
Anna Hüllert 910208 
Kim Holmberg 890908 

Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Ekonomi & Teknik (SET) 
Affärssystemprogrammet 
Redovisning/verksamhetsstyrning 
Handledare: Arne Söderbom 
Examinator: Eva Berggren 
 
 

 
 
 

 
 

Investeringsbeslut i affärssystem 
En fallstudie på TOOLS Momentum AB 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Vi vill börja med att tacka alla som på något sätt har varit delaktiga i skapandet av denna 
uppsats. Vi vill rikta ett särskilt tack till TOOLS Momentum AB som inspirerade oss till 
denna studie, och ett stort tack till Ann-Christine Ask- Lindgren, Ola Jonsson och Jimmy 
Norlinder som tagit sig tid till att ställa upp på intervjuer.  

Vi vill även rikta ett tack till de opponenter och personer som hjälpt till att korrekturläsa och 
komma med synpunkter, och som har satt sig in i vårt ämne. Även om det kan vara ett nytt 
ämne att ta till sig, uppskattar vi all tid ni har lagt ner på att göra denna uppsats ännu bättre. 

 

 

Anna Hüllert                                       Kim Holmberg 

     

                                                                                                                                      

Halmstad, 2014   
  



Sammanfattning   

Idén till denna studie uppkom vid ett samtal med TOOLS Momentum AB’s CFO, om 
huruvida en investering i ett affärssystem kan komma att påverka ett företag på ett annat sätt 
än en traditionell investering och vad som då utskiljer sig vid beslutsfattande i just 
affärssysteminvesteringar. Klassiska beräkningsmodeller på investeringar har funnits länge, 
däremot är investeringar i ett affärssystem inte lika vida forskat på. Risker, kritiska faktorer 
och hur det tidigare systemet är uppbyggt är faktorer som alla påverkar det slutgiltiga 
resultatet av investeringen i ett affärssystem.  
 
Syftet med denna studie är att studera hur ett företag idag kan hantera en investering i 
specifikt ett affärssystem. Vi önskar se utmärkande faktorer vid beslutsfattande i ett nytt 
system, samt hur ett företag hanterar en eventuell investering genom förstudie och vad som är 
kopplat till hur det tidigare systemet är uppbyggt. Vi önskar beskriva och analysera hur en 
investering i ett affärssystem kan hanteras tillskillnad från andra investeringar som kan 
beräknas med traditionella metoder och beräkningsmodeller. Denna uppsats bygger på tre 
huvudrubriker: (1) föråldrade system och risker med dessa, teori om och hur ett (2) 
affärssystemprojekt bör gå till för att falla inom tid och lagd budget och hur klassiska (3) 
investeringar beräknas kontra en investering i ett affärssystem. Vi utför studien med hjälp av 
tre intervjuer på företaget TOOLS Momentum AB. Genom att studera hur ett verkligt företag 
hanterar investeringen kan viktiga faktorer som särskiljer affärssysteminvesteringar 
uppmärksammas. 
 
Studier från bland annat Wu, Li, Chu, Sculli och Gao (2009) visar att investeringsbeslut i 
affärssystem kräver helt andra parametrar än klassiska beräkningar på traditionella 
investeringar. Beslutet som särskiljer investeringen i affärssystem menar Wu et al., (2009) är 
vikten av att beslutsfattare sammanväver intuition med en flexibilitet för att kunna anpassa sig 
till verkligheten och en föränderlig framtid. Klassiska beräkningar brukar, enligt Wu et al., 
(2009), leda till en undervärdering av investeringen och därmed till ett misslyckande med att 
förstå potentialen i affärssystemprojektet.  
 
Resultatet av studien visar att TOOLS Momentum AB baserar sitt investeringsbeslut utifrån 
vad förstudien visar och hur behovet av ett nytt system ser ut. De använder sig av 
beräkningsmodellerna TCO (Total Cost of Ownership) och ROI (Return on Investment) för 
att räkna på investeringen. Vår uppfattning är även att andra parametrar påverkar 
investeringsbeslutet, så som förlorad kunskap i form av personal som slutar och minskad 
support, men även underhållskostnader av systemet och användares åsikter. Vi upplever att 
företagsledningen hanterar investeringen genom att gå på tidigare erfarenheter, enligt vad 
både CFO och VD för TOOLS Momentum AB upplevt om både misslyckade och lyckade 
affärssysteminvesteringar, för att dra lärdom av dessa. Och när företagsledningen tagit ett 
beslut om investeringen gäller det att de även kan motivera beslutet inom koncernen för att 
slutligen få igenom investeringsbeslutet om ett nytt affärssystem.  
 



Abstract 

This study was inspired by a conversation with TOOLS Momentum AB's CFO about whether 
an investment in a business system may affect a company in a completely different way than a 
traditional investment. Traditional computational models of investment have existed for a 
long time while investment in an ERP-system is not as widely researched. Risks, critical 
factors and how the previous system is built influence the final result of the investment in an 
ERP-system.  

In this study we have investigated how an ERP investment at TOOLS Momentum AB works. 
We conducted three interviews at the company. Based on this, we have analyzed the theory of 
outdated systems and risks with these, theory about how an ERP-project should be handled in 
order to fall within time and total budget and how traditional investments are being calculated 
versus how ERP-investments are being calculated.  

Studies from including Wu, Li, Chu, Sculli and Gao (2009) shows that investment in business 
systems require different parameters apart from the classical calculations on investments. The 
decision that separates the investment in ERP is the importance of the decision maker 
interweaving intuition with flexibility in order to adapt to a changing future. Classical 
calculations, according to Wu et al. (2009), underestimate and fail to understand the potential 
of ERP projects. We feel that TOOLS Momentum AB has the right conditions for managing a 
business investment with the right calculations in combination with knowledgeable decision 
makers who have experience in both the industry and similar projects.  

The results of the study show that TOOLS Momentum AB bases the investment decision on 
the feasibility study. They make use of TCO and ROI to calculate investment costs. Our view 
is that other parameters affect the investment decision, such as loss of knowledge in the form 
of staff that leave and reduced support but also maintenance costs of the system and users' 
opinions.  

We feel that management manages investment by going on past experience, both as CFO and 
CEO have experienced both failed and successful business investment in order to learn from 
these. When management has taken a decision, they have to justify their decision in the group 
to push the ERP-investment through.  



Innehållsförteckning 
1.	  INLEDNING	   1	  
1.1	  Problembakgrund	   1	  
1.2	  Problemdiskussion	   2	  
1.3	  Problemformulering	   3	  
1.4	  Syfte	   3	  
1.5	  Arbetets	  struktur	   3	  

2.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	   4	  
2.1	  Sammanfattning	   4	  
2.2	  Föråldrade	  system	   5	  
2.3	  Affärssystemprojekt	   5	  
2.4	  Investering	  i	  affärssystem	   7	  
2.4.1	  Return	  on	  Investment	  (ROI)	   9	  
2.4.2	  Total	  Cost	  of	  Ownership	  (TCO)	   9	  
2.4.3	  Discounted	  Cash	  Flow	  (DCF)	   10	  
2.4.4	  Pay-‐off-‐metoden	   10	  
2.4.5	  Nuvärdesmetoden	   10	  
2.4.6	  Annuitetsmetoden	   11	  

3.	  METOD	   12	  
3.1	  Forskningsansats	   12	  
3.1.1	  Hermeneutik	   12	  

3.2	  Datainsamling	   13	  
3.2.1	  Sekundärdata	   13	  
3.2.2	  Primärdata	   13	  
3.2.3	  Val	  av	  respondenter	   13	  
3.2.4	  Kritik	  till	  vårt	  urval	  i	  undersökningen	   14	  

3.4	  Operationalisering	   15	  
3.5	  Analysmetod	   15	  
3.6	  Validitet	  och	  reliabilitet	   15	  
3.6.1	  Källkritik	   16	  

4.	  EMPIRI	   17	  
4.1	  TOOLS	  Momentum	  AB	   17	  
4.1.1	  Föråldrade	  system	   18	  
4.1.2	  Affärssystemprojekt	   20	  
4.1.3	  Investering	  i	  affärssystem	   23	  

5.	  ANALYS	   25	  
5.1	  Föråldrade	  system	   26	  
5.2	  Affärssystemprojekt	   27	  
5.3	  Investering	  i	  affärssystem	   28	  

6.	  SLUTSATS	   31	  
6.1	  Föråldrade	  system	   31	  
6.2	  Affärssystemprojekt	   31	  
6.3	  Investering	  i	  affärssystem	   32	  
6.4	  Studiens	  bidrag	   33	  



6.5	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	   33	  

Referenslista	   34	  

Personlig	  kommunikation	   37	  
TOOLS	  Momentum	  AB	   37	  

Bilagor	   38	  
Bilaga	  1.	  Intervjuguide	  för	  CFO	  och	  CEO	  TOOLS	  Momentum	  AB	   38	  
Bilaga	  2.	  Intervjuguide	  för	  chef	  verksamhetssupport	  TOOLS	  Momentum	  AB	   40	  

 

 



	  
	  

1	  

1. INLEDNING 
I inledningskapitlet presenterar vi bakgrunden till problemet med investering i affärssystem och 
betydelsen av att investera i ett modernare system. Vi diskuterar varför detta är ett problem och 
ger grund till vår studie. Fortsättningsvis följer problemdefinition och därefter beskrivs syftet med 
arbetet.  

1.1 Problembakgrund 
Det råder ett tryck på förändring inom företag och organisationer, något som under senare år 
både har lett till frustration och besvikelser men även till glädje och engagemang (Lindvall, 
2001). Kortfattat handlar förändringarna om ökade krav på att ligga i framkant och ständigt 
utveckla nytt, förbättra och effektivisera (ibid.). Dito grundas i följderna av ny teknologi och 
nya konkurrensförhållanden på marknaden vilket skapar behov av effektivitet och 
produktivitet, vilket innebär att ledningen bör utnyttja tillhandahållna resurser på ett optimalt 
sätt. Strävan efter detta är enligt Lindvall (2001) styrningens enkla grundregel. 
 
Centralt i ambitionen att förbättra både effektivitet och produktivitet anses vara information 
(Lindvall, 2001). Först och främst vill företagets ledning få fram fakta som speglar företagets 
nuvarande situation och verksamhet. Det handlar inte endast om att få fram mer information, 
vilket tekniken idag tillåter. Det bör snarare fokuseras på rätt och väsentlig information, vilket 
alltid har varit en viktig och grundläggande del i affärsvärlden och kan ses som en 
nyckelfaktor vid skapandet av konkurrensfördelar (Lundberg, 2004). Med den bästa 
informationen om marknad och kunder kan ett företag lätt positionera sig bland konkurrenter. 
Enligt Lundberg (2004) kan ineffektivitet inom ett företag bero på brist på just detta, eller 
snarare brist på rätt information, i rätt tid och i rätt format. Rätt IT-satsningar tillåter 
organisationen att ligga i framkant gentemot konkurrenterna genom att utnyttja 
informationsflödet i organisationen på bästa möjliga sätt. 
 
Lindvall (2001) skriver att den moderna verksamhetsstyrningen står inför att lösa problem 
som att uppmärksamma var problem som bör åtgärdas finns och vad dessa problem består av. 
Problemen kan bero, enligt Enligt Avison och Fitzgerald (2003), på att företagen arbetar med 
föråldrade system. Dock lyfter samma författare fram att ett föråldrat system mycket väl kan 
utföra kritiska processer och vara värdefulla för företaget. Problemet är att det under 
systemets livstid kan ha skett flera anpassningar som gjort systemet mer komplext, kostsamt 
och svårt att underhålla (Avison & Fitzgerald 2003).  
 
Enligt Boddy, Boonstra och Kennedy (2008) har affärssystem signifikant minskat kostnaderna 
för processen att hantera data och kommunikation de senaste åren. Hantering av information 
är både snabbare och billigare oavsett distans och geografi. För att utnyttja fördelarna med 
affärssystem och för att det ska fylla sin funktion krävs det att systemet är uppdaterat och 
tidsenligt och kan hantera informationen snabbt och effektivt.  
 
Ökade krav på effektivitet bland svenska företag har växt fram för att och kunna konkurrera 
med marknader och andra länder (Jeeves, 2007). Enligt Computer Sweden (2013) har 60 % av 
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alla svenska företag affärssystem som är otidsenliga. Föråldrade system har överlevt längre än 
vad tidigare kunnat förväntas och förr eller senare kommer ledare att stå inför ett beslut om 
vad som skall göras med dessa system (Dedeke, 2012). Företagsledningens svåraste och 
viktigaste uppgift är enligt Olsson (1998) att långsiktigt anpassa företaget till ny teknik och 
förändringar på efterfrågan, och därför är det av stor vikt att kunna göra korrekta bedömningar 
över utvecklingen framöver. Investeringskalkylering syftar till att underlätta sådana beslut, 
men Olsson (1998) poängterar betydelsen över att ta andra, icke finansiella aspekter i 
beaktande och inte endast gå efter kalkyler vid beslut om investering. Vid stora investeringar, 
så som i ett nytt affärssystem, spelar ofta dessa kalkyler en underordnad roll (ibid).   

1.2 Problemdiskussion 
Det går idag inte att vänta ut ett föråldrat system tills detta inte kan fylla sin funktion som 
informationskälla, då anpassningar och uppdateringar ökar kostnaderna för underhåll 
(Dedeke, 2012). Det finns även vinster att räkna på vid hänsyn till den kostnadsreducering ett 
modernt system kan tillföra (Jeeves, 2007). Avison och Fitzgerald (2003) beskriver ett 
föråldrat system som ett äldre affärssystem där förlegad hård- och mjukvara används och där 
det råder brist på dokumentation och tillgång på kompetens för att underhålla systemet. För de 
flesta organisationer kan ett äldre system därför utgöra ett stort problem, då de i takt med den 
teknologiska utvecklingen blivit allt mer kostsamma (Avison & Fitzgerald, 2003). Samma 
författare menar ändå på att ett föråldrat system kan vara en tillgång för företaget, då systemet 
hanterar ett problem som från början behövde åtgärdas, men trots detta brottas ledare med 
flera problematiska beslut gällande dessa system, skriver Dedeke (2012). Vidare skriver 
Dedeke (2012) att frågor om hur långt värdet kan utnyttjas i ett gammalt system och vilka 
mönster som bör följas vid en investering i ett nytt system är något som ofta dyker upp. 
Övergången från ett föråldrat till ett modernt system beskrivs av samma författare som 
komplicerad med flera risker och faktorer som påverkar slutresultatet. Osäkerhet på både tid 
för implementering och hur marknaden ter sig påverkar utfallet, Osäkerhet är dock inte den 
enda faktorn som får beslutsfattare att ovilligt överge sitt föråldrade system. Det finns även en 
rädsla över hur användare kommer att reagera inför att på nytt få lära sig ett system (Dedeke, 
2012).  
 
