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Förord 
 
Denna uppsats skrivits på sektionen för Ekonomi vid Högskolan i Halmstad under 
vårterminen 2008. Genom en lärorik process har vi fått möjligheten att fördjupa oss i 
områden av intresse, nämligen affärssystem och det som rör ett införande av detta innebär.  
 
När vi nu är redo att överlämna denna kandidatuppsats vill vi med detta förord ta tillfället i 
akt och tacka de personer som gjort denna studie möjlig. Vi sänder ett tack till det företag 
som bidrog att vi kom i kontakt med vårt fallföretag.   
 
Därtill vill vi speciellt tacka Ekotvätt i Oskarström som välkommande oss till att genomföra 
våra studier i deras miljö, och de respondenter där som upplåtit sin dyrbara tid till att ge oss 
en inblick i deras erfarenheter med affärssystem.  
 
Vi vill även sända ett tack till kurskamrater som tålmodigt läst, kritiserat och bidragit med 
goda råd rörande texten. Därtill vill vi tacka våra närstående som bistått med tid och 
granskat uppsatsen samt kommit med förbättringsförslag. Avslutningsvis vill vi rikta ett 
tack till vår handledare, Lars-Göran Persson, för hans kritik och stöd. 
 
Halmstad, 2008-05-22 
 
 
 
 
    
Marcus Johansson Lars-Ola Jakobsson 

 

 



  

Sammanfattning 
 
Optimerade affärsprocesser kan vara av stor vikt i dagens affärsvärld och en orsak till att 
företag vill byta affärssystem för att bättre kunna hävda sig. Då dagens affärssystem som är 
uppbyggda av ett bästa sätt att utföra en affärsprocess, så verkar lyckan vara gjord. Men 
implementering av ett nytt affärssystem kan innebära en stor omställning och förändring i 
verksamheten, då införandet ofta innebär att företagets tidigare affärsprocesser får 
förändras för att passa affärssystemets. Det förekommer även att affärssystemets processer 
förändras för att passa de väl fungerande processer som finns inom företaget. Därför har 
denna studie haft för avsikt att undersöka hur har stödet till affärsprocesserna 
förändrats i och med bytet av affärssystem? 
 
Studien inleddes med att inhämta teoretiska kunskaper om ämnet för att därefter undersöka 
verkligheten genom djupgående intervjuer. Med hjälp tre insatta personer från fallföretaget,  
kunde empirisk data samlas in för att jämföras med den teoretiska referensramen. 
Undersökningen visar på att det fallföretaget anger som orsak till bytet skiljer sig lite från 
den gängse normen enligt teorin, men det framkom även bitar som stämde överens med den 
teoretiska bakgrunden. Anpassningar och modifieringar har förekommit, för att förbättra 
och utveckla affärssystemets stöd, så att framtiden kan mötas med bättre möjligheter. Dock 
har inte allt blivit till det bättre utan några negativa aspekter har uppkommit genom bytet. 
Undersökningen väckte intressanta diskussioner och reflektioner, vilka vidare ledde fram 
till studiens resultat som visar att stödet har både blivit bättre och sämre i och med bytet av 
affärssystem och för att väga upp de negativa delarna behövs lösningar finnas på de 
problem som återstår, så att hela verksamheten får bättre stöd för sina affärsprocesser 
 
 
Nyckelord: Affärsprocess, Affärssystem, Anpassningar, Modifiering 



  

Abstract 
 
Optimized business processes can be of great importance in today’s business world and 
may be one of the reasons a company wants to change ERP-systems to be able to stand out.  
As today’s ERP-systems are built up to perform a business process the best able way, luck 
seems already made. Implementing a new ERP-system can however bring about a major 
changeover and adoption in the organization as the introduction often means the old 
business processes have to change to be able to adjust into the new system. It also happens 
that systems processes are modified to fit in with well working processes already existing 
in the business. Therefore this study has had the intention to examine how the support of 
the business processes has changed in light of the change of ERP-system? 
 
The study begins with the collection of theoretical knowledge in the subject to then study 
the reality through in depth interviews. With the help of three involved people from the 
case company, empirical data could be collected to be compared with the theoretical 
material. The study showed that the motive the case company gives as its reason to change 
differentiates from the norm according to the theory, though bits appear with are in 
accordance with the theory. Adaptations and modifications have occurred to improve and 
develop the support of the ERP-system, so that the future can be met with better 
possibilities. Nevertheless then change has not just brought about functional change, there 
have appeared some negative aspects with the change. The study awoke some interesting 
thoughts and discussions, which lead to the study’s conclusion that the support both being 
enhanced and deteriorated as a result of the change of ERP-system, and to deal with the 
negative parts solutions have to be found to those problem which still exists, so that the 
whole business can have a better support for their business processes. 
 
 
Key words: Adoption, Business process, ERP, Modification
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet vill vi ge läsaren en kort introduktion av vårt valda ämne, 
affärssystem. Vidare presenteras problemformulering, syftet med uppsatsen, för att 
därefter avslutas med en kort beskrivning av vissa begrepp, samt den fortsatta 
dispositionen. 

 
“One of the most important IT-enabled business innovations during the past 
decade has been the emergence of enterprise resource planning (ERP) systems. 
Lured by guarantees of improved business productivity, streamlined business 
operations, and increased cost savings, organizations worldwide have 
launched initiatives to integrate ERP systems into their existing business 
environments” (Beatty & Williams, 2006, s.105) 

 
I dagens affärsvärld kan behovet av information och optimering av arbetsrutiner vara av 
högsta vikt, för att företag ska kunna hävda sig mot övriga aktörer på marknaden. När det 
gäller information, så verkar affärssystem vara en dröm som blir sann, skriver Davenport 
(1998), men saknar företaget full inblick vad en installation av ett affärssystem innebär, så 
kan drömmen istället förvandlas till en mardröm. Affärssystem är en programvara som 
lovar en sömlös sammankoppling av all information som finns inom och runt företaget 
(Davenport, 1998; Laukkanen, Sarpola & Hallikainen, 2007).  
 
Beheshti (2006) menar att en gemensam nämnare för affärssystem idag är att de är 
standardprogram där alla användare av programmen får samma funktioner med vissa 
modifikationsmöjligheter. Dessa standardsystem är uppbyggda efter ”det bästa sättet att 
utföra en process” (Sumner, 2005, s.2), det vill säga best-practise, som enligt Magnusson 
och Olsson (2005) medför att företagen får förändra sina affärsprocesser för att passa till 
affärssystemet. Detta är en stor förändring jämfört med tidigare menar Sumner (2005), då 
informationssystemen byggdes utifrån affärskraven till att passa företagets affärsprocess. 
 
Magnusson och Olsson (2005) skriver att införandet av ett affärssystem kan innebära en 
massiv förändring av verksamheten. Att anpassa verksamheten efter informationssystemet 
är en mycket svår uppgift. Den tänkta arbetsgången i affärssystemet kan vara i konflikt med 
arbetssätten som finns inom företaget, vilket kan innebära att företaget tappar fördelar 
gentemot konkurrenter, menar Davenport (1998). Därför kan det vara så att affärssystemet 
kan behöva modifieras efter verksamheten menar Alshawi, Themistocleous och Almadani 
(2004), för att kunna överleva i dagens konkurrensutsatta marknad. På uppdrag av Agresso 
gjorde Technology Evaluation Center (TEC) en undersökning hösten 2006, som visade att 
31,1 procent av respondenterna var besvikna på de möjligheterna till anpassning av de 
standardiserade affärssystemen. 
 
Magnusson och Olsson (2005) säger att eftersom affärssystem syftar till att effektivisera 
verksamheten och att effektiviseringen förväntas uppnås genom två aktiviteter, förbättring 
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av beslutskvaliteten samt bättre stöd till företagets affärsprocesser. En undersökning av 
Radar Group [1] visar att medelstora svenska företag investerar i affärssystem med 
effektivitetspåverkan som den största drivkraften. 
 
Trots att många företag införskaffar ett affärssystem för att kunna effektivisera sina 
affärsprocesser för att hänga med i konkurrensen så är det få som verkligen lyckas. En 
undersökning av Rao (2000) visar att endast 3,6 % av alla företag når sina uppsatta mål 
med införandet av affärssystem, medan Hans Grape [1] skriver, att hela 40 % av företagen 
inte upplevt någon skillnad alls efter investeringen. 
 

1.1 Frågeställning 
 
I publicerade artiklar, debatter och föreläsningar framkommer det att företag väldigt ofta är 
missnöjda med resultatet av det införda affärssystemet. Det handlar då främst om att 
företaget säger att de inte blivit effektivare eftersom att affärsprocesserna inte fått det stöd 
de förväntade sig. Det vi nu vill undersöka är hur det ser ut i ett fallföretag en tid efter 
införandet av det nya affärssystemet, vilka förändringar har de gjort och vad har dessa lett 
till. Men andra ord: 
 

Hur har stödet till affärsprocesserna förändrats i och med bytet av affärssystem? 
 

1.2 Syfte 
 
Vi syftar med denna studie att  

• förklara de orsaker som föranleder företag att byta affärssystem 
• beskriva de åtgärder som gjort för att förbättra det nya affärssystemets möjlighet till 

att stödja företagets verksamhet 
• analysera hur affärssystemet påverkat stödet för företagets affärsprocesser 
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1.3 Disposition 
 
1.  Inledning  –  I det inledande kapitlet vill vi ge läsaren en kort 

introduktion av vårt valda ämne, affärssystem. Vidare 
presenteras problemformulering, syftet med uppsatsen, för att 
därefter avslutas med en kort beskrivning av vissa begrepp, 
samt den fortsatta dispositionen. 

 
2. Teori  –  Med det andra kapitlet vill vi ge läsarna dels en 

bakgrund till hur affärssystemet växt fram genom åren, och dels 
utifrån våra litteraturstudier ge den bild tidigare forskning inom 
ämne påvisat, gällande orsaker till byte, förändringar som görs 
och vilka följder dessa förändringar kan få. 
 

 
3. Metod - I det tredje kapitlet förklarar vi valet att använda oss av 

en kvalitativ metod vid datainsamlingen.  Vidare följer vi i stort 
sätt Jacobsens (2002) upplägg och tar upp hur datainsamlingen 
gått till, från studien av litteratur till vår egen empiriska studie, 
där olika val gjorts. Avslutningsvis beskriver vi hur analysen av 
materialet gått till, samt för en diskussion om tillförlitlighet och 
validitet. 

 
4. Empiri  - Fjärde kapitlet beskriver för läsaren företaget och de 

respondenter som har undersökts i denna studie. Vidare så 
sammanfattas den information som framkom av våra intervjuer 
med personer från de berörda företagen.  

 
 
 
5. Analys - I det femte kapitlet av vår studie väger vi den 

teoretiska referensramen mot det empiriska underlaget som 
framkommit vid intervjuerna med representanter från berörda 
företag. 

 
 
 
6. Diskussion och slutsats - I det sista kapitlet för vi en diskussion 

kring studiens syfte och en definitiv förklaring av 
frågeställningen. Därefter lägger fram studiens slutsats, och 
avslutar med att resonera om framtida forskning. 

 
 

 
1. Inledning 

 
2. Teori 

 
3. Metod 

 
4. Empiri 

 
5. Analys 

 
6. Diskussion 
och slutsats 
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2. Teori  
 
Med det andra kapitlet vill vi ge läsarna dels en bakgrund till hur affärssystemet växt fram 
genom åren, och dels utifrån våra litteraturstudier ge den bild tidigare forskning inom 
ämne påvisat, gällande orsaker till byte, förändringar som görs och vilka följder dessa 
förändringar kan få. 
 

2.1 Affärssystem 
 

"Affärssystem är ett mjukvaruverktyg för att handha företagsinformation. 
Affärssystem hjälper organisationen att hantera varukedjan, inleverans, 
lagerhantering, kundorderhantering, produktionsplanering, utleverans, bokföring, 
humankapitalhantering, och andra företagsfunktioner" (Sumner, 2005, s.2) 

 
Tankegångarna kring affärssystem har utvecklats över nästan 50 år, skriver Møller (2006), 
och menar att det är förändrade affärskrav, ny teknologi och nya utvecklingsmöjligheter 
som driver utvecklingen framåt. Affärssystemets huvudsakliga struktur har sitt ursprung i 
1950- och 60-talet när datorn först introducerades i företagsvärlden. De tidiga systemen var 
för bokföring och fakturahantering. 
 
Magnusson och Olsson (2005), anser att de nuvarande affärssystemen tar sin avstamp i det 
tidiga 1970-talet och då speciellt inom bilindustrin. Den komplexa tillverkningsmiljön hade 
ett behov av att effektivisera sin materialplanering för att säkerställa att material fanns på 
rätt plats och i rätt tid. Dessa system kom att kallas MRP (Material Requirements Planning) 
-system. Framtagningen av dessa system, med analysarbete, konstruktion och testning för 
vart och ett av de företag där de skulle användas tog lång tid, men ganska snabbt fann 
utvecklarna möjligheter till samordningsvinster. Från att ha varit skräddarsydda lösningar, 
förändrade leverantörerna sina system till standardsystem, där den optimala 
materialplaneringen inom branschen stöddes. Utvecklingen fortsatte under 1980-talet med 
att inkorporera inköpsbiten med fakturering och betalning, och möjligheter till att göra 
prognoser om den framtida försäljningen. Systemets utveckling satte även spår i namnet, 
MRPII-system (Material Resource Planning), och med de nya funktionaliteterna fick 
systemet en mer verksamhetsövergripande roll om än långt ifrån heltäckande. 
 
