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Abstrakt  

När organisationer inför ett nytt affärssystem i verksamheten behöver 
organisationerna kunna bedöma effekterna av införandet. Effekterna kan bedömas 
genom att utvärdera de mål som definierats inför projektet. Det finns utmaningar 
gällande arbetet med att utvärdera målsättningar med ett affärssystemsinförande. 
Organisationer misslyckas med att realisera definierade mål med projektet och 
processen att utvärdera målsättningarna ses som komplex.  
 
En litteraturstudie har genomförts för att beskriva organisationers arbete med att 
definiera och utvärdera mål med ett affärssystemsinförande. Empiriskt underlag har 
samlats in genom en kvalitativ intervjustudie för att få kunskap och bidra till 
förståelse för hur organisationer i praktiken arbetar med utvärdering av 
målsättningar efter systeminförandet.  
 
Studien syftar till att bidra med kunskap och skapa ökad förståelse för hur 
organisationer faktiskt arbetar med att definiera mål vid införanden av affärssystem 
och hur organisationer utvärderar målen. Studiens resultat visar att organisationer 
inte arbetar med att definiera mål och utvärdering av målen enligt litteraturens 
metoder och tillvägagångssätt. Därmed presenteras organisationers alternativa 
arbetssätt för att bedöma ett affärssystemsinförande.  
 
Nyckelord: Affärssystem, Affärssystemsinförande, Målsättningar, Utvärdering     

 

Abstract  
 
As organizations face a new ERP implementation they need to evaluate the impact of 
the ERP system. The effects can be assessed by evaluating the objectives defined for 
the project. There are challenges in the process of evaluating the objectives of the 
ERP implementation. Organizations fail to realize the defined objectives of the 
project and the process to evaluate the objectives are seen as complex. 

A literature study has been conducted to describe organizations' efforts to define 
and evaluate the goals of an ERP implementation. Empirical data were collected 
through a qualitative study to gain knowledge and contribute to the 
understanding of how organizations in practically work with the evaluation of the 
defined objectives for the system implementation. 

The study aims to provide knowledge and to create a better understanding of how 
organizations work to define objectives before an ERP implementation and how 
organizations evaluate these objectives. Results of the study show that 
organizations are not working to define the objectives or evaluate the objectives 
according to literature’s methods and approaches. Therefore the study presents 
organizations alternative approaches for assessing the ERP implementation.  
 
Keywords: ERP system, ERP implementation, Objectives, Evaluation  
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1 Inledning 

 
I avsnittet redogörs för problemområdet med hjälp av tidigare forskning och dess 
resultat. Efter en kort genomgång av studiens fokusområde presenteras studiens syfte 
som leder fram till en frågeställning.  

 
 
Ett affärssystem är ett verksamhetsövergripande system som stödjer en 
organisations processer (Gargeya & Brady, 2005). Affärssystem är ett komplext 
mjukvarusystem som lagrar och hanterar all information i en organisations olika 
avdelningar (Muscatello & Chen, 2008). Införandet av ett affärssystem är en 
omfattande process, som kräver arbete och ställer krav på förändring i en 
organisation (Beard & Summer, 2004). Organisationer avsätter kapital, tid och 
resurser för projektet att införa ett affärssystem, därmed behöver organisationer 
kunna utvärdera effekterna av systeminförandet. 
 