Det finns idag gedigen forskning om investering i olika tillgångar för företag, där traditionella 
beräkningar för investeringar används. Flera företag står idag inför ett byte av affärssystem 
(Computer Sweden, 2013) vilket kan innebära att andra aspekter än de traditionella 
ekonomiska beräkningarna bör tas i akt. Wu, Li, Chu, Sculli och Gao (2009) skriver att 
investering i affärssystem involverar flera risker och hög osäkerhet, därför är beslutet om 
investeringen svårt till sin natur. Författarna menar att de traditionella beräkningar som 
används för att räkna på en investering inte är optimala vid beräkningar på en investering i ett 
affärssystem. Dessa metoder innebär oftast uppskattningar av framtida förväntade 
kassaflöden, och utgår ifrån passiva beslutsfattare som inte dynamiskt agerar gentemot den 
föränderliga investeringsmiljön (ibid). Författarna skriver därför att under osäkerhet, är dessa 
metoder opassande för att beräkna teknologiprojekt.  
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Vår studie bygger på författarna Wu och Lious (2011) studie, där de har tagit fram 
beräkningar som frångår de traditionella investeringskalkylerna för att kunna applicera 
formler för beräkning på affärssysteminvesteringar. De skriver i sin slutsats att det dock bör 
göras studier som tar i akt verkliga fall för att belysa svårigheter med en investering i just 
affärssystem. Vi ser en kunskapslucka då investering i affärssystem idag är en aktualitet som 
är relativt ny och där det inte finns många studier med utgångspunkt på verkliga fallföretag. 
TOOLS Momentum AB är ledande inom Norden på industrikomponenter. Genom att 
undersöka hur företagets beslutsfattare hanterar en affärssysteminvestering kan viktiga 
skillnader mot en traditionell investering utmärkas. Företaget står idag inför en eventuell 
investering i ett nytt affärssystem och därför har vi valt att basera denna studie på TOOLS 
Momentum AB.  

1.3 Problemformulering 
Hur hanteras en affärssysteminvestering på TOOLS Momentum AB? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur TOOLS Momentum AB hanterar en 
affärssysteminvestering. För att bryta ner vårt problem väljer vi att utgå ifrån tre rubriker, 
föråldrade system, affärssystemprojekt och investering i affärssystem.  

1.5 Arbetets struktur  
Föråldrade system leder till att beslutsfattare står inför frågan om ett nytt system bör 
införskaffas (Salimi & Dankbaar, 2008). Affärssystemprojektet innebär en förstudie där 
frågan om det bör införskaffas besvaras (Magnusson & Olsson, 2005) för att även diskutera 
kritiska faktorer med en lyckad investering, och utifrån detta grundar sig det senare 
investeringsbeslutet Benaroch & Kauffman (2000). 

	  Föråldrade	  system	  

• Föråldrade	  system	  leder	  
till	  att	  beslutsfattare	  står	  
inför	  frågan	  om	  ett	  nytt	  
system	  skall	  införskaffas	  
(Salimi	  &	  Dankbaar,	  
2008)	  

Affärssystemprojekt	  

• Affärssystemprojektet	  
startar	  med	  en	  förstudie	  
där	  frågan	  besvaras;	  skall	  
det	  investeras	  i	  ett	  nytt	  
affärssystem?(Magnusson	  
&	  Olsson,	  2005)	  

Investering	  i	  affärssystem	  

• Investeringsbeslutet	  
grundas	  utifrån	  tidigare	  
punkter	  och	  här	  tar	  
beslutsfattare	  ofta	  hjälp	  
av	  beräkningsmodeller	  
(Benaroch	  &	  Kauffman,	  
2000)	  

Bild 1. Egen illustration över studiens grundstruktur, arbetets disposition följer beskrivna rubriker. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I följande avsnitt presenteras olika teorier som ligger till grund för valet av ämne. Kapitlet 
startar med en sammanfattning över bakgrunden till problemet och vad teorin säger om 
affärssystem och vikten av att investera i ny teknik. Nedan följer en rubrikstruktur som är 
återkommande i detta arbete.  

2.1 Sammanfattning 
Många företag gjorde enligt Salimi och Dankbaar (2008) stora investeringar i affärssystem 
under slutet av 1900-talet, dessa system ses enligt författarna som föråldrade. Ett föråldrat 
system medför enligt Avison och Fitzgerald (2003) höga underhållskostnader eftersom 
systemen innefattar föråldrad hård- och mjukvara. Utöver detta förekommer det i många fall 
även bristande dokumentation och bristande kompetens kring dessa system (ibid.). Det 
föråldrade systemet anses tillsammans med den kumulativa komplexiteten efter kontinuerliga 
uppdateringar därför vara anledningen till att många organisationer idag står inför ett byte av 
affärssystem (Salimi & Dankbaar, 2008; Comelle-Dorda, Robert, Seacord & Wallnau, 2000).  

En investering i ett affärssystem är enligt Hedman och Kalling (2002) för de flesta företag det 
största projektet de genomför gällande både tid och kostnad. Twentyman (2012) skriver att 
riskerna med en investering i ett affärssystem är många och att detta kan komma att bli en 
mardröm för företagets CFO, då mer än hälften av alla affärssystemprojekt överskrider 
budgeten. Sumner (2000) har gjort en undersökning om engagemang från chefer i samband 
med affärssystemprojekt, som visar på att det finns en stor risk att cheferna under projektets 
gång förlorar sitt engagemang. Användarnas brist på engagemang ses även som en stor risk 
för projektets framgång. Sumner (2000) kommer genom sin undersökning fram till en 
sammanfattning av strategier för att kontrollera riskfaktorer vid en affärssysteminvestering. 
För att förstå helheten av en affärssysteminvestering och för att se till att investeringen blir så 
lyckad som möjligt bör en förstudie därför göras (Magnusson & Olsson, 2005). Men enligt 
Jansson och Ljung (2004) är syftet även att skaffa ett underlag för att besluta om projektet ska 
genomföras eller inte, bland annat genom att använda sig av diverse beräkningsmodeller.  

Wu et al., (2009) skriver att en investering i affärssystem involverar flera olika risker och en 
hög osäkerhet, på grund av att beslutet om investeringen är svårt till sin natur. På grund av 
dessa risker i kombination med osäkerheten blir traditionella beräkningsmodeller därför svåra 
att använda (ibid.). Metoder som nuvärdes- och annuitetsmetoden innefattar ofta 
uppskattningar av framtida förväntade kassaflöden och tar hänsyn till ränta, som är svår att 
uppskatta i teknologiprojekt. Enligt Benaroch och Kauffman (2000) måste en ledare utöver 
siffror från olika beräkningsmodeller även basera beslutet på en god intuition, författarna 
skriver att denna intuition bör gälla framtida svängningar i ekonomin, och de nämner vidare 
att logik och intuition blir en kraftfull strategi för att ta beslut gällande en investering. 

För att bedöma om investeringar är lönsamma eller inte görs oftast investeringskalkyler, det 
finns flera sätt att göra dessa kalkyler på och vi har i studien valt att kort beskriva följande 
metoder att beräkna investeringar på: Return on Investment, Total Cost of Ownership, 
Discounted Cash Flow, Pay-off- metoden, Nuvärdemetoden samt Annuitetsmetoden. 
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2.2 Föråldrade system 
Etablerade organisationer kan ha affärssystem som har varit igång under en längre period. 
Enligt Salimi och Dankbaar (2008) står många företag inför ett byte av affärssystem eftersom 
det i början av 1980- och 1990- talen gjordes stora investeringar i vad som idag är föråldrade 
system, även kallade legacy systems. Ett föråldrat affärssystem medför enligt Avison och 
Fitzgerald (2003) höga underhållskostnader för att de baseras på hård- och mjukvara som inte 
blivit uppdaterad, det förekommer bristande dokumentation, samt att det finns en bristande 
tillgång på människor med kompetens som behövs för att underhålla systemen. Comelle-
Dorda, Robert, Seacord & Wallnau (2000) skriver att affärssystem är viktiga tillgångar för 
moderna företag och tillhandahåller viktig kunskap som förvärvats under en organisations 
livscykel. Dessa system måste uppdateras kontinuerligt för att återspegla föränderliga 
affärsmetoder och det har gjort att upprepade modifieringar haft en kumulativ effekt på 
systemets komplexitet. Comelle-Dorda et al., (2000) säger att den snabba teknikutvecklingen 
gör att existerande teknologier snabbt blir omoderna. Efter en tid blir det befintliga 
affärssystemet alltför bräckligt för att modifieras och alltför viktigt för att göra sig av med. En 
organisations beslutsfattare måste någon gång modernisera detta äldre system för att det ska 
förbli användbart (ibid.). Avison och Fitzgerald (2003) menar att ett föråldrat system mycket 
väl kan utföra kritiska processer och vara värdefullt för företaget, att detta är anledningen till 
dess utveckling från första början. Det kan dock under systemets livstid ha skett flera 
anpassningar som gjort systemet mer komplext (ibid). Vid dessa anpassningar kan 
dokumentationen enligt Avison och Fitzgerald (2003) ha glömts och därför inte vara 
uppdaterad. På grund av detta har de föråldrade systemen troligtvis blivit mer och mer 
kostsamma och svårare att underhålla (ibid). 

I vissa fall har nya system utvecklats för att ersätta det föråldrade systemet som inte längre 
klarar av att uppfylla tidigare uppsatta mål (Avison och Fitzgerald, 2003). Avison och 
Fitzgerald (2003) skriver att en kritisk punkt uppstår när en förändring i omgivningen gör att 
det krävs omfattande anpassningar i systemet, exempelvis förmågan att hantera större 
datavolymer eller annan funktionalitet. Då uppstår en fråga som organisationen och dess 
beslutsfattare måste besvara, nämligen huruvida de ska behålla sitt föråldrade system och 
underhålla det, eller om de ska investera i ett nytt system som ska fungera som en ersättning 
(Avison och Fitzgerald 2003). Detta är inte bara en fråga om kostnad, utan Warren (1999) 
poängterar att om ett företag överger sitt föråldrade system finns det en risk att förlora vital 
affärskunskap som finns inbäddad i många äldre system.  

2.3 Affärssystemprojekt 
I mitten av 1990-talet utvecklades marknaden av Enterprise Resource Planning-system (ERP) 
som på svensk översättning kallas affärssystem. ERP blev då strategiska informationssystem 
som integrerade alla delar av företaget, exempelvis produktion, försäljning, tillverkning, 
lagerhantering, ekonomi. Den stora fördelen med affärssystem är möjligheten att dela data 
och information, som är nödvändigt för att kunna fatta flexibla och strategiska beslut (O’brien 
& Marakas, 2006). Genom dessa system kunde företagen få kontroll över och styra sig mot 
uppsatta mål. När utvecklingen av IT ledde till konkurrensfördelar och bättre kundrelationer 
kunde användandet av IT leda till nya affärer och blev efterhand ett medel för framgång. 
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Företagen började satsa allt mer på IT och det enda som kunde begränsa användandet var 
kreativiteten. IT och framförallt internet öppnade upp för nya marknader, organisationer och 
affärer. Förväntningarna på nyttan med IT var höga, Lundberg (2004) menar att de var alltför 
höga och ledde därför till besvikelser över utebliven nytta. “En för högt värderad affärsnytta 
av en IT-satsning leder ofta till besvikelser och större försiktighet i nya satsningar [...].” 
(Lundberg 2004, s. 21) 

Lind (1996) skriver att ett affärssystem interagerar kraftigt med övriga delar av verksamheten. 
Vidare nämner Eriksson (2000) att ett affärssystem används till att framställa och förmedla en 
modell av en objektiv verklighet, en verksamhet. Det är därför viktigt att beakta alla delar av 
organisationen när det förekommer funderingar kring investering i ett affärssystem. Vidare 
förklarar Lind (1996) att systemutveckling är "människors arbete med att analysera, utforma 
och förändra verksamheter där datasystem ingår eller planeras ingå som delar" (Lind, 1996, s. 
52). Det som ett företag vill ha är en integrerad utveckling av en verksamhet och dess 
affärssystem, där systemet ska ge stöd åt verksamheten och spegla dess arbetsmönster. 

Twentyman (2012) skriver hur väl implementerade mjukvarusystem som exempelvis 
inkluderar produktion, logistik, HR och ekonomi, kan göra en CFO’s arbete och liv väsentligt 
enklare, bland annat genom en automatisering av tidsförödande aktiviteter samt att det bidrar 
till en strömmande finansiell rapportering. Det finns dock en överhängande risk i att 
investeringen går fel, vilket kan leda till stora skador i budgeteringen och i hur personalen kan 
sköta sina dagliga uppgifter. Samma författare menar på att detta kan komma att bli en CFO’s 
mardröm. Twentyman (2012) skriver att under 20 år av affärssystemsimplementeringar 
fortsätter katastroferna att uppdagas. 

“Panorama Consulting surveyed 246 companies from 64 countries worldwide over the course 
of 2011, and found that in 50 per cent of cases, at least 50 per cent of expected benefits from an 
ERP implementation were not realized. More than half of ERP projects (56 per cent) went over 
budget and nearly one in three organizations said they had yet to recoup project costs.” 
(Twentyman, 2012, para. 7.) 

Vid undersökningar om engagemang gällande chefer vid affärssystemprojekt påvisas risken 
att cheferna förlorar sitt engagemang med tiden, det uppstår ibland oenigheter gällande mål 
med projekt och inom vilka ramar projektet skall föreligga (Sumner, 2000). Sumners (2000) 
undersökning poängterar risken med att det uppstår missförstånd gällande kraven på systemet 
som önskas lösa problemen inom verksamheten. Genom att misstolka kraven kan en felaktig 
metod som leder till ökade kostnader och tidsöverskridande aktiviteter användas. Brist på 
användarnas engagemang, felaktig kommunikation med användarna och konflikter mellan 
avdelningar identifieras även dessa som kritiska aspekter och är således även risker (ibid). 
Sumner (2000) har gjort en sammanfattning av strategier för att kontrollera riskfaktorer i 
affärsövergripande affärssystemprojekt. Vi har här listat sammanfattningen enligt punkterna 
nedan.  