I takt med att tekniken förädlats och lagringsmöjligheterna för data har ökats, har även 
möjligheterna för affärssystem förbättrats. Informationssystem som tidigare varit spridda 
system inom företag sammanfogades till ett och andra funktioner tillades i affärssystemet. 
Vidare så började ett modultänkande ta form, där systemleverantörerna kunde erbjuda 
kunderna delar av affärssystemet. Moduler kunde läggas till och andra delar som inte 
behövdes kunde tas bort. Magnusson och Olsson (2005) skriver att det var först nu som det 
kunde talas om ett helt verksamhetsövergripande system, som benämndes ERP (Enterprise 
Resource Planning). Ett system som inbegriper i stort sätt alla värdeskapande och 
värdestödjande processer som en verksamhet kan vara uppbyggd av. 
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2.2 Orsaker till att byta affärssystem 
 
Magnusson och Olsson (2005) pekar på att införandet av ett affärssystem är ett komplext 
arbete som kan vara tidskrävande och väldigt riskfyllt. Men som nämnts ovan är det 
nödvändigt för att företag ska hänga med i dagens konkurrensutsatta marknad säger 
Alshawi et al. (2004). Förutom trycket utifrån att hänga med konkurrenterna så finns det en 
hel del andra faktorer som ligger till grund för att byta affärssystem, där Sumner (2005) 
talar bland annat om följande motivationsfaktorer: 
 

• Byta ut arvsystem 
• Förenkla och standardisera system 
• Uppnå strategiska fördelar 
• Förbättra samarbete med leverantörer, kunder 
• Länka samman till globala aktiviteter 
• Omstrukturera företagets organisation 

 
Anledningen till att byta affärssystem kan beror på det tryck som omgivningen sätter på 
företaget skriver Raymond och Uwizeyemungu (2007), när det gäller att kunna hävda sig 
på marknaden. Sumner (2005) skriver att affärsfördelar kan vinnas vid snabbare byte än 
konkurrenterna till ett affärssystem med nya funktioner, men fördelarna minskar inom 
branschen om alla byter affärssystem. Företag som inte implementerar affärssystem kan 
affärsmässigt hamna i ett ofördelaktigt läge. 
 
Enligt en undersökning av Laukkanen et al. (2007) är den näst största orsaken till att 
implementera ett nytt affärssystem behovet att byta ut gamla informationssystem, för att 
förbättra effektiviteten och minska kostnaderna. Magnusson och Olsson (2005) skriver att 
verksamheter har använt informationssystem under en lång tid, vilka med tiden blivit 
föråldrades och har brister i sin struktur. Att behålla dessa leder till onödiga kostnader när 
verksamheten utvecklas och nya system tillkommer, samt att nyttjandet av resurserna inte 
blir optimala. Dessutom talar Rom och Rohde (2006) om att de äldre affärssystemen är 
långsammare och saknar den precision som de nyare systemen bidrar med. 
 
Det finns behov att förenkla och standardisera system, det vill säga att minska antalet olika 
system som finns inom en organisation pekar Rom och Rohde (2006) på. Magnusson och 
Olsson (2005) skriver att det är mer kostnadseffektivt att ha ett system i stället för 500. För 
vissa företagsledare ses införandet av affärssystem som en möjlighet att standardisera 
organisationens processer genom att tvinga de olika processerna till att passa in i ett system, 
skriver Pearlson och Saunders (2006). 
 
Laukkanen et al. (2007) skriver att den största anledningen till att företag inskaffar 
affärssystem är för att utveckla affärs- och integrationsmöjligheterna, med avsikt att 
förbättra de strategiska fördelarna. Genom att utveckla organisationens affärsprocesser med 
hjälp av ett nytt affärssystem, menar Rom och Rohde (2006) att strategiska vinster uppnås. 
Sumner (2005) talar om tillgången på färsk information och  ökad kommunikation inom 
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organisationen innebär stora fördelar som bidrar snabbare beslut. Förbättrad interaktion 
med leverantörer medför snabbare leveranser som i sin tur innebär att lagerhållningen kan 
minskas, vilket sammanfattningsvis leder till minskade kostnader. Amoako-Gyampah 
(2005) menar att integrering och synkronisering av aktiviteter medför snabbare svarstid till 
kunderna, minskade cykel tider, samt ökad produktivitet. 
 
Genom förändring av relationen och samarbetet med leverantörer och kunder med bland 
annat e-handelsbaserade lösningar kan pengar sparas konstaterar Magnusson och Olsson 
(2005). Davenport (1998) talar om den stora tidsvinst vid leveranser mellan leverantör och 
kund ett väl fungerande affärssystem kan innebära. 

 
Laukkanen et al. (2007) skriver att integreringsmöjligheten av organisationen som 
affärssystemet erbjuder anses vara relativt viktigt för företagsgrupper, och då framförallt 
större organisationer. 
 
Rom och Rohde (2006) menar att organisationer ibland fokuserar huvudsakligen på den 
tekniska funktionaliteten av affärssystemet och betydligt mindre på mänskliga aspekten. 
Vid införandet av ett affärssystem är oftast ett av syftena att effektivisera verksamheten, 
säger Magnusson och Olsson (2005), vilket då oftast innebär att organisationen förändras 
efter affärssystemet. Detta eftersom det i affärssystemet finns en affärslogik som är 
utformad efter en branschstandard, vilken företagets verksamhet rekommenderas att 
anpassa sig efter. Standarden i affärssystemet går att modifiera, men Magnusson och 
Olsson (2005) menar att specialanpassas systemet helt befinner sig företaget i samma 
situation som tidigare och den tänkta omstruktureringsvinsten försvinner. Maurizio, 
Girolami och Jones (2007) nämner att företag funnit det nödvändigt att omstrukturera både 
affärsprocesser och sina anställda för att vara konkurrenskraftiga vid införandet av den nya 
teknologin.  
 

2.3 Förändringar 
 
Pearlson och Saunders (2006) skriver att affärssystem är flexibla och modifierbara till en 
viss gräns, men de flesta kräver också att företagets affärsprocesser förändras för att uppnå 
det bästa stödet för organisationen. Magnusson och Olsson (2005) liknar förändringen av 
affärsprocesser och modifieringen av affärssystemet med en dragkamp mellan dessa två, för 
att uppnå det optimala stödet för företagets affärsprocesser. 
 

2.3.1 Förändringar i affärsprocesserna 
När en verksamhet är på väg att införa ett nytt affärssystem befinner sig oftast företaget i en 
situation där en förändring är nära förestående, menar Magnusson och Olsson (2005). 
Dessutom innebär införandet av ett nytt affärssystem att organisationen att får en ny miljö 
att arbete i, vilket givetvis medför en förändring av verksamheten. Ett affärssystem visar en 
faktisk bild av hur en verksamhets bedrivs, eller ännu mer rättvisande är att säga att det 



- Teori - 

- 7 - 

visar hur verksamheten skall bedrivas. Genom att företagen definierar vilka processer som 
ska stödjas av informationssystemet, definieras även verksamheten i systemet.  
 
För att kunden ska få tillgång till alla de positiva följdeffekterna av ett nytt affärssystem 
och för att systemstödet skall fungera optimalt, skriver Magnusson och Olsson (2005) att 
många systemleverantörer förespråkar att inga större förändringar skall göras i systemet. 
Det blir då ett avvägande för kunden att antingen att helt enkelt acceptera att systemstödet 
inte stödjer en viss del av verksamheten eller att förändra verksamheten så att det passar 
systemet (Magnusson och Olsson, 2005; Davenport, 1998). 
 
När det pratas om standardiserade affärssystem så förespråkar dessa system ett bästa sätt att 
bedriva verksamheten inom en viss bransch, säger Magnusson och Olsson (2005). Detta är 
dock en sanning med modifikation då detta bygger på att de processerna som förespråkas 
av systemet verkligen är mer effektiv än den som verksamheten redan använder. Davenport 
(1998) pekar på att det är systemleverantören som definierar vad som är bästa sätt och inte 
kunden som ska använda affärssystemet. 
 
Förändringsaktiviteten görs ofta för att skapa en bättre passform mellan det 
verksamhetsövergripande systemstöd och själva verksamheten, vilket även gör att 
förändring blir verksamhetsövergripande menar Magnusson och Olsson (2005). Detta leder 
till att många inom branschen liknar detta med Business Process Reengineering. En metod 
som går ut på att radikalt och fundamentalt förändra processerna i en verksamhet gentemot 
en genomtänkt utformning av processerna som tog hela processkedjan i beaktande. Detta 
innebär vanligtvis en stor börda för företaget som kräver mycket resurser, men brukar oftast 
leda till förbättrad prestationsnivå när företaget genomfört förändringen. 
 
Magnusson och Olsson (2005) pekar på att det brukar sägas att den fundamentala tanken 
med att införa ett affärssystem är att anpassa verksamheten efter systemet och inte tvärtom. 
Hedman och Kalling (2002) anser att de mest framgångsrika företagen är de som anpassar 
sig efter systemet snarare än tvärtom, något som även Ettlie, Perotti och Joseph (2005) 
stödjer. Davenport (1998) hävdar vidare att de företag som får mest nytta av ERP är de som 
inte betonar systemet utan organisationen. Magnusson och Olsson (2005) pratar vidare om 
att systemet förväntas innehålla en önskad affärslogik som mer eller mindre är totalt 
optimerad för företag inom specifika branscher. Men då ett av syftena med att införa ett 
nytt affärssystem är att effektivisera processer hos organisationen så blir ett antagande att 
det är verksamheten som ska förändras inte helt felaktig. Om det är så att företagen vill få 
tillstånd en förändring av verksamheten vid införande av affärssystem förutsätter ju det att 
förändring sker i verksamheten.  
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2.3.2 Modifieringar i affärssystemet 
Davenport (1998) berättar att vid utveckling av informationssystem tidigare, så beslöt 
kunden först hur affärsprocessen skulle vara, sen valdes ett system som passade dess 
huvuddrag, föra att därefter modifiera stora delar av systemet för att passa verksamheten 
perfekt. 
 
Numera fungerar det något annorlunda att modifiera affärssystemen, menar Davenport 
(1998, s.5) som säger att ”Modifiering av affärssystem till största delen är att göra 
kompromisser, att balansera hur du vill arbeta med hur systemet tillåter dig att arbeta”. I 
artikeln Putting the Enterprise into the Enterprise System förklarar Davenport (1998) hur 
tillvägagångssättet är, vilket följer nedan. Önskemål från företaget och de som ska använda 
affärssystemet sida leder ibland till att affärssystemet modifieras säger Kawalek och Wood-
Harper (2002), vilket görs för att öka nyttan och kvalitén med systemet. 
 
Westrup och Knight (2000) menar att införandet och det förändringar som görs i 
affärssystem sällan sker enbart inom organisationen,  då komplexiteten är väldigt stor. 
Därför anlitas en konsultfirma vars roll är att använda och överföra sin kunskap om 
affärssystem till kunden och medverka till att affärssystemet blir så bra som möjligt utefter 
uppsatta önskemålen.  
 
Arbetet börjar med att de moduler som systemet ska bestå av väljs ut, skriver Davenport 
(1998) för att därefter justera varje modul med hjälp av modifieringsscheman för att uppnå 
den bästa passformen jämfört med organisationens affärsprocesser. Då de flesta 
affärssystem är uppbyggda av moduler, som tillåter kunden att enbart välja ut de delar som 
behövs i sin verksamhet. Vissa av modulerna används av alla, såsom redovisnings- och 
finansieringsmoduler, medan andra delar såsom human resource management bara vissa 
företag väljer att installera. Modifieringsscheman tillåter organisationen att göra 
förändringar i modulernas uppbyggnad. Det kan gälla allt från justering av LIFO till FIFO 
efter kundens önskemål till vilka valutor ett företagets olika bolag ska hantera i sina 
rapporter. 
 
Även om de olika modulerna och de stora mängderna av olika modifieringsscheman 
medger anpassningsmöjligheter, så är de bara tänkbara till en viss gräns, menar Davenport 
(1998). Detta på grund av den stora komplexiteten i standardsystemen, är större 
förändringar i affärssystemets processer inte praktiskt genomförbara. Dessutom leder 
anpassningen ofta till fel i mjukvaran, komplicerar supporten samt försvårar och fördyrar 
framtida uppgraderingar. Ett anpassat system kan dessutom ha svårigheter att kommunicera 
med andra system från samma leverantör, vilket motverkar ett av grundsyftena, nämligen 
integration av information. Företag bör därför noga tänka igenom vilka affärsprocesser som 
skiljer sig från erkända, standardiserade processer och avväga om dessa ger tillräckliga 
konkurrensfördelar för att inte ändras, menar Bingi, Sharma och Godla (1999).  
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Sumner (2005) menar att det nuförtiden är vanligare att företagens affärsprocesser görs om 
för att passa affärssystemet istället för tvärtom. Men Davies (1998) skriver om en 
undersökning som gjordes av Forrester Research som visar att endast 50 företag av 1000 
gjorde om systemet för att passa företagets processer, vilket visar att redan då var det inte 
så vanligt att företag modifierade systemen efter sin verksamhet. 
 

2.4 Effekter av införandet 
 
Här redogör vi de fördelar och nackdelar som teorin anser uppstå efter att företag inför ett 
nytt affärssystem. 
 

2.4.1 Positiva 
Den största fördelen med affärssystem är att alla delar av systemen med lätthet 
kommunicerar med varandra skriver Pearlson och Saunders (2006). Då samma information 
används av mer än en del av systemet är det viktigt att ha den lagrad på en plats för att 
undvika redundans (dubbellagring) och felaktigheter på grund av att den inte är uppdaterad 
på alla ställen. Att lagra informationen bara på ett ställe leder också till att minska 
arbetsbördan hos de som tidigare gjord dubbelarbetet med att upprätthålla samma 
information i en annan databas. 

Pearlson och Saunders (2006) pekar på att affärssystem är ett bra redskap när ett företag 
arbetar mot att centralisera organisationen och dess beslutsfattande. Eftersom 
affärssystemet är verksamhetsövergripande menar Magnusson och Olsson (2005) gör att 
ledningen får information från hela verksamheten omgående. Med hjälp av information i 
realtid kan ledningen snabbt få överblick över företaget ställning och "genom enkla 
knapptryckningar kan därefter styrning utövas och utvärderas i realtid, varvid kontrollen 
blir total och (den förväntade) effektiviteten förbättras" (ibid., s 39f). 