Tidigare forskning har betonat att organisationer bör lägga mer tid på arbetet med 
att utvärdera målsättningarna med ett affärssystemsinförande för att kunna 
kontrollera effekterna av systemet. För att veta vad som ska utvärderas behöver en 
organisation tidigt fastställa varför projektet att införa systemet genomförs och 
skapa tydliga mål för projektet (Muscatello & Chen, 2008). Målen ska utgå från 
organisationens övergripande strategi för att gå i linje med organisationens behov 
(Wei, Chien & Wang, 2005).  Målen formuleras för att visa i vilken riktning projektet 
att införa ett affärssystem ska gå samt hur organisationen ska ta sig dit (Umble, Haft 
& Umble, 2003). Olika mål realiseras efter olika lång tid i en organisation (Shang & 
Seddon, 2002). Därmed är det ett problem att organisationer bara utvärderar ett 
affärssystemsinförande direkt efter systemet är implementerat (Ram, Corkindale & 
Wu, 2013). Esteves (2009) anser att de metoder för utvärdering av 
affärssystemsinföranden som finns idag är otillräckliga. För att utvärdera målen 
med ett affärssystemsinförande måste nya metoder utvecklas (Esteves, 2009). För 
att en organisation ska kunna bedöma effekterna av systeminförandet kan 
organisationen jämföra olika värden innan och efter det att systemet har driftsatts 
(Cebeci, 2008). Utvärdering av målsättningarna är en kontinuerlig process som 
pågår från det att affärssystemet fungerar i organisationen till dess att systemet 
ersätts med ett nytt (Esteves, 2009). 

Trots att tidigare forskning har utvecklat metoder och tillvägagångssätt för hur en 
organisation kan utvärdera definierade mål med ett affärssystemsinförande finns 
det studier som visar att organisationer i praktiken inte når de mål som har 
fastställts (Eckartz, Daneva, Wieringa & Hillegersberg, 2009). Mer än hälften av de 
organisationer som inför ett nytt affärssystem misslyckas med att realisera 
definierade mål (Muscatello & Chen, 2008; Westerup & Knight, 2000). Tidigare 
forskning visar även att företag i praktiken avbryter processen att utvärdera, eller 
inte utvärderar alls (Peppard & Ward, 2004). Orsaker till att utvärderingen inte blir 
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av kan bero på tidsbrist, okunskap och brist på resurser (Häkkinen & Himola, 2008). 
 
Det behövs mer kunskap gällande hur organisationer arbetar med att utvärdera 
definierade mål med införandet av ett affärssystem (Häkkinen & Himola, 2008). Mer 
studier behövs för att förstå hur organisationer faktiskt definierar och utvärderar 
mål i praktiken för att i ett senare skede utveckla nya tillvägagångssätt för att 
utvärdera målsättningarna med ett affärssystemsinförande 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap och skapa ökad förståelse för hur 
organisationer faktiskt arbetar med att definiera mål vid införanden av affärssystem 
och hur organisationer utvärderar målen. I de fall där ingen definition av mål eller 
utvärdering av målsättningarna genomförs undersöks anledningar till det samt 
alternativa tillvägagångssätt för att bedöma affärssystemsinförandet. 
 
Studiens tänkta resultat är att redogöra för hur organisationer arbetar med 
måldefinition och utvärdering av målsättningar med införandet av affärssystem. 

1.2 Frågeställning 

Hur arbetar organisationer med utvärdering av definierade mål efter ett 
affärssystemsinförande? 
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2 Litteraturstudie 

 
Detta avsnitt redogör för den litteratur som studien utgår från. För att ge en bakgrund 
till ämnet utvärdering av målsättningar med införande av affärssystem presenteras 
först begreppet affärssystem. Därefter redogörs för projektet att införa ett 
affärssystem i en organisation, målsättningar samt utvärdering. Litteraturstudien 
avslutas med en sammanfattning som belyser identifierade teman med tillhörande 
teorier. De teman som identifieras utgör grunden för insamling av empiriskt underlag. 