1. Justera affärssystemprojekt baserade på kostnadsmotiveringar och stordriftsfördelar 
2. Anpassa affärsprocesser till att passa paketet istället för att modifiera mjukvaran att 

passa organisationens nuvarande processer 
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3. Identifiera och genomföra strategier för att ändra den befintliga arbetskraften inom IT 
och skaffa expertis utifrån, genom leverantörer eller konsulter vid behov 

4. Använda analytiker med både affärskunskap och teknisk kunskap 
5. Skaffa stöd från högsta ledningen till projektet för att etablera stark projektledning 
6. Utbilda slutanvändarna i anpassad rapportutveckling 
7. Hantera förändringen genom ledarskap, effektiv kommunikation och inta rollen som 

en förespråkare av projektet 

Innan beslutsfattarna i en verksamhet tar beslutet att investera i ett affärssystem behöver vissa 
handlingar utföras för att garantera att investeringsbeslutet blir så lyckat som möjligt (Sumner, 
2000). Investeringsbeslutet är helt beroende av vad som undersöks i förstudien, och hur den 
designas (Magnusson & Olsson, 2005). Enligt Jansson och Ljung (2004) är syftet med 
förstudiearbetet att skaffa underlag för att besluta om projektet ska genomföras eller inte. 
Magnusson och Olsson (2005) skriver att en investering i ett affärssystem innefattar både 
införandet av ett nytt system och verksamhetsförändring. Detta medför att implementeringen 
och dess effekter kommer att påverka organisationen i stor utsträckning samt kräva en 
förändring för medarbetarna. Det är förstudiens funktion att inte bara skapa ett tillräckligt bra 
beslutsunderlag utan att även initiera den förändring som kommer av investeringen (ibid).  

Förstudien syftar till att undersöka vilka krav det nya systemstödet skall uppfylla och hur det 
på bästa sätta skall kunna införas (Magnusson & Olsson, 2005). I förstudien specificeras 
bland annat vilken funktionalitet som krävs av det nya systemet, vilka processer som ska 
stödjas, hur projektet skall vara uppbyggt, vilka som ska anses vara nyckelanvändare och 
vilka resurser som kommer att krävas för att genomföra projektet (ibid). 

2.4 Investering i affärssystem 
En traditionell investering är enligt McDonald och Siegel (1986) fördelaktig att göra då värdet 
av fördelarna är tillräckligt mycket större än kostnaderna relaterat till förändringen. För en 
korrekt uträkning bör det räknas på en jämförelse av värdet att investera idag jämfört med 
nuvärdet av att investera när som helst i framtiden (ibid.).  

Wu och Liou (2011) har applicerat detta på en uträkning där de utgår från att investeringen 
görs i ett affärssystem. Deras uträkning är komplex och analysen resulterar i att de får fram ett 
optimalt tröskelvärde då intäkterna av affärssysteminvesteringen genom kostnaderna är större 
än detta specifika värde. Detta gäller endast då det inte finns indikationer på att värdets 
framtida fördelar kan täckas upp, i detta fall kan projektet vara fördelaktigt även då förväntade 
intäkter beräknas vara mindre än förväntade kostnader. De hänvisar dock till Benaroch och 
Kauffman (2000) som påvisar vikten av att intuition över framtida svängningar i ekonomin 
skall tas i beaktande. Därför behöver ett projekt med negativ utgång inte alltid vara olönsamt.  

Slutsatsen Wu och Liou (2011) drar är att då förhållandet mellan intäkter och kostnader är 
över det tröskelvärde de räknat fram, är projektet något att satsa på. I annat fall bör 
investeringen avvaktas tills miljön runt omkring utvecklats mer gynnsamt. Wu och Liou 
(2011) beskriver affärssysteminvesteringen som dynamisk då företag har svårt att beräkna 
exakta framtida intäkter och kostnader, som båda är avgörande faktorer när beslutet om 
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investeringen skall fattas. Det är av vikt att beakta värdet av osäkerhet i utvärderingen av en 
investering i ett nytt affärssystem skriver författarna. Wu och Liou (2011) kommer med ett 
förslag på en kombination av deras uträkningar med fallstudier och genom att beakta verkliga 
situationer för att få realistiska bedömningar i investeringen. Benaroch och Kauffman (2000) 
nämner vikten av att studera verkliga fall för att ledare ska få en riktig känsla över 
investeringen. Det nämns som en kraftfull strategi då ledaren inkluderar logik och intuition 
över beslutet denne ska fatta. Att dessutom göra en känslighetsanalys som hjälper till att 
undersöka och förstå investeringen på ett sätt som kan matcha hur ledaren tänker underlättar 
bedömningen av investeringen (ibid). Kanslighetsanalysen innebär att grundläggande 
antaganden ändras för att se hur detta kan komma att påverka investeringen (Johansson & 
Samuelsson, 1997). 

Ranganathan och Brown (2006) skriver att flera forskare argumenterat för att affärsnyttan som 
beräknas vid investeringar i affärssystem bör ta hänsyn till de kompletterande investeringar 
som särskilt härleds av IT -investeringar. Detta kan bland annat innebära att ytterligare 
resurser bör läggas på humankapital, organisatoriska flöden och omdesign av affärsprocesser. 
Dessa forskare menar på att vissa IT-investeringar är tvingande för att företaget skall kunna 
utvecklas eller öka sin konkurrens- och innovationskraft. De potentiella fördelarna och 
möjligheten till att utvecklas på grund utav en sådan IT-investering måste tas med i 
beräkningarna vid värderingen av investeringen. Författarna skriver även att beräkningar på 
investering i affärssystem måste beakta både den funktionella och fysiska omfattningen av 
systemet. Utan dessa båda perspektiv kan inte en beräkning göras gällande förmåner företaget 
kan generera utifrån det nya systemet. I deras studie lyfts det även fram att risker som härleds 
till projektet i sig inte upplevs som ett bekymmer utan kan i vissa fall förbises med tanke på 
den ökade framtida avkastningen en investering i ett nytt affärssystem kan ge. När en fördel 
av ett nytt affärssystem kan realiseras beror på både tiden då projektet startar, projektets 
komplexitet och hur komponenterna integreras (Ranganathan och Brown, 2006). 

Wu et al., (2009) skriver att investering i affärssystem involverar flera risker och hög 
osäkerhet, därför är beslutet om investeringen svårt till sin natur. Traditionella beräkningar så 
som nuvärdesmetoden och beräkningar på internränta som används för att beräkna 
investeringsprojekt är enligt Wu et al., (2009) inte optimala vid beräkning på investeringar i 
affärssystem. Dessa metoder innebär oftast uppskattningar av framtida förväntade 
kassaflöden, och utgår ifrån passiva beslutsfattare som inte dynamiskt agerar gentemot den 
föränderliga investeringsmiljön. Författarna skriver därför att under osäkerhet, är dessa 
metoder opassande för att beräkna teknologiprojekt.  

Twentyman (2012) beskriver vikten av att företagets CFO ser över både Break Even Point, 
det vill säga när projektet går plus minus noll, och framförallt räknar på ROI (Return on 
Investment). Wu och Liou (2011) beskriver hur ökade misslyckanden med 
affärssysteminvesteringar lett till ökad press på ledning och utvärdering av affärssystem. Flera 
investeringar i affärssystem har visat sig vara misslyckade, överskridit budget eller till och 
med drivit företag till konkurs. Implementeringen av systemen kräver en väsentlig investering 
i tid, pengar och resurser och är förenat med ekonomiska risker och tekniska svårigheter. Wu 
och Liou (2011) beskriver vidare hur utvärderingsverktyg krävs för att mäta 
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affärssysteminvesteringar. De skriver att bristen på kunskap och verktyg gjort det svårt att 
mäta för en effektiv planering och implementering när det gäller kostnader och fördelar. 

Enligt traditionsenliga mätningar av hur en investering skall bedömas bör det relateras till 
fördelarna som investeringen ger (Boddy et al., 2008). Kostnaderna är i regel i nutid och dessa 
vinster väntas längre fram. Genom att beräkna totala kostnader med hänsyn till kommande 
fördelar kan ledningen fatta ett rationellt beslut om hur de ska investera i ett nytt system. Ju 
mer projektet väntas utvinna desto större chans är det att beslutsfattare går med på 
investeringen (ibid). Det finns olika teorier om hur en mätning bäst speglar en investering. En 
av dessa kallas Pay-off metoden och innebär en uträkning på antalet år som krävs för att 
investeringen ska vara lika med utfallet av den (Lundberg, 2004). Desto kortare Pay-off 
period, desto bättre är projektet att genomföra (ibid). Nackdelen med denna metod är enligt 
Boddy et al., (2008) att många investeringar ofta ger fördelar flera år senare eller under längre 
perioder, vilket uträkningen inte tar hänsyn till och därför föreslår författaren en annan metod; 
Return on Investment, vilket är en beräkning på avkastningen av investerat kapital.  

Att räkna på kalkylränta är att föredra om intäkter av en investering fördelas över en lång 
tidsperiod (Johansson & Samuelsson, 1997). Det optimala är att starta beräkningen på 
investeringen med en enklare metod för att sedan gå till de mer detaljerade kalkylerna (ibid). 
Johansson och Samuelsson (1997) skriver dock att om utgångsuppgifterna, exempelvis 
projektets livslängd eller årliga intäkter, är felberäknade, blir kalkylen värdelös. För att 
underlätta problemet med ovetskapen om framtida händelser lönar det sig att komplettera med 
en känslighetsanalys (ibid).  

2.4.1 Return on Investment (ROI) 
Enligt Haverblad (2006) är ROI ett hjälpmedel för att finansiellt mäta historisk data och 
innebär den tidpunkt då återbetalningen på en gjord investerings fördelar motsvarar de 
kostnader investeringen bär med sig. ROI är inte en metod i sig utan kan användas som ett 
viktigt nyckeltal och kan ses som ett generellt verktyg som kan användas på olika sätt för att 
mäta företags arbete med nytta (Lundberg, 2004). ROI kan användas för att antingen 
rättfärdiga investeringskostnader eller för att göra löpande kostnadsförbättringar skriver 
Haverblad (2006). För att beräkna ROI krävs det en identifiering av de totala finansiella 
fördelarna för den egna organisationen vilket subtraheras från den totala investerings 
kostnaden. Lundberg (2004) menar att nyttan med ett nytt system kan bli försenad, vilket 
oftast beror på att kostnaderna under övergångsperioden kan stiga markant och infriar således 
inte de förväntningar som är satta för när nyttan för investeringen ska realiseras. Perioden från 
början tills att systemet är på plats plågas oftast av ineffektivitet och extrakostnader. Detta 
måste också beräknas då nyttovärderingar görs och kan innebära att perioden för kostnader 
och fördelar skiljer sig väsentligt, vilket enligt Boddy et al., (2008) är svårt att mäta med 
verktyget ROI. 

2.4.2 Total Cost of Ownership (TCO) 
Total Cost of Ownership är en benämning för hur mycket en investering kostar sett till 
helheten (Magnusson & Olsson, 2005). Vid exempelvis investering i mjukvara beräknas 
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utöver inköpspriset uppgradering av hård- och mjukvara, support, underhåll och utbildning 
(ibid). Det handlar om att beräkna och uppskatta den totala livscykelkostnaden för en 
investering. Fokus ligger på att få en uppskattning av den totala kostnaden, vilket ofta leder 
till en insikt om att själva inköpskostnaden bara är en liten del av utgifterna (Magnusson & 
Olsson, 2005). Genom en god insikt i de totala kostnaderna av en investering kan företaget 
göra en korrekt bedömning av hur värdefull investeringen faktiskt kan bli (Lundberg, 2004). 
Enligt Haverblad (2006) består en IT-tjänsts livscykel av inköp, utveckling, integration, 
implementering, drift och underhåll, support, förvaltning och avveckling. Den totala 
kostnaden kan delas in i engångskostnader och återkommande kostnader, samt indirekta och 
direkta kostnader. Några exempel på engångskostnader är förberedande arbete och planering, 
projektledning, möten och rapportering och några exempel på vad återkommande kostnader 
innebär kan vara drift och förvaltning, underhåll och service på hårdvara, mjukvara och annan 
utrustning samt licenskostnader. För att få en uppfattning av vad direkta och indirekta 
kostnader avser ger Haverblad (2006) några exempel; direkta kostnader är kostnaden för 
hårdvara, mjukvara, uppgraderingar och kommunikation. Indirekta kostnader är mjuka 
kostnader vilka oftast är dolda (informell support är ett exempel). 

2.4.3 Discounted Cash Flow (DCF) 
Enligt Boddy et al., (2008) är nackdelen med både ROI och TCO att ingen av metoderna tar 
hänsyn till timingen av kostnaderna och fördelarna. Metoden Discounted Cash Flow (DCF) är 
en mer sofistikerad metod för beräkningen av kostnader med fokus på att pengarna i sig har 
ett värde. Här beräknas kostnader och avkastning över hela den förväntade livslängden på i 
detta fall systemet, med korrigering för det faktum att långt framtida avkastning är mindre 
värt än direkt realiserade fördelar. 

2.4.4 Pay-off-metoden 
Den enklaste metoden inom investeringskalkylering är pay-off-metoden (även kallas Pay- 
back metoden) och används främst vid mindre investeringar (Andersson, Ekström & 
Gabrielsson, 2011). Metoden innebär att en investerings återbetalningstid beräknas, det vill 
säga den tid innan investeringen har betalat sig själv. Återbetalningstiden beräknas genom att 
subtrahera de framtida intäkterna för varje år med de årliga driftskostnaderna, för att få fram 
det årliga driftsöverskottet. Därefter divideras utgiften för grundinvesteringen med det årliga 
överskottet. Den framräknade summan motsvarar antal år det tar för investeringen att 
återbetala sig själv (ibid.). Enligt Andersson et al., (2011) tar Pay-off-metoden inte hänsyn till 
någon ränta, och ger inte heller något svar på om investeringen i sig är lönsam. För att 
beräkna om investeringen är lönsam måste den accepterade återbetalningstiden från företagets 
sida vara känd. Den acceptabla återbetalningstiden bör vara kortare än den ekonomiska 
livslängden eftersom metoden själv inte tar hänsyn till räntekostnaden vid bedömningen av 
återbetalningstiden (ibid.). Denna metod kan oftast kombineras med kalkylränta, vilket gör att 
det blir en kombination mellan Pay-off och nuvärdesmetoden (Lundberg, 2004).  

2.4.5 Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden bygger på principen om att framtida intäkter och kostnader som uppstår 
under kommande år har ett lägre värde jämfört med om de uppstått idag. Anledningen till 
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detta är att företagen hade förlorat eller erhållit ränta om kostnaderna eller intäkterna uppstått 
idag gentemot längre fram i tiden. Intäkter och kostnader diskonteras därför till nutid 
(Andersson et al., 2011). Enligt Andersson et al., (2011) är nuvärdesmetoden lämplig att 
använda om intäkter och kostnader är ojämnt fördelade under den ekonomiska livslängden, 
och behandlar egentligen förväntade försäljningsintäkter och driftskostnader. Metoden 
innebär att man i en sammanfattad tabell bestämmer den så kallade nuvärdesfaktorn, men för 
att få användning av nuvärdesfaktorn krävs det att den förväntade ekonomiska livslängden för 
investeringen bestäms (ibid.). Därefter bestäms kalkylräntan, det vill säga räntan för att låna 
pengar, eller den ränta företaget förlorar genom att använda eget kapital. Genom att ha 
bestämt den förväntade ekonomiska livslängden och kalkylräntan kan den korrekta 
nuvärdesfaktorn utläsas från tabellen. Genom att multiplicera nuvärdesfaktorn med 
investeringsbeloppet (grundinvesteringen) beräknas investeringsbeloppets nuvarande värde 
exklusive ränta (Andersson et al., 2011). 