Affärssystemets processer är uppbyggda utifrån det bästa sättet att utföra olika processer 
på, menar Sumner (2005). Pearlson och Saunders (2006) menar att det är viktigt för företag 
att ta del best-practise rutiner, då det är ineffektivt om alla åter igen ska uppfinna hjulet. 
När företaget affärsprocesser anpassas till det standardiserade systemet arbetsgång kan det 
innebär en effektivisering av företagets processer (Davenport, 1998; Magnusson & Olsson, 
2005). Affärsmodellen blir mer strömlinjeformad och onödiga väntetider minimeras 
fortsätter Magnusson och Olsson (2005). 
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2.4.2 Negativa 
En av de stora nackdelarna är kostnaden för att införa ett affärssystem i organisationen. 
Magnusson och Olsson (2005) påpekar att implementeringen av ett nytt affärssystem kan 
kosta så mycket som 2-10 % av omsättningen och när det rör sig om de summorna är det en 
stor risk företagen tar. Företagen riskerar inte enbart höga kostnader när de väljer att 
implementera ett affärssystem, även förseningar och att uppsatta mål inte nås är vanligt 
förekomna problem, vilka även de i förlängningen kostar massor av pengar. 
 
Beheshti (2006) menar att en gemensam nämnare för affärssystem idag är att de är 
standardprogram där alla användare av programmen får samma funktioner med vissa 
modifikationsmöjligheter, vilket enligt Magnusson och Olsson (2005) ofta medför att 
företagen får förändra sina affärsprocesser efter best-practise för att passa till 
affärssystemet. Detta innebär att Davenport (1998) fråga gäller än idag, om hur lika 
processer och informationsflödena kan vara konkurrenternas innan företagets fördelar på 
marknaden försvinner. Införandet av ett nytt affärssystem kan påverka företagets 
organisation och kultur. En förändring kan innebära att organisationen strömlinjeformar sin 
ledningsstruktur och skapar en plattare, flexiblare och mer demokratisk organisation. Men, 
det är inte sällan förändringar möter motstånd, när det gäller större omvälvande 
organisatoriska förändringar som implementeringen kan innebära. 
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3. Metod 
 
I det tredje kapitlet förklarar vi valet att använda oss av en kvalitativ metod vid 
datainsamlingen.  Vidare följer vi i stort sätt Jacobsens (2002) upplägg och tar upp hur 
datainsamlingen gått till, från studien av litteratur till vår egen empiriska studie, där olika 
val gjorts. Avslutningsvis beskriver vi hur analysen av materialet gått till, samt för en 
diskussion om tillförlitlighet och validitet. 
 

”...metoder är verktyg för tanken och handlingen, varken mer eller mindre. En 
skicklig metodanvändare är den som kan ta ställning till en metods 
tillämpbarhet och effekter, arbeta in den i sin verktygslåda och använda den 
där det är lämpligt, på det sätt som situationen medger eller kräver” 

(Löwgren & Stolterman, 2004, s. 222) 
 

För att minimera risken att det är själva undersökningens upplägg som skapat utfallet, så 
bör vid empirisk undersökning viss metod användas. Jacobsen (2002) menar att metoden är 
ett hjälpmedel för att beskriva verkligheten, det vill säga empirin. 
 

3.1 Val av metodansats 
 
Ett av denna studies syfte var att analysera hur affärssystemet påverkat stödet för företagets 
affärsprocesser och för att kunna besvara detta ansåg vi att det bästa var om respondenterna 
tilläts tala relativt fritt om ämnesområdet. I likhet med Jacobsens (2002) förklaring om 
kvalitativ ansats ville vi gå på djupet i vår undersökning och inte bara beröra ämnet 
övergripande som den kvantitativa ansatsen ofta tenderar att göra. Dessutom ville vi genom 
personliga intervjuer undersöka hur individen tolkar sin verklighet med syfte att få en så 
fullständig bild som möjligt av situationen, därför valdes en kvalitativ ansats för denna 
studie. 
 
En kvalitativ studie kan bland annat vara av deduktiv eller induktiv karaktär skriver 
Jacobsen (2002). Induktiv ansats innebär att studien börjar ute i verkligheten där empiri 
samlas in, för att därefter formulera teorierna utifrån resultatet. Eftersom tidigare teoretiska 
kunskaper redan fanns inom affärssystems- och verksamhetsstyrningsområdet kom valet 
istället att hamna på den deduktiva ansatsen, då vi utifrån tidigare forskning byggt upp vår 
kunskap ytterligare, med avsikt att kunna formulera intervjufrågor ämnade till att besvara 
vår problemformulering.  
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3.2 Litteratur 
 
I enighet med Backman (1998) har en grund till studien skapats genom att eftersöka 
tidigare forskning, för att få en bild av hur andra tolkat och beskrivit det valda ämnet. 
Studier av uppsatser och publicerade böcker inom ämnet har gjorts för att samla in 
bakgrundsfakta. Vidare har detta givit lämpliga referenser som även lett vidare till 
ytterligare relevant information som tagits fram med hjälp av Halmstad Högskolas 
databaser. De databaser som framförallt använts är: ABI/INFORM, ACM, Emerald, Google 
Scholar. Därtill har hela årgångar av en tidskrift, Journal of Enterprise Information 
Management, genomsökts med avsikt att finna relevanta artiklar 
 
De viktigaste sökorden som använts vid databassökningar har varit: Affärssystem, ERP, ES, 
Implementation samt Informationssystem. 
 
Förutom specifika sökord och kombinationer av dessa har sökandet också utförts utifrån 
författare som skrivit inom ämnet, i jakt på mer publicerat material som denne eller dessa 
författare legat bakom.  
 

3.3 Urvalsprocessen 
 
En empirisk undersökning är studier av verkligheten och Jacobsen (2002) menar att 
empiriska undersökningar syftar till att frambringa ny kunskap. För att studera uppsatsens 
frågeställning i verkliga livet behövdes således någon eller några personer att samla in 
information ifrån, och för att välja dem gjordes ett urval. Jacobsen (2002) skriver att det 
första steget i urvalsprocessen är att få en överblick över de som kan tänkas väljas för 
undersökningen. Därefter görs ett val av vilka enheter som kommer att undersökas i första 
hand.  
 

3.3.1 Val av företag 
För att kunna uppnå syftet med studien samt kunna besvara frågeställningen behövdes krav 
fastställas på det företag där fallstudien skulle genomföras. Tillsammans med handledaren 
ställdes det krav på att fallföretaget ska ha använt det nya systemet i minst i ett och ett halvt 
år. Dessutom fanns önskan att förtaget förändrat sina processer vid införandet av det nya 
affärssystemet.  
 
För att hitta lämpligt företag som passade in på de ställda kraven, togs kontakt med  
konsultbolagen InfoCube, SYSteam samt LittleFish, med förhoppningen att de med sina 
kunskaper om affärssystembranschen kunde bidraga med ett fallföretag. Efter en tids 
bearbetning av dessa konsulter påträffades ett företag i närområdet som uppfyllde de ställda 
kriterierna, nämligen Ekotvätt i Oskarström. Företag hade bytt affärssystem i januari 2006 
och nu haft det i drift i lite över två år. Detta passade väl för denna utredning, då företaget 
därmed haft tid att fundera och utvärdera hur utfallet av affärssystemsbytet blev. 
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3.3.2 Val av respondenter 
För att besvara vår frågeställning behövde intervjupersonerna vara väl insatta i hur 
affärsprocessernas stöd har förändrats efter införandet av det nya systemet. Med dessa 
riktlinjer i åtanke togs kontakt med fallföretaget där syfte och tankegångar presenterades, 
och med hjälp av kontaktpersonen där fick vi tillgång till respondenter. Antalet 
intervjupersoner sattes till början till minst tre personer, men som Kvale (1997, s.97) 
skriver ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta”. Utöver 
de första tre respondenterna skulle fler kunnats intervjuas om de utvalda inte bidrog med 
information som ansågs uttömmande. Information om respondenterna finns i bilaga 3. 
 

3.4 Empirisk datainsamling 
 
Eftersom metodvalet var gjort med tanke att gå på djupet inom frågeställningen, passade 
det väl med att göra personliga intervjuer i en miljö som respondenten är bekant med och 
därmed känner sig hemma i. Genom att möta respondenterna på plats i deras verklighet 
känner de sig trygga vid intervjutillfället och ger mer naturliga svar enligt Jacobsen (2002).    
 

3.4.1 Inför intervjun 
En intervjuguide utformades utifrån det teoretiska ramverket, för att frågornas teman inför 
intervjutillfällena skulle vara väl genomtänkta för att kunna  besvara frågeställningen och 
uppfylla studiens syften. De teman som respondenterna skulle svara på var frågor om 
affärssystem, om förändringar som gjorts, samt hur det blivit efter införandet, vilka 
baserades på uppsatsens frågeställning och syften, precis som Kvale (1997) förespråkar. 
Frågorna  rörande affärssystem syftade till att skapa en grundläggande förståelse för vilket 
system organisationen har haft tidigare, vad de använder i dagsläget och varför de bytte. 
Tema nummer två berör frågor om förändringar gjorts antingen i själva systemet eller i 
företagets processer. Det sista temat är till för att spegla hur affärssystemet upplevs ha gett 
bättre eller sämre stöd till företagets affärsprocesser.  
 
Innan intervjutillfället testades frågorna för att undersöka deras funktionalitet och för att 
säkerställa att rätt frågor ställdes. De fördelar som sågs med att prova frågorna innan 
intervjuerna var att på ett bra sätt eliminera det extraarbete och den tidsförlust som 
kompletteringar av intervjuerna skulle innebära. Valideringen genomfördes med hjälp av 
två personer som grundligt studerade intervjufrågorna och därefter kom med funderingar 
samt förslag till förändringar. De kommentarerna som framkom bidrog till finjustering av 
de frågor som sedermera användes vid intervjutillfällena. 
 
Före intervjutillfället valde vi att skicka e-post till respondenterna för att de skulle få 
kunskap om vilka teman som skulle beröras vid frågetillfället, se bilaga 1. Orsaken till att 
skicka materialet till respondenterna var att tillåta dem att vara lite förberedda och då ge 
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dem möjlighet att ge oss mer genomtänkta svar. Därtill fanns det vid oklarheter möjlighet 
för respondenten att kontakta oss för förtydligande vilket ytterligare stärkte möjligheten att 
få korrekta svar. Emellertid anser vi att det kan finnas risker med att respondenterna får ta 
del av frågorna i förtid, bland annat att de kan läsa in sig teoretiskt på ämnet samt svarar 
därefter och inte utifrån sin egen verklighet.  
 

3.4.2 Intervjuer 
Intervjun påbörjades med en presentation av frågeställarna och syftet med undersökningen. 
Därefter förhördes om bandning av intervjun var acceptabelt och det förklarades att bättre 
koncentration kunde ägnas åt intervjun om ljudupptagning var tillåten. Fortsättningsvis 
redogjordes att respondentens svar skulle behandlas konfidentiellt, det vill säga att svaren 
inte skulle kopplas till respondenten. Vidare trycktes det på att om något var oklart fick 
svaranden gärna avbryta och ställa frågor. 
 
De frågor som ställdes under intervjutillfällena var av typen semistrukturerade (se bilaga 2), 
det vill säga av mer öppen karaktär vilket gav respondenterna fritt utrymme att tala omkring 
frågans ämne.  Följdfrågor och frågor som ”berätta mer” och ”varför” uppmuntrades i de 
lägen då respondenten inte gav uttömmande svar. Förslag på följdfrågor, utifrån  teorin, 
hade tidigare strukturerats upp och markerats i grå text för att inte glömmas bort. Den grå 
texten var till för att separera bifrågorna från huvudfrågorna och syftade endast till att 
benämnas ifall respondenten inte själv berörde dem. 
 
Med respondenternas samtycke fångades samtalen upp med hjälp av en digital diktafon, 
vilket gav flera fördelar. Dels under själva intervjutillfällena kunde frågeställarens all 
koncentration läggas på frågorna, svaren och hur respondenterna uppträdde. Dessutom gav 
den digitala diktafon också möjlighet till snabb överföring av intervjuerna till förvaring på 
mer än en dator. Förutom att fånga in intervjuerna med den digitala diktafonen så fördes 
vissa noteringar manuellt under intervjutillfällena för att säkerställa att den viktigaste datan 
infångades på mer än ett sätt. Detta bidrog även till att följdfrågor kunde ställas om andra 
funderingar dök upp. 
 
Innan intervjun avlutades bads svaranden att fundera på om något hade glömts och 
avslutningsvis förhörde vi oss om ytterligare kontakt kunde tas via telefon eller e-post om 
kompletterande frågor behövde ställas. 
 

3.5 Analysmetod 
 
För att underlätta vid intervjuanalysen finns det olika metoder skriver Kvale (1997). Denna 
analysteknik kan ses som ett verktyg som är relevant vid vissa typer av intervjuer. Jacobsen 
(2002) menar att analys av kvalitativ data i stort sätt handlar om tre saker: beskrivning, 
systematisering och kategorisering, samt kombination. 
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Ovanstående författare presenterar varsin modell för analys av insamlat material, som i 
mångt och mycket är likartade. Utifrån dessa två författares modeller skapades en egen 
analysmodell med fyra steg, där det sista steget är ett egenhändigt konstruerat steg. Detta 
har gett en modell med följande utseende: beskrivning, meningskoncentrering, 
meningskategorisering och slutligen jämförelse- och tolkningsfas. 
 

• Beskrivning, menar Jacobsen (2002) är en grundlig dokumentation av den 
insamlade informationen. De intervjuer och inspelningar som genomfördes 
registrerades och transkriberades med största noggrannhet för att fånga upp allt av 
vikt. De transkriberade intervjuerna erbjöd flera fördelar, bland annat var det lätt att 
hoppa i ett samtal, enkelt att anteckna kommentarer marginalen och klippa och 
klistra de delar av samtalet som var av intresse. 