 

2.1 Affärssystem 

En organisation hanterar stora mängder data och information varje dag och denna 
information måste samlas och lagras (Staehr, 2007). En del organisationer använder 
sig av datasystem som finns på olika avdelningar i organisationen och varje 
datasystem lagrar en specifik avdelnings data. Det kan bli problem när de olika 
systemen ska kommunicera med varandra. Problemen uppstår när information från 
ett system ska översättas till ett annat system (Davenport, 1998). Det är en komplex 
process som tar tid. Om olika avdelningar har svårt att dela data och information 
med varandra kan en arbetsprocess bli ineffektiv. Ett affärssystem hjälper en 
organisation att dela data och information mellan olika avdelningar eftersom 
systemet lagrar all data i en gemensam databas (Behesti, Blaylock, Henderson & 
Lollar, 2014; Muscatello & Chen, 2008). Eftersom all data lagras i samma databas 
minskar risken för kommunikationsfel mellan olika avdelningar vilket leder till 
effektivare arbetsprocesser (Davenport, 1998). 

Ett affärssystem är idag en nödvändig IT-lösning för organisationer (Al-Mashari, 
2002; Maditions, Chatzuodes & Tsairidis, 2012). Ett affärssystem är ett 
mjukvarusystem som standardiserar organisationens affärsprocesser och ger 
kontroll över verksamheten genom att visualisera data i realtid (Gargeya & Brady, 
2005). Systemet stödjer organisationer i dess affärsprocesser genom automatisering 
och integrering av data (Cebeci, 2009). Organisationens data centraliseras i en 
relationsdatabas som kan göras tillgänglig för alla användare av systemet 
(Muscatello & Chen, 2008). Ett affärssystem kan definieras som ett 
verksamhetsövergripande standardiserat systemstöd (Shang & Seddon, 2002). 
Affärssystem binder ihop en organisation och stödjer aktiviteter i ett flertal 
avdelningar. Ett affärssystem ska stödja en organisation och effektivisera 
organisationens affärsprocesser (Zare Mehrjerdi, 2010). Genom att få en helhetsbild 
av verksamheten, automatiserade processer och standardiserade lösningar kan 
bättre beslut tas, vilket kan leda till konkurrenskraft på marknaden (Gargeya & 
Brady, 2005; Lundberg, 2009). 

2.2 Införande av affärssystem 

Införandet av ett affärssystem i en organisation är en komplicerad process som 
kräver tid och resurser (Maditinos et al., 2012).  Innan ett beslut tas angående vilket 
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system organisationen ska investera i kan en förstudie genomföras (Beheshti, 
2006). När beslutet om vilket system som ska införas i organisationen är taget och 
krav för systemets funktionalitet har fastställts, övergår projektet till att 
implementera systemet i organisationen. Vid implementering av ett affärssystem 
kan problem uppstå och forskare har tagit fram kritiska faktorer för att upplysa 
organisationer om dessa problem (Eckartz et al., 2009; Muscatello & Chen, 2008; 
Westerup & Knight, 2000). För att en organisation ska ha möjlighet att realisera 
förväntade målsättningar med ett affärssystemsinförande bör resurser tilldelas 
arbetet efter implementeringen (Willis & Willis-Brown, 2002). Det är först efter en 
affärssystemsimplementering som en korrekt utvärdering av uppsatta mål kan 
utföras (Zhu, Li, Wang & Chen, 2010). 
 