2.4.6 Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden innebär att utgiften för grundinvesteringen och dess ränta fördelas med lika 
belopp varje år under investeringens ekonomiska livslängd (Andersson et al., 2011). Beloppen 
(annuiteterna) beräknas med hjälp av en annuitetsfaktor som finns i en viss tabell. Här, likt i 
nuvärdesmetoden, krävs det att den förväntade ekonomiska livslängden och ränta bestäms. 
Genom att multiplicera annuitetsfaktorn med grundinvesteringen beräknas den årliga 
kapitalkostnaden, som består av den årliga värdeminskningen (ibid.). Enligt Andersson et al., 
(2011) ger investeringen ett överskott om de årliga intäkterna överstiger summan av de årliga 
driftskostnaderna. Annuitetsmetoden ger svar på vilket över- och underskott en investering 
förväntas ge varje år under den ekonomiska livslängden, och om överskottet överträffar 
företagets målsättning anses investeringen vara lönsam (ibid.).   
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3. METOD 
I metodavsnittet presenteras den metoden som använts för insamling och bedömning av det 
material studien har baserats på. Här redogörs det arbetssätt som tillämpats och den ansats vi 
använt oss av, avslutningsvis analyserar och diskuterar vi metodval och trovärdigheten av 
insamlat underlag.  

3.1 Forskningsansats 
Vi har i vår studie avsett att undersöka, förstå och förklara hur ett större tillverkande företag 
hanterar en investering i ett affärssystem. Vi har utgått från ett enskilt fall (ett större 
tillverkande företag) och formulerat ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. Under 
uppsatsprocessen har vi utifrån det hypotetiska mönstret utvecklat en empirisk grund, 
samtidigt som den stödjande teorin har utvecklats och förfinats. Detta gör att vi slutligen har 
landat i en abduktiv ansats.  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) finns det tre sätt att relatera teori till empiri i vetenskapligt 
arbete. Dessa är abduktion, deduktion och induktion. Abduktion beskrivs av Patel och 
Davidson (2003) som en metod för teoriutveckling och en kombination av en induktiv och en 
deduktiv ansats. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver dock att den abduktiva metoden har 
en del drag av både induktion och deduktion, men att det är viktigt att observera att abduktion 
varken formellt eller informellt är en kombination av de två, utan att den abduktiva metoden 
tillför helt nya och egna moment. Patel och Davidson (2003) skriver att abduktion innebär att 
utifrån ett enskilt fall konstruera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet som 
undersöks, och skapa ett förslag till en teoretisk djupstruktur, detta första steg är av induktiv 
karaktär. I det andra jobbar forskaren deduktivt genom att utveckla och utvidga den 
ursprungliga hypotesen till att bli mer generell (Patel & Davidson, 2003). Enligt Alvesson och 
Sköldberg (2008) utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt under processens 
gång samtidigt som teorin justeras och förfinas, och att skillnaden från de två andra är att 
abduktion inbegriper förståelse. 

3.1.1 Hermeneutik 
För att få en förståelse för delar av helheten, och helheten i det empiriska materialet har vi vid 
tolkning av de utförda intervjuerna influerats av hermeneutiken. Patel och Davidson (2011) 
beskriver hermeneutiken som en tolkningslära, och att det numera är en vetenskaplig riktning 
där forskaren tolkar, studerar och försöker förstå den mänskliga existensens grundbetingelser. 
Vid en tolkning av en intervju läser forskaren först hela intervjun för att försöka förstå 
helheten av den, för att sedan läsa delar av intervjun och skaffa sig en förståelse för delarna 
(ibid). Hermeneutisk forskning har ett tydligt inslag av abduktion, i och med att forskaren ska 
gå fram och tillbaka mellan helhet och en del av helheten ur olika synvinklar, för att få en god 
förståelse för det studerade problemet (Patel & Davidson, 2011). Det finns inte någon 
bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska tolkningsläran, helheten och del, 
subjekt och objekt samt att forskarens förståelse utgör en helhet som konstant utvecklas. Detta 
kallas för den hermeneutiska spiralen; att text, tolkning och förståelse är delar i en helhet som 
ständigt växer och utvecklas (ibid). 
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3.2 Datainsamling 
Vi har i studien fokuserat på ett fåtal respondenter inom en verksamhet och gör djupgående 
intervjuer med dessa. För att få olika syn på investering i affärssystem har vi valt att göra 
intervjuer på olika nivåer i den verksamhet vi valt ut. Med en kvalitativ intervju finns det 
enligt Jacobsen (2002) möjlighet till att ställa följdfrågor som dyker upp under intervjun vilket 
gör att svaren blir djupare och mer kompletta. Med detta i åtanke kände vi att det var naturligt 
för oss att göra en kvalitativ undersökning. Det finns enligt Jacobsen (2002) två 
huvudmetoder att undersöka något på; kvalitativ undersökning och kvantitativ undersökning. 
Rapporten utgörs av en kvalitativ studie för att gå på djupet i det ämne vi valt att undersöka. 
Enligt Jacobsen (2002) är en kvalitativ datainsamling lämplig att göra vid ett mindre antal 
enheter för att få en djupare förståelse för det som ska undersökas. Enligt Kvale (2009) riktar 
den kvalitativa metoden in sig på att mäta egenskaperna av något. Den kvantitativa metoden 
kan istället sammanfattas som att mäta hur stor mängd eller hur mycket av något är (ibid).  

3.2.1 Sekundärdata 
Användandet av sekundärdata innebär att forskaren tar del av, och utgår från redan tidigare 
insamlat material (Jacobsen, 2002). Utgångspunkten vid urval av dokument för 
undersökningen har rört affärssystem och sökningar på ERP, den engelska förkortningen har i 
huvudsak använts vid sökning på vetenskapliga artiklar. Nyckelord som använts är 1) ERP, 2) 
Affärssystem, och 3) Investments. Utöver detta har vi sökt på Legacy systems och Risks. 
Sökningar har gjorts utifrån Högskolan i Halmstads bibliotek där vi kunnat välja bland flera 
olika databaser. En huvudsaklig inriktning på endast IT-baserade databaser hade inte gett oss 
det perspektiv på investeringar som ligger till grund för arbetet. Kombinationen av ekonomi 
och IT i undersökningen har gjort att vi behövt ta del av båda inriktningarna på databaser. 
Litteratur har i huvudsak valts från tidigare kurslitteratur samt litteratur om affärssystem från 
både Halmstads Stadsbibliotek och Högskolan i Halmstads bibliotek.  

3.2.2 Primärdata 
Då vår studie grundar sig på en ostrukturerad intervju med TOOLS Momentum AB’s CFO, 
för att därefter baseras på strukturerade intervjuer med ett tre respondenter på olika positioner 
inom organisationen, har vi hamnat i ett abduktivt tillvägagångssätt. Genom att vi har tolkat 
våra intervjuer ur olika synvinklar, först ur vår egen synvinkel som intervjuare på ett 
subjektivt sätt och sedan ur objektets synvinkel, har vårt arbetssätt speglats en del av 
hermeneutiken.   

3.2.3 Val av respondenter 
Studien syftar i att få en förståelse för hur en affärssysteminvestering hanteras på TOOLS 
Momentum AB. För att få fram relevanta svar från personer med rätt kunskap om hur 
investeringar och investeringar i affärssystem hanteras tog vi hjälp utav CFO Ola Jonsson, 
som var personen som inspirerade oss till studien. Han kunde då hjälpa oss att välja ut rätt 
personer vi kunde prata med för att få ett tillförlitligt underlag. De som hanterar frågorna 
kring en investering i ett nytt affärssystem på företaget består i dagsläget utav tre personer. 
Dessa personer är chefen för verksamhetssupport, som är ansvarig för en förstudie där de 
granskar företagets befintliga affärssystem vilket ska leda till en eventuell investering i ett nytt 
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system, och företagets VD som fattar de slutgiltiga besluten kring investeringar samt sitter på 
information om verksamheten i helhet. Företagets CFO är den som vanligtvis hanterar 
underlag för investeringar på företaget och som kommer att vara delaktig i 
investeringsprocessen kring affärssystemet och således blev även Ola Johnson utvald som en 
av respondenterna. Jacobsen (2002) skriver att det ligger i undersökningens relevans huruvida 
rätt personer intervjuas, då olika personer äger olika information.  
 
För insamling av primärdata har vi använt oss av en kvalitativ intervju. Holme och Solvang 
(1996) skriver att denna metod inte använder sig av standardiserade frågeformulär för att 
undvika att forskaren styr. Synpunkter som framkommer skall istället spegla respondentens 
egen uppfattning. Inför det empiriska underlaget har vi intervjuat tre personer på olika 
befattningar inom ett större industrikomponentföretag. För att få ett bredare perspektiv på 
tankegången bland olika inblandade i beslutsprocessen på det valda 
industrikomponentföretaget har vi valt att intervjua chefen för verksamhetssupport, som står 
för förstudie och för att ta fram underlag till investeringen, CFO som ansvarar för det 
finansiella arbetet samt CEO på företaget som tar det övergripande beslutet.  
 
De respondenter som intervjuats är: 
 
Företag Namn Befattning Intervjutyp 

Tools Momentum 
AB, Göteborg 

Jimmy Norlinder 

Ola Jonsson 

Ann-Christine Ask-
Lindgren 

CEO 

CFO 

Chef för 
Verksamhetssupport 

Telefonintervju 

Personlig intervju & 
telefonintervju 

Telefonintervju 

3.2.4 Kritik till vårt urval i undersökningen 
Vårt val av respondenter innehåller vissa begränsningar. Vi anser att urvalet påverkar vårt 
resultat då vi blandat intervjuformer samt genomfört både personlig intervju och 
telefonintervju. Holme och Solvang (1996) beskriver valet av undersökningspersoner som 
ytterst kritiskt då fel urval kan göra resultatet värdelöst i relation till studiens utgångspunkt, 
för att undvika detta tog vi hjälp utav Ola Jonsson som kunde tipsa oss om vilka personer som 
kunde bidra med de bästa svaren på företaget. Eftersom val av respondenter grundat sig i 
högre befattningar har det varit problematiskt att få till den tid ett personligt möte har krävt 
vilket lett till blandade typer av intervjuformer. Vi har valt att intervjua uppgiftslämnare efter 
relevans av information, vilket Jacobsen (2002) beskriver som att en tyngdpunkt vid val av 
respondenter läggs vid vilka vi anser kan lämna riktig och heltäckande information. Eftersom 
vi utgår ifrån beslutsfattare har valet av respondenter fallit på chefer. Detta innebär att vi i 
vissa fall fått begränsa oss med telefonintervjuer då tidsbrist hos respondenten varit en 
återkommande faktor. Detta kan innebära att vi fått ut olika mycket information från källorna, 
vilket kan påverka studiens resultat.  
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3.4 Operationalisering 
Vi har baserat intervjuerna på en intervjumanual med frågor där vi markerat nyckelord. 
Holme och Solvang (1996) beskriver det som att intervjumanualen utformats som en 
minneslista som således blir ett viktigt hjälpmedel vid intervjun. Vi har därför, genom att inte 
utgå ifrån ett tydligt frågeformulär, låtit respondenten svara fritt och i sin tur kunna påverka 
utformningen av intervjun. För att belysa de teorier som ligger till grund för studien och att 
undvika att något av vikt skulle glömmas var de olika ämnesvalen markerade.  

När vi tolkar och binder teori i studien till en ren praxis skapar vi en förbindelselänk till våra 
egna uppfattningar och respondentens verklighetsuppfattning. Även om vi anser att vi gjort en 
operationalisering av baserad teori kan vi inte dra en parallell till att respondenten är av 
samma uppfattning. Problemet handlar om huruvida vi svarar på det vi avser svara och om 
utförd operationalisering kan uppfattas som heltäckande både för oss och för respondenterna 
(Holme & Solvang, 1996). Jacobsen (2002) skriver att det är av yttersta vikt att vi mäter det vi 
avser mäta. Således har vi hämtat frågor ur vår teori för att täcka kopplingen mellan empiri 
och teori. Våra intervjumanualer (se bilaga 1 och 2) är utformade för att täcka de olika 
avsnitten i teori. 

3.5 Analysmetod 
Strategiarbetet har vid analys av denna studie influerats av en kvalitativ analysmetod för att 
samla in data. Vid tolkning av datamaterialet har vi präglats av hermeneutik och relaterat 
delar till helheter och omvänt. Vid transkribering av inspelat material har fokus varit att 
ordagrant referera respondenterna. Därefter har nedbrytning av underlaget resulterat i en 
strukturering. Kategoriseringen har reflekterats av uppbyggnaden av vår teoretiska 
referensram för att underlätta tolkningen.  

Vi har gjort en inbördes jämförelse av vad respondenterna i den empiriska undersökningen 
berättat och vad teoretiskt insamlat material tolkats som. Inom ramarna för empiri har vi ställt 
respondenters svar mot varandra för att sedan analysera det mot teorin.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
Vid en kritisk granskning av vår undersökning gäller det att innehållet är både relevant och 
giltigt, innehållet bör således vara trovärdigt. Detta beskrivs av Jacobsen (2002) som validitet 
(giltighet) och reliabilitet (trovärdighet). Vi frågar oss om insamlat material är precis det vi 
ville ha fram, så kallad intern giltighet, och om vi kan applicera vårt resultat inom andra 
sammanhang, extern giltighet. Kan företagen som tar del av denna uppsats lita på innehållet 
och det vi samlat in? Den interna giltigheten i detta arbete berör resultatet och vi fick prova 
giltigheten genom att kontrollera och jämföra vårt resultat gentemot andra undersökningar och 
dess slutsatser. Genom att också kritiskt granska resultatet kan giltigheten bedömas. Vi kunde 
genom att kontrollera vårt resultat med de personer vi intervjuat i undersökningen uppenbara 
eventuella misstolkningar eller felaktigheter. Genom att dessa också får ta del av slutsatsen i 
arbetet kan en kontroll göras över hur väl de känner igen sig i resultaten samt om de reagerar 
över oväntade slutsatser. Jacobsen (2002) beskriver detta genom att föreslå att flera enskilda 
personer tar del av innehållet i undersökningen för att sedan oberoende av varandra uttala sig 
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om detta vilket har ökat validiteten. Utöver detta har en sammanställning av utfallet från 
intervjuerna skickats ut till respondenterna innan det fungerat som underlag för uppsatsen, 
därav kunde synpunkter och felaktiga tolkningar korrigeras, vilket ökar giltigheten.  