 
• Meningskoncentrering innebär att respondenternas svar formuleras på ett kortfattat 

sätt skriver Kvale (1997). Från de transkriberade intervjuerna kortades de långa 
yttrandena ner till mer koncisare och enklare formuleringar, dock utan att förlora 
innebörden av det som respondenterna sagt. 

 
• Meningskategorisering går enligt Kvale (1997) ut på att intervjun kodas i 

kategorier. Uttalanden från intervjuerna delades upp med hjälp av att varje yttrande 
fick en siffra, där vart nummer motsvarade en typ av kategori. Med hjälp av 
kategorisering kunde således en stor mängd text struktureras till mer lättarbetad text. 
Kategorierna som texten delades upp i har vuxit fram löpande under 
uppsatsprocessen, för att få sin slutgiltiga form under själva genomgången av 
intervjusvaren.  

 
• Jämförelse- och tolkningsfas är den delen de strukturerade meningarna och 

framtagna kategorierna tolkades och jämfördes med teorin för att finna likheter eller 
skillnader i materialet. Utifrån tolkningarna kunde slutsatser dras om fenomen, 
egenskaper hos undersökningsobjekten och om själva kontexten. Dessa slutsatser 
presenterades i undersökningens sista kapitel, se 6.2, där de även bidrog till att 
besvara studiens frågeställning. Intressanta tankegångar som framkommit under 
arbetets gång, men som inte rymts inom ramen för denna studie presenteras 
slutligen som förslag till vidare forskning.   

 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Jacobsen (2002) menar med begreppet tillförlitlighet (reliabilitet) att studien är genomförd 
på ett trovärdigt sätt samt att den går att lita på. Om en studie utförs ett flertal gånger med 
likvärdiga resultat innebär det att undersökningen har hög tillförlitlighet. Genom att följa 
denna studies arbetsgång och ställandes samma frågor bör ett likvärdigt resultat uppnås, 
vilket då också skulle styrka trovärdigheten hos denna uppsats. 
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I den genomförda undersökningen befann sig respondenterna inom det kunskapsområde 
som uppsatsen behandlar. Intervjupersonerna anses tillhandahålla relevanta och tillförliga 
svar på de frågor som ställts då de bygger informationen utifrån sin egen verklighet. 
Intervjuerna har upptagits med hjälp av en digital diktafon, för att i möjligaste mån undvika 
att något som sägs tappas bort.  
 
Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) påpekar att frågeställaren påverkar den 
intervjuade bara genom att vara närvarande. Det kan gå så långt att respondenten väljer att 
lämna ett svar som han eller hon tror frågeställaren är ute efter. För att minimera denna 
påverkan har intervjuerna utförts i en miljö som är bekant för respondenterna, och frågorna 
som ställts har i möjligaste mån varit på ämnets fackspråk. Under intervjutillfällena har 
frågorna ställts i en förutbestämd ordning där frågeställarna har haft ansvar för varsin 
sammanhängande del. Följdfrågor har ställts vid behov, vilket lett till att intervjun blivit 
mer likt en dialog.  
 
Efter avslutad intervju transkriberades de upptagna ljudfilerna av en av frågeställarna, för 
att därefter bli kontrollerade av den andre. Detta för att minimera risken för felaktigheter. 
Därefter följde enskild genomgång, kategorisering och tolkning av materialet, för att följas 
av gemensam avstämning av de framkomna tankegångarna.  
 
Giltighet (validitet) hänför sig till sanningen och riktigheten hos ett yttrande menar Kvale 
(1997), hur väl undersökningen mäter det som avses, det vill säga att rätt frågor ställs till 
rätt personer för att uppnå syftet. För att frågorna som ställdes under intervjuerna skulle 
vara så giltiga som möjligt har dessa framtagits med hjälp av teoretiska studier där 
vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet har undersökts. Dessa frågor har därefter ställts 
till personer med goda kunskaper inom området vilket får anses borga för en god giltighet. 
Vidare redogör Jacobsen (2002) för att giltighet i sin tur kan indelas i två delkomponenter, 
intern och extern giltighet.  
 
Intern giltighet menar Jacobsen (2002) är om studien undersökt det som den var tänkt att 
undersöka, vilket väl stämmer överens med denna uppsats. Studien har varit fokuserad 
kring den utformade frågeställning samt syfte och arbetet har utgått ifrån dessa vid 
insamlandet av information. Då önskan med denna studie var att undersöka hur stödet av 
företagets affärsprocesser har förändrats passade det utmärkt att de intervjuer som ligger till 
grund för empirin gjordes med personer som har överblick över företagets processer, samt 
personer som är involverade i det dagliga arbetet med affärssystemet. Deras kunskap om 
området borgar för god giltighet av den data som framkommit av intervjuerna. 
 
Intervjufrågorna har delvis utformats utifrån teorin, för att ge styrka åt att undersökningens 
angreppspunkt är rätt fokuserad, vilket ökar frågornas giltighet. Dessutom i enlighet med 
Jacobsen (2002), anser vi att prövning av frågorna har stärkt giltigheten, då verifiering av 
dessa ökat säkerheten att rätt frågor ställts.  
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3.7 Metoddiskussion 
 
Då frågeställningen och frågorna under intervjutillfällena grundar sig på studier av tidigare 
forskning finns det risk för felaktigheter, om den instuderade litteraturen, som verkat 
vederhäftig, i själva verket varit felaktig eller missvisande. I möjligaste mån, utifrån 
tidigare erfarenheter och uppfattningar är väl ansedda författare valda. Därtill har valet fallit 
på artiklar med digra referenslistor samt material som är tryckta i accepterade tidskrifter. 
 
Böckerna som använts har varit publicerade av väl kända förlag och har därmed ansetts 
tillförlitliga. Men några av dessa böcker och enstaka artiklar är äldre källor, det vill säga 
tryckta i slutet av förra århundradet, vilka har använts med ett antagande om att de är väl 
beprövade. Dock finns en medvetenhet om att nya rön kan ha framkommit om det den äldre 
litteraturen förmedlar, utan att det framkommit i det nyare materialet som genomsökts. 
 
Bryman (2002) anser att en vanlig synpunkt mot en kvalitativstudie vara att den i för stor 
utsträckning handlar om vad forskarna har för uppfattning om det som är det viktiga och 
betydelsefulla. Men med detta i bakhuvudet i jämförelse så passar en kvalitativ studie bättre 
i på studien. Detta för att vid en kvalitativ studie och framförallt när personliga intervjuer 
används så kan det komma fram nya faktorer/variabler som annars inte hade kommit fram. 
 
Undersökningen skulle delvis ha kunnat genomföras som en kvantitativ studie då en 
enkätstudie skulle kunna uppfylla studies första syfte att förklara de orsaker som föranleder 
företag att byta affärssystem. För att uppfylla övriga delar anser vi att en kvalitativ 
undersökning bör göras, då dessa inte kan generaliseras till ett fåtal svarsalternativ, men 
framförallt för att vi önskade mer personliga reflektioner. 

 

Kvale (1997) pekar på det negativa både med att ha för få och för många intervjupersoner. 
Då antalet är för få minskar generaliserbarheten, meden då antalet är för stort är de djupa 
tolkningarna nästan omöjliga. Problemet som drabbade detta uppsatsarbete var svårigheten 
att få kontakt med ett fallföretag som passade, med intervjupersoner som kunde bistå med 
information till uppsatsen. När väl fallföretaget väl var funnet uppstod problem såsom, 
sjukdom och affärsresa, som fördröjde intervjuprocessen. Dessutom infann sig inte den 
möjligheten att intervjua alla önskvärda personer inom fallföretaget och externt, vilket kan 
ha medfört negativa konsekvenser för uppsatsens slutsats. 
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4. Empiri 
 
Fjärde kapitlet beskriver för läsaren företaget och de respondenter som har undersökts i 
denna studie. Vidare så sammanfattas den information som framkom av våra intervjuer 
med personer från de berörda företagen.  
 

”...frambringa ny, lokal kunskap, det vill säga kunskap om hur fenomen ser 
och företeelser hänger samman i en speciell situation, till exempel i en enskild 
organisation, vid en bestämd tidpunkt eller i en specifik ekonomisk situation” 

(Jacobsen, 2002, s.16) 

4.1 Det gamla affärssystemet 
 
De affärssystem som tidigare fanns på företaget var kallat Capslock och det var ett 
hemsnickrat system som var byggt för att till 100 procent passa företaget, berättar 
respondenterna.  Det var ett integrerat system som skötte ruljansen från produktionen till 
ekonomin i ett, dock hanterades ekonomin inte på något bra sätt utan var mer anpassat för 
produktionen. ”Det var ett enklare system, fanns inte så mycket. De vanliga grejerna hade 
utvecklats för hand för att fungera som mer eller mindre ett ekonomisystem. Så fanns ingen 
automatik på nått sätt, så på så vis var det väl nödvändigt” att så småningom byta 
affärssystem förklarar respondent 1. Dessutom ökar behovet av ett bättre system med tanke 
på den tillväxt som skett inom organisationen. Även intervjuperson 2 och 3 menar att 
ekonomifunktionen i det gamla systemet var betydligt enklare än vad som behövs för att 
sköta ett större företag. Respondent 3 förtydligar med att berätta att det ”var ett väldigt bra 
system för tvätteriet där man hade hängt på ett ekonomisystem som var oerhört enkelt, 
fanns ingen funktioner överhuvudtaget”. 
 
Respondent 2 berättar att i det gamla systemet fanns det ingen ekonomistyrningsfunktion, 
utan det gick bara att ”bokföra och skriva ut inkassa och utgående fordran, det var inte 
mer”. Det behövdes inte mer på den tiden, men nu krävs det mycket mer och speciellt är det 
helt andra krav och då behövs ett nytt ekonomisystem. 
 

4.2 Orsak till bytet av affärssystem 
 
Respondenterna menade att det blev aktuellt med byta av affärssystem i samband med att 
företagets störste konkurrenten på marknaden, 2005 köpte upp licensen för det gamla 
systemet. Företaget hade rätt att använda det i ytterligare ett och ett halvt år men utan 
möjlighet att få det uppgraderat eller få någon service på det. ”Så i praktiken var det en 
omöjlighet att ha kvar det” uttryckte sig respondent 1 och menar att det var det som utlöste 
inköpet. 
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”Det var en katastrof egentligen, när de köpte upp leverantören och sa upp serviceavtalet” 
säger respondent 3 och menar att uppköpet av licensen för det gamla affärssystemet innebar 
att de kände sig tvingade att köpa ett nytt system. Vilket respondent 1 bekräftar och berättar 
vidare att ”snabbt som attan köptes det in ett tvätterisystem, ABS, som sköter allt, hela 
vägen till och med till faktureringen.” Det innebar att ekonomichefen behövde ”lite hastigt 
och lustigt titta igenom lite olika affärssystem och bestämma sig för ett, lite snabbar än 
rekommenderat”, fortsätter respondent 1. 
 
I de läget då systemet bara försvann var det att finna ett nytt affärssystem som var 
drivkraften, så att verksamheten skulle kunna fungera. Numera är ledorden att förenkla och 
göra rutinerna så smidiga som möjligt, menar respondent 1 
 

4.3 Förändringar  
 
Nedan följer en sammanställning av det som respondenterna pratade om gällande de 
förändringar i företagets affärsprocesser som modifieringar i systemet som har gjorts. 
 

4.3.1 Förändringar i affärsprocesserna 
Det införda affärssystemet, Navision, som företaget införskaffat för att sköta 
ekonomifunktionerna behövde inte ha inneburit att affärsprocesserna förändrades menar 
respondent 2 och 3. Däremot säger intervjuperson 2 att ”tack vare Navision kan vi ta emot 
förändringarna”. Respondent 3 fyller på att med hjälp av Navision så har det gett mycket 
fler möjligheter till att leverera  mer statistik och siffror till ägarna, vars krav blivit fler och 
fler. 
 
Under intervjutillfället med respondenterna framkom det att många av processerna har 
blivit snabbare och betydligt enklare att genomföra, tack vare det nya affärssystemet. 
Respondent 1 berättar följande Om hur leverantörsfaktureringen fungerade tidigare ”Det 
blir ohållbart till slut när vi då hade fyra anläggningar, var och en hade gjort sin egen 
attestrutin på företaget i pappersform, lite siffror hit och dit. Fakturorna skulle skannas eller 
posta in till mig, vissa skanna vissa la fakturan direkt på servern. Det var ett virrvarr det 
försvann saker hela tiden. Och helt plötsligt började det komma betalningspåminnelser”. 
 
Vidare så berättar respondenten 1 att samma process numera sker genom att alla 
inkommande fakturor kommer rakt i in i systemet i en enda fil. Är allt korrekt så kan 
samma arbetsprocedur som i det gamla systemet kunde ta två timmar, kan nu gå på två 
sekunder. Däremot så fungerar inte de utgående fakturorna så smidigt menar responden 2, 
utan de på faktureringsavdelningen säger att det är något krångligare. 
 
Detta förtydligar respondent 3 och berättar att tidigare fakturerades kunden var 14:e dag, 
men med det nya affärssystemet (ABS) blev det ovanligt ”bökigt att hantera fakturor” så, 
därför sker utskicket nu en gång varje månad. Intervjuperson 3 fortsätter att berätta att det 
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skulle gå att fakturera som innan, men  att det skulle kosta mer att göra så, därför valdes det 
att fakturera mer sällan och istället att drar på sig mer kundfodringar. Det innebär att ”vi får 
in pengarna lite långsammare, det kostar ränta. Men å andra sidan säkerhetsställde vi 
system framför allt när det inte var så stabilt behövde vi den här tiden mellan 
faktureringarna för att verkligen få koll på att det fungerade. Både säkerhets- och tidsaspekt 
och givetvis kostnaden att skicka iväg fakturorna och all den tid det tog. Ett beslut som togs 
och det görs på alla anläggningar”. 
 