Projektet att införa ett affärssystem i en organisation kan delas in i fyra faser, 
planeringsfasen, projektfasen, stabiliseringsfasen och underhållsfasen (Luo & 
Strong, 2004; Markus & Tanis, 2000 ). Ett affärssystem förknippas med 
standardisering. Eftersom systemet möjliggör för en organisation att ha 
standardiserade affärsprocesser resulterar detta i en mängd olika fördelar och är en 
av orsakerna att organisationer investerar i ett system (Bendoly & Schoenherr, 
2005; Staehr, 2007). Fördelar som organisationer kan uppnå med stöd från ett 
affärssystems funktionalitet motiverar organisationer till att införa ett affärssystem 
(Al-Mashari, 2002). Innan en organisation väljer att införa ett affärssystem bör en 
noggrann inledande analys genomföras och en plan för förvärvet och 
genomförandet utvecklas (Beheshti, 2006). Dessa aktiviteter är delar i en förstudie 
och genomförs i planeringsfasen (Markus & Tanis, 2000). I planeringsfasen kan 
organisationen jämföra olika system och leverantörer, utveckla en affärsplan med 
argument för investeringen och fastställa mål med systemet. Under arbetet i fasen 
kan problem uppkomma och ett vanligt förekommande problem är att 
organisationens mål och förväntningar på systemet är ofullständiga eller felaktiga 
(Markus & Tanis, 2000). Genom kunskap om vilka problem som kan uppstå kan en 
organisation undvika faktorer som leder till att deras mål med införandet av ett 
system inte realiseras. En kritisk faktor som ofta förekommer är att ha tydliga mål. 
Organisationer måste i ett tidigt stadium noggrant definiera varför affärssystemet 
ska införas och definiera tydliga mål, förväntningar och resultat med projektet 
(Umble et al., 2003; Somers & Nelson, 2001; Law, Chen & Wu, 2010). Hur väl 
aktiviteterna i planeringsfasen har utförts blir synligt i nästa fas (Markus & Tanis, 
2000). 
 
Projektfasen är fasen där systemet implementeras i organisationen. Med 
implementering menas att systemet konfigureras och presenteras för användarna. 
För att nå framgång i fasen bör organisationen hålla projektkostnaden efter avsatt 
budget och färdigställa projektet enligt tidsplaneringen som definierades i 
planeringsfasen (Markus & Tanis, 2000). Implementering av ett affärssystem är en 
komplicerad och tidskrävande process. En anledning till att implementeringen tar 
lång tid är för att affärssystemet ska integreras med organisationens nuvarande 
system (Umble et al., 2003). Organisationer når inte alltid de mål som satts upp inför 
en affärssystemsimplementering. Mer än 70 procent av de företag som har 
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implementerat ett affärssystem misslyckas med att hämta hem förväntade fördelar 
och förverkliga målen (Eckartz et al., 2009; Esteves, 2013; Gargeya & Brady, 2005). 
Eckartz et al. (2009) nämner att det finns brist på riktlinjer som visar hur 
organisationen kan fastställa mål med införandet av ett affärssystem. För att en 
organisation ska ha möjlighet att åstadkomma full kapacitet och uppnå målen, 
behöver tid läggas på stadierna efter implementeringen (Willis & Willis-Brown, 
2002). 
 
När en organisation har implementerat ett affärssystem övergår projektet med 
införandet till stabiliseringsfasen. Stabiliseringsfasen är den fas där organisationen 
kommer till rätta med systemet. Fasen är slut när organisationens dagliga 
aktiviteter går att utföra i systemet (Markus & Tanis, 2000). Kort sagt är detta den 
fas när systemet börjar användas, där felen från tidigare faser synliggörs och nya fel 
uppkommer (Law et al., 2010). Organisationer har lyckats i fasen och med 
införandet av systemet när det tar kort tid innan nyckeltal uppnår normala eller 
förväntade nivåer (Markus & Tanis, 2000). 
 
Den sista fasen, underhållsfasen, pågår från det att systemet har satts i drift tills dess 
att systemet ersätts med ett annat. Fasen syftar till att ge löpande underhåll, 
användarstöd och uppgraderingar till systemet. Organisationer lägger inte 
tillräckligt med resurser på arbete i underhållsfasen och mer fokus bör läggas på 
arbetet i fasen (Law et al., 2010). Först i denna fas kan organisationen se vilka mål 
som har uppfyllts med affärssystemsinförandet och sedan utvärdera målen (Markus 
& Tanis, 2000). I underhållsfasen kan organisationen utvärdera om de uppnått det 
förväntade resultatet med projektet som till exempel att sänka IT-driftkostnader 
eller minska lagerkostnader.  Efter att ha utvärderat målen kan nästa steg för att 
genomföra teknik och affärsförbättringar planeras (Markus & Tanis, 2000). Det är 
vanligt att organisationer misslyckas eller avbryter processen att utvärdera. Orsaker 
kan vara tidsbrist, otillräcklig budget eller brist på kunskap (Häkkinen & Hilmola, 
2008). För att en utvärdering av målen med en affärssystemsimplementering ska ge 
en rättvisande bild måste organisationer ta sig igenom denna fas (Zhu et al., 2010). 

