2014). Inom ett affärssystem är 

funktionerna starkt sammankopplade och integrerade med varandra, ofta genom en central databas 

(Nilsson 2009). Ett affärssystem möjliggör för en verksamhet att sammanföra och dela data från flera 

olika avdelningar via en databas (Dempsey et al. 2013).  

 

Syftet och målet med användandet av affärssystem är att informationsflödet sker på ett sätt som bidrar 

till ökad effektivitet eftersom information och data går att dela och nås mellan funktioner och 

medarbetare. Eftersom information sparas i en central databas i affärssystemet minskar även risken för 

redundant innehåll, vilket i sin tur även bidrar till flexibilitet eftersom det går att nå samma data 

genom olika funktioner, se Figur 1 (Davenport 1998, Motiwalla & Thompson 2014). 

 

 
Figur 1: Ett affärssystems uppbyggnad. 

Källa: Modifierad version av Davenport (1998:124). 
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3.2 Affärssystemets livscykel 
I detta avsnitt diskuteras delarna i modellen i Figur 2. Markus och Tanis (2000) beskriver fyra olika 

faser i ett affärssystems livscykel. Beroende på vilken fas i affärssystemets livscykel som projektet 

befinner sig i finns det olika aspekter som avgör vad framgång är och hur detta mäts. 

 

Markus och Tanis (2000) menar att de mjukvarulösningar som finns på marknaden idag ofta framställs 

som den perfekta totallösningen oavsett verksamhet, något som ofta inte stämmer. Det är därför viktigt 

att undersöka vad det är för stöd verksamheten verkligen behöver ha. Uppgradering är en viktig del i 

ett affärssystems livscykel. Genom att regelbundet genomföra uppgraderingar ökar affärssystemets 

livslängd och även affärsnyttan i förhållande till investeringen.  

 

 
Figur 2: Fyra faser i ett affärssystems livscykel. 

Källa: Modifierad version av Markus och Tanis (2000:189). 

 

Kartläggningsfasen 
Den första fasen är Kartläggningsfasen. Under Kartläggningsfasen fattas de beslut som rör 

finansiering av affärssystemet. Under fasen fastställs och godkänns projektets budget och tidsplan. Det 

problem som kan uppstå rör bland annat felaktiga bedömningar av behovet av systemstöd. Fasen 

avslutas med att ett besluts fattas om att gå vidare till nästa fas eller att avsluta projektet (Markus & 

Tanis 2000). 

 

Projektfasen 
Den andra fasen är Projektfasen. Under Projektfasen upplevs få kostnadsfördelar och beroende av hur 

längre fasen pågår blir vinsten av systemet lägre. Projektfasen framgång bedöms utifrån hur projektets 

kostnader hålls inom den satta budgetens ramar, om projektet blir klart inom den satta tidsramen samt 

om det kompletta systemets funktionalitet motsvarar ursprungliga krav och omfattning (Markus & 

Tanis 2000). 

 

Stabiliseringsfasen 

Den tredje fasen är Stabiliseringsfasen. Under fasen finns det en risk att organisationen inte kan 

realisera de planerade förbättringarna förrän det nya systemet är stabilt och används. Det kan uppstå 

extra kostnader för övertidsarbete, konsulthjälp och IT-resurser innan det nya systemet kan användas 

normalt. Beroende av hur längre denna fas pågår kan förtjänsterna bli lägre. Om fasen går dåligt finns 

en risk att systemet tas ur bruk. Fasens framgång bedöms av hur kortsiktiga försämringar sker i 

processcykler, lagernivåer, arbetskostnader samt kortsiktig negativ påverkan på organisationens 

leverantörer och kunder (Markus & Tanis 2000). 
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Framåt och uppåtfasen 

Den fjärde fasen är Framåt och uppåtfasen. Under fasen uppnås majoriteten av affärsnyttan. Många 

önskade fördelar kan inte nås med det nuvarande versionen av affärssystemet utan nås först efter 

uppgraderingar. Vanliga problem som uppstår i Framåt och uppåtfasen är att normalläge aldrig 

uppnås. Detta till följd av att användarnas kunnande om affärssystemet inte förbättras. Även 

svårigheter med att optimera systemets prestanda samt motstävan från organisationen att ta till sig de 

nya förändringarna försvårar övergången till normalläge. Framåt och uppåtfasens framgång bedöms av 

hur det planerade affärsresultatet uppnås, fortsatta förbättringar av affärsresultaten samt lätthet att 

utveckla och införa ytterligare innovationer inom bland annat teknik (Markus & Tanis 2000).   

 

3.3 Uppgradering av affärssystem 
Förmågan att få fram efterfrågad information i realtid är väsentlig för organisationer och verksamheter 

som vill bibehålla konkurrenskraften. Tillgång till rätt information i rätt tid är ett central 

förändringsbehov för många verksamheter (Fredriksson & Arola 2009). Förändringsbehovet kan ofta 

tillgodoses genom att uppgradera det befintliga affärssystemet, men i vissa fall kan ett 

affärssystembyte behöva genomföras. För att öka livslängden för verksamhetens affärssystem sker 

olika aktiviteter efter införandet. Aktiviteterna kan delas upp i underhåll och uppgradering (Dempsey 

et al. 2013). 

 

Införande och uppgradering av affärssystem associeras ofta med höga kostnader (Dempsey et al. 

2013). Efter införandet behöver affärssystemskunden regelbundet uppgradera sitt affärssystem. Utan 

uppgradering riskerar verksamheten att bland annat gå miste om ny eller förbättrad funktionalitet, 

vilket i sin tur kan leda till minskad konkurrenskraft (Nah & Delgado 2006). Uppgraderingar av 

affärssystem sker främst för att dra nytta av ny teknik och nya affärsstrategier. Att kontinuerligt 

genomföra uppgraderingar kan vara ett sätt att säkerställa att organisationen håller jämna steg med de 

senaste affärsutvecklingstrenderna (Olson & Zhao 2007).  

 

Det finns olika sätt att kategorisera affärssystemsuppgraderingar. Det vanligaste är att särskilja mellan 

tekniska respektive funktionella uppgraderingar. En teknisk uppgradering innebär att ersätta en 

befintlig applikation i affärssystemet med en ny som använder en annan teknisk plattform vilken ger 

en förbättrad prestanda. Detta utan att ändra affärssystemets funktionalitet eller grad av komplexitet. 

En funktionell uppgradering har en större inverkan på affärssystemet eftersom funktionalitet, logik och 

innehåll ändras (Dempsey et al. 2013). 

 

Svenska affärssystemskunder har under de senast åren agerat med stor försiktighet när det gäller 

investeringar i nya affärssystem, detta som en följd av finanskrisen. En undersökning genomförd av 

HerbertNathan & Co (2014) visar att mer än 2/3 av de tillfrågade kundernas planerade 

affärssysteminvesteringar påverkades på ett eller annat sätt. Mer än hälften av de planerade 

investeringarna sköts upp som följd. Främst stora och komplexa investeringsprojekt drabbades. 

Undersökningen visar även att den privata sektorn har påverkats mer än den offentliga.  

 

Affärssystemskunder har istället för att genomföra planerade affärssystemsbyten i större utsträckning 

uppgraderat sina befintliga system och kompletterat med nya moduler och funktioner. I samband med 

komplexa och omfattande uppgraderingar har även återinföring (”reimplementation”) av hela 

affärssystem genomförts. Genom att genomföra uppgraderingar förlängs livslängden på 

affärssystemen. Undersökning visar på följande karaktäristiska drag hos de svenska verksamheter som 

genomförde affärssystemsinvesteringar under lågkonjunkturen (HerbertNathan & Co 2014:28):   

 

 Investeringsanalysen har visat sig vara för bra för att projektet ska få vänta. 