Egentligen vill de gå tillbaka till hur de gjorde tidigare med tätare faktureringar i kortare 
intervaller, men samtidigt finns där en ”transaktionskostnad för alla fakturor”, en kostnad 
som krävs för att hantera transaktionerna in och inbetalningar, men respondent 3 menar att 
det finn en vinst att göra med optimerade system. Detta är något som de ska titta på när 
läget är mer stabilt, för just nu befinner de sig i en expansionsfas ”med förvärv så är det 
inget vi kan gå in i just nu”.  
 
Respondent 1 ger att annat bra förslag på vad som har blivit mycket smidigare och enklare att 
sköta genom införandet av Navision. ”Det som vi börjat med nu är att alla våra bilar ligger ute 
på ett separat företag. Tidigare hade kanske leasingfaktura, bensinfakturor, kanske från någon 
biltvätt. Blir oförsvarligt många fakturor för varje bil. Men ligger nu ute hos ett separat bolag 
som nu samlar ihop alla fakturor. Skickar en faktura hit en gång i månaden. Och tar man 
likadant reseräkningar för att hålla koll på bilen på säljare. Så finns det system som säkerligen 
på ett enklare sätt kunna sys samma med Navision än det hade varit tidigare. Så man kanske 
skulle kunna få allt per automatik en gång per månad. Känns som att väldigt mycket öppnar 
upp sig när man har en sådan stor partner”.  
 
Intervjuperson 2 säger att det delvis blivit något krångligare ute i produktionen, men för ”en 
som hänger på galgar kanske inte märker så stor skillnad utan är fortfarande streckkod som 
ska läsas in”.  
 

4.3.2 Modifieringar i affärssystemet 
Affärssystemet förändras och modifieras, men inte för att passa de gamla rutiner säger 
respondent 3, ”utan vi tänker nytt för att anpassa oss för framtiden”. Respondenterna 
berättar att det har gjorts förändringar för att anpassa systemet men påpekar att det görs för 
att göra systemet ännu mer användbart och att det i större grad handlar mer om 
uppgraderingar än modifieringar. Vidare säger Respondent 1 att är de inte riktigt nöjda med 
systemet och har de önskemål så får de en miniuppdatering från leverantören som löser det 
hela. Är det något större som behövs förändras i affärssystemets kod så är konsulterna där 
och leker lite berättar respondenterna  
 
Respondent 3 berättar att förändringarna i affärssystemet görs ”för att tjäna tid, tid är 
pengar och det är på nått sätt att försöka gå enligt den här best-practise vägen”. 
Affärssystemets processer är uppbyggt utifrån ett generellt bästa sätt att arbeta på, och 
intervjuperson 3 menar att det använder sig av affärssystemets arbetssätt som utgångspunkt, 
men sen ”vrider det till våra egna förutsättningar för att kunna generare ett mervärde”. 
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För att illustrera varthän respondent 3 anser att företaget är på väg, visas en rapport från 
Ernst & Young upp ”Hur effektiv är din ekonomifunktion” och pekar där på två trianglar. I 
den första upptas till största delen av dagens ekonomiarbete administrativt det vill säga att 
generera transaktioner, medan i den andra vänds triangeln och ”strategiskt värdeskapande” 
får det största utrymmet. Respondenterna berättar att affärssystemet förbättras ständigt och 
klargör att målet med förbättringarna i affärssystemet är att lägga så lite tid som möjligt för 
att generera data. I stället vill respondenterna frigöra tid till att analysera och förbättra 
kvalitén på det förtaget gör. 
 
När det gäller best-practise så säger respondent 3 att de är medvetna att det alltid finns med 
i affärssystemen, men att företaget måste vrida och ändra för att anpassas efter sin egna 
verklighet. Respondent 3 och 2 pratar vidare om att det är en standardprodukt som man 
måste ändra på, och det är bra att best-practise ligger som en grund som underlättar arbetet 
med att anpassa systemet. Respondenterna tycker att företaget använder grunden i best-
practise men att de spetsar till de lite för att det ska passa dem själva så bra som möjligt. 
Respondent 3 förtydligar genom att säga att de optimerar best-practise för att passa deras 
egna förutsättningar. Och  alla respondenterna ser en nackdel i kostnaderna som måste 
läggas på att just anpassa dem till att passa deras verksamhet. Vidare kommer det även fram 
ett företaget använder best-practise i systemet för att stärka den interna kontrollen som är 
väldigt viktig för företaget. Men respondenterna påpekar också att det är en lång resa att ta 
sig igenom och att det får göras steg för steg. 
 
Det finns förhoppningar om ett optimalt system, berättar respondenterna  men problemet är 
att ”man inte får vara för snabb där ute, för det finns inte kompetens där ute på 
konsultföretagen att driva de här projekten”. Respondent 2 menar att affärssystemet 
kommer att utvecklats ytterligare en tid, men sen när alla bolagen fungerar ihop i samma 
affärssystem ”har man väl anpassat det tillräckligt mycket. Då kan man sätta pricken över 
i:et och sen ska systemet funka ganska automatiskt”. 
 
Respondent 1 berättar under intervjun att de har dragit igång ett projekt som handlar om att 
delge information från systemet till fler inom organisationen. I dagsläget är det väldigt få 
som kommer åt informationen. Respondent 1 menar att det finns intresse från bland annat 
företagets säljare att komma åt information från systemet. Detta är något som även 
respondent 3 pratar om, att de vill göra information tillgänglig för personal som vill ha den. 
Detta för att slippa behöva agera som en kommunikationscentral, med en portal så slipper 
någon dela ut information till personal, något som det ej finns tid för i dagsläget. 
Respondent 1 nämner att det finns ett intresse för en portal för att alla bolagen ska kunna få 
reda på som händer med deras kunder. Detta är något som ska lösas med Microsoft 
Sharepoint, som skulle fungera som en intranätsida där användare som har behörighet 
kommer att kunna hämta information som läggs upp. Respondent 1 berättar vidare att det 
arbetas mycket med att centralisera allt inom organisationen, ett arbete som skulle kunna 
sluta med att fler människor i framtiden skulle kunna få jobba med systemet. Respondent 3 
påpekar dock att det inte är aktuellt då datakvalitén är ännu är tillräckligt hög, något de 
närmar sig men har ännu inte riktigt nått dit dom vill. 
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När arbetet med att anpassa de större delarna som har med affärssystemet att göra är klart, 
berättar respondenterna att då ”går det att lägga mer tid på att analysera det som finns i 
systemet än att lägga in saker i det. Processerna nu är att få in information och rapporter”.  
 

4.4 Effekter av införandet     

 
Nedan följer en sammanställning av det för- och nackdelar som respondenterna anser ha 
uppstått i och med införandet av de nya systemen. 
 

4.4.1 Positiva 
Respondent 1 berättar att efter bytet till nytt affärssystem är det framförallt de dagliga 
rutinerna som flyter mycket enklare. Som ett exempel nämns att arbetet med inbetalningar i 
det äldre affärssystemet fungerade så att ”det var listor från banken man satt med så man 
kunde få 500-600 fakturanummer på en lång lista som man satt och knacka in. Och det var 
inte så jäkla skoj, funkar lite smidigare nu”. Respondenterna trycker på att företaget numera 
har koll på varenda faktura, vilket tidigare inte var fallet Nu kan alla fakturor ses i systemet 
och kontrollen är mycket bättre.  
 
Alla respondenterna tar fram X-flow som ett bra exempel på en stor fördel som har kommit 
fram genom införandet av Navision. X-flow som är en tilläggsmodul i system som har gjort 
arbetet med attesteringar mycket effektivare. Respondent 2 förklarar X-flow så här: ”X-
flow har underlättat att vi slipper springa runt och få folk skriva på fakturor så nu finns allt 
på nätet och så går det direkt in i Navision. Det har gjort att den processen är effektivare”. 
Respondent 3 tillägger även att det har lagt ut uppgiften att tolka och skanna fakturorna till 
bankgirocentralen. Så fakturorna kommer elektroniskt till företaget som bara läser in dem i 
systemet, och är på så sätt redo att attesteras. 
 
Allt som går att automatisera sparar mängder av tid, säger respondent 1 och fortsätter med 
ett exempel angående kostnaden för att hantera en faktura. I en uträkningen från 
bankgirocentralen var kostnaden 400-450 kr per faktura, men med den nya 
fakturahanteringen i affärssystemet ligger kostnaden på 50 kr per faktura, berättar 
respondent 1. ”Tid är ju pengar. Tidsvinsten kan man aldrig säga nånting om. Den märker 
man ju dagligen, det är mycket som går väldigt mycket snabbare att göra. Avbockningen av 
kundfakturor tog tidigare kanske ett par timmar när man för hand skulle knacka in dom. Är 
det nu inga fel så är det gjort på ett par sekunder” säger respondent 1. 
 
Jämfört med Capslock har det nya affärssystemet gett mycket fler nya möjligheter, 
uttrycker sig respondenterna. Tidigare kunde systemet ta fram en balans- och 
resultaträkning, men nu går det göra så mycket mer, påpekar respondent 2. Respondent 1 
fortsätter med följande ”Det är en helt ny värld som öppnats egentligen som var lite mer 
låst innan. Tankarna kommer att det finns betydligt mer saker att integrera. Det finns 
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egentligen hur mycket som helst som skulle kunna komma in i systemet till slut. Det är 
mycket statistik som ligger och lurar bakom hörnet som säkert också på något vis skulle 
kunna komma in per automatik i burken”. Respondenterna menar att det känns tryckt rent 
utvecklingsmässigt att ha Microsoft i ryggen, då det känns som de har öppnat upp nya 
vägar, vilket inte kommer ligga företaget till last framgent. Respondent 3 anser att de köpte 
Navision i rätt läge, och tillsammans med övriga respondenter menar att Microsoft har 
enorma resurser för att utveckla systemet och kommer satsa stort många år framför. 
Dessutom tror respondenterna att affärssystemet även kommer att integreras med andra  
Microsofts produkter och få ett gränssnitt som mer påminner om dessa, något som kommer 
underlätta arbetet med att rekrytera ny personal eftersom de bara behöver kunna ekonomi 
och administration för att kunna använda systemet. 
 
Respondent 2 berättar att det finns alla möjligheter att få ut vad man vill med det nya systemet. 
Bara att ta kontakt med konsulterna så åtgärdar de det hela. Allt sånt var mycket svårare innan i 
och med att det gamla systemet var utvecklat av en person så var det inte lika lätt att få igenom 
förändringar. Nu som sagt har de konsulterna som kan systemet och även Microsoft i sig som 
satsar stort och ständigt förbättrar systemet med nya versioner och uppdateringar. 
 
När det pratas om i termer att affärsprocesser fått bättre stöd och att arbetet blivit mer 
effektivt så resulterar det i att företaget sparar tid. Respondent 2 menar att den tiden som de 
tjänar in läggs på förbättra och lägga till nya saker i systemet. Respondent 2 menar att allt 
handlar om att automatisera så mycket som möjligt. Respondent 3 påpekar att om företaget 
skulle jobba normalt och inte arbetet med utveckling och den biten så skulle företaget 
kunna halvera sin ekonomiavdelning till två stycken, ett exempel som respondent 3 tycker 
visar på ett bra sätt hur mycket effektivare ekonomiavdelningen blivit i och med införandet 
av Navision. 
 
Respondent 3 berättar att om företaget hade arbetat på det gammalt sättet så hade de varit 
tvungna att anställa mer personal, med det nya affärssystemet så har företaget så att säga 
sparat pengar. Respondenterna berättare att det kostar mycket pengar att ta in ett nytt 
system, det handlar om en stor investering, men förhoppningen är att det i längden ska bli 
pengar över. Vidare så menar respondent 2 att när nya bolag inkorporeras så finns det ofta 
någon ekonomiansvarig på dessa som kan gå ner i tid eller sluta helt tack vare det nya 
arbetssättet är effektivare.  
 
Respondent 3 pratade om att införandet av Navision gav de förutsättningar som krävdes för 
att lösa den centralisering av ekonomiavdelningen som varit planerad en tid. Ett strategiskt 
beslut eftersom det fanns önskemål om att fusionera alla bolagen. Tidigare satt det en 
ansvarig för ekonomin ute på varje bolag, medens numera finns hela ekonomiavdelningen i 
Oskarström. Ekonomimodulen i det tidigare systemet hade inga funktioner och saknade helt 
vidareutveckling förklarar respondent 3. I Navision fanns de funktioner som behövdes för 
att kunna genomföra processen med att centralisera ekonomiavdelningen. Systemet klarar 
även av det krav som moderbolaget hade satt upp gällande rapportering, vilket det andra 
systemet aldrig var i närheten av. 
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Respondent 2 och 3 pratar båda om att det nya systemet har gjort företaget mycket bättre 
kontroll. Detta genom att systemet kan leverera statistik och bidra med en helt annan 
uppföljning. Respondent 3 menar att kontrollen bidrar till en bättre styrning av 
verksamheten. Det framkommer ett exempel där det numera går att se alla fakturorna på 
skärmen, vilket gör att det går att se vad företaget lägger pengar på och även hur mycket 
pengar som läggs på vissa saker. Vilket leder till kostnadsbesparingar för att informationen 
blir lättillgängligare, men även att det kan tas beslut om att bolagen ska köpa in vissa saker 
tillsammans för att på så sätt dra ner kostnaderna. Respondent 3 pratar även om att det 
numera går att anpassa systemet med hjälp av sökkriterier, detta för att få ut exakt det 
företaget vill ha.  
 

4.4.2 Negativa 
 
Respondent 1 menar att ”det blir alltid en chock när man ska gå över från någonting till nått 
helt annat. Det spelar ingen roll om det är ett bättre system, det kommer alltid finnas 
människor som tycker det är tusen gånger sämre”.  Respondent 3 säger att när ett byte görs 
från något som fungerat bra till något som till en början fungerar sämre så upplevs det alltid 
som negativt. Det har varit gnäll i två år om hur krångligt och dåligt det nya 
produktionssystemet är, det går inte en vecka utan att man hör någon klaga på det, berättar 
respondent 2. Några negativa ord har enligt respondent 1 yttrats från de som dagligen 
arbetar i systemet för produktionen, vilka gärna hade velat ha kvar Capslock, det gamla 
systemet. Under intervjun med respondent 3 framkommer det att det finns bra funktioner i 
det nya affärssystemet, men problemet är de inte märks, bara för att användarna tycker att 
det gamla var så mycket bättre. Respondent 2 pratar om att hjärtat hos användarna finns 
kvar i det gamla produktionssystemet och det beror mycket på att användarna själva var 
med vid utvecklingen av det. 
 