3.6.1 Källkritik 
En kritisk faktor till trovärdigheten i detta arbete ligger i huruvida vi fått tillgång till optimala 
källor. Vid vår empiriska studie har en diskussion kring relevanta respondenter förts. Då 
återspeglingar av personlighet och befattning kan spegla de svar vi får fram genom 
intervjuerna kan en viss mån av felaktighet uppstå. För att få ett bredare perspektiv, vilket vi 
önskar ska öka trovärdigheten i resultatet, har vi intervjuat totalt tre personer, alla på olika 
befattningar och med olika inblick i organisationen de arbetar i.  

I inledningskapitlet refereras det till flertalet hemsidor, bland annat Jeeves (2007). För att lyfta 
fram aktualiteten i valt ämnesområde har dessa referenser använts, således baseras inga 
slutsatser på detta underlag. Vi är medvetna om att rapporten från Jeeves är präglad av att det 
är leverantörerna själva som gjort rapporten om affärssystem. Därför har endast generell 
information hämtats i syfte att visa på aktualiteten. 

En diskussion har förts författarna emellan angående vald litteraturs årtal för publicering då 
affärssystem är ett fenomen som endast existerat ett fåtal år. Trots detta anser vi att hämtat 
material från äldre litteratur är relevant för vår studie. Jacobsen (2002) beskriver källkritik 
som valet att kritiskt värdera använda källors förmåga ge att riktig information.  
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4. EMPIRI 
I detta kapitel presenterar vi vår empiriska undersökning som består av intervjuer med företaget 
TOOLS Momentum AB. Strukturen följer dispositionen som tidigare använts för att enklare koppla 
teori till empiri och skapa tydlighet, samt underlätta för kommande analys. 

4.1 TOOLS Momentum AB 
TOOLS Momentum AB är Nordens ledande leverantör av industrikomponenter med 
lagerhållning på över 30 orter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Med fokus på 
kvalitetsprodukter och värdeskapande tjänster vill de göra sina kunders företag mer effektiva. 
År 1997 gick Sesemic, Järn & Maskin, Kulan Väst och Kulan Syd samman till ett bolag med 
namnet Momentum. År 2004 förvärvades företaget av B&B TOOLS koncernen och 2008 
bytte företaget namn till TOOLS Momentum AB. 

Jimmy Norlinder är CEO på TOOLS Momentum AB. Han arbetade på Järn & Maskin 1994-
1995 där han som praktikant började arbeta på lagret, för att därefter hinna prova på roller 
inom butik, kundservice, utesälj och har även arbetat som coach för butikschefer. Norlinder 
var med vid fusionen till Momentum år 1997 och under 2011 gjordes organisationen om och 
Norlinder blev då ansvarig för inköp, logistik och erbjudandet av produkter och tjänster. För 
snart tre år sedan blev han VD för TOOLS Momentum AB. Norlinder har arbetat i alla olika 
moduler av ett affärssystem förutom det som rör ekonomi.  

Ann-Christine Ask-Lindgren var även hon med vid fusionen av bolagen år 1997, då hon 
tidigare arbetat på Kulan Väst som ekonom sedan 1995. Vid implementeringen av 
affärssystemet ASW i TOOLS Momentum AB arbetade hon med samordningen av bland 
annat momsredovisning. Idag arbetar hon som chef för verksamhetssupport och ska i år 
ansvara för företagets förstudie inför det nya affärssystemet. 

Ola Jonsson har arbetat på TOOLS Momentum AB sedan 2007 och sitter idag som personal-
och ekonomiansvarig (CFO) på huvudkontoret i Göteborg. Han har aldrig tidigare varit med 
vid en investering i ett affärssystem men har varit delaktig i de moment då förvärvade företags 
system integrerats i ASW. 

Beslutsfattarna på TOOLS Momentum AB funderar idag på att byta ut affärssystemet ASW 
och de har därför påbörjat en förstudie. Affärssystemet tillhandahålls av IBS och den 
uppgraderade versionen av ASW kallas idag för IBS Enterprise, som enligt IBS hemsida 
(2014) strömlinjeformar, automatiserar och accelererar framgång genom att bland annat 
tillhandahålla tjänster som lagerplanering, inköp och leverantörshantering samt 
lageroptimering.	    
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4.1.1 Föråldrade system 

”När Momentum bildades hade vi inget gemensamt affärssystem utan vi behövde ett system som var 
heltäckande för alla fyra bolag. Så det var vid 1999-2000 som vi implementerade ASW” (Personlig 

kommunikation Norlinder 2014-03-10, Göteborg)  

TOOLS Momentum AB använder idag ett snart 15 år gammalt affärssystem. Med åren har 
kopplingar och en mängd anpassningar till systemet gjorts och flera separata system har 
integrerats vid förvärv, då företag med speciella behov som ASW inte kunnat tillgodose fått 
behålla dessa som med några anpassningar ändå kunnat kommunicera med affärssystemet. Då 
systemet inte uppdaterats på flera år arbetar anställda i en föråldrad version. Ask- Lindgren 
beskriver det vid en telefonintervju som ett lapptäcke av lösningar. 

Norlinder berättar att fördelarna med dagens system ASW är att det är väl inarbetat, när de 
exempelvis får ny personal finns det alltid personer runt omkring som vet hur systemet 
fungerar. En annan fördel är att alla anpassningar som gjorts med åren har anpassats utifrån 
verksamheten, och att det därför är skräddarsytt för att passa just TOOLS Momentum AB. 
Men han ser också brister i hur systemet anpassats till de förändringar organisationen 
genomgått de senaste 13-14 åren. Med en gammal plattform blir integrationen mellan 
företaget och dess kunder och leverantörer bristfällig. Felet i att integrationen inte fungerar 
ligger dock i grunden inte i affärssystemet, då det ute hos kund och leverantör är kritiskt att 
även deras system fungerar, för att få en bra kommunikation systemen emellan. En önskan om 
bättre integration mellan kunder och leverantörer är det första tecknet på att de bör byta 
affärssystem menar Norlinder. Han uppger exempelvis att det inte finns någon optimal 
lösning för integrering för att därigenom kunna hålla koll på leveranser. Runt om i koncernen 
upplever de samma problem, och förhoppningarna om att ett mer modernt system skall kunna 
lösa dessa problem leder nu till tankarna om en investering i ett nytt affärssystem.  

Norlinder ger exempel på frågeställningen som rör investeringen i ett nytt system och berättar 
att de både köper och säljer produkter på TOOLS Momentum AB, precis som de gjorde år 
1999, så vad är det egentligen som är utslitet? Behovet är fortfarande detsamma, skillnaden är 
att det är ett tyngre arbete på vissa delar av kedjan i verksamheten, något som kan reduceras 
med ett tidsenligt system. Ett exempel Norlinder nämner är att matchningen av 
leverantörsfakturor upptar flera heltidstjänster, något som skulle kunna effektiviseras med ett 
modernt system.  

Enligt Jonsson är en av fördelarna med dagens system att det är robust. Systemet har körts 
länge med få tekniska problem. Jonsson, nämner liksom Norlinder, att vanan i att arbeta i 
systemet är en stor fördel. Ytterligare en fördel med ASW, berättar Jonsson, ligger i att 
systemet är anpassat för handel, och framförallt TOOLS Momentum AB’s typ av 
grossistverksamhet med olika lagerställen och olika saldon på artiklar. Grundsystemet stödjer 
detta bra men efter expansioner och förvärv av verkstäder menar Jonsson att det saknas 
moduler som stödjer den typ av verksamhet som företaget bedriver idag. Detta innebär att de 
behöver ett system som är mer anpassat för alla de tillförda moduler, något som kräver annat 
än vad ett vanligt grossistflöde kräver. Eftersom TOOLS Momentum AB nu även har 
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tillverkningsprocesser inom företaget saknas det anpassade systemstöd och moduler för detta i 
det nuvarande affärssystemet.  

Ask-Lindgren berättar vid vår intervju att kostnaderna för TOOLS Momentum AB ökat då de 
har ett föråldrat affärssystem. Detta beror på att de idag har flera olika anpassningar gjorda i 
systemet vilket resulterar i att programmeringskonsulter från IBS hyrs in ofta. Ask-Lindgren 
beskriver de olika anpassningarna i systemet som ett lapptäcke av lösningar, något som i 
största mån bör undvikas. Risken med att ha ett så kallat lapptäcke till system ligger i att varje 
gång en enkel uppdatering skall göras finns det risk att de missar någon anpassning. Detta gör 
att det blir svårt att förutse om en förändring som görs i systemet kommer att fungera eller 
inte. Vid varje anpassning behöver de därför göra en grundläggande genomsökning för att se 
att allt verkligen kommer att fungera. De måste även göra vissa tester innan de vågar säga att 
de ska genomföra förändringen, även för de enklaste anpassningarna. Ask-Lindgren säger: 
”Oj, vi hade ju den specialanpassningen som gjorde att det sket sig ordentligt nu.” Hon 
menar på att det blir ”bristsäkrare” med ett modernare system med rena flöden. Vidare 
förklarar hon att TOOLS Momentum AB måste hänga med bättre i utvecklingen då det är 
många saker som deras system idag inte klarar av, vilket innebär att de får köpa konsult-tid 
samt hitta på extra systemlösningar för att kunna lösa de mest banala uppgifter som moderna 
system kan hantera. Ännu ett argument från Ask-Lindgrens sida är att de i ett gammalt system 
inte får tillgång till nya funktioner som släpps för modernare system.  

Inom två år kommer två personer som idag arbetar på TOOLS Momentum AB att gå i 
pension. Det framgår vid intervjun med Norlinder att dessa två är de personer som kan dagens 
system bäst. Norlinder berättar att det idag endast är en person som varit med sedan 1999 kvar 
på supporten, och detta är en utav de personer som snart slutar på företaget. Norlinder säger 
att ett affärssystemprojekt skulle underlättas om de med den bästa kunskapen om systemet är 
med i projektet. I intervjun med Jonsson frågar vi om det finns anledning till att skynda på 
investeringen i ett nytt affärssystem, på grund av att nyckelpersoner kommer att försvinna. 
Han berättar att detta är en parameter som måste tas i akt, då det blir svårare att göra ett byte 
utan de personer som sitter på den bästa kunskapen om systemet. Men Jonsson säger också att 
han inte tror att det skulle vara omöjligt att genomföra bytet av system ändå, men att det 
skulle förenkla. Han berättar att det inte är faktumet att nyckelpersoner slutar inom kort som 
kommer att avgöra om styrelsen sätter sin namnteckning och godkänner investeringen eller 
inte, men att detta kan vara en anledning till att de internt försöker att påskynda processen. 

”Men det man kan väga in då är risken, ur ett säkerhetsperspektiv, skulle vårt affärssystem 
krascha så står vi still. Och supporten kring det här systemet ökar inte, utan den minskar 

kontinuerligt. Så det är den risken som man vill ta bort genom att byta till ett modernare system 
där det finns fler som kan supporten. Vi har även en generationsväxling bland vår personal. Av 
oss som var med år 1999 är vi idag inte så många kvar.” (Personlig kommunikation Norlinder 

2014-03-10, Göteborg) 

Ask- Lindgren beskriver en annan aspekt av kunskap som går förlorad med ett föråldrat 
system då hon förklarar att flera av deras konsulter idag har bristande kompentens om 
TOOLS Momentum AB’s föråldrade version av ASW. Konsulterna som kan det föråldrade 
systemet är få, och de blir allt färre ju längre tiden går, berättar Ask-Lindgren. Det är ingen 
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som lär sig de äldre versionerna av systemet, och med den tekniska utvecklingen blir 
skillnaderna mellan olika uppdateringar stora. Risken i att något större händer med systemet 
och att de då inte kan få tag på kunnig support kring systemet gör företaget sårbart.  

4.1.2 Affärssystemprojekt 
”Det vi får göra i ett sådant här projekt för att minimera risken är att bryta ner det i sina 

beståndsdelar och försöka minimera alla risker så bra vi bara kan, få koll på 
tidsuppskattningar och allting, och sen när vi känner oss hyfsat trygga är det bara att köra” 

(Personlig kommunikation Jonsson 2014-03-10, Göteborg) 

Vid en investering i ett nytt affärssystem kommer det enligt Ask-Lindgren prioriteras att det 
nya systemet har flera olika funktioner inbyggda för att undvika extra tillköp av servrar eller 
lösningar. Ask-Lindgren menar att det inte är säkert att de är i behov av ett större system, då 
dessa ofta kräver kringutrustning, vilket är vad hon önskar få bort med ett nytt system. 
Jonsson nämner att det finns ytterligare faktorer som påverkar valet av system och om 
investeringen kan förväntas att bli lyckad eller inte. Han berättar om hur användare påverkade 
vilket system som slutligen kunde köras vid en tidigare fusion av olika bolag inom 
Momentum. De bolag som förvärvats av dåvarande Momentum hade alla förts in i ett 
gemensamt system. Men enligt flera medarbetare hade det nya systemet upplevts som 
svårnavigerat där bland annat kritik framförts mot registrering av order, som upplevts som 
krångligt. Eftersom användarna både var mer trygga och vana i sitt gamla system fick 
företaget tillslut gå över till det tidigare använda systemet. Enligt Jonsson förlorade 
Momentum fördelar med att inte köra systemet de valt istället, något användarna inte såg. 
Jonsson menar på att grunden därför är att användarna blir trygga och bekväma i systemet de 
skall använda då nyttan med en investering således kan utebli om användarna inte är med på 
förändringen. 

Norlinder berättar att det alltid finns stora risker vid en investering i affärssystem. Då 
företaget bytte system år 1999-2000 raderade de ut Momentums resultat och redovisade 
således ett nollresultat det året. De 1-2 miljoner SEK som låg budgeterat slutade på 4,5-4,6 
miljoner SEK. Men Norlinder nämner att de satt i en annan situation då, ”milleniumspöket” 
oroade och det fanns en ängslan för att deras gamla system skulle sluta fungera. Han nämner 
att de tryckte in det sista bolaget den sista december och att detta skapade flera problem. 
Bland annat hade de hade både artikel- och kundregister som inte var städade, något som 
orsakade stora svårigheter. Men Norlinder förklarar att de förhoppningsvis kan göra det lite 
lugnare denna gång och anser därför att förstudien är en kritisk faktor. Han säger att de ska 
göra en ordentlig och välgenomtänkt förstudie för att få ett bra fäste från början och för att 
förstå hur allting hänger ihop.  

Jonsson säger att han under sin tidigare karriär endast stött på ett lyckat systembyte, och att 
projektledaren i det projektet var extremt duktig på att bryta ner projektet i delar och på att se 
vad som behövdes göras. Projektledaren i fråga kunde verksamheten bra och hade en god 
relation till alla iblandade, personen fick därför folk att jobba och göra de saker de skulle göra 
i projektet berättar Jonsson. Han tillägger att för att minska riskerna i affärssystemprojektet 
bör det brytas ner i sina beståndsdelar, för att få koll på alla ingående delar i det. Men även 
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när de gjort alla möjliga scenariokartläggningar kommer det att uppstå situationer under 
projektets gång som de får försöka parera och hantera.  