 Gammal teknik har gjort det omöjlig att förlänga livslängden på affärssystemet. 

 Den tydliga avgränsningen för investeringarna har medfört en liten påverkan för 

organisationen. 

 En ekonomiskt bra förhandlingssituation har utnyttjats. 

 Strävan att rusta sig för den tidpunkt då konjunkturen vänder upp igen. 



9 

 

 Strategiska förhållanden, såsom ett förvärv, har gjort det nödvändigt. 

 Verksamheten har befunnit sig i en situation med lägre konjunkturkänslighet. 

 

3.4 Kritiska framgångsfaktorer för ett lyckat införandeprojekt 
Kritiska framgångsfaktorer för att lyckas med ett uppgraderingsprojekt liknar de för införandesprojekt. 

Att lyckas med uppgraderingsprojekt är viktigt för att nå de eftersträvade effekterna. I 

forskningsartiklar från olika forskare förekommer överensstämmande kritiska framgångsfaktorer. 

Forskarna menar att dessa kritiska framgångsfaktorer måste kombineras för ett IT-projekt ska kunna 

lyckas (Akkermans och Van Helden 2002, Nah & Delgado 2006). 

 

Affärsplan och vision 
Tydliga uppdrag och tydliga mål bidrar till att fokus och resurser hamnar rätt. Därför är det viktigt att 

klargöra och identifiera mål redan i den första fasen vid utveckling eller införande av ett nytt system. 

Tydliga mål är viktigt att klargöra för att alla involverade ska veta vilka mål som finns och hur de ska 

uppnås. Det nya systemet mål och funktioner måste även passar in med och stödja verksamhetens mål 

(Akkermans och Van Helden 2002, Nah & Delgado 2006, Fredriksson & Ljung 2010). 

 

Kommunikation 
Kommunikation är av stor betydelse för ett lyckat projekt (Fredriksson & Arola 2009). Öppen och 

övergripande kommunikation mellan avdelningar underlättar samarbetet och arbetsfördelningen. 

Övergripande avdelningskommunikation är viktigt eftersom syftet med ett affärssystem är att integrera 

funktioner i en verksamhet. Samarbete mellan avdelningar kan innebära att projektet skapar värde för 

flera affärsområden (Akkermans och Van Helden 2002, Nah & Delgado 2006). Även Kommunikation 

mellan systemutvecklare och superanvändare är viktigt för att få ett lyckat projekt. Systemutvecklarna 

använder ett språk som användarna förstår utan för många IT-termer (Fredriksson & Arola 2009). 

 

Systemleverantörsgruppen och val av affärssystem 
Stöd från systemleverantören bör finnas för att införandet ska underlättas. Stöd från 

systemleverantören underlättar även vid underhåll eftersom verksamheter ofta saknar kompetens för 

att själva sköta detta (Akkermans och Van Helden 2002, Nah & Delgado 2006). Det är även viktigt att 

genomföra ett noggrant paketval för affärssystemet, detta för att säkerställa att systemet kommer att 

stödja verksamhetens processer. De förväntningar som finns på projektet och systemet bör hanteras på 

ett sätt där de tydligt framgå till alla involverade. Systemets förväntningar kan missuppfattas vilket 

bland annat kan bero på att systemleverantören överdriver systemets funktionalitet vid 

marknadsföringen eller att verksamheten underskattar svårigheten av att hantera och införa ett nytt 

system (Akkermans & Van Helden 2002). 

 

Ledningens stöd och erfarenhet av affärssystem 
Att högsta ledningen från start aktivt stödjer projektet ses som den främsta faktorn för ett lyckat 

införande av ett affärssystem (Akkermans och Van Helden 2002, Nah & Delgado 2006, Fredriksson & 

Ljung 2010). Uppbackning och stöd är särskilt viktigt i de tidigare stadierna av införandefasen. 

Förutom högsta ledningen har även ledning på mellannivå roller som är viktiga för affärssystemet ska 

nå framgång (Akkermans & Van Helden 2002). Affärssystemet är ett självklart redskap inom 

verksamheter, affärssystemet ger ledingen instinkt i att skapa sig erfarenhet kring 

affärssystemsrelaterade frågor. En erfaren och kunnig ledning medför att fallgropar kan undvikas. 

Ledningens erfarenheter av hantering av affärssystem innebär att de kan reflektera och agera i tid 

(Fredriksson & Ljung 2010). 

 

Projektledning och projektgruppen  
För att nå framgång är det även viktigt att medlemmarna i projektgruppen har rätt kompetenser. En 

välfungerande projektledning krävs för att styra projektet i rätt riktning. Projektet bör ha en kompetent 

projektledare som ansvarar för projektet (Akkermans och Van Helden 2002, Nah & Delgado 2006, 

Fredriksson & Ljung 2010). Det är väldigt viktigt att projekt når sina milstolpar och går framåt. Bra 

och noggrant utarbetad projektplan är en förutsättning för ett lyckat kort projekt. 
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3.5 Relationsperspektiv 
En relation mellan en systemleverantör och en kund lyckas om båda parter strävar efter att nå vinster 

för varandra. Relationer mellan systemleverantörer och deras kunder sträcker sig ofta över många år. 

Lyckade relationer kräver att båda parterna upprätthåller en god kommunikation och dedikerat tid för 

varandra. Det är viktigt att systemleverantören, förutom kundens krav, även uppfattar kundens behov. 

Systemleverantören skapar värde för kunden genom att leverera det system eller den tjänst som 

efterfrågas (Fredriksson & Larsson-Steen 2013). 

 

God kommunikation och systemleverantörs- och paketval är två aspekter av de kritiska 

framgångsfaktorer som redogörs för i kapitel 3.4.  Det krävs mycket för att lyckas med ett IT-projekt. 

En bra relation mellan systemleverantören och kunden är viktigt. 

 

3.6 Nivåmodellen 
Nivåmodellen används för att tydliggöra hur en organisations olika delar samspelar och påverkar 

varandra vid förändringsarbete. För att få större och mer betydande effekter måste förändringsarbetet 

ske på samtliga av organisationens nivåer (Österle 1995). Figur 3 Visar hur de olika nivåerna delas 

upp, vad de har för fokus samt hur de samspelar med varandra.  

 

 
Figur 3: Nivåmodellen för förändringsarbete. 

Källa: Modifierad version av Österle (1995:16) samt Enquist och Fredriksson (2003:8). 

 

Affärsutveckling 
Överst i nivåmodellen återfinns affärsutvecklingsnivån. Denna nivå innefattar arbete och planering 

som stärker organisationens samarbeten och förbättrar affärsstrategin. Affärsutvecklingsnivåns fokus 

är organisationens marknad och omvärld, här hanteras även kund- och leverantörsrelationer (Österle 

1995, Nilsson 2001, Enquist & Fredriksson 2003). 

 

Verksamhetsutveckling 
Under affärsutvecklingsnivån återfinns verksamhetsutvecklingsnivån. Arbete på verksamhets-

utvecklingsnivån innefattar förbättring och skapande av interna processer och arbetsuppgifter.  
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Verksamhetsutveckling kan täcka en eller flera delar inom (Österle 1995, Nilsson 2001, Enquist & 

Fredriksson 2003). 

 

Systemutveckling 
Den tredje är systemutvecklingsnivån. Denna nivå innefattar arbete som handlar om utveckling eller 

inköp av informationssystemsstöd. Bland annat i form av applikationer som stödjer verksamheten 

processer samt underhåll av dessa stöd (Österle 1995, Nilsson 2001, Enquist & Fredriksson 2003). 