Helt allmänt säger respondent 1 att det är viktigt att få med sig de som ska använda 
systemet, vilket kanske är det som missades i detta fallet. Respondenterna berättar att det 
som hände var att allt gick så hastigt och där fanns inte så många val, då branschen inte är 
så stor. ”Vet inte hur exakt hur många det fanns men det var kanske två, max tre 
leverantörer man kunde välja mellan. Och då får man ju ta ett standardprogram och det är 
inte alls anpassat efter de svenska tvätterierna”, berättar respondent 2. 
 
Respondent 2 menar att bytet av affärssystem för inte har inneburit någon ”större skillnad 
på produktion där det flyter på som innan, men kundtjänst menar på att allt tar längre tid”. 
Vidare berättar respondent 2 att i det nya affärssystemet finns ”tusen knappar att välja på, 
varav de använder 70 stycken av dem och innan fanns det 70 stycken varav de använde 70, 
eftersom det var specialanpassat”. Detta gör att saker och ting tar mycket längre tid, säger 
respondent 3, då det nya systemet inte har samma genvägar i arbetet som det gamla 
systemet erbjöd. Respondent 2 menar att allt arbete när de använder datorn i systemet är 
krångligare och det på produktionen bara är användarvänligheten som är sämre än i det 
gamla systemet. Eftersom det nya systemet inte är specialanpassat för företaget såsom det 
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tidigare systemet var, så är det ganska naturligt att en del av arbetet blir krångligare, 
fortsätter respondent 2.  
 
Affärssystemet fungerar bra i dagsläget, menar respondenterna, men pekar på negativa med 
att produktionen inte får någon feedback från systemet som sköter ekonomifunktionen. I 
dagsläget finns det sex stycken produktionsanläggningar som använder samma system och 
att de inte kan se när kunden har betalt finner respondent 1 lite dumt. Deras del tar ”slut när 
de har skickat sin faktura sen vet dom inte va som händer med grejerna. Så det är ett litet 
projekt vi har dragit igång med nu, för att få koll på det också”. Detta då det blir mer 
personligt om den lokala anläggningen ringer om betalningen är sen, istället för en 
betalningspåminnelse skickas ut centralt, fortsätter intervjuperson 1. 
 
Med facit i hand menar respondent 1 att de skulle ha valt konsulterna med större omsorg. ”Vi 
hade ett lokalt anpassat bolag från början som inte jobbade med Navision”, utan de var mer 
inriktade mot SAP. Det gäller att välja experter som kan det affärssystemet som väljs. ”Nu 
har vi fått lite speciallösningar som vi har förstått är lite begränsade” berättar respondent 1, 
som säger att den nya konsulten vill få bort de gamla lösningar och få in lite nytt tankesätt. 
”Oturen med det första har kostat pengar och tid”, säger intervjuperson 1, vilket ”grundade 
sig i att konsulten inte var expert på Navision utan blev egna lösningar och tankar”. 
Respondent 2 fortsätter på samma spår och säger att de gamla konsulterna hårdkodade för 
mycket, vilket nuvarande konsulter visat sitt missnöje över. Respondent 2 menar att de 
gamla konsulterna målande in sig i ett litet hörn med deras lösningar. 
 
Respondent 3 berättar att implementationsfasen varit ganska tuff och att affärsmässigt 
innebar det att tempo tappades, då det fanns ”specialgrejer som inte fungerade”.  Nu efter 
två år så är affärssystemet inte helt fläckfritt medger intervjuperson 3, att ”det finns fel men 
de är inte stora, det är hanterbart”. Som nästan alltid när det gäller implementationer av 
affärssystem så var det så ”att kostnaderna blev ju väldigt stora, högre än förväntat också. 
Så blir det nästan alltid. Det blir alltid dyrare” 
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5. Analys 
 
I det femte kapitlet av vår studie väger vi den teoretiska referensramen mot det empiriska 
underlaget som framkommit vid intervjuerna med representanter från berörda företag. 
 

”Analysen innebär att data ges en ändamålsenlig och tolkningsbar form så att 
observationsutfallet nu kan relateras till den ursprungliga problemställningen” 

(Backman, 1998, s.29) 

5.1 Affärssystem 
 
Det tidigare systemet som Ekotvätt använde sig av var i likhet med det som Magnusson och 
Olsson (2005) skriver om de tidigare affärssystemen,  ett specialbyggt system. Det var 
anpassat till att användas för produktionshanteringen inom tvätteribranschen, med vissa 
ekonomifunktioner.  
 
Numera har möjligheterna för affärssystem förbättrats och affärssystem innefattar i 
dagsläget nästan alla värdeskapande och värdestödjande processer inom en verksamhet. 
Något som respondenterna ser genom de nya möjligheter som ett nytt affärssystem medför. 
Respondenterna säger att det nu känns tryggt att Microsoft som systemleverantör, då de har 
stora resurser att utveckla affärssystemet ytterligare. 
 

5.2 Orsak till bytet av affärssystem 
 
På fallföretag framkom det att de blev tvingade att byta affärssystem i och med att deras 
värsta konkurrent köpte upp mjukvaruleverantören. Men under intervjuerna berättade även 
respondenterna att ekonomidelen i det gamla systemet hade bytts ut i vilket fall, eftersom 
den var föråldrad och saknade egentligen helt funktioner. Detta stämmer väl överens med 
vad Laukkanen et al. (2007) skriver, att en stor orsak till att företag byter affärssystem är 
för att byta ut föråldrade arvsystem. Dessutom pratar Rom och Rohde (2006) om att äldre 
affärssystem saknar den precision som nyare system bidrar med. Vilken även stämde på 
fallföretaget där det gamla systemet helt saknade precision i och med att det inge gick att 
göra så mycket i det. Men företaget kände att med ett nytt system skulle precisionen i 
arbetet kunna öka eftersom de vid införandet av ett nytt system skulle få mycket bättre stöd 
i arbetet. 
 
En annan anledning till att byta affärssystem kan bero på det tryck som omgivningen sätter 
på företaget skriver Raymond och Uwizeyemungu (2007), när det gäller att kunna hävda 
sig på marknaden. Sumner (2005). Respondenterna berättade att fallföretaget kände att det 
var ohållbart att hålla kvar det gamla systemet när de inte fick tillång till service eller 
uppgraderingar. Något som kändes som ett måste för att kunna hänga med på marknaden 
och kunna utmana sina konkurrenter. Därav ännu en anledning till att fallföretaget infördet 
ett nytt affärssystem 
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Det finns behov att förenkla och standardisera system, det vill säga att minska antalet olika 
system som finns inom en organisation pekar Rom och Rohde (2006) på. Magnusson och 
Olsson (2005) skriver att det är mer kostnadseffektivt att ha ett system i stället för 500. 
Under intervjuerna kom det fram att företaget inte hade så många val när det gällde att välja 
nytt system för produktionen, respondenterna berättade att det kanske fanns ett eller två 
ytterligare system att välja på. Fallföretaget var tvunget att välja snabbt och det föll då på 
ABS system samt Navision som hängdes på som ekonomifunktion.  
 

5.3 Förändringar 
 
I likhet med Magnusson och Olsson (2005), vill även respondenterna uppnå ett optimalt 
system, men inser att de får både göra förändringar i sina affärsprocesser och modifiera i 
affärssystemet för att uppnå det optimala stödet för företaget. 
 

5.3.1 Förändringar av affärsprocesser 
När en verksamhet är på väg att införa ett nytt affärssystem befinner sig oftast företaget i en 
situation där en förändring är nära förestående, menar Magnusson och Olsson (2005). I 
fallföretaget så fanns det sen tidigare en förhoppning att kunna centralisera 
ekonomiavdelningen. Respondenterna berättade att tidigare satt det en ekonomiansvarig ute 
på varje bolag vilket inte var optimalt eftersom fakturor skickades fram och tillbaka vilket 
innebar att det egentligen inte fanns någon riktig kontroll. Respondent 3 berättade att denna 
centralisering inte gick att genomföra med det gamla affärssystemet i och med att den 
ekonomidelen var alldeles för bristfällig. Men när Navision köptes in så fick de in ett 
system som klarade av att hantera den förändring som det innebar att centralisera 
ekonomifunktionen i företaget.  Detta stämmer överens med det som Magnusson och 
Olsson (2005) sa att ett företag oftast är en situation där en förändring är nära till hands, 
även om det i detta fallet inte var den primära orsaken. 
 
Standardiserade affärssystem förespråkar ett bästa sätt att bedriva affärsprocesser på skriver 
Magnusson och Olsson (2005), mot detta ställer sig respondenterna som menar att företaget 
egentligen inte har förändrat sina processer utifrån affärssystemet utan mer att tack vare 
systemet har företaget kunnat ta emot förändringar. De pratar om att Navision har gett 
företaget så mycket mer möjligheter än det tidigare systemet kunde erbjuda. Nu finns det 
stöd för mycket mer processer, det går helt enkelt göra mer saker i systemet. Respondent 3 
pratade om att det gamla systemet inte kunde göra någonting. Så det stämmer ganska väl 
överens med vad Pearlson och Saunders (2006) säger att det är verksamheten som ska 
anpassas efter systemet för att uppnå det nästa stödet för affärsprocesserna. Även fast 
respondenterna inte säger det rätt ut så har företaget ändrat sig efter system i och med att 
affärssystemet har gett företaget möjlighet att arbeta på ett annat effektivare sätt. 
Respondenterna pratar även att affärsprocesserna har fått bättre stöd och att deras arbetet 
har blivit mycket effektivera, vilket enligt Respondent 2 gör att de sparar tid som de kan 
lägga på andra bitar. Respondent 2 nämnde också att det handlar om att få så mycket 
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automatiserat efter affärssystemet. Respondent 3 menar att om de inte arbetat med 
utveckling så skulle deras ekonomiavdelning kunna halveras för att Navision har 
effektiviserat deras arbete så mycket. 
 
Många systemleverantörer förespråkar att företag förändrar sitt arbetssätt till att passa 
affärssystemet istället för att anpassa systemet efter verksamheten, skriver  Magnusson och 
Olsson (2005). Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med det respondenterna 
berättade om företagets produktionssystem. Davenport (1998) pekar på att det bästa sätt att 
arbeta som affärssystemet förespråkar är definierat av systemleverantören, vilket kan vara 
orsaken till att fallföretaget vid införandet tappade lite ute i produktionen. Dock menar 
respondenterna att ett tag efter införandet märks ingen större skillnad, förutom när det 
gäller kundservice, där problemen upplevs som störst. Även där har affärsprocesserna fått 
anpassas efter systemet vilket har gjort att deras jobb har blivit mycket mer komplicerat. 
Det tidigare systemet var helt och hållet anpassat efter deras arbetssätt vilket gjorde de bara 
såg de delar de använde i arbetet. Nu får det se delar som egentligen är onödiga vilket gör 
att de upplever arbetet som mer komplicerat. Därför bör de avväganden som Davenport 
(1998) och Magnusson och Olsson (2005) berättar om beaktas, nämligen om företaget ska 
acceptera att affärssystemet inte stöder hela verksamheten fullt ut, eller att de får förändra 
sina processer så att de stämmer överens med systemets stödfunktioner. 
 

5.3.2 Modifieringar i affärssystemet 
Om systemet skall anpassas efter företags affärsprocesser är första steget enligt Davenport 
(1998) att företagen väljer ut vilka moduler i systemet ska är tänkte att använde. Den tanken 
stämmer väl överens med vårt fallföretag där respondenterna berättade det bara var 
ekonomidelen av Navision som de var intresserade av. Efter modulen/modulerna är valda 
justeras och anpassas varje modul med hjälp av modifinerigsscheman för att de ska passa så 
bra som möjligt med affärsprocesserna. På fallföretag är det mer så att det ständigt sker en 
utveckling och anpassning av systemet för att det ska bli så smidigt och lätt att använda. 
Respondenterna pratade även om att det handlar om att få systemet så användarvänligt som 
möjligt och att det ska vara så effektivt som möjligt att arbete med systemet. Företagets 
anpassning stämmer väl överens med hur Davenport (1998) ser det hela, att modifiering av 
affärssystem till största del handlar om att göra kompromissar för att få en balans i hur 
företag vill arbeta och hur systemet tillåter företaget att arbeta. 
 
Numera är det vanligare att företaget affärsprocesser förändras istället för att affärssystemet 
modifieras säger Sumner (2005) och redan 1998 skrev Davies (1998) att endast fem procent 
byggde om systemet för att helt passa företagets processer. När det gäller fallföretagets 
produktionssystemet så har de  där fått göra vissa anpassningar för att passa deras tidigare 
arbetssätt, eftersom det nya systemet inte var specialanpassat för företaget likt de gamla. 
När systemet infördes blev det naturligt enligt respondenterna att arbetet blev krångligare 
att genomföra. Arbetet tog längre tid och en anledning som kom fram var att det systemet 
saknade många av de genvägar som det gamla systemet hade. Detta gjorde att företaget 
kände sig tvingade att göra små förändringar i systemet. 
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Beheshti (2006) menar att  affärssystem är standardprogram där alla som har systemet får 
samma funktioner med vissa modifikationsmöjligheter, vilket enligt Magnusson och Olsson 
(2005) ofta medför att företagen får förändra sina affärsprocesser efter best-practise för att 
passa till affärssystemet. Jämförs detta med hur de jobbar på fallföretaget stämmer det inte 
alls överens. Respondenterna berättade att där var de medvetna om att best-practise alltid 
finns med i standardsystem men att det istället anpassar best-practise för att passa just deras 
försättningar. Både respondent 2 och 3 berättar att företag måste vrida å vända best-practise 
för att anpassas efter företagens egna verklighet. Respondenterna menar att de använder 
grunden i best-practise men att de spetsar till dem lite genom att koda om dem. Detta 
arbetssättet är tvärtemot vad teorin anger hur best-practise ska användas. 
 