2.3 Målsättningar med affärssystem 

För ett lyckat införande av ett affärssystem i en organisation krävs en tydlig 
definition av mål med projektet. Definition av mål är en faktor som kan vara 
avgörande för projektets framgång (Finney & Corbett, 2007; Umble et al., 2003). För 
att öka möjligheterna med att en organisations målsättningar med införandet ska 
realiseras behövs tid och resurser läggas på arbetet med att definiera målen 
(Somers & Nelson, 2001). 

2.3.1 Måldefinition 

En organisation bör definiera strategiska mål innan införandet av ett affärssystem i 
verksamheten (Muscatello & Chen, 2008). Organisationens förståelse för strategiska 
mål är en faktor som kan avgöra om ett affärssystemsinförande blir lyckat eller 
mindre lyckat. Nyckelpersonerna i organisationen måste skapa en klar gemensam 
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vision av hur företaget ska agera för att kunna uppnå sina mål framöver. De 
strategiska målen ska vara tydligt definierade med förväntningar och leverabler för 
att organisationen sedan ska kunna definiera varför ett affärssystem ska 
implementeras och vad det ska stödja verksamheten med (Finney & Corbett, 2007; 
Hailu & Rahman, 2012; Umble et al., 2003). Målen med att införa ett affärssystem i 
verksamheten ska sedan utformas utifrån organisationens policy och strategi. 

Målsättningar med ett affärssystem kan delas in i projektmål och effektmål. För ett 
lyckat projekt bör dessa mål gå i linje med organisationens strategi. Projektmål 
innefattar mål för hur organisationen ska gå tillväga för att uppnå effektmålen med 
systemet. Effektmål är mål på förväntat resultat och vad systemet ska bidra med 
(Hailu & Rahman, 2012). Målen ska formuleras så att de är specifika och 
operationella för att indikera i vilken riktning projektet ska gå (Somers & Nelson, 
2001). Vid ett affärssystemsinförande bör en organisation bestämma vilka mål som 
ska uppnås med systemet och hur funktionaliteten i systemet kan stödja 
verksamheten i att uppfylla målen (Scheer & Habermann, 2000). Tre mål som är 
viktiga och vanligtvis definieras är tid, kostnad och syfte (Ram et al., 2013). Syften 
som formuleras är sällan tydliga och innehåller ingen plan för 
affärssystemsinförandet vilket leder till att målet oftast inte realiseras (Somers & 
Nelson, 2001).  

Det finns olika tillvägagångssätt för att fastställa och klargöra målen. Det är skillnad 
på mål och krav med att införa ett affärssystem. Mål kan formuleras efter 
organisationers förväntningar och förhoppningar på vad systemet ska bidra med 
(Tonnquist, 2014) medan krav fastställer vilka aktiviteter, funktioner och processer 
som måste fungera (Law et al., 2010). Organisationens mål och krav med systemet 
kan sammanställas och dokumenteras i en kravspecifikation. En kravspecifikation 
genererar betydelsefulla fördelar mest gällande att hålla gränserna för tid, budget 
och kvalitet för affärssystemsprojektet. Karaktärsdrag för en kravspecifikation är att 
definiera syfte och mål för projektet att införa ett system, samt olika mätetal för hur 
det sedan ska utvärderas. Huvudsaken är inte att kravspecifikationen innehåller alla 
moment utan att dokumentera uttalade specifika mål och krav med projektet 
(Daneva, 2004).                      