 

Nivåmodellen kommer att användas som utgångspunkt för att strukturera upp de olika faktorer som 

ingår i analysmodellen. 

 

3.7 Faktorer som påverkar beslut rörande uppgradering 
Uppgradering är en återkommande process och en viktig del i ett affärssystems livscykel. Men att 

genomföra en uppgradering och övergå till den senaste versionen av ett affärssystem är ett beslut som 

inte är en självklarhet för affärssystemskunderna. Dempsey et al. (2013)  har genomfört en fallstudie 

där ett irländskt företag beslutar sig för att genomföra en uppgradering av sitt affärssystem. I 

fallstudien belyser Dempsey et al. (2013) åtta faktorer som på olika sätt kan påverka beslutet rörande 

uppgradering av verksamhetens befintliga affärssystem, se Figur 4. 

 

 
Figur 4: Faktorer som influerar beslutet att genomföra en affärssystemsuppgradering. 

Källa: Modifierad version av Dempsey et al. (2013:18).  

 

3.7.1 Hög grad av anpassningsarbete 
Verksamheter med affärssystem där en hög grad av anpassning har genomförts är ofta mer benägna till 

att skjuta upp genomförandet av uppgraderingar. Detta eftersom anpassningarna måste återupprepas i 

den nya versionen av affärssystemet något som är tids- och resurskrävande. Ett äldre affärssystem ökar 

ofta i sin grad av anpassning eftersom funktionalitet tillkommer genom att nya moduler eller 

programtillägg integreras. Dagens forskning visar att affärssystemsuppgraderingar kan bidra till att 

verksamheter minskar sitt behov av anpassningar. Detta eftersom funktionalitet som tidigare har varit 

ett tillägg som anpassats i affärssystem nu kan ingå som en allmän funktion (Dempsey et al. 2013). 
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3.7.2 Hög kostnad för uppgradering 
Uppgradering av verksamhetens affärssystem är en kostsam och återkommande del i ett affärssystems 

livscykel. För att ett affärssystem ska kunna användas i verksamheten utan att oförutsedda avbrott och 

fel inträffar bör både stora och mindre uppgraderingar genomföras uppskattningsvis vart tredje år. 

Organisationer och verksamheter spenderar stora summor på uppgradering av affärssystem och den 

uppskattade kostnaden för uppgraderingen ses ofta som den främsta faktorn mot att genomföra en 

uppgradering av verksamhetens affärssystem (Dempsey et al. 2013).  

 

Dempsey et al. (2013) refererar till Carlino och Smith (2004) som menar att uppgraderingar av ett 

affärssystem uppskattningsvis kostar motsvarande 80 % av den initiala kostnaden för affärssystemet1.  

För att uppskatta kostnaden för en uppgradering bör inte enbart den finansiella kostnaden beräknas. 

Tiden för projektet och involveringen av informationsteknik bör även tas i beräkning för att en 

uppskattning av faktiska kostanden ska kunna bli realistisk och trovärdig. Om kostnaden för 

uppgraderingen beräknas bli för hög och en uppgradering således inte är aktuell bör eventuella höjda 

underhållskostnader för den befintliga versionen undersökas och beräknas (Dempsey et al. 2013). 

 

3.7.3 Risk för avbrott i verksamheten 
Risk för avbrott i verksamheten är en hämmande faktor som har en negativ påverkan för ett beslut 

rörande uppgradering. Verksamheter som avvaktar med att genomföra uppgraderingar löper en högre 

risk hör att drabbas av längre avbrott i verksamheten när en uppgradering väl genomförs. Ett avbrott i 

verksamheten är för många oundvikligt vid uppgradering av affärssystem. Avbrott i verksamheten går 

att beräkna i kostnad och tid (Dempsey et al. 2013). 

 

3.7.4 Bristande förtroende för den nya versionen 
Ett bristande förtroende för den nya versionen är en vanlig hämmande faktor. Verksamheter kan sakna 

förtroende för det nya affärssystemet. De som fattar beslut är inte alltid insatta i den senaste tekniken 

och vågar kanske inte steget och genomföra en uppgradering. Systemleverantörer är ofta snabba med 

att genomföra kvalitetsförbättringar om systemet inte uppfyller kundernas krav (Dempsey et al. 2013). 

      

3.7.5 Minskning av underhållskostnader 
Minskade kostnader för underhåll är en av de främsta faktorerna som motiverar en uppgradering av 

affärssystemet. Om det finns uppgifter där det tydligt framgår vilka kostnader och ansträngningar som 

krävs för att underhålla den nuvarande versionen av affärssystemet kan verksamheten göra ett 

välgrundat val mellan att genomföra en uppgradering och behålla den befintliga versionen. 

Uppgraderingar minskar behovet av system- och funktionsförbättringar vilket minskar 

underhållskostnaderna. Underhållskostnaderna bör jämföras med uppgraderingskostnaderna för att 

motivera en uppgradering (Dempsey et al. 2013).  

 

3.7.6 Neddragning av systemleverantörssupport 
Begränsad tillgång till systemleverantörssupport är en ytterligare faktor som talar för en uppgradering 

av affärssystemet. Neddragning eller bortfall av systemleverantörssupport kan leda till att 

verksamheten behöver ta in externa konsulter vilket kan bidra till ökade underhållskostnader. Om en 

verksamhet inte besitter kompetens att själva underhålla och stödja sitt befintliga affärssystem kan de 

tvingas till att genomföra en uppgradering (Dempsey et al. 2013).  

 

3.7.7 Förverkligande av fördelar 
Att dra nytta av ny teknik och därigenom få fördelar som påverkar konkurrenskraften är en faktor som 

motiverar en affärssystemsuppgradering. En uppgradering kan bland annat ta form i att verksamheten 

utökar det befintliga affärssystemets funktionalitet genom att integrera nya moduler eller 

programtillägg. Fördelar syftar inom affärssystemsterminologi till att öka kapaciteten och affärsnyttan 

(Dempsey et al. 2013).  

                                                 
1 Carlino J, Nelson S, and Smith N. (2004), AMR Research Predicts Enterprise Applications Market will reach 

78 billion by 2004, AMR Research. 
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3.7.8 Förbättrad resursanvändning  
Uppgraderingar av affärssystem kan bidra till att resurserna inom verksamhetens konsolideras och 

sammankopplas vilket förbättrar resursanvändningen. Stora organisationer och verksamheter drar 

nytta av att i stor utsträckning konsolidera resurserna för att underlätta integreringen och spara resurser 

(Dempsey et al. 2013). 

 

3.7.9 Opassande tidpunkt för uppgradering  
Tidpunkten för uppgraderingen kan vara opassande i förhållande till genomförandet av andra projekt 

med högre prioritet. Även yttre faktorer, som lågkonjunktur, kan bidra till att tidpunkten för 

uppgraderingen blir oläglig. Ett alternativ kan då vara att avvakta med uppgraderingen och genomföra 

den vid ett senare tillfälle då tidpunkten är mer lämplig (Ng 2001). 

 

3.7.10 Nya eller förbättrade funktioner  
En av de främsta faktorerna som motiverar för att genomföra en uppgradering av verksamhetens 

affärssystem är att ta fördel av ny teknik. Verksamheter väljer ofta att uppgradera affärssystem för att 

de ska få tillgång till nya moduler och funktioner (Davenport 1998). 

 

3.7.11 Kostsam utbildning av användarna  
En hämmande faktor kan vara höga kostnader för utbildning av användarna. Kostnaden för 

utbildningen påverkas främst av förändringar i gränssnitt eller tillägg av nya avancerade funktioner. 