Respondenterna talar om ett mer optimerat affärssystem som ska fungera mer automatiskt, 
dock inser de att de får ta det steg för steg, då det kan ha sina nackdelar att anpassa 
systemet för mycket och all för snabbt. De pekar på att kompetensen inte alltid finns hos 
konsultföretagen, vilket kan medföra att allt för mycket anpassningar i affärssystemet kan 
leda till att det blir fel i mjukvaran, komplicerar supporten men även att framtida 
uppgraderingar kan bli dyrare, säger Bingi et al. (1999). Enligt Westrup och Knight (2000) 
är det konsulternas kunskap som ska få förändringsarbetet i hamn. På fallföretaget fick vi 
reda på att deras gamla konsulter kodad om systemet för mycket med egna lösningar, detta 
efter som de inte var experter på Navision. Detta har lett till att deras nya konsulter visat 
missnöje med hur de gamla hade kodat i systemet. Något som gjort att de nya konsulternas 
arbete har försvårats men även att det har gått åt mycket tid och pengar att åtgärda de 
problem som kodningen medförde. Vilket är en del i ledet av att systemet var alldeles för 
mycket anpassat av de första konsulterna.  
 
Enligt Kawalek och Wood-Harper (2002) modifieras affärssystemet utifrån önskemål från 
företaget för att öka nyttan och kvalitén med systemet. Respondenterna berättar att om det 
är någon mindre förändring så räcker det oftast med en miniuppdatering från 
systemleverantören, men när det är större förändringar får konsulterna komma och förändra 
i affärssystemets kod. Affärssystemet förändras och modifieras för att anpassa oss för 
framtiden menar respondenterna, vilket innebär att affärssystemets nytta och kvalité för 
företaget hela tiden förbättras och utvecklas. Förbättra och utveckla är något som 
respondenterna verkar arbeta efter. Inom företaget har ett projekt dragits igång för att öka 
tillgången till den information som finns i affärssystemet, så att fler kan ta del av den.  
 



- Analys - 

- 30 - 

 

5.4 Effekter av införandet 
 

Det är först en tid efter införandet, när företaget börjat använda systemet, som de upplever 
effekterna av ett nytt affärssystem 
 

5.4.1 Positiva 
Pearlson och Saunders (2006) pekar på fördelen med att dagens affärssystem med enkelhet 
kommunicerar mellan sina olika delar, vilket respondenterna menade vara positivt, då deras 
rapportering till moderbolaget i Tyskland kunde genomföras utifrån de krav som givits. 
Någonting som det gamla systemet inte hade kunnat klara av. 
 
Införandet av ett nytt affärssystemet kan vara ett bra verktyg för en organisation som vill 
centralisera sin verksamhet skriver Pearlson och Saunders (2006), vilket får medhålla av 
respondenterna. Speciellt respondent 3 berättade om att det nya affärssystemets 
ekonomifunktion gav de förutsättningar som behövdes för att kunna genomföra den 
centraliseringen som varit planerad. 
 
Respondenterna berättar att det nya affärssystemet har inneburit att företaget fått mycket 
bättre kontroll på sin verksamhet och fått betydligt bättre möjligheter till uppföljning. Från 
att tidigare inte haft riktig kontroll på varenda faktura så har de nu stenkoll på dessa. Alla 
fakturor kan dessutom ses och kontrolleras i systemet, vilket betyder att hela verksamheten 
har tillgång till informationen precis såsom Magnusson och Olsson (2005) berättar om 
fördelen med ett verksamhetsövergripande affärssystem. 
 
Magnusson och Olsson (2005) skriver att med hjälp av aktuell information förbättras 
möjligheten till att styra och utvärdera företaget, något som även tas upp av respondenterna 
som menar  att informationen inom företaget blivit mer lättillgänglig, vilket lett till bättre 
styrning av verksamheten. 
 
Såsom Pearlson och Saunders (2006) nämner är det viktigt för företag att ta del best-
practise rutiner för att inte lägga tid på att uppfinna hjulet igen. Alla respondenter talar  om 
en tilläggsmodul till affärssystemet som medfört stora fördelar gällande attesteringar av 
fakturor. Genom att ta del av förbättrade rutiner så har affärsprocesserna blivit mer 
effektivare. 
 
Efter bytet av affärssystem berättar respondenterna att de dagliga rutinerna när det gäller 
ekonomidelen flyter mycket bättre, vilket stämmer väl överens med det som Magnusson 
och Olsson (2005) berättar om att affärsprocesserna  blir mer strömlinjeformad och onödiga 
väntetider minimeras. Från att en uppgift som tidigare tagit ett par timmar, går det numera 
att göra samma sak på sekunder. Denna effektivisering har resulterat att företaget sparar tid, 
vilket stöds av Davenport (1998) , samt Magnusson och Olsson (2005). Genom att 
automatisera sparas tid klargör respondent 1 och säger att tid är pengar. 
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5.4.2 Negativa 
 
En av de stora nackdelarna med att införa ett affärssystem i organisationen är kostnaden för 
implementeringen skriver Magnusson och Olsson (2005). Detta håller respondenterna med 
om och säger att kostnaderna är väldigt stora och att införandet av ett affärssystem alltid 
blir dyrare än tänkt. 
 
Dessutom påpekar respondent 3 att affärsmässigt har företaget tappat tempo under 
implementationsfasen, då saker och ting inte fungerat som det skulle, vilket stämmer 
överens med Magnusson och Olsson (2005) kommentarer om att förseningar och icke 
uppnådda mål är förekommande problem för affärssystem som innebär att företag 
åtminstone förlorar en massa pengar. Ännu efter två år efter införandet är affärssystemet är 
det inte helt utan fel, men dessa är hanterbara menar respondenterna. 
 
Davenport (1998) skriver att det inte är sällan förändringar möter motstånd, vilket 
respondenterna håller med om. Respondent 1 menar att ”det blir alltid en chock när man 
ska gå över från någonting till nått helt annat. Det spelar ingen roll om det är ett bättre 
system, det kommer alltid finnas människor som tycker det är tusen gånger sämre”.  
Respondenterna pekar på att användarnas hjärtat finns kvar i det gamla systemet, som de 
anser ha fungerat bra, och inte i det nya som upplevs fungera sämre fastän där finns många 
bra funktioner. 
 
Affärssystemen är idag standardprogram med vissa modifikationsmöjligheter menar 
Beheshti (2006), men respondenterna menar att dessa affärssystem inte är anpassade att 
passa svenska tvätteriföretag fullt ut. Detta medförde att vissa speciallösningar gjordes från 
början, som sedermera visat sig vara mindre bra. Respondent 1 berättar att att den första 
konsulten som inte var så kunnig om Navision innebar kostnader i tid och pengar. 
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6. Diskussion och slutsats 
 
I det sista kapitlet för vi en diskussion kring studiens syfte och en definitiv förklaring av 
frågeställningen. Därefter lägger fram studiens slutsats, och avslutar med att resonera om 
framtida forskning. 
 

6.1 Diskussion 
 
Vårt fallföretag blev mer eller mindre tvingade att byta ut sitt affärssystem i och med att 
deras värsta konkurrent köpte ut mjukvaruleverantören. Går att förstå att det blir helt 
ohållbart att använda ett system där det inte finns tillgång till support eller uppdateringar. 
Men det är ändå intressant att se att det egentligen fanns fler anledningar som stämmer 
överens med teorin till varför framförallt ekonomisystemet byttes ut.  
 
Då respondenterna berättade att endast en eftermiddag lades ner på att hitta och bestämma 
sig för vilket affärssystem som skulle inhandlas (Navision) för att klara av att stödja 
företagets ekonomifunktion, blev vi väldigt överraskade. Då andra företag lägger månader 
på att finna ett affärssystem som ska passa sina verksamheter och i vissa fall totalt 
misslyckas, kunde fallföretaget hitta ett system på en eftermiddag som enligt deras utsago 
erbjuder dem de möjligheter som behövs. Att de lyckades så väl kan ha sin förklaring att de 
enbart använder Navision till ekonomifunktionen och inte för hela verksamheten. Dessutom 
när det tidigare inte haft någon mer avancerad ekonomifunktion att tala om, så är det inte 
konstigt att de är nöjda med det affärssystem de nu har och ser stora möjligheter med det. 
Dock tror vi det är så att många av dagens stora affärssystems ekonomifunkitoner är 
likvärdiga vilket gör att fallföretaget nog skulle ha fått samma goda stöd från något av de 
andra affärssystemen som finns på marknaden. 
 
Teorin tog upp en rad orsaker som brukar ligga till grunden för att företag byter ut sina 
affärssystem. I vårt fall stämde även några in där även fast företag egentligen inte förstod 
det. Företaget var tvunget att byte ut sitt gamla för att hänga med sina konkurrenter, det 
hade aldrig gått med det gamla på grund av det som skrivits tidigare. Företaget hade oavsett 
om det haft kvar det gamla produktionssystemet behövt lägga på en ny ekonomidel. Detta 
eftersom det gamla helt saknade funktioner vilket gör att företaget inte kunde göra allt de 
en ekonomiavdelning ska göra, framför allt avsaknaden av kontroll och uppföljning. Den 
gamla ekonomifunktionen var helt enkelt föråldrad, det kan mycket väl varit så att på den 
tiden den började användas behövdes inte mer funktionalitet än som fanns i det.  
 
Företaget vill även få tillgång till bättre och mer korrekt information snabbare, vilket i 
teorin ses som en strategiskfördel som företag får ut av att byta till ett bättre affärssystem.  
 
En tung bit som även den kan ses som en orsak till bytet var ju att företaget ville 
centralisera sin egna ekonomiavdelning. Vilket går att förstå, när bilden målades upp att det 
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var fakturor som skickades hit och dit, alla attesterade på sina egna sätt och fakturor till och 
med försvann. Det måste vara en situation som inte kan ses som hållbar. Navision 
hanterade de förändringar som krävdes för att kunna genomföra denna förändring. Denna 
förändring gjorde att företaget nu har fullständig kontroll på alla sina fakturor, nått som 
egentligen borde ses som en självklarhet i alla företag. Om företaget själva bara upplevde 
att de hade en orsak till bytet har vi nu i efterhand sett flera andra orsaker som stämmer väl 
överens med den teori vi läst. En upptäckt som kändes rolig att inse, att det inte alltid är så 
företagen själva ser det utan att det kan ligga fler faktorer bakom. 
 
Någon som framkom vid samtalen med respondenterna var vikten att välja rätt konsult, så 
att införandet av affärssystemet och den förändringsprocess som det medför utförs på bäst 
möjliga sätt. Deras erfarenheter med den första konsultfirman visar på att det kan gå snett i 
valet av externa medarbetare vid införandet av ett nytt affärssystem. När samarbetet mellan 
de inblandade inte fungerar och konsulternas kunnande om affärssystemet inte motsvarar 
förväntningarna, finns risken för att tid och pengar försvinner utan att något resultat uppnås. 
Därför anser vi att tid bör läggas ner för att säkerställa att rätt konsulter väljs, så att de kan 
leva upp till de krav som ställs på dem, annars blir det som respondenterna påpekar att nya 
konsulter får tas in och det blir aldrig billigt. 
 
En annan sak som var intressant att se hur företag förklarar hur de använder best-practise 
som systemet erbjuder. Företag pratade om att det använder grunden i det hela men spetsar 
till och gör om detsamma för att passa deras sätt att arbete. Vilket då leder till att det inte 
finns någon best-practise längre utan att det bara blir så att företaget har förändrat systemet 
utefter hur de vill ha sina affärsprocesser. Det kan även gå så långt att företaget jobbar på 
exakt samma sätta som de gjorde tidigare. Hela grundtanken med best-practise är att 
affärsprocesserna förändras efter det arbetssättet som systemet framhåller. Fast sen är det 
då klart att det på produktionssidan används använder best-practise mer i och med det har 
gjorts mycket mindre förändringar i affärssystemet där. Sen är det självklart att arbetet med 
det affärssystemet blir krångligare när det byts från ett specialanpassat just för detta 
företaget till ett standardsystem. Frågan är egentligen hur mycket negativ inställning som 
ligger bakom och hur mycket system egentligen krånglar till arbetet. Hade bara de som 
arbetet i systemet verkligen helhjärtat tagit till sig det nya så kanske det inte hade varit lika 
mycket negativt prat. 
 
Om det ska diskuteras angående om företagets processer verkligen har fått bättre stöd efter 
bytet så skulle det kunna gå att dela upp i två olika delar. När det gäller ekonomisidan så är 
det självklart att företagets affärsprocesser där har fått bättre stöd. De gick ifrån ett system 
som förklarades som ett system som inte hade några egentligen funktioner överhuvudtaget. 
Det gick göra det mest väsentliga men inte något mer. Det var kanske ett system som var 
hållbart för bra många år sedan men som inte alls fungerar i dagens samhälle. Den 
ekonomidelen skulle nog in ens klassas som en del i ett affärssystem överhuvudtaget i och 
med avsaknaden av funktionalitet. Självklart blir det ett lyft att jobba i Navision jämför 
med det tidigare systemet. Nu har de fått ett system som stödjer arbetet, vilket det knappast 
går att säga att det gamla gjorde. Nu finns ett system som erbjuder oändligt många fler 
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funktioner och möjligheter och som stödjer ekonomiarbetet på ett mycket bättre sätt för 
företaget. 
 