Det har tagits ett beslut inom B&B TOOLS koncernen att det inte får investeras i några nya 
system utöver de som används inom koncernen idag, berättar Norlinder. Han tillägger dock att 
koncernen skulle kunna representera alla fabrikat som finns, då olika bolag sitter på olika 
system, således har de fortfarande en del att välja på. Det finns exempelvis ett affärssystem i 
Norge, ett annat i Danmark, ytterligare ett Finland och utöver det, olika fabrikat inom bolagen 
i Sverige. De kommer därför att undersöka system bland systerbolag och därefter ta beslut ur 
ett totalkostnadsperspektiv gällande vilket affärssystem som bör väljas.  

Beslutet om det nya systemet fattas i ledningsgruppen på TOOLS Momentum AB. Därefter 
lyfts det till koncernes styrelse. Jonsson säger att koncernen kan styra till en viss del, men att 
de också går efter TOOLS Momentum AB’s rekommendationer. Om beslutsfattarna på 
TOOLS Momentum AB kan visa på att ASW lämpar sig bäst för deras verksamhet tror han 
inte att koncernen sätter sig emot det beslutet. De måste dock kunna bevisa att detta val är 
bättre och att skillnaderna är markanta. Han berättar att koncernen skulle kunna säga att det 
blir för dyrt med investeringen ett visst år och att de därför inte kan genomföra 
affärssystembytet då de önskar, men att det ska mycket till för att det ska ske. 
Koncernledningen måste lita på att TOOLS Momentum AB gör sina affärer utifrån sina 
målsättningar och aspekter. Koncernchefen och dennes styrelse bestämmer eftersom 
investeringen i ett nytt affärssystem är en omfattande investering. Styrelsen skulle kunna 
hindra investeringen ett visst år vilket företaget då får anpassa sig till. Först och främst måste 
undersökningen av behovet av nytt system göras. Jonsson menar att om företaget självt är 
övertygat om att investeringen bör ske ett visst år och av en viss anledning så blir det lättare 
att övertyga styrelsen. Jonsson menar därför att det är av vikt att företaget har bra beräkningar 
på vad investeringen kommer att generera och är väl pålästa innan de tar beslutet vidare.  

I dagens läge har TOOLS Momentum AB inte kommit tillräckligt långt i förstudien för att ha 
räknat på förlorad nytta i att inte ha ett modernt affärssystem. Jonsson säger att de kommer att 
ta hjälp utifrån av konsulter och leverantörer som har erfarenhet av liknande projekt. De vill 
undersöka vad som kan räknas till intäkter, hur de gör detta i form av besparingar i minuter 
eller på personal, i underhåll av systemet eller av en serverpark. Det är rätt många frågor man 
bör ha koll på i den situationen, menar Jonsson. Jonsson berättar även att en annan aspekt av 
investeringen i ett nytt affärssystem är att det blir ett hack i resultatet de levererar till 
aktieägarna då de genomför investeringen. Pengar ska investeras i systemet, licenser, servrar 
och konsulttimmar och utöver detta tar utbildning av personal tid från vanliga affärer. Oavsett 
hur väl de förbereder sig så kommer något att gå fel, vilket ger företaget internt fokus istället 
för att arbeta ut mot kund, vilket i sin tur kommer att påverka resultatet berättar Jonsson. 

4.1.2.1 Förstudie 
Vi har ingen kalkyl framme nu, förstudien får utvisa vad det innebär att köra vidare med den 
version vi har på ASW och om vi nu ska byta vad är det för kostnader vi kan bespara oss då? 
Vilka smärtor kan vi få bort med ett byta i så fall? Så får man försöka göra en så bra analys 

som möjligt utifrån det.” (Personlig kommunikation Jonsson 2014-03-10, Göteborg) 
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TOOLS Momentum AB skall göra en IT-strategisk plan för de kommande tre åren då de sett 
en brist i sin IT-plattform. Handlingsplanen är att börja kartlägga vad de har idag för att få 
klarhet i hur de olika delarna fungerar, för att sedan identifiera brister. Utifrån bristerna 
skapas det ett behov som systemlösningen sedan ska täcka. Norlinder uppskattar att en 
kartläggning och identifiering kommer att göras under 2014 för att sedan år 2015 ta hjälp 
externt, som då kan ge alternativ och visa på möjligheter med ett nytt system. En investering i 
ett nytt affärssystem uppskattar han kan ske i slutet av 2015 eller under 2016. Jonsson menar 
att de måste börja med en förstudie innan de kan fundera över när investeringen ska ske. 
Liksom Norlinder nämner han identifieringen av en plan som ska sträcka sig tre år framåt för 
att ta fram en IT-strategi där det skall ingå förstudie och kartläggning. 

”Vad har vi för behov? Fyller vi det idag? Hur har vi löst det när man börjar få för mycket 
kringsystem som vi måste underhålla? Någonstans kommer man väl till en punkt där man måste 
försöka byta, och försöka få in allt i samma system. Eller så kommer vi att komma fram till att 
det fungerar ganska bra som det är, och att vi jobbar kvar med ASW som kärna. Så ser vi bara 

till att vi har ett verkstadssystem som pratar med ASW på rätt sätt. Men det är ganska så 
komplext många gånger.” (Personlig kommunikation Jonsson 2014-03-10, Göteborg) 

TOOLS Momentum AB har redan börjat arbeta med en förstudie och det är Ask-Lindgren 
som ansvarar för denna. Hon berättar vid vår telefonintervju att hon börjar med att studera hur 
de idag arbetar på TOOLS Momentum AB, för att sedan förhöra sig om att det är så processen 
verkligen skall fungera. Hon ser även till hur systemens grunduppsättningar ser ut och 
fungerar. Hon vill se möjligheterna från grunden i systemen utan att behöva skruva på 
någonting och förklarar att det vid denna fas kan innebära att en process som idag fungerar 
bra kan behöva ändras för att fungera optimalt. Därför tänker hon börja förstudien med att 
göra en processtudie. Det finns funderingar kring att ha ett frågeformulär för användare för att 
få en bra bild över hur dessa arbetar. Men Ask-Lindgren menar att det finns både för- och 
nackdelar med detta. 

”Eftersom jag jobbar mycket inom support märker jag att det är många viljor. Detta beror på 
att det nästan finns lika många viljor som det finns anställda.” (Personlig kommunikation Ask-

Lindgren 2014-03-14, Göteborg) 

Norlinder förklarar att beslutet om att göra en förstudie först förankras i ledningsgruppen. 
Eftersom TOOLS Momentum AB identifierat brister har beslutet redan fattats. I förstudien 
skapas sedan en handlingsplan för att få fram beslutsunderlag, som sedan diskuteras i 
ledningsgruppen. När detta är klart kommer de att lyfta frågan till styrelsen och Norlinder 
påpekar att det i dagens läge även kommer att lyftas till koncernens styrelse. 

Systemet måste vara byggt och designat efter TOOLS Momentum AB’s behov säger Ask-
Lindgren och berättar att valet av system faller på vad som passar deras processer. Eftersom 
flera system på ett eller annat sätt kan matcha företagets behov handlar det i slutändan om en 
prisfråga. Denna innefattar den totala kostnaden med alltifrån de olika typer av hårdvara som 
krävs, till totalkostnad för de mjuka delarna. Ask-Lindgren ger exempel på att affärssystemet 
M3, som används inom merparten av koncernen, kräver en speciell server som är en mycket 
kostsam lösning. TOOLS Momentum AB kommer således att även beräkna detta i 
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beräkningen av kostnader och vid beslutet för investeringen försöka väga totalkostnaden till 
företagets behov.  

4.1.3 Investering i affärssystem 
”Sen är det ju lite svårt när vi pratar om affärssystem, för det kan ju vara mer saker som vi 

måste räkna på, alternativet är ju att vi inte kan driva verksamheten. Så någonstans måste vi 
investera i ett nytt affärssystem. Då är frågan hur lång tid man är villig att vänta, med tanke på 

den risk som man bygger upp.” (Personlig kommunikation Norlinder 2014-03-10, Göteborg) 

En investering i ett affärssystem bör anpassas till en lämplig situation för implementering av 
affärssystemet enligt Jonsson. Jonsson berättar att implementeringen skulle vara bra att 
genomföra när de har mindre att göra, exempelvis under en lågkonjunktur, men säger att de 
även kan tänka sig att investera när de har mycket att göra på grund av att de då har resurser i 
form av kapital tillgängligt. Detta möjliggör att de kan tillsätta extraresurser i form av inhyrda 
konsulter. Han nämner vidare att det finns både för- och nackdelar med båda tankesätten. 
Antingen har de ett bra resultat i botten och har råd att göra en investering samt köpa fler 
tjänster. Eller så har de ett sämre resultat och lite mindre kapital för att genomföra 
investeringen, vilket ändå är en bra tidpunkt eftersom de kan behålla personal under 
implementeringen.  

Norlinder är i dagsläget är osäker på när de kommer att investera i ett nytt system. Han 
förklarar att de som säljbolag kan vara ute och bearbeta sina kunder under två perioder; från 
slutet av januari fram till början på juni samt från september fram till början av december. 
Norlinder säger att de redan idag planerar sin internutbildning på de perioderna som inte är 
högintensiva mot kund. I de bästa av världar skulle de därför göra affärssystembytet mellan 
juni och augusti, problemet är att det inte är många som jobbar då. Vidare förklarar Norlinder 
att de förmodligen inte har möjlighet att påverka vilken tidpunkt implementeringen kommer 
att ske. När de väl sätter igång med implementeringen kommer systemet att rullas ut, och det 
får ta den tid det tar.  

Jonsson säger att de kommer använda sig av olika beräkningsmodeller när de räknar på 
investeringen. När de startar med implementeringen kommer de ha räknat på vad 
totalkostnaden (TCO) är och vad de tror att de kan få igen (ROI). Norlinder säger att de 
givetvis kollar på totalkostnaden (TCO) och på när de har räknat hem investeringen (Pay-off 
metoden). Vidare säger Norlinder att det är svårt när det handlar om affärssystem, eftersom 
alternativet kan vara att de inte kan driva verksamheten. Han säger att det då uppstår en kritisk 
punkt där de måste byta affärssystem. Då uppstår frågan hur lång tid de är villiga att vänta, 
med tanke på den risk som byggs upp med ett föråldrat system.  

Det blir en ganska svår kalkyl att göra, säger Jonsson, då de inte är vana vid att göra den typen 
av beräkningar, eftersom ett affärssystembyte är något som görs en gång var tionde eller var 
tjugonde år. Jonsson berättar att det på TOOLS Momentum AB saknas personal med den 
typen av erfarenhet som krävs för att räkna på allt vad en affärssysteminvestering kräver. Han 
nämner att konsulter och leverantörer av affärssystem bör vara duktiga på detta, och att 
TOOLS Momentum AB efter att de har gjort sin förstudie får undersöka om de ska byta 
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system och vad detta kan innebära för kostnader och intäkter. Här kan de då ta beslut utifrån 
vilka problem som kan förebyggas med ett nytt system och utifrån detta göra det en 
ekonomisk analys.  

Företaget brukar inte använda sig av metoden DCF för att räkna på framtida förväntade 
värden, då det finns enklare metoder de istället tar hjälp utav. Jonsson nämner att de ändå inte 
har kommit tillräckligt långt för att börja räkna på investeringen. Metoden DCF är inte 
optimal för dem då det finns andra parametrar som ger större osäkerhet än att försöka räkna 
på räntan. Norlinder säger, liksom Jonsson, att de kommer att använda sig av ett antal 
beräkningsmodeller som kommer att finnas med i beslutsunderlaget, men att det är för tidigt 
att säga exakt vilka. Vidare förklarar Norlinder att investeringen i slutändan ska förankras i 
styrelsen och att det då är viktigt att de har ett riktigt underlag. 

”Då är det viktigt att givetvis kolla på totalkostnaden och titta på om hur lång tid bort vi har 
räknat hem den här investeringen.” (Personlig kommunikation Norlinder 2014-03-10, 

Göteborg) 

Norlinder säger att de inte kommer att gå på priset av själva affärssystemet, utan att de ska 
väga in helheten, alltifrån att flytta över data lagrad i systemet, sätta upp det nya systemet, 
utbilda all personal och att göra alla integrationer. Vi frågar Norlinder om det var det ett 
strategiskt drag att vänta med alla uppdateringar. Han tror inte detta har haft någon större 
betydelse. 

”Skulle vi ha bytt och uppdaterat varje år så tror jag inte att vi hade varit mer lönsamma eller 
effektivare än vad vi är idag. Men det är jäkligt svårt att säga, men jag kan ju säga vi är ju 
marknadsledare i Sverige och vi är ju mest lönsamma. Sen hur mycket vi kan koppla det till 
uppgradering av affärssystem är jättesvårt att säga.” (Personlig kommunikation Norlinder 

2014-03-10, Göteborg) 
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5. ANALYS 
I analyskapitlet kommer insamlat empiriskt material att ställas mot den teori studien är baserad på. 
Syftet med analysen är att ställa TOOLS Momentum AB’s sätt att hantera en affärssysteminvestering 
mot de tillvägagångssätt som beskrivs i teorin. Vi vill konkretisera hur företaget tänker inför en 
affärssysteminvestering och analysera hur TOOLS Momentum AB gör genom härledningar från teori.  

Nedan visas en analysmodell som beskriver hur arbetet med problemformuleringen brutits ner 
genom att sammanfatta teori från de olika kapitlen i punktform som sedan jämförts med 
empiri och vice versa. Genom att göra en analysmodell har vi underlättat bearbetningen av 
analysen och kunnat se över de viktigaste detaljerna från teori och empiri från alla tre 
perspektiven. 

 

Bild 2. Egenkonstruerad analysmodell 
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5.1 Föråldrade system 
TOOLS Momentum AB sitter idag på ett system som infördes år 1999, vilket enligt Salimi 
och Dankbaar (2008) är vanligt bland företag idag då de flesta implementerade system under 
början av 1990-talet och författarna skriver att dessa system idag är föråldrade. Den snabba 
teknikutvecklingen har lett till att systemen inte hänger med i de förändrade marknads- och 
konkurrensförhållandena (Comelle-Dorda et. al., 2000). Avison och Fitzgerald (2003) skriver 
att dessa föråldrade system medför höga kostnader för både underhåll, hårdvara och mjukvara 
samt att det brister i dokumentation och tillgång på människor med kompetens för att 
underhålla systemet. Ask-Lindgren (personlig kommunikation, 14 mars, 2014) berättar att 
kostnaderna för TOOLS Momentum AB ökat då systemet är gammalt. Den äldre versionen 
har lett till att företaget har flera olika anpassningar och på så sätt måste de ofta hyra in 
externa konsulter. Anpassningarna kostar pengar men har också lett till att företaget sitter på 
vad Ask-Lindgren (personlig kommunikation, 14 mars, 2014) beskriver som ett lapptäcke av 
system. Detta gör att uppdateringar och underhåll blir svåra att arbeta med. Ranganathan och 
Brown (2006) skriver att vissa IT-investeringar är nödvändiga för att företaget skall kunna 
utvecklas eller för att organisationen skall kunna bli mer innovativ samt öka sin 
konkurrenskraft. Ask- Lindgren (personlig kommunikation, 14 mars, 2014) berättar att 
TOOLS Momnetum AB tappar fördelar som ett modernt system kan tillföra genom att arbeta 
i en föråldrad version.  