En fördel med affärssystem är att systemet möjliggör att organisationen kan 
effektivisera sina affärsprocesser (Al-Mashari, Al-Mudimigh, Zairi, 2003). För att 
uppfylla de mål som fastställts inför en implementering är det viktigt att 
organisationen väljer ett affärssystem som går i linje med verksamhetens behov. 
Organisationen bör anpassa sina processer efter systemet eller anpassa systemet 
efter aktiviteterna i verksamheten för att utnyttja affärssystemets fulla kapacitet 
(Kroenke, 2012). Lyckas organisationen med detta kan ett affärssystem stödja 
organisationen i att uppnå de mål som fastställts för projektet att införa ett 
affärssystem i organisationen (Al-Mashari et al., 2003). 

Målsättningar med att införa ett affärssystem skiljer sig från företag till företag. De 
mål som definieras i organisationen kan gälla operativ-, lednings-, strategisk-, IT-
infrastruktur- och/eller organisatorisk nivå (Shang & Seddon, 2002). Gemensamt 
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för de flesta organisationer är att de definierar både finansiella och icke-finansiella 
mål. Finansiella mål är de mål som syftar till att affärssystemet ska minska 
kostnader direkt inom organisationen. Exempel på finansiella mål en organisation 
kan ha fastställt inför ett affärssystemsinförande är minskade driftskostnader, 
minskade administrationskostnader och minskade lagerkostnader.  Icke-finansiella 
mål är de mål som minskar organisationens kostnader indirekt som till exempel 
minskade datafel, effektivisering av affärsprocesser och bättre resursfördelning 
(Chand et al., 2005; Hailu & Rahman, 2012). Minskade datafel och effektivisering av 
affärsprocesser kan i sin tur leda till reducerade avvikelser i företagsrapporter och 
kortare handläggningstider, vilket sparar organisationen tid (Bendoly & Schoenherr, 
2005). 

Vanligtvis formuleras en organisations målsättningar efter brister i organisationens 
nuvarande system eller efter något som saknas eller kan förbättras. Mål kan även 
formuleras efter de fördelar organisationen är medvetna om att de kan utvinna med 
hjälp av ett affärssystem. En studie av Olhager och Selldin (2003) visar att de 
vanligaste målen med att implementera ett nytt affärssystem i en organisation är att 
ersätta ett äldre system (Xu, 2011), uppnå strategiska fördelar, förenkla och 
standardisera processer i systemet och förbättra samverkan och kommunikationen 
med leverantörer och kunder. 

2.3.2 Målrealisering 

En lyckad implementering av ett affärssystem garanterar inte att organisationens 
målsättningar med projektet realiseras. Systemet måste underhållas för att kunna 
tillfredsställa organisationens krav (Law et al., 2010). Att identifiera och realisera 
målsättningar med införandet av ett affärssystem är svårt (Schubert & Williams, 
2009). Det är omöjligt för en organisation att utvärdera om de fastställda målen 
inför ett affärssystemsinförande i verksamheten har uppfyllts direkt efter 
implementeringen. Olika mål realiseras efter olika lång tid i systemets livscykel och 
därmed måste organisationer vara medvetna om vilka mål som ska mätas och 
utvärderas när, för att utvärderingen ska ge en rättvisande bild av graden av 
måluppfyllelse (Velcu, 2010).  

Eftersom det tar olika lång tid för mål att uppfyllas är det i underhållsfasen arbetet 
med att säkerställa att målen realiseras sker (Esteves, 2009). För ett lyckat arbete 
med att realisera målsättningar med införandet av ett affärssystem i en verksamhet 
behövs tillvägagångssätt för att samla in information över tid. Organisationer 
behöver kunna jämföra information från olika tidpunkter för att kunna fastställa om 
målen uppfylls och för att kunna identifiera i vilka områden målen har realiserats 
och inte (Schubert & Williams, 2009).   
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2.4 Utvärdering av affärssystem 