Ofta sker endast små förändringar i gränssnitt och funktionalitet som inte påverkar användarna (Ng 

2001). 

 

3.8 Analysmodell 
Analysmodellen som visas i Figur 5 innehåller elva faktorer som i olika stor utsträckning påverkar 

beslutet om att uppgradera verksamhetens affärssystem. Faktorerna kan motivera eller hämma ett 

positivt beslut om uppgradering i enighet med vad som beskrevs i avsnitt 3.7. 

 

Faktorer följt av ett plustecken (+) avläses som motiverande och ökar sannolikheten för ett positivt 

beslut om uppgradering. Faktorer med ett minustecken (-) avläses som hämmande och minskar 

sannolikheten för ett positivt beslut om uppgradering.  
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Figur 5: Analysmodell för motiverande respektive hämmande faktorer för beslut om uppgradering. 

Källa: Modifierad version av Dempsey et al. (2013:22) och Österle (1995:16).  
 

Faktorerna är placerade enligt nivåmodellen. Faktorerna 1.1–1.4 tillhör affärsutvecklingsnivån. 

Karaktäristiskt för faktorer på affärsutvecklingsnivån är att de innefattar arbete och planering som 

stärker företagets relationer till aktörer i omvärlden och på marknaden. Faktorerna 2.1–2.3 tillhör 

verksamhetsutvecklingsnivån. Utmärkande för faktorer på verksamhetsutvecklingsnivån är att de 

innefattar arbete som förbättrar och skapar interna processer och arbetsuppgifter med hjälp av IT-stöd. 

Verksamhetsutvecklingsnivån kan omfatta en eller flera delar inom företaget. Faktorerna 3.1–3.4 

tillhör systemutvecklingsnivån. På systemutvecklingsnivån återfinns faktorer som involverar 

utveckling, inköp och underhåll av informationssystemsstöd i form av applikationer som stödjer 

verksamheten i enighet med vad som beskrevs i avsnitt 3.6 

 

Analysmodellen ligger till grund för den intervjuguide som har skapats för att samla in empiri från 

kundföretagen (se Bilaga 2). Intervjuguiderna (Bilaga 2 och Bilaga 3) är semi-strukturerade med 

öppna strukturerade frågor avseende analysmodellens tre nivåer enligt nivåmodellen. För att 

undersöka samtliga faktorers påverkan i beslutsprocessen har frågor avseende samtliga elva faktorer 

ställts till respondenterna från de tre kundföretagen. Analysmodellen används även för att analysera 

teori i relation till insamlad empiri samt för att få en tydlig och lätt överskådlig struktur i 

analyskapitlet. 
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4. Empiri 
Empiriavsnittet avser att presentera en sammanställning av insamlad empiriska data som erhållits 

genom intervjuer med en affärssystemsleverantör och tre kundföretag. Från respektive kundföretag 

har en respondent, med insikt i beslutsprocessen, intervjuats.  

 

4.1 Affärssystemsleverantör X 
Personlig intervju med Aktör X: Marknadschef på Affärssystemsleverantör X. Intervjun tog 50 

minuter. Intervju spelades inte in och därför finns inga citat från Aktör X. Sammanfattningen av 

intervjusvaren baseras således helt på anteckningar. 

 

Affärssystemsleverantör X har funnits sedan 2006. Antalet anställda har ökat för varje år, idag har 

företaget 21 anställda på två orter. Företaget erbjuder sina kunder en helhetslösning som anpassas till 

kundens behov och önskemål. Affärssystemsleverantör X tillhandahåller bland annat driftlösningar, 

hosting, spegling (backup) övervakning i systemen och joursupport. Sedan 2009 har de levererat 

affärssystemet M3. Kunderna tillhör alla branscher, främst tillverkning och distribution. 

 

M3 står för ”Manufacture”, ”Move”, ”Maintenance” och lämpar sig bäst för verksamheter inom 

tillverkning, distribution och underhåll. M3 har olika ”vertikaler” som är utformade för att passa olika 

typer av industrier. Vertikalerna är: “Chemicals”, “Distribution”, “Equipment”, “Fashion” och 

“Food and Beverage”. 

 

Kunder har olika behov, vissa kunder använder M3 som ett heltäckande stöd, vissa kombinerar M3 

med andra program för bland annat ekominhantering. Affärssystemsleverantör X kunder finns i hela 

Sverige och även i Norge. Kunderna är främst lokaliserade där industrier finns, i Mellansverige. 

 

Aktör X tolkar att de motiverande faktorerna för att uppgradera verksamhetens affärssystem främst är 

att kunderna vill ligga i framkant i utnyttjandet av sitt affärssystem. De vill maximera affärsnyttan, 

behålla konkurrenskraft och marknadsandelar. Vissa kunder kan även ha ett behov av att 

produktutveckla. Verksamheter går idag mer åt automation och den befintliga versionen av 

affärssystemet kanske inte har stöd för detta.  

 

Aktör X tolkar att de hämmande faktorerna mot att inte uppgradera verksamhetens affärssystem är att 

kunderna ser uppgradering enbart som en kostnad. En stor del i detta kan vara att anpassningar inte 

ingår i serviceavtalet. 

 

Uppgraderingar av affärssystemet M3 släpps en gång i kvartalet. Uppgraderingar är ofta av typen 

förinställningar och allmänna anpassningar. För olika vertikaler är det olika funktioner, nya verktyg 

och nya moduler. Kunder kan även komma med önskemål om vad de vill se i nästa uppgradering.  En 

gång om året släpps större uppgraderingar. Uppgraderingar ingår i serviceavtalet, de är kostnadsfria, 

det som tillkommer är konsultkostnad vid anpassningar.  

 

4.2 Kundföretag A 
Telefonintervju med Aktör A: Applikationsansvarig på Kundföretag A. Intervjun tog 45 minuter. 

Intervju spelades inte in och därför finns inga citat från Aktör A. Sammanfattningen av intervjusvaren 

baseras således helt på anteckningar. 

 

Kundföretag A är ett stort företag med 550 anställda runt om vi välden. I Sverige finns drygt 200 

anställda. Företaget tillhör tillverkningsindustrin tillverkar säkerhetsutrustning och har sedan 1986 

använt affärssystemet M3, affärssystemet hette då Intentia. Intentia blev senare Movex och 2009 blev 

Movex M3. Idag har Kundföretag A ungefär 170 användare av M3. Affärssystemet används i hela 

verksamheten.  
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Sedan 1986 har Kundföretag A genomfört fyra uppgraderingar av verksamhetens affärssystem. Den 

senaste uppgraderingen var klar i september 2015. Uppgraderingen innebar att gå från version 12.5 till 

13.2. En så kallad 1-1 lösning innehållande samma funktionalitet som förut. Anpassningar finns nu 

enbart på i kundregister och momshantering. Anpassningsarbetet tog 2 månader att genomföra. 

 

Arbetet med förstudie och planering av uppgraderingen tog två år, detta eftersom underlaget fick 

revideras flera gånger innan det fick ett godkännande. Efter att beslutet hade fattats tog det mindre än 

1 år till den nya versionen var i bruk.  

 

Förlängd support av den befintliga versionen kostade mycket. Den förlängda supporten skulle 

dessutom komma att tas bort. Det var tanken på ett affärssystem helt utan support som utlöste 

uppgraderingsprojektet. 

 

De effekter som eftersträvades vid uppgraderingen var ny och utökade funktionalitet. Låg grad av 

anpassningsarbete och lägre kostnad för uppgraderingen samt ett bättre gränssnitt. 