Ask-Lindgren (personlig kommunikation, 14 mars, 2014) nämner även att konsulter med 
kompetens om ASW blir allt färre, vilket även Norlinder (personlig kommunikation, 10 mars, 
2014) berättar, och säger att support kring systemet kontinuerligt minskar. Då supporten hos 
IBS (Leverantör av ASW) arbetar med en ny version är det idag inte många som kan den 
föråldrade programvaran. Men även personer på TOOLS Momentum AB med den kunskapen 
försvinner. Norlinder (personlig kommunikation, 10 mars, 2014) berättar att det inom två år 
slutar personer som idag kan systemet bäst.  

Jonsson (personlig kommunikation, 10 mars, 2014) tror inte att nyckelpersonerna som snart 
slutar på TOOLS Momentum AB är kritiskt för att ett systembyte skall vara möjligt att lyckas, 
men berättar att det kanske finns anledning att påskynda processen med investeringen för att 
ha kvar dessa personer vid övergången.  

Avison och Fitzgerald (2003) skriver att ett föråldrat system kan vara värdefullt för företaget 
då det fortfarande utför kritiska processer. Både Jonsson och Norlinder (personlig 
kommunikation, 10 mars, 2014) nämner att en av fördelarna med deras system idag är att det 
är väl inarbetat och att det finns kompetens om hur systemet fungerar, tillexempel vid 
nyanställningar. Då ASW körts länge är alla användare vana i att arbeta i systemet.   

Norlinder (personlig kommunikation, 10 mars, 2014) berättar att det första tecknet på att de 
bör byta system är en dålig integration mot kunder och leverantörer. Avison och Fitzgerald 
(2003) skriver att företag med system införda i slutet av 1990-talet upplever en kritisk punkt, 
då förändringar i omgivningen leder dem till att omfattande anpassningar i systemet måste 
göras. Norlinder (personlig kommunikation, 10 mars, 2014) berättar att någonstans kommer 



	  
	  

27	  

de till en kritisk punkt då de måste byta. Beslutsfattare måste enligt Avison och Fitzgerald 
(2003) då besvara frågan: Om de ska behålla sitt föråldrade system eller investera i ett nytt.  

5.2 Affärssystemprojekt 
Twentyman (2012) skriver att väl implementerade affärssystem som integrerar rätt typer av 
avdelningar i ett företag kan leda till att företagets CFO får ett väsentligt mycket enklare liv, 
genom att systemet automatiserar annars tidskrävande aktiviteter. Norlinder (personlig 
kommunikation, 10 mars, 2014) ger exempel på en sådan typ av effektivisering när han 
nämner att en integrering för att få bort den manuella fakturahanteringen för 
leverantörsfakturor skulle kunna reducera en heltidstjänst. För att nå detta scenario kantas 
dock projektet av flera olika typer av risker (Twentyman, 2012). 

Jonsson (personlig kommunikation, 10 mars, 2014) säger att affärssystemprojektet kommer 
att bära med sig ett hack i resultatet och att de på TOOLS Momentum kommer att ha sin 
beskärda del av problem och svårigheter som behöver hanteras under affärssystemprojektets 
gång. Jonsson (personlig kommunikation, 10 mars, 2014) berättar att han i tidigare arbete har 
erfarenhet av att de flesta projekt överskrider tid och/eller budget. Vid TOOLS Momentum 
AB’s förra affärssysteminvestering gick budgeterad kostnad på 1-2 miljoner över till 4.5-4.6 
miljoner SEK, tidsplaneringen sprack och företaget fick trycka in de sista modulerna i det nya 
systemet. Twentyman (2012) skriver att 56 % av alla affärssystemprojekt gick över budget i 
sin undersökning. De menar på att affärssystemprojektet kan komma att bli en CFO’s 
mardröm. Enligt Jonsson (personlig kommunikation, 10 mars, 2014) berodde det projekt han 
sett lyckas på att projektledaren hade bra kommunikation med alla inblandade och fick därför 
alla att arbeta, och kunde engagera både användare och övrig inblandad personal. Jonsson 
(personlig kommunikation, 10 mars, 2014) nämner att det är bra om projektledaren bryter ner 
alla uppgifter i så små delar som möjligt för att skapa delmål som enkelt kan kommuniceras. 
När kommunikationen är bra kan användarnas engagemang upprätthållas, något som Sumner 
(2000) nämner som en kritisk aspekt vid affärssystemprojekt, då flera användare och även 
chefer riskerar att förlora sitt engagemang under projektets gång.  

Sumner (2000) menar på att en kritisk faktor är att skaffa stöd från högsta ledningen i 
företaget för att få med sig dessa från början och på så vis skapa en stark projektledning redan 
från start. TOOLS Momentum AB’s affärssystemprojekt styrs i grund och botten av VD 
Norlinder och CFO Jonsson, och av chefen för verksamhetssupport Ask-Lindgren som 
identifierar brister och undersöker vad som krävs i ett nytt system. Men även om företagets 
högsta ledning ansvarar för företagets investeringsbeslut är det i koncernens styrelse frågan 
slutligen lyfts (Jonsson, personlig kommunikation, 10 mars, 2014). Jonsson berättar även att 
B&B TOOLS koncernen kan sätta sig emot beslutet om investeringen och att  TOOLS 
Momentum AB därför vill ha ett bra underlag att presentera för styrelsen. TOOLS Momentum 
AB är även styrda av koncernen gällande vilket affärssystem de kan investera i, berättar 
Norlinder (personlig kommunikation, 10 mars, 2014). Men Jonsson (personlig 
kommunikation, 10 mars, 2014) poängterar att styrelsen måste lita på att TOOLS Momentum 
AB hanterar företagets investeringsbeslut på ett korrekt sätt utifrån uppsatta mål.  
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Ask- Lindgren (personlig kommunikation, 14 mars, 2014) ansvarar för förstudien då hon är 
den som har bäst insikt i vad företaget idag har för brister i och vad som önskas i ett nytt 
system. Investeringsbeslutet är beroende av vad förstudien visar på, då det är förstudien som 
påvisar om investeringen skall genomföras enligt Magnusson & Olsson (2005). På TOOLS 
Momentum AB har de redan identifierat ett behov av ett nytt system redan innan förstudien 
genomförts, men förstudien syftar här till att kartlägga hur systemet och företagets processer 
ser ut idag samt identifiera de brister som ett nytt system skall lösa berättar Ask-Lindgren 
(personlig kommunikation, 14 mars, 2014). Enligt Jansson & Ljung (2004) är syftet med 
förstudien att undersöka om projektet skall genomföras eller inte, något som inte gäller i 
TOOLS Momentum AB’s fall då den syftar till att se vad ett nytt system kan lösa och för att 
skall få en uppfattning om investeringens ramar. 

5.3 Investering i affärssystem 
TOOLS Momentum AB kommer inför investeringsbeslutet att använda sig av olika 
beräkningsmetoder (Jonsson, personlig kommunikation, 10 mars, 2014). När de startar med 
implementeringen kommer de att ha räknat på vad totalkostnaden (TCO) är och uppskattad 
avkastning av investeringen (ROI). Det blir en svår kalkyl att räkna på då företaget inte 
vanligtvis gör sådana beräkningar och de önskar därför söka extern hjälp med detta (Jonsson 
personlig kommunikation, 10 mars, 2014).  

Return on Investment (ROI) kan användas för att rättfärdiga investeringskostnader 
(Haverblad, 2006). Det framkommer vid samtal med Norlinder (personlig kommunikation, 10 
mars, 2014) att beslutet kommer att förankras i koncernens styrelse och då kan det finnas stor 
nytta av att ha räknat fram investeringens återbetalning. Jonsson (personlig kommunikation, 
10 mars, 2014) nämner att de bör ha ett bra underlag för att motivera sitt beslut. ROI är därför 
en metod som företaget kommer att använda sig av. För att beräkna ROI krävs det en 
identifiering av de totala finansiella fördelarna för den egna organisationen, vilket subtraheras 
från den totala investeringskostnaden (Haverblad, 2006). Jonsson (personlig kommunikation, 
10 mars, 2014) berättar att det i dagsläget är svårt att räkna fram de väntade fördelarna och att 
det krävs att de räknar på TCO för att ta fram den totala kostnaden. Wu och Liou (2011) 
skriver att det är svårt att räkna på framtida förväntade fördelar vid en investering i 
affärssystem, och menar därför på att det är svårt att använda sig av traditionella beräkningar 
vid en investering i ett affärssystem.    

Total Cost of Ownership (TCO) är enligt Magnusson & Olsson (2005) en benämning för hur 
mycket exempelvis ett system kostar totalt sett till alla utgifter kopplade till investeringen. I 
kostnaden innefattas alltifrån utbildning till hård-och mjukvara som krävs för 
implementeringen. TOOLS Momentum AB kommer utifrån det behov som de identifierat se 
på totalkostnaden för detta. Norlinder (personlig kommunikation, 10 mars, 2014) uppger att 
de inte kommer att gå på priset av själva affärssystemet, utan att företaget väger in helheten. 
Detta innefattar alltifrån att flytta över data de har i det äldre systemet, sätta upp det nya 
systemet, utbilda personal samt integrera med andra system. Genom en god insikt i de totala 
kostnaderna för en investering kan organisationen göra en korrekt bedömning av hur värdefull 
investeringen faktiskt kan bli (Lundberg, 2004).  
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DCF är enligt Boddy et al., (2008) bättre lämpad för beräkningen av kostnader än exempelvis 
ROI, med fokus på att pengarna i sig har ett värde. Här beräknas kostnader och avkastning 
över hela den förväntade livslängden med korrigering för det faktum att långt framtida 
avkastning är mindre värt än direkt realiserade fördelar. Metoden DCF är inte en relevant 
metod för TOOLS Momentum AB då räntan i förhållande till osäkerheten gällande övriga 
parametrar endast är en liten faktor (Jonsson, personlig kommunikation, 8 april, 2014). 
Norlinder (personlig kommunikation, 10 mars, 2014) säger att de beräkningarna är svåra att 
göra. Då företaget gärna inte använder sig av sådana typer av uträkningar ses en metod som 
DCF inte som optimal för att beräkna denna typ av investering. 

Wu et al., (2009) skriver att investering i ett affärssystem är osäkra till sin natur med flera 
typer av risker, därför är traditionella beräkningar som används för att beräkna 
investeringsprojekt inte optimala vid affärssysteminvesteringar. Dessa metoder utgår ifrån 
passiva beslutsfattare som inte dynamiskt agerar gentemot den föränderliga 
investeringsmiljön och innebär oftast uppskattningar av framtida förväntade kassaflöden. Wu 
et al., (2009) skriver därför att dessa metoder är opassande för att beräkna teknologiprojekt. 
Jonsson (personlig kommunikation, 8 april, 2014) menar på att metoder för att räkna på ränta 
inte i dagslägen används av företaget då förändringar i ränta är en såpass liten parameter sett 
till helheten och andra osäkra faktorer. Nuvärdemetoden och Annuitetsmetoden är inget 
TOOLS Momentum AB använt sig av idag. Varken Jonsson eller Norlinder (personlig 
kommunikation, 10 mars, 2014) nämner någon av dessa beräkningsmodeller när vi frågar om 
vilka metoder de kommer att använda sig av för att räkna på affärssysteminvesteringen. Detta 
skulle kunna bero på att de inte har kommit tillräckligt långt med förstudien för att ha börjat 
räkna på investeringen mer ingående. När de har mer klarhet i investeringen och kan börja 
räkna på mer exakta siffror kanske de kan ta hjälp av beräkningsmetoder som räknar på 
kalkylränta.  

De nämner istället Pay-off metoden, som Andersson et al., (2011) skriver är den allra enklaste 
av beräkningsmetoder och som används vid mindre investeringar, detta kan bero på att de inte 
är vana vid att göra såpass stora och komplexa investeringar, något Jonsson (personlig 
kommunikation, 10 mars, 2014) nämner.  

Att företaget inte nämner Nuvärde- eller Annuitetsmetoden kan också bero på, som Wu et al., 
(2009) skriver, att metoderna beräknas genom en uppskattning av den förväntade livslängden 
för investeringen. Med den snabba teknikutvecklingen är det svårt att avgöra huruvida 
investeringen kommer att bli lönsam då tekniken snabbt kan bli omodern och att vikten av att 
ligga i framkant hela tiden hänger över företagen (Lindvall, 2001).  

Det är också vanligt att det vid en investering räknas med enklare metoder först (Johansson & 
Samuelsson, 1997). Det kan också bero på att de som skall räkna på investeringen i ett sådant 
komplext projekt vill förenkla så mycket som möjligt. Det upplevs inte som relevant för 
TOOLS Momentum AB att räkna på en ränta som kan differera sig några procent när de, om 
projektet går fel, kan förlora allt investerat kapital. Däremot kommer de att ta hjälp av olika 
beräkningsmetoder för att ha en utgångspunkt vid diskussion kring investeringen, och således 
kan dessa beräkningar ses som ett komplement till de andra faktorerna som också avgör 
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investeringen i ett nytt affärssystem. Detta beskrivs även av Johansson och Samuelsson 
(1997) då beräkningsmetoder bör kompletteras med både icke ekonomiska värden och med 
känslighetsanalyser. Även Wu et al., (2011) föreslår känslighetsanalyser som komplement 
men menar på att dessa två i kombination inte är tillräckligt vid investeringar i affärssystem.  

Ranganathan och Brown (2006) skriver att beräkningar på investering i affärssystem måste 
beakta både den funktionella och fysiska omfattningen av systemet. Utan dessa båda 
perspektiv kan inte en beräkning göras gällande förmåner företaget kan generera utifrån det 
nya systemet. TOOLS Momentum AB kartlägger vad de har för brister idag och vad som 
önskas av ett nytt system, därmed får de en klarhet i vad det nya systemet kan innebära för 
fördelar. Genom att de får ett helhetsperspektiv på investeringen i ett nytt system kan de fatta 
ett bra beslut om investeringen.  