Det tar olika lång tid för mål att realiseras, om de realiseras överhuvudtaget (Shang 
& Seddon, 2002), vilket medför att processen att utvärdera målen blir komplicerad 
(Zhu et al., 2010).  Införandet av ett affärssystem kan bedömas som lyckat eller 
misslyckat utefter projektet som helhet eller utefter graden av måluppfyllelse. 
Organisationer behöver metoder och verktyg för att utvärdera olika mål, vid olika 
tidpunkter, för att kunna arbeta med utvärdering av mål efter ett 
affärssystemsinförande (Esteves, 2009). Målen måste vara mätbara för att 
organisationen ska kunna jämföra resultatet av mätningen innan och efter 
systeminförandet (Zhu et al., 2010).  

2.4.1 Lyckade och misslyckade projekt 

Det finns orsaker som påverkar om ett införande av ett affärssystem lyckas eller 
misslyckas. Ett lyckat införande av ett affärssystem kan vara när systemet har 
förbättrat den operativa effektiviteten genom att stödja företagets affärsprocesser, 
samt att systemet bidragit med att skapa konkurrensfördelar (Chen, Law & Yang, 
2009). Införandet av ett affärssystem betraktas som misslyckat om det inte uppnår 
en betydande del av de mål som definierats (Gargeya & Brady, 2005). Gargeya och 
Brady (2005) menar att det finns två nivåer av misslyckade projekt vid införande av 
system, kompletta misslyckanden och delvis misslyckade. I ett komplett 
misslyckande har projektet avbrutits innan införandet av systemet slutfördes. Andra 
misslyckade projekt kan innebära att organisationens kapital har blivit lidande 
vilket bidrar till långsiktig ekonomisk skada för organisationen. Införanden som 
delvis misslyckats kan vara projekt där någon form av störning i det dagliga arbetet i 
verksamheten har identifierats (Gargeya & Brady, 2005). Orsaker till att projekt inte 
lyckas kan vara dålig projektledning, projektplan och dåligt definierade mål. 
Misslyckanden kan även bero på att organisationen fastställt en orealistisk budget 
eller tidsplan. Ytterligare en orsak som kan bidra till att organisationer upplever 
projektet som misslyckat är ofullständig eller misslyckad mätning av projektets 
resultat (Chen et al., 2009). Definitionerna av vad som är ett misslyckat eller lyckat 
projekt är en gråzon och fri för tolkning hos organisationer (Gargeya & Brady, 
2005).  

2.4.2 Utvärderingsmetoder 

Utvärdering av en affärssystemsimplementering har idag blivit en viktig faktor för 
att fastställa om organisationen har uppnått de mål som fastställts med införandet 
av ett affärssystem (Irani, Sharif & Love, 2005). Utvärdering av ett 
affärssystemsprojekt är svårt och komplext samt innefattar både själva 
implementeringen och effekterna av införandet i sig (Zhu et al., 2010). Ett problem 
är att organisationer bara utvärderar ett affärssystemsinförande direkt efter 
systemet är implementerat (Ram, Corkindale & Wu, 2013). Till skillnad från övriga 
projekt utvärderas systemprojekt efter om det blev rätt och inte efter om det 
utfördes rätt (Atkinson, 1999). Esteves (2009) menar att för att kunna genomföra en 
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rättvisande utvärdering av införandet i ett affärssystem i en organisation måste nya 
metoder och verktyg tas fram. 

Total Cost of Ownership (TCO) är en metod som kan användas för att utvärdera den 
totala kostnaden för att äga och förvalta ett affärssystem. TCO tar inte enbart hänsyn 
till vad det kostar att investera i ett system utan inkluderar kostnader som relaterar 
till inköpet. Metoden tar upp kostnader för förvärvet, användning, underhåll och 
uppföljning av den inköpta produkten eller tjänsten. TCO blir en mer viktig metod 
att gå efter då TCO ökar organisationens förståelse för och hantering av kostnader 
(Garfamy, 2006). Genom att använda TCO efter ett affärssystemsinförande kan en 
organisation identifiera de moment i införandet där aktiviteterna gick över budget 
för projektet (Roseman, 1999). 