 

De faktiska effekter som Aktör A uppfattar är att den nya versionen körs utan modifieringar. 

Användaren har möjlighet att göra individuella anpassningar i gränssnittet och att det går att tillföra 

funktionalitet utan att modifiera. En fördel är att affärssystemet har fått utökad funktionalitet och det 

finns möjlighet att lägga till egen funktionalitet. Två nackdelar som Aktör A uppfattar är att antalet 

klientinstallationer ökar och att webbgränssnittet är undermåligt. 

 

Den främsta motiverande faktorn till att uppgraderingen genomfördes var på grund av neddragning av 

systemleverantörssupport. Ytterligare en faktor var behovet av ny funktionalitet. Förverkligande av 

fördelar genom att till följd av att få en förbättrade data- och informationstillgång och därigenom 

kunna fatta korrekta beslut påverkade även beslutet. 

 

Kostnaden för uppgradering är alltid en viktig faktor. Om den beräknade kostnaden hade varit höge än 

kostnaden för ett systembyte hade ett systembyte istället kunnat vara aktuellt. Nu var kostnaden för 

uppgradering långt från lika hög som den för ett byte. 

 

Något bristande förtroende för den nya versionen fanns inte under beslutsprocessen. Uppgraderingen 

hade funnits på marknaden ett tag och M3 är ett väletablerat affärssystem. Men efter genomförandet 

av uppgraderingen var det några som var inte var helt nöjda med den nya versionen. Ett driftstopp på 

två och en halv arbetsdagar räknades med och planerades för mycket noga och var således inte en 

påverkande faktor när beslutet togs. 

 

4.3 Kundföretag B 
Personlig intervjun med Kundföretag B – Aktör B - IT-chef tog 40 minuter. Intervjun spelades in för 

att de antecknade svarens skulle kunna valideras vid behov samt för att citat skulle kunna skrivas.  

 

Kundföretag B är ett distribuerande logistikföretag inom dagligvaruhandeln med 160 anställda i 

Sverige och ett femtiotal använder affärssystemet M3. Företaget började använda Movex i början av 

2000-talet. Affärssystemet användas fullt ut bortsett från redovisningen som sker i Visma. Att ha 

redovisningen i Visma är av historiska skäl. 2009 uppgraderades Movex till M3 7.1 och i mars 2015 

genomfördes den senaste uppgraderingen till M3 13.1. 

 

Beslutet rörande uppgradering fattades av ledningsgruppen, men initiativet kom från IT-chefen (Aktör 

B) och Vd:n. Beslutet gick snabbt att fatta, men det drog ut på tiden eftersom andra projekt 

prioriterades. 

 

Uppgraderingsprojektet startade i maj 2014 och i mars 2015 var den nya versionen i gång. 

Uppgraderingen innebar ingen större skillnad för användarna.  De effekter som eftersträvades vid 

uppgraderingen var att få ett nyare och modernare system och gränssnitt, möjlighet att hantera returer 
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och rabatter genom tillgång till ny funktionalitet. Det nya moderna systemet skulle även minska risken 

för en stor uppgradering i framtiden. 

 

En fördel med uppgraderingen är att endast tio av drygt sextio anpassningar finns kvar. En nackdel 

med uppgraderingen är att nya krav på prestanda medfördes, några problem uppstod i början då den 

nya versionen var mer prestandakrävande än den förra. 

 

”Den främsta faktorn för att genomföra uppgraderingen var att få ett modernt 

system och inte gå miste om några fördelar. Dessutom ville vi minimera risken 

för att tvingas göra ett stort byte längre fram” (Aktör B 2015). 

 

Tidpunkten var en av de påverkande faktorerna eftersom uppgraderingen först var tänkt att 

genomföras vid ett tidigare skede. Men tidpunkten var inte optimal och andra projekt med högre 

prioritet fick gå före. Vid det faktiska genomförandet var tidpunkten mer passande. Viktigt att det inte 

skulle uppstå ett avbrott i verksamheten. Detta planerades för mycket noggrant innan beslut fattades. 

Det var ingen faktor som påverkade beslutet att uppgradera eller inte. 

 

Nya funktioner var en påverkande faktor, länge fram kommer de nya funktionerna att tas i bruk. Även 

kostnaden för uppgraderingen spelade in till en viss del. Budgeten skulle vara rimlig. Det var inte en 

fråga om att uppgradera eller inte utan uppgradera nu eller avvakta. 

 

4.4 Kundföretag C 
Personlig intervjun med Kundföretag C – Aktör C - Systemförvaltaren tog 55 minuter. Intervjun 

spelades in för att de antecknade svarens skulle kunna valideras vid behov samt för att citat skulle 

kunna skrivas. 

 

Kundföretag C tillhör tillverkningsindustrin och har drygt 600 anställda runt om i välden. I Sverige har 

företaget 170 anställda. Globalt räknat finns det ungefär 300 användare av affärssystemet M3, några 

av dessa använder en licensmodell med gruppanvändare. Totalt har företaget ungefär 200 fulla 

licenser. Affärssystemet används bland annat vid produktionsplanering och distribution. I stort sätt 

används affärssystemet fullt ut. Dock kompletteras finansdelen med programmet Ocra eftersom det 

tidigare affärssystemet Movex inte var bra på att konsolidera divisionernas ekonomi på bolagsnivå.  

 

Företaget har använt M3 sedan oktober 2015, dessförinnan användes Movex som i grunden är samma 

system som M3. Kundföretag C har använt Movex sedan 1993. Av det tidigare affärssystemet Movex 

genomfördes endast en uppgradering, denna skedde 2003 och då uppgraderades affärssystemet från 

version 8.7 till 11.5. 

 

Den senaste uppgraderingen genomfördes i mitten av oktober 2015 och uppgraderades affärssystemet 

från Movex 11.5  till M3 13.3.  Projektet drogs igång i januari 2015. Uppgraderingen innebar främst 

att få ett modernt affärssystem. Eftersom Movex och M3 i grunden är samma system blev gränssnittet 

den största skillnaden. Vilket konkret innebar att gå från ett textbaserat gränssnitt till ett grafiskt 

gränssnitt. Uppgraderingen var en så kallad 1-1 uppgradering där samma funktionalitet ingår i den nya 

versionen som den gamla. Uppgraderingen från Movex till M3 innebar även att nya förutsättningar har 

skapats till följd av att nya funktioner har tillkommit. 

 

”En av de främsta anledningar till att uppgraderingen gjordes var för att få 

ett modernt affärssystem och slippa göra ett större lyft senare”(Aktör C 

2015). 

 

Endast en anpassning behövdes i den nya versionen. Anpassningen tog ett par hundra arbetstimmar att 

genomföra, men kommer att betala tillbaka sig snabbt. 
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”Att inte ha några anpassningar är drömmen för de flesta verksamheter. Vid 

uppgradering behövs då endast en patch eller ett servicepack skickas ut. 

Följer man med i strömmen behöver inga stora lyft göras” (Aktör C 2015). 

 

När affärssystemet Movex anskaffades 1993 kostande implementeringen 2 miljoner kronor. Vid 

uppgraderingen 2003 kostade det 4 miljoner kronor. Vid den senaste uppgraderingen 2015 kostade det 

8 miljoner kronor. Detta är en fördubbling av kostnaden vid respektive uppgradering. 

 

Effekter som eftersträvades av att få ett system som effektiviserar verksamheten. Dessutom ville man 

följa med i omvärlden och ta tillvara på data från det gamla systemet Movex till det nya M3. 