För att göra en korrekt bedömning av investeringen i affärssystem behöver fördelar med det 
nya systemet ha identifierats (Ranganathan och Brown, 2006). När dessa då kan realiseras 
påverkar beräkningarna och tillexempel Pay-off perioden för investeringen. När dessa fördelar 
realiseras beror enligt Ranganathan och Brown (2006) på projektets komplexitet, när det 
startas och hur komponenterna integreras. Genom TOOLS Momentum AB’s förstudie önskar 
Ask-Lindgren (personlig kommunikation, 14 mars, 2014) se hur ett nytt system bör integreras, 
när i tiden de bör starta projektet och vad som innefattas i projektet. Detta innebär, utifrån 
Ranganathan och Browns (2006) teorier, att en gedigen förstudie krävs för att kunna göra en 
beräkning på en investering i ett affärssystem. Om uppskattningarna som görs i förstudien blir 
fel kommer de grundvärden som en investeringsberäkning baseras på bli fel. Enligt Johansson 
och Samulesson (1997) blir en investeringskalkylering värdelös om grundvärden inte 
uppskattas med exakthet.     

Om intäkter fördelas över en lång period är det traditionellt sätt bra att räkna på kalkylränta 
(Johansson & Samuelsson, 1997). Enligt McDonald och Siegel (1986) är en traditionell 
investering fördelaktig att göra då värdet av fördelarna är tillräckligt mycket större än 
kostnaderna relaterat till förändringen. Men vid investeringar i affärssystem är det inte så 
enkelt som att med hjälp av traditionella beräkningsmodeller räkna på när investeringen betalt 
sig själv eller om hur lång tid nettointäkterna överstiger anskaffningsutgifterna då en 
investering i ett affärssystem styrs av andra faktorer (Wu et al. 2009). Dessa faktorer kan 
innebära att även om alla de traditionella beräkningsmetoderna visar på att en investering inte 
bör ske, kan verkligheten visa på något helt annat, då Ranganathan och Brown (2006) skriver 
att vissa IT-investeringar är tvingande för att företaget skall kunna utvecklas eller öka sin 
konkurrens- och innovationskraft. Det kan exempelvis handla om att man, enligt Norlinder 
(personlig kommunikation 10 mars 2014) måste investera för att kunna fortsätta driva sin 
verksamhet.  
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6. SLUTSATS 
I detta avslutande kapitel besvarar vi vår frågeställning utifrån analys av teori och empiri 
som tidigare presenterats i denna studie. Kapitlet avslutas med en konkretisering av vad vi 
fått fram genom studien och vad framtida studier skulle kunna behandla inom området.  

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur TOOLS Momentum AB hanterar 
en affärssysteminvestering. Syftet var även att bryta ner och diskutera problemet utifrån tre 
rubriker, föråldrade system, affärssystemprojekt och investering i affärssystem. 

Detta arbete startade med följande problemformulering:  

Hur hanteras en affärssysteminvestering på TOOLS Momentum AB? 

6.1 Föråldrade system 
TOOLS Momentum AB har utifrån sitt föråldrade system sett brister i hur systemet de senaste 
13-14 åren har anpassats efter hur organisationen har förändrats. Integrationen mot kunder 
och leverantörer har förbisetts, vilket är ett första tecken på att det nuvarande föråldrade 
affärssystemet bör bytas ut. Utöver integrationen är höga kostnader för underhåll ytterligare 
ett tecken på att ett nytt affärssystem bör införskaffas. I samband med alla 
specialanpassningar som gjorts under åren har komplexiteten i det nuvarande systemet ökat, 
vilket har resulterat i stora risker när nya anpassningar ska göras. Önskan om ett nytt system 
med rena flöden, med bättre integration och lägre kostnader har på så sätt växt fram. Detta har 
nu lett till att företaget lyft frågan om en investering i ett nytt affärssystem. Norlinder 
uttrycker att de tillslut kommer till en punkt där de måste byta affärssystem.  

6.2 Affärssystemprojekt 
Vi har fått fram att TOOLS Momentum AB hanterar en affärssysteminvestering genom att 
utse en person, i detta fall chefen på verksamhetssupport, Ask-Lindgren, som arbetar med en 
förstudie för att kartlägga behovet av ett nytt system. Vi kan efterlikna detta med de strategier 
som Sumner (2000) lyfter fram för att minimera risker i affärssysteminvesteringar då TOOLS 
Momentum AB identifierar strategier och önskar hjälp utifrån för att hantera både beräkningar 
och implementering men även för att se hur liknande projekt gått till och kunna dra nytta av 
detta. De förankrar beslutet i högsta ledningsgruppen men även i koncernens styrelse för att få 
med sig de ledande organen från början. Detta är alla delar i Sumners (2000) strategier. Vår 
uppfattning är att det finns ett engagemang på TOOLS Momentum AB, framförallt inom 
högsta ledningen där Norlinder sitter som VD. Då han är kunnig på området och har stor 
erfarenhet både om företaget men också om affärssystem i allmänhet ser vi det som en fördel 
då Benaroch och Kauffman (2000) nämner ledarens intuition som viktigt, vilket även beskrivs 
som ett viktigt komplement till beräkningsmodeller vid investeringsbedömningar.  

Vår uppfattning är att investeringen baseras på förstudien som Ask-Lindgren gör, men hon tar 
inte hänsyn till beräkningar och investeringen sett ur ett ekonomiskt perspektiv utan 
identifierar endast behovet av ett nytt system. De andra två delarna hänvisas till CFO Jonsson 
och VD Norlinder, dock ska även koncernen säga sitt innan investeringen kan genomföras. 
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För att få igenom investeringsbeslutet används tidigare erfarenheter av hur andra projekt 
misslyckats eller lyckats, vilka risker som kan uppstå och vilka kritiska faktorer som bör tas i 
akt, detta för att investeringen skall kunna genomföras och bli så lyckad som möjligt. Genom 
att studera hur systerbolag gör och har gjort och vilka alternativ som finns inom koncernen 
beräknas nyttan med hjälp av olika modeller för att sedan få igenom beslutet i koncernens 
styrelse. Vi anser att VD Norlinder är engagerad och involverad, och att detta kan bidra till att 
investeringen blir lyckad. Han har god insikt i, och kunskap om verksamheten, vilket vi anser 
beror på att han arbetat inom flera olika delar av företaget. Vi anser att förstudien är kritisk 
vid investeringsbeslutet för TOOLS Momentum AB.  

6.3 Investering i affärssystem 
Studien på TOOLS Momentum AB visar på flera olika parametrar företaget måste ta hänsyn 
till inför en eventuell investering. För att investeringen skall vara lönsam krävs det att 
användarna är med på förändringen, att det föråldrade systemet är otillräckligt eller att 
förväntade fördelar med ett nytt system kan påvisas. Val av system och vad som önskas med 
detta påverkar hur stor investeringen blir och det är kritiskt att detta styr investeringen.  

TOOLS Momentum AB kommer att använda sig av TCO för att beräkna totalkostnaden av 
investeringen och ROI för att få ett mått på när affärssysteminvesteringen har återbetalats sig 
själv. Enligt Norlinder kommer de inte att gå på själva priset av affärssystemet, de kommer att 
väga in helheten och ta hänsyn till andra faktorer som till exempelvis utbildning och underhåll 
av systemet. Jonsson säger att en kalkyl av detta slag kommer bli svår att göra eftersom att de 
inte är vana vid att göra denna typ av beräkningar på grund av att en affärssysteminvestering 
sker sällan och att de saknar personal med den erfarenhet som krävs för att göra kalkylen. 
TOOLS Momentum AB önskar därför anlita externa konsulter för att kunna sammanställa ett 
bra beräkningsunderlag.  

Slutligen anser vi att TOOLS Momentum AB hanterar investeringen i ett affärssystem utifrån 
logik och erfarenhet. Det vi fått fram genom studien är att företaget noggrant undersöker 
behovet av nytt system och vilket detta kan komma att bli genom förstudien. De använder, 
och kommer att använda sig av beräkningsmodeller som de anser relevanta för en eventuell 
investering i ett nytt affärssystem. Detta innebär att de i dagslägen tänker utesluta metoder 
som kräver beräkningar av ränta eller någon form av exakt uppskattning av projektets 
livslängd eller andra parametrar som är svåra att uppskatta. Det som påverkar är i största grad 
risken med det gamla systemet och att de kan hamna i en situation då de inte kan fortsätta att 
driva verksamheten. Genom en medvetenhet om investeringens omfattning utifrån TCO och 
ROI kan ledningsgruppen fatta ett beslut baserat observationer och tidigare erfarenheter men 
framförallt på företagets situation och nuvarande system. Dessa slutsatser är inga generella 
slutsatser utan gäller specifikt för TOOLS Momentum AB.   
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6.4 Studiens bidrag 
- Wu & Liou (2011) föreslog studier på verkliga fallföretag, denna studie är baserad på 

TOOLS Momentum AB 
- Insikt i hur TOOLS Momentum AB hanterar en affärssysteminvestering 
- Insikt i hur en investering i affärssystem kräver fler aspekter än vid en traditionell 

investering där fokus till stor del ligger på beräkningar. Skillnader så som ökad vikt 
vid förmåga till att känna av bransch och rätt situation för investeringen, förutse och 
avväga risker och att känna av både företag och användare gör traditionella 
beräkningsmetoder underordnade vid beslutet om investering i affärssystem 

- Insikt i att teori ofta beskriver förenklingar av verkligheten, genom att studera verkliga 
fallföretag kan en större insikt ges i hur en investering i affärssystem faktiskt hanteras 
på ett företag  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Under denna studie har vi försökt uppmärksamma hur TOOLS Momentum AB hanterar en 
investering i ett affärssystem. Vi tycker det hade varit intressant om fortsatt forskning kan 
studera mer generella faktorer som kan påverka investeringen för att ta fram beslutsunderlag 
inför en investering i affärssystem till en bredare målgrupp. Det hade också varit intressant att 
belysa hur det i redovisningen kan göras avdrag för en investering i ett affärssystem och andra 
sätt att påverka utfallet rent resultatmässigt. Intresset för detta ligger i hur resultatet är en 
påverkande faktor både för koncern och för beslutsfattarens egen uppfattning om när en 
investering skall våga göras.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide för CFO och CEO TOOLS Momentum AB 
Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat på TOOLS Momentum? 
2. Vad har du för tidigare erfarenhet av att arbeta med implementering av affärssystem?  

 
Föråldrade affärssystem 

1. Hur länge har ni haft det nuvarande affärssystemet? 
2. Vilka för- respektive nackdelar skapar det systemet ni har idag? 
3. Hur nära är ni enligt dig ett byta av system? Har ni redan kontaktat leverantörer? 
4. Hur går ni tillväga vid val av nytt system? 
5. Har du tänkt på när i tiden det passar bäst att investera i ett nytt system? 
6. Har ni räknat på vad det gamla systemet kostar om ni väntar eller funderat kring 

uteblivna nyttoeffekter då ni väntat med en uppgradering? 

Affärssystemprojekt 

7. Vad önskar ni åstadkomma med ett senare system? 
8. Finns det funktioner ni saknar i det gamla som ni vill ha i det nya? 
9. Kommer ni ändra hela det gamla systemet och integrera alla delar av Momentum? Dvs 

säljares system påverkas också? 
10. Påverkar detta er verksamhet i Norge och Danmark också? Påverkar detta också när i 

tiden? Har de samma system som er idag? 
11. Hur mycket inkluderas och påverkar medarbetare/användares åsikter och önskemål vid 

valet av system? 
12. Tar ni i akt hur mycket tid som går förlorat av ordinarie arbetsuppgifter till upplärning 

vid val av tidpunkten för implementering? 
13. Hur valde ni sist ni implementerade, varför då, varför det systemet? Hur gick det?  
14. Väntar ni med att investera på grund av oro att projektet skall misslyckas? 
15. Har ni funderat kring integration av kunskap som finns i det gamla systemet till det 

nya? 
16. Tar ni hänsyn till produktionssvängningar då det frigörs arbetskraft som skulle kunna 

användas till upplärning osv?   

Investering i affärssystem  

1. Hur mycket budgeterar ni för investeringen?  
2. Har ni någon metod för att beräkna investeringsnytta eller kostnader? 
3. Brukar ni tänka på ROI, TCO eller DCF vid investeringar eller har ni andra metoder? 
4. Hur går beslutsprocessen till vid en större investering? 
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5. Blir detta den största investeringen ni gör? 
6. Hur mycket påverkar koncernen, måste ni förankra beslutet högre upp?  
7. Är det goda resultatet för Momentum en för-eller nackdel? (tex vill man inte påverka 

ett gott resultat eller ser ni det som en möjlighet till att kunna göra investeringen?) 
8. Hur mycket tid och pengar vill ni lägga? 
9. Hur gör ni med budgetarbetet, om ni är osäkra till tidpunkt? 
10. Hur mycket kommer er omgivning påverka när ni väljer att investera, så som kunder, 

inflation och ökade krav på marknaden eller konkurrenter? 
11. Kommer ni i val av tidpunkt ta hänsyn till förändringar i mars då ni har bokslutsarbete 

och kanske inte kan lägga samma resurser på implementeringen, samt risken i att 
något blir fel under denna kritiska period?  
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Bilaga 2. Intervjuguide för chef verksamhetssupport TOOLS Momentum 
AB 
Bakgrund 

1. Hur länge har ni arbetat på TOOLS Momentum? 
2. Vad har ni för tidigare erfarenhet av att arbeta med implementering av affärssystem? 

  
Föråldrade affärssystem  

1. Hur länge har ni haft det nuvarande affärssystemet? 
2. Vilka för- respektive nackdelar skapar det systemet ni har idag? 
3. Hur nära är ni enligt dig ett byte av system? Har ni redan kontaktat leverantörer? 

Affärssystemprojekt 

1. Hur går ni tillväga vid val av nytt system? 
2. Har ni tänkt på när i tiden det passar bäst? 
3. Vad önskar ni åstadkomma med ett senare system? 
4. Finns det funktioner ni saknar i det gamla som ni vill ha i det nya? 
5. Vi har förstått att du håller i förstudien, kan du berätta om hur du tänker inför denna? 
6. Kommer ni ändra hela det gamla systemet och integrera alla delar av Momentum? Dvs 

säljares system påverkas också? 
7. Hur mycket inkluderas och påverkar medarbetare/användares åsikter och önskemål vid 

valet av system? 
8. Tar ni i akt hur mycket tid som går förlorat av ordinarie arbetsuppgifter till upplärning 

vid val av tidpunkten för implementering? 
9. Känner du oro att projektet skall misslyckas? 

Investering i affärssystem 

1. Har ni räknat på vad det gamla systemet kostar om ni väntar eller funderat kring 
uteblivna nyttoeffekter då ni väntat med en uppgradering? 

2. Hur mycket tid och pengar vill ni lägga? 
3. Kommer ni i val av tidpunkt ta hänsyn till förändringar i mars då ni har bokslutsarbete 

och kanske inte kan lägga samma resurser på implementeringen, samt risken i att 
något blir fel under denna kritiska period?  

4. Tar ni hänsyn till produktionssvängningar då det frigörs arbetskraft som skulle kunna 
användas till upplärning osv?   

 

 

	  