På produktionssidan så skulle det kunna gå att säga att det är tvärtom. Det gick företaget 
från att ha ett helt specialanpassat system. Ett system som utvecklades på plats tillsammans 
med användarna. Systemet arbetet och stödde arbetet på precis på det sätt som användarna 
ville och på sådant sätt som var bäst för verksamheten. Från att tvingas att gå från ett 
specialanpassat system till ett standardsystem som inte riktigt motsvarar de höga krav som 
ställs från användarna, skulle kunna ses som en mardröm. Företaget hade skapat ett system 
med egenutvecklade best-practise för byta till ett standardsystem byggt efter mer generella 
affärsprocesser. Klart att arbetet då blir krångligare, alla genvägar och smarta lösningar 
finns inte kvar. Det blir ett helt nytt sätt att arbeta på, vilket inte kan vara lätt att ta emot när 
det innan arbetades efter det ultimata sättet. Att företaget säger att det inte är så stor 
skillnad kan inte riktigt stämma. På produktionssidan måste företagets processer fått sämre 
stöd efter de bytet, annars kan det tidigare specialanpassade systemet inte vara så 
specialanpassat som de framhöll. 
 
Att det i dagsläget bara är ekonomiavdelningen i Oskarström som kommer åt informationen 
i Navision och ingen annan på de övriga bolagen i gruppen känns inte som en optimal 
lösning. Det har ändå varit så under en ganska lång tid nu, över två år, så personalen på de 
övriga bolagen måste känna ett stort intresse av att komma åt information som finns i 
systemet. Där den viktigaste biten som faller bort är kunduppföljningen. Som det framkom 
under intervjuerna vet de övriga bolagen ingenting om vad som händer efter det att fakturan 
är skickade. De vet inte alls hur kunderna betalar och så vidare. Det hade varit mycket 
bättre om alla bolagen själva kom åt den informationen. Då skulle det kunna bli såsom 
respondenterna nämnde, att det är de enskilda bolagen som ringer runt till kunderna istället 
för att det centralt skickas ut en  betalningspåminnelse. Detta är något företaget jobbar med 
men känns som att de borde sätta de till högsta prioritet och få de löst snarast så att alla 
bolagen får ta del av de fördelar som Navision har gett ekonomiavdelningen. 
 

6.2 Slutsats 
 
Vi har med denna uppsats strävat efter att undersöka vilka förändringar som gjorts i och 
med byte av affärssystem för att förbättra stödet till affärsprocesserna. 
 
Studiens första syfte vara att förklara de orsaker som föranleder företag att byta 
affärssystem. Ur en teoretisk synvinkel finns det flera olika orsaker som leder till att 
organisationer väljer att byta affärssystem, vilka i flera fall stämde in på fallföretaget fastän 
de själva inte direkt såg det. Deras främsta orsak vara att det i stort sätt blev tvingade till att 
byta affärssystem. 
 
Andra syftet i studien vara att beskriva de åtgärder som gjort för att förbättra det nya 
affärssystemets möjlighet till att stödja företagets verksamhet. Normalt sätt så förespråkas 
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numera att så få förändringar som möjligt görs i själva affärssystemet och istället förändrar 
företagets arbetssätt till att passa de processer som affärssystemet förespråkar. Fallföretaget 
har gjort lite av båda lösningarna, då de har förändrat i sina rutiner och gjort om i systemet 
för att vinna ytterligare fördelar inför framtiden. 
 
Det tredje syfte var att analysera hur affärssystemet påverkat stödet för företagets 
affärsprocesser. Efter att fallföretaget började använda det nya affärssystemet i januari 2006 
så har de upplevt en hel del positiva effekter, men även några negativa. Det som 
respondenterna ofta trycker på är att det blivit mer effektivare och att affärsprocesserna nu 
utförs på ett mer smidigt sätt. Bland de negativa påföljderna nämns att det funnits och finns 
ett visst motstånd till det nya affärssystemet då det gamla i vissa fall var enklare att hantera. 
 
Studien hade för avsikt att undersöka: hur har stödet till affärsprocesserna förändrats i 
och med bytet av affärssystem? 
 
Det är inte konstigt att fallföretaget upplever att det fått ett bättre stöd för sina processer på 
ekonomisidan, då affärssystemet som användes tidigare i stort sätt inte hade några 
funktioner. Detta gör att hela ekonomisidan känner ett ordentligt lyft med det nya 
affärssystemet, som på många sätt stödjer verksamheten mycket bättre. Dock, känns det 
inte alls lika självklart att företaget hade upplevt samma positiva utveckling om deras 
tidigare system också hade varit ett riktigt affärssystem.   
 
När det gäller produktionssidan är det för tvärtom. De har gått ifrån ett system som var 
utvecklat på plats med hjälp av användarna, till ett system som är ett standardsystem och 
inte alls utformat för ett svenskt tvätteri. Därför uppfattas det mycket mer komplicerat att 
arbete med det nya affärssystemet än det tidigare som var helt anpassat för verksamheten. 
 
Svaret på frågeställningen blir därför att stödet har både blivit bättre och sämre i och med 
bytet av affärssystem och för att väga upp de negativa delarna behövs lösningar finnas på 
de problem som återstår, så att hela verksamheten får bättre stöd för sina affärsprocesser. 

6.3 Implikationer  
 
Vid ett byte av affärssystem anser vi att det krävs mer tid innan avgörande beslut tas, så att 
dessa inte blir förhastade och i sin tur leder till extra kostnader i slutänden. Det kan bland 
annat gälla de konsulter som utses att sköta implementeringen av affärssystemet. Har dessa 
konsulter inte den kompetens om det specifika affärssystem som de ska införa i 
verksamheten blir lösningarna inte de rätta och kan leda till extra arbete och tidsåtgång. 
 
För att få det bästa utav ett affärssystem anser vi att de personer som ska använda systemet  
ska involveras och då få möjlighet att påverka de förändringar som görs. Vare sig det gäller 
att förändra rutiner eller något i affärssystemets affärsprocesser. 
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6.4 Vidare forskning 
 
Då fallföretaget åtminstone gällande ekonomidelen har lyckats med sitt affärssystemsbyte, 
fastän de i stort sätt inte hade någon tid till att undersöka vad för affärssystem som finns på 
marknaden och hur de stöd som de erbjuder skiljer sig, så vore det intressant att undersöka 
om tiden som läggs på förarbetet har någon betydelse för resultatet. 
 
Vi tror att det vore intressant att göra en fallstudie på konkurrenten som köpte upp det 
gamla affärssystemet och se hur deras situation har utvecklats. Om de har investerat i ett 
nytt affärssystem för att klara av ekonomibiten, eller om de enbart använder ett system. 
 
Teorin säger att det ska vara en fördel att bara ha ett affärssystem som är innefattar hela 
verksamheten, därför vore en studie som jämför om företag som har ett affärssystem känner 
sig mer effektiva än organisationer som använder sig av flera affärssystem. 
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Bilaga 1 - Inför Intervjun med Ekotvätt - Affärssys tem 
 
Kandidatuppsats inom ekonomi/verksamhetsstyrning vid Högskolan i Halmstad. 
 
Frågeställning: 
 

Hur blev utfallet av bytet av affärssystem ? 
 
Vi syftar med denna studie att beskriva de orsaker och förväntningar som föranledde 
företaget att byta affärssystem, förklara hur situationen ser ut en tid efter införandet av 
affärssystemet, samt analysera skillnader däremellan och om det finns olika synsätt mellan 
operativ personal och ledning gällande uppsatta mål och utfall. 
 
Typ av frågor som kommer att ställas vid intervjutillfället. 
 
Bakgrundsinformation:  

• Berätta lite kortfattat om företaget 
• Vilken roll har du i företaget? 
• Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med affärssystem? 

 
Affärssystem 

• Vilket affärssystem arbetar ni med idag? 
• Vad hade ni för något system tidigare? 
• Hur kommer det sig att ni införde ett nytt affärssystem? 

 
Förändringar 

• Har förändringar gjorts i era affärsprocesser som ett led av det nya affärssystemet? 
• Affärssystem är idag oftast standardsystem, vars processer är uppbyggda efter 

”best-practise”. Ser ni några fördelar/nackdelar? 
• Har modifieringar gjorts i systemet för att passar era gamla affärsprocesser? 

 
Efter införandet 

• Hur upplever ni att det blivit efter införandet av det nya affärssystemet? 
• Upplever ni att förtaget vunnit några fördelar genom bytet av affärssystem? 
• Jobbar ni annorlunda nu, gentemot hur ni arbetade med det gamla systemet? 

o Har det blivit effektivare? 
o Spar ni tid? 
o Spar ni pengar? 

• Vilken typ av utbildning har ni haft i samband med införandet av affärssystemet? 
 
 
Marcus Johansson & Lars-Ola Jakobsson 



 

  

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Inför intervjun 

En presentation om oss själva för respondenten 
 
Är det okej att vi bandar intervjun? så att vi kan koncentrera oss på intervjun och inte 
behöver anteckna allt. 
 
Om du vill kommer dina  svar att behandlas konfidentiellt, dvs. dina svar kommer inte 
att kopplas till varken dig eller ditt företag.  
 
Är det något som är oklart får du gärna avbryta och ställa frågor. 

 
Bakgrundsinformation:  

Berätta lite kortfattat om företaget 
• Historik?, Bransch?, Framtid? 
 
Vilken roll har du i företaget? 
• Vilka arbetsuppgifter? 
 
Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med affärssystem? 

 
Affärssystem 

Vilket affärssystem arbetar ni med idag? 
• Vilka funktioner i företaget stödjer affärssystemet? 

 
Vad hade ni för något system tidigare? 
• Vilka funktioner stödde det systemet 

 
Hur kommer det sig att ni införde ett nytt affärssystem? 
• Trycket att hänga med konkurrenterna 
• Byta ut arvsystem 
• Förenkla och standardisera system 
• Uppnå strategiska fördelar 
• Förbättra samarbete med leverantörerna, kunder 
• Förenkla uppgraderingsmöjligheter 
• Länka samman till globala aktiviteter 
• Omstrukturera företagets organisation 
 
Hade du velat haft kvar det gamla systemet? 

• Varför? 
• Varför inte? 

 



 

  

Förändringar 
 
Har förändringar gjorts i era affärsprocesser som ett led av det nya affärssystemet? 

• Varför? 
• Vad har det inneburit? 

 
Affärssystem är idag oftast standardsystem, vars processer är uppbyggda efter ”best-
practise”. Ser ni några: 

• Fördelar med det? 
• Nackdelar med det? 

 
Har förändringar gjorts i systemet för att passar era gamla affärsprocesser? 

• Varför? 
• Vad har det inneburit? 

 
 
Efter införandet 
 
Jobbar ni annorlunda nu, gentemot hur ni arbetade med det gamla systemet? 

• Förklara/Berätta mer 
 
Hur upplever ni att utfallet blivit efter införandet av det nya affärssystemet? 

• Trycket att hänga med konkurrenterna 
• Byta ut arvsystem 
• Förenkla och standardisera system 
• Uppnå strategiska fördelar 
• Förbättra samarbete med leverantörerna, kunder 
• Förenkla uppgraderingsmöjligheter 
• Länka samman till globala aktiviteter 
• Omstrukturera företagets organisation 

 
Upplever ni att förtaget vunnit några fördelar genom bytet av affärssystem? 

• Vad/Vilka?, hur då? 
• Vad skiljer mot det gamla systemet? Bättre nu? 
• Har affärssystemet gett nya möjligheter? 

 
• Har det blivit effektivare? 
• Spar ni tid? 

o Vad gör ni med den tiden? 
• Spar ni pengar? 

 
 
Har ni uppgraderat systemet? 



 

  

• Om ja, hur ofta? 
• Lönar det sig att uppgradera? 

 
Utvecklar ni systemet? Berätta! 

• Hur mycket? 
• Varför? 

 
Vilken typ av utbildning har ni haft i samband med införandet av affärssystemet? 

• Vem har varit ansvarig för utbildningen? 
• Har ni kontinuerlig fortbildning? Är det nödvändigt? 

 
Framtiden 
Hur ser ni på framtiden? 
 
Med facit i hand, skulle ni gjort något annorlunda? 

• Hade ni valt detta system om igen? 
 
Vad skulle du ge för råd till andra som ska införa ett affärssystem? 
 
Har du något att tillägga? Några frågor? 
 
Avslutning 
Är det ok om vi återkommer för eventuella kompletteringar eller ytterligare frågor? 
 
Är det okej om vi mailar dina svar så har du möjlighet att läsa igenom och se så att du är 
överens med dina svar så vi inte tolkat något fel? 
 
Tack för din medverkan! 
 



 

  

 

Bilaga 3 – Företags- och respondentbeskrivning 
 
Företagsbeskrivning 
Ekotvätt i Oskarström är ett företag som verkar inom textiltvätteribranschen. Detta innebär 
att företaget gör allt ifrån köpet till tvätten av arbetskläder för företag och kommunala 
bolag. Företaget ingår i TL-gruppen som ägs av som snart består av 6 stycken olika 
tvätterier. TL-gruppen som ägs av den tyska koncerns HTS har i dagsläget 160 anställda. 
 
Respondent 1 
Den första intervjupersonen kom till företaget för två och ett halvt år sedan och arbetar i 
dagsläget med kund- och leverantörsreskontra, samt är delaktig i utvecklingen av systemet.  
Respondenten har tidigare varit med om att starta och genomföra ett affärssystemprojekt i 
en helt annan bransch. Är examinerad IT-ekonom, har på så sätt kunskap inom både 
ekonomi och informatik. 
 
Respondent 2 
Den andra intervjupersonen började jobba på fallföretaget en tid innan bytet avssss 
affärssystemen blev aktuellt och har därigenom varit med i hela processen. Respondenten 
arbetar numera mest med rapportering och kontroll, men även med förbättringsåtgärder 
gällande affärssystemet. Utbildad ekonom med juridik som extra inriktning. 
 
Respondent 3 
Den tredje respondenten är ekonomichef på företaget och var personen som hade högsta 
ansvaret för införandet av det nya systemet. Har tidigare varit platschef på företaget, 
således har respondenten bra koll på hela verksamheten och dess processer. Har tidigare i 
karriären arbetat med ytterligare två affärssystem, och har därigenom viss koll på de olika 
affärssystem som finns. 
 
 
 
 
 
 