 

Faktiska effekter är svårt att tala om då det endast gått två månader sedan uppgraderingen 

genomfördes. Men det nya gränssnittet medför att arbetet i systemet går snabbare. Nackdelar som 

upplevs redan är att det nya systemet är mer tekniskt komplext och teknikerna har fått mer att göra. 

 

Beslutet om att genomföra uppgraderingen togs av styrelsen. Underlaget från IT avdelningen 

godkändes av ledningsgruppen och sedan togs det slutliga beslutet av styrelsen. En Uppgradering var 

på förslag redan för 5 år sedan, men genomfördes inte, sedan dess har M3 blivit mer stabilt och då är 

det mer intressant att genomföra en uppgradering. Det kan vara svårt för ledningsgruppen att se 

vinsterna med en uppgradering eftersom de inte har stora kunskaper om IT-stöd, ledningsgruppen 

består av säljinriktade människor. Underlaget för uppgraderingsprojektet fick revideras ett flertal 

gånger innan det godkändes av ledningsgruppen.  

 

Beslutet påverkades av att den nya uppgraderingen skulle medföra vissa fördelar i form av att ha ett 

modernt system och inte behöva göra några stora lyft längre fram. Även tidpunkten för 

uppgraderingen var mer lämplig nu jämfört med tidigare uppgraderingsförlag. 

 

Risk för avbrott påverkade det tidigare beslutet om att avvakta. Det var då den främsta anledningen till 

att man avvaktade eftersom företaget inte ville riskera att få en instabil produkt. Övergången till det 

nya systemet måste vara smidig. Systemet låg nere i tre dagar, arbetet i verksamheten kunde fortgå, 

men det fanns inget system att rapportera i.  

 

Förbättrade användning av resurser var IT-avdelningens huvudargument till ledningen eftersom det 

skulle effektivisera verksamheten. Även nya funktioner var en påverkande faktor.  

 

Kostnaden för uppgraderingen var låg i förhållande till effektiviseringsvinsterna. Räknar med att få 

tillbaka investeringen efter 2,5 år. Även minskning av underhållskostnader var en faktor som 

påverkade beslutet.  
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5. Analys 
Kapitlet följer analysmodellens struktur och avser att presentera en analys utifrån teorin och den 

insamlade empirin som ska ligga till grund för uppsatsens slutsatser. 

 

5.1 Affärsutvecklingsnivån 
 

Förverkligande av fördelar 
Att dra nytta av ny teknik och därigenom få fördelar som påverkar konkurrenskraften är en faktor som 

motiverar en affärssystemsuppgradering. Fördelar syftar inom affärssystemsterminologi till att öka 

kapaciteten och affärsnyttan (Dempsey et al. 2013).  

 

Aktör X tolkar att förverkligande av fördelar är en av de primära faktorerna som påverkar beslutet om 

att genomföra en uppgradering.  Kunderna vill ligga i framkant i utnyttjandet av sitt affärssystem. De 

vill maximera affärsnyttan, behålla konkurrenskraft och marknadsandelar. Kan ha ett behov av att 

produktutveckla. Verksamheter går mer åt automation och den befintliga versionen kanske inte har 

stöd för detta. Även sparkrav kan finnas eller ett behov av att tillverka mer men till en lägre kostnad.  

 

Att få förbättrad data- och informationstillgång och därigenom kunna fatta korrekta beslut var enligt 

Aktör A en påverkande faktor.  

 

Enligt Aktör B var den främsta faktorn för att genomföra uppgraderingen att de ville ha ett modernt 

system och inte gå miste om några fördelar. De ville kunna utveckla verksamheten och genomföra 

effektiviseringar samt produktionsförbättringar. Dessutom ville de minimera risken för att tvingas 

genomföra ett stort byte längre fram. 

 

En av de främsta faktorerna för att genomföra uppgraderingen var enligt Aktör C att den skulle 

medföra vissa fördelar såsom att få ett modernt system och inte behöva genomföra några större lyft 

längre fram.  

 

Opassande tidpunkt för uppgradering 
Tidpunkten för uppgraderingen kan vara opassande i förhållande till genomförandet av andra projekt 

med högre prioritet. Även yttre faktorer, som lågkonjunktur, kan bidra till att tidpunkten för 

uppgraderingen blir oläglig (Ng 2001). 

 

Enligt Aktör A var tidpunkten inte en påverkande faktor eftersom driftstarten inte skulle påverka 

kunderna.  

 

Tidpunkten var en av de avgörande faktorerna enligt Aktör B eftersom uppgraderingen först var tänkt 

att genomföras vid ett tidigare skede. Men tidpunkten var inte optimal och andra projekt med högre 

prioritet fick gå före. Vid det faktiska genomförandet var tidpunkten mer passande. 

 

Enligt Aktör C påverkade tidpunkten beslutet eftersom uppgraderingens genomförande kom mer 

lägligt jämfört med tidigare uppgraderingsförlag. 

 

Bristande förtroende för den nya versionen  
Ett bristande förtroende för den nya versionen är en vanlig hämmande faktor. Verksamheter kan sakna 

förtroende för det nya affärssystemet (Dempsey et al. 2013). 

  

Enligt samtliga respondenter: Aktör A, Aktör B och Aktör C fanns det inte något bristande förtroende 

för den nya versionen. 
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Risk för av brott i verksamheten 
Verksamheter som avvaktar med att genomföra uppgraderingar löper en högre risk hör att drabbas av 

längre avbrott i verksamheten när en uppgradering väl genomförs. Ett avbrott i verksamheten är för 

många oundvikligt vid uppgradering av affärssystem. Avbrott i verksamheten går att beräkna i kostnad 

och tid (Dempsey et al. 2013). 

 

Enligt Aktör A och Aktör B var risk för avbrott i verksamheten inte en påverkande faktor. Däremot 

hade driftstoppet noga planerats in redan tidigt under projektet.  

 

Risk för avbrott i verksamheten påverkade enligt Aktör C beslutet. Det var den främsta anledningen 

till att man avvaktade tidigare. Företaget ville inte riskera ett instabilt system. Övergången till det nya 

systemet måste vara smidig. Systemet låg nere i tre dagar, arbetet i verksamheten kunde fortgå, men 

det fanns inget system att rapportera i.  

 

5.2 Verksamhetsutvecklingsnivån 
 

Hög grad av anpassningsarbete 
Verksamheter med affärssystem där en hög grad av anpassning har genomförts är ofta mer benägna till 

att skjuta upp genomförandet av uppgraderingar. Anpassningarna kan behöva återupprepas i den nya 

versionen av affärssystemet, vilket är tids- och resurskrävande (Dempsey et al. 2013). 

 

Enligt samtliga respondenter: Aktör A, Aktör B och Aktör C var en hög grad av anpassning inte en 

påverkande faktor. 

 

Förbättrad resursanvändning 
Uppgraderingar av affärssystem kan bidra till att resurserna inom verksamhetens konsolideras och 

sammankopplas vilket förbättrar resursanvändningen. Stora organisationer och verksamheter drar 

nytta av att i stor utsträckning konsolidera resurserna för att underlätta integrering av data och spara 

resurser (Dempsey et al. 2013). 

 

Förbättrad resursanvändning var inte en påverkande faktor enligt Aktör A och Aktör B. 

 

Enligt Aktör C var förbättrad användning av resurser IT-avdelningens huvudargument till ledningen: 

Man ville effektivisera verksamheten. 

 

Nya eller förbättrade funktioner 
En av de främsta faktorerna som motiverar att genomföra en uppgradering av verksamhetens 

affärssystem är att ta fördel av ny teknik. Verksamheter väljer ofta att uppgradera affärssystem för att 

de ska få tillgång till nya moduler och funktioner (Davenport 1998). 

 

Enligt samtliga respondenter: Aktör A, Aktör B och Aktör C var ny funktionalitet en av främsta 

motiverande faktorerna.  

 

5.3 Systemutvecklingsnivån 
 

Hög kostnad för uppgradering  
Uppgradering av verksamhetens affärssystem är en kostsam och återkommande del i ett affärssystems 

livscykel. För att ett affärssystem ska kunna användas i verksamheten utan att oförutsedda avbrott och 

fel inträffar bör både stora och mindre uppgraderingar genomföras, uppskattningsvis vart tredje år 

(Dempsey et al. 2013). 
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Aktör X tolkar att många kunder som väljer att inte genomföra uppgraderingar regelbundet betraktar 

det som en kostnad. Anpassningar ingår inte i serviceavtalet och kunderna anser att tids och finansiella 

kostnader blir för stora. 

 

Enligt Aktör A är kostnaden för uppgradering alltid en viktig faktor. Om den beräknade kostnaden 

hade varit höge än kostnaden för ett systembyte hade ett systembyte istället kunnat vara aktuellt. Nu 

var kostnaden för uppgradering långt från lika hög som den för ett byte. 

 

Kostnaden för uppgraderingen påverkade till en viss del enligt Aktör B. Budgeten skulle vara rimlig. 

Det var inte en fråga om att uppgradera eller inte utan uppgradera nu eller avvakta. 

 

Enligt Aktör C var hög kostnad för uppgradering inte en påverkande faktor.  

 

Kostsam utbildning av användarna 
En hämmande faktor kan vara höga kostnader för utbildning av användarna. Kostnaden för 

utbildningen påverkas främst av förändringar i gränssnitt eller tillägg av nya avancerade funktioner 

(Ng 2001). 

 

Enligt samtliga respondenter: Aktör A, Aktör B och Aktör C var kostsam utbildning inte en 

påverkande faktor. 

 

Minskning av underhållskostnader 
Minskning av kostnader för underhåll är en av de främsta faktorerna som motiverar en uppgradering 

av affärssystemet. Uppgraderingar minskar behovet av system- och funktionsförbättringar vilket 

minskar underhållskostnaderna (Dempsey et al. 2013).  

 

Enligt Aktör A och Aktör B var en minskning av underhållskostnader inte en påverkande faktor. 

 

Enligt Aktör C var minskning av underhållskostnader en faktor som påverkade beslutet. 

 

Neddragning av systemleverantörssupport 
Begränsad tillgång till systemleverantörssupport är en ytterligare faktor som talar för en uppgradering 

av affärssystemet (Dempsey et al. 2013).  

 

Den främsta anledningen till att beslutet om att genomföra uppgraderingen togs var enligt Aktör A att 

systemleverantörssupporten skulle tas bort och en mycket hög kostnad skulle tillkomma. 

 

Enligt Aktör B och Aktör C var neddragning av systemleverantörsupport inte en påverkande faktor. 

 

5.4 Syntes 
Kundföretagen som har deltagit i undersökningen är verksamma inom olika branscher och har 

uppgraderat från respektive till olika versioner av affärssystemet M3. Respondenterna från 

kundföretagen har inte varit med vid beslutsfattandet, men de har tagit fram beslutsunderlag och haft 

en inblick i beslutsprocessen. I undersökningen har främst motiverande faktorer identifierats.  

 

Analysen visar att de faktorer som har påverkat kundföretagens beslut att uppgradera skiljer sig åt. 

Men enligt samtliga tre respondenter har de motiverande faktorerna Nya eller förbättrade funktioner 

och Förverkligande av fördelar varit de främsta. Ur ett systemleverantörsperspektiv uppfattar även 

Aktör X Förverkligande av fördelar som den främsta faktorn som motiverar kundföretagen att 

uppgradera sina affärssystem. 

 

Faktorn Opassande tidpunkt för uppgradering påverkade inte beslutet att genomföra uppgraderingen 

denna gång, men det uppfattades som hämmande vid tidigare uppgraderingsprojekt enligt Aktör B och 

Aktör C. 
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6. Slutdiskussion 
Slutdiskussionen avser att presentera mina slutsatser baserade på analysen och dess resultat med 

utgångspunkt från syftet med undersökningen. Följt av slutsatserna följer ett kapitel om fortsatta 

studier där brister med uppsatsen påpekas. 

 

6.1 Slutsatser 
Huvudsyftet med denna kandidatuppsats i ämnet Informatik är att identifiera, beskriva och förklara 

vilka faktorer som ur ett kundperspektiv påverkar beslutet rörande uppgradering verksamhetens 

affärssystem. Bisyftet är att identifiera vilka de uppfattade faktiska effekterna av en 

affärssystemsuppgradering är. 

 

Vilka faktorer påverkar beslutet att uppgradera verksamhetens affärssystem? 
Respondenterna från kundföretagen har inte varit med vid beslutsfattandet, men de har tagit fram 

beslutsunderlag och haft en inblick i beslutsprocessen. De påverkande faktorer som har identifierats i 

undersökningen är följande:  

 

 Nya eller förbättrade funktioner 

Enligt samtliga respondenter var Nya eller förbättrade funktioner en av främsta motiverande 

faktorerna som påverkade beslutet. 

 

 Förverkligande av fördelar  

Enligt samtliga respondenter påverkar faktorn Förverkligande av fördelar beslutet. Enligt Aktör C var 

det en av de främsta faktorerna. Även Aktör X uppfattar, ur ett systemleverantörsperspektiv, att det är 

den främsta faktorn som påverkar kundföretagen. 

 

 Förbättrade resursanvändning 

Faktorn Förbättrade resursanvändning var enligt Aktör C IT-avdelningens huvudargument till 

ledningen eftersom de ville effektivisera verksamheten. 

 

 Neddragning av systemleverantörssupport 

Faktorn Neddragning av systemleverantörssupport var enligt Aktör A den främsta anledningen till att 

beslutet om att genomföra uppgraderingen fattades. 

 

 Minskning av underhållskostnader 

Faktorn Minskning av underhållskostnader var enligt Aktör A en påverkande faktor. 

 

 Opassande tidpunkt för uppgradering (hämmande vid tidigare uppgraderingsprojekt) 

Faktorn Opassande tidpunkt för uppgradering påverkade inte beslutet att genomföra uppgraderingen 

denna gång, men det uppfattades som hämmande vid tidigare uppgraderingsprojekt enligt Aktör B och 

Aktör C. 

 

Vilka är de faktiska effekterna av en affärssystemsuppgradering? 
Kundföretagen hade nyligen genomfört uppgraderingarna och hade således svårt att se de faktiska 

effekterna vid tidpunkten för undersökningen. Samtliga kundföretag hade dessutom inte tagit alla nya 

funktioner i bruk. Endast Aktör A och Aktör C uppgav att de uppfattade några effekter. De effekter 

som har uppfattats i direkt samband med genomförandet av uppgradering är följande: 

 Den nya versionen körs utan modifieringar 

Enligt Aktör A är en effekt av uppgraderingen att systemet körs utan modifieringar. 

 

 Möjlighet till individuella anpassningar i gränssnittet 

Enligt Aktör A har användaren efter uppgraderingen nu möjlighet att göra individuella anpassningar i 

gränssnittet. 

 



23 

 

 Det nya gränssnittet m att arbetet i systemet går snabbare 

Aktör C uppfattar att det går snabbare att arbeta i det nya gränssnittet som en effekt av 

uppgraderingen. 

 

Kritisk granskning 
I fallstudien ingår tre respondenter. Om antalet respondenter hade varit flera finns det möjlighet att 

slutsatserna hade blivit annorlunda. 

 

Respondenterna har haft insikt i beslutsprocessen, men de har inte själva varit med och fattat beslutet 

att uppgradera verksamhetens affärssystem. Om beslutsfattarna istället intervjuats finns det möjlighet 

att slutsatserna hade blivit annorlunda.  

 

Den valda litteraturen som är grunden till teoriavsnittet och således även analysmodellen och frågorna 

i intervjuguiden har påverkat valet av faktorer. Respondenterna har dock inte tagit upp några nya 

faktorer.  

 

Olika faktorerna har specificerats som hämmande respektive motiverande, specificeringar hade sett 

annorlunda ut genom att exempelvis undersöka låg kostnad för utbildning av användarna som en 

motiverande faktor istället för som i undersökningen där kostsam utbildning för användarna undersöks 

som en hämmande faktor. Om faktorerna specificerats annorlunda finns det en möjlighet att 

slutsatserna hade blivit annorlunda. 

 

6.2 Fortsatta studier 
Undersökningen kan fortsättas genom att fördjupa teoriavsnittet och få fram fler hämmande och 

motiverande faktorer.  

 

Respondenterna har gett svar utifrån ett fokus på den senaste genomförda uppgraderingen av 

verksamhetens affärssystem. Det kan således även vara av intresse att undersöka vilka de hämmande 

faktorerna är enligt ett kundföretag som har valt att inte genomföra någon uppgradering.  

 

Genom att intervjua respondenter som aktivt deltagit i beslutsfattandet kan ett annat 

relationsperspektiv undersökas; Om personer i högsta ledningen och styrelsen delar samma 

uppfattning, rörande faktorer, som cheferna på IT- avdelningarna.  
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Bilaga 1. Intervjuguide - sonderande intervju 
 

Personlig intervju, Affärssystemsleverantör X. 22/10 – 2015. Aktör X, Marknadschef. 

 

Affärssystemsleverantören: 

- Hur länge har verksamheten funnits?  

- Hur många anställda har ni? 

- Vilka tjänster erbjuder ni till era kunder? 

- Hur länge har ni levererat affärssystemet M3 från Infor? 

 

Kundföretagen: 

- Vilka branscher tillhör M3s kunder? 

- I vilka branscher lämpar sig affärssystemet M3 bäst, varför? 

- Hur skiljer kunderna sig åt i användandet av M3? 

- Hur ser kundernas geografiska placering ut?  

 

Nya upphandlingar och uppgraderingar: 

- Hur många nya upphandlingar av M3 genomförs hos er varje år? 

- När nådde nya upphandlingar sin topp hos er? 

- Hur upplever du att kundernas generella inställning till uppgraderingar är? 

- Vilka faktorer påverkar enligt din uppfattning kundernas val att genomföra uppgraderingar? 

- Vilka är skälen till att kunderna inte har velat uppgradera? 

- Hur ofta släpps M3-uppgraderingar? 

- Vad är det för typer av uppgraderingar? 

- Vilka tjänster ingår i ett serviceavtal? Ingår uppgraderingar 
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Bilaga 2. Intervjuguide - kundintervju 
 

Telefonintervju, Kundföretag A. 27/11 – 2015. Intervju med Aktör A, Applikationsansvarig. 

Personlig intervju, Kundföretag B. 7/12 – 2015. Intervju med Aktör B, IT-chef. 

Personlig intervju, Kundföretag C. 17/12-2015. Intervju med Aktör C, Systemförvaltare. 

 

Verksamheten: 

- Vilken bransch tillhör ni? 

- Hur många anställda har företaget? 

- Hur länge har ni använt affärssystemet M3? 

- Hur många användare av M3 har ni? 

- På vilket sätt använder ni affärssystemet i verksamheten? 

 

Uppgraderingar: 

- Hur många uppgraderingar av M3 har ni genomfört? 

- När genomförde ni senast en uppgradering? 

- Vad innebar/innehöll den senaste uppgraderingen? 

- Hur hög grad av anpassningsarbete behövdes göras i samband med uppgraderingen? 

- Hur mycket har uppgraderingen kostat i förhållande till kostnaden för inskaffandet av 

affärssystemet? 

 

Effekter: 

- Vilka effekter eftersträvades när ni gjorde er senaste uppgradering? 

- Vilka är de faktiska uppfattade effekterna sedan er senaste uppgradering? 

- Vilka för- och nackdelar uppfattas uppgraderingen ha fört med sig? 

 

Beslutsfattandet: 

- Vilka var med och fattade beslutet om uppgraderingen? 

- Varför beslutade ni er för att uppgradera? 

- Var det relativt lätt eller svårt att fatta beslutet om att genomföra uppgraderingen? 

- Vilka faktorer uppfattar du påverkade beslutet om uppgradering 

 

Faktorer: 

- Vilka affärsmässiga aspekter eller faktorer påverkade ert uppgraderingsbeslut? 

Uppföljningsfrågor som rör faktorer som påverkar enligt teori på affärsutvecklingsnivån: 

 Förverkligande av fördelar 

 Opassande tidpunkt för uppgraderingen 

 Bristande förtroende i den nya versionen  

 Risk för avbrott i verksamheten 

 

- Vilka verksamhetsmässiga eller operativa aspekter eller faktorer påverkade ert uppgraderings-

beslut? 

Uppföljningsfrågor som rör faktorer som påverkar enligt teori på verksamhetsutvecklingsnivån: 

 Hög grad av anpassningsarbete 

 Förbättrad resursanvändning 

 Nya eller förbättrade funktioner 

 

- Vilka systemmässiga aspekter eller faktorer påverkade ert uppgraderingsbeslut? 

Uppföljningsfrågor som rör faktorer som påverkar enligt teori på systemutvecklingsnivån: 

 Högkostnad för uppgraderingen 

 Minskning av underhållskostnader 

 Neddragning av systemleverantörssupport 

 Kostsam utbildning av användarna 
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Bilaga 3. Brev till kundföretagens respondenter 
 

Hej! 

Jag heter Emelie Hareland och jag studerar Informatik vid Karlstad universitet. Under den pågående 

höstterminen skriver jag min kandidatuppsats som jag har valt att fokusera på ämnet affärssystem med 

fokus på uppgraderingar. 

  

Tillsammans med Affärssystemsleverantör X har uppsatsens syfte formulerats. Huvudsyftet är att 

identifiera, beskriva och förklara vilka faktorer som ur ett kundperspektiv påverkar valet att 

uppgradera er M3-miljö. Det första bisyftet är att identifiera vilka de uppfattade effekterna av en 

affärssystemsuppgradering är. Det andra bisyftet är att identifiera vilka fördelar respektive nackdelar 

en uppgradering uppfattas föra med sig. 

  

Jag vänder mig till dig eftersom ni nyligen har genomfört en uppgradering av M3. 

  

Det har gjorts många studier om implementering av affärssystem men inte om uppgraderingar. Därför 

finner jag det intressant att se hur verksamheter i Sverige ställer sig till uppgraderingar och vad som 

påverkar valet att genomföra uppgraderingar eller inte. 

  

Jag skulle vilja göra en intervju med dig för att identifiera vilka faktorer som påverkade ert val att 

genomföra en uppgradering av affärssystemet M3. Jag vill även fråga om vilka effekter samt fördelar 

respektive nackdelar som ni uppfattar att uppgraderingen har fört med sig. 

  

Jag räknar med att behöva en timme för intervju och jag kommer mycket gärna till dig för att få en 

personlig intervju.   

  

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor! 

 

 