En annan metod för att utvärdera en investering är Return On Investment (ROI). 
ROI ställer effekten av en investering i relation till förbrukade resurser (Hallgren, 
2002). När ROI används för att utvärdera en affärssystemsinvestering ställs effekten 
av systemet i relation till alla kostnader för införandet av systemet så som, 
inköpspris, kostnad för implementering, kostnader för lön för involverade personer 
etc. När effekten av systemet medför att organisationen tjänat in det kapital de 
investerat i systemet har ROI uppnåtts (Lundberg, 2009). 

Ett verktyg som inkluderar både finansiella och icke finansiella mått för att beräkna 
tillståndet i en organisation är Balanserade styrkort. Balanserade styrkort tar 
hänsyn till att en IT-investering kan generera fler fördelar och mål än enbart 
kostnadsaspekter. Metoden är därför lämplig vid utvärdering av 
affärssystemsinföranden (Stefanou, 2001). Metoden innefattar fyra typer av mått: 
finansiella, kundnöjdhet, interna verksamhets processer samt förmågan att lära 
(Cebeci, 2009; Lin, Hsu & Ting, 2006) och tar hjälp av Key Performance Indicators 
(KPI) för att välja ut vad som skall mätas (Wieder, Booth, Matolcsy & Ossimitz, 
2006). 

2.4.3 Utvärderingsmått    

En viktig del i att utvärdera ett affärssystemsinförande är att mäta målen (Al-
Mashari et al., 2003). För att kunna mäta de mål som definieras inför ett 
affärssystemsinförande måste organisationer ta hänsyn till att målsättningarna med 
projektet ska vara mätbara. Utan mätbara mål är det svårt att undersöka om målen 
har realiserats i organisationen när affärssystemet har implementerats. Processen 
att mäta resultatet av ett affärssystemsprojekt är svår, delvis på grund av att det är 
ett komplext system och delvis därför att det krävs expertis inom området för att 
genomföra en sådan mätning (Ifenedo, Rapp, Ifenedo & Sundberg, 2010). 

Mått för att utvärdera införandet av ett affärssystem i en organisation måste 
konstrueras omsorgsfullt. Självklart ska måtten visa hur affärssystemet presterar 
men måtten bör även designas så att de inkluderar behov för alla funktioner samt 
för alla individer. För att ett affärssystemsprojekt ska bli lyckat måste dessa 
utvärderingsmått inkluderas från projektets startpunkt (Umble et al., 2003). När en 
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organisation ska utvärdera införandet av ett affärssystem bör graden av 
måluppfyllelse mätas efter målen i varje del. Till exempel kan implementeringen 
mätas genom att studera kostnader och tid för projektet jämfört med projektets 
budget och tidschema (Zhu et al., 2010). 

Det finns både finansiella och icke-finansiella mått för att mäta graden av 
måluppfyllelse efter införandet av ett affärssystem (Chand et al., 2005). De 
finansiella måtten mäter verksamhetens framgång. Måtten kan exempelvis ange hur 
väl ett implementerat affärssystem bidrar till att förbättra organisationens 
finansiella ställning (Lin et al., 2006). Kostnader mäts genom en jämförelse av 
kostnader för olika aktiviteter innan och efter systemet är implementerat. Exempel 
på icke-finansiella mått är ledtider, kvalitet och funktionalitet och dessa mått 
påverkar vanligtvis organisationens kostnader men mäts inte i pengar (Chand et al., 
2005). Ledtider kan mätas genom att studera systemets svarstid eller den tid det tar 
för en användare att utföra en viss uppgift (Chand et al., 2005.) Ett annat sätt för att 
mäta ledtider är att analysera nyckelanvändares kapacitet och effektivitet (Gable, 
Sedera & Chan, 2003). Kvalitet kan mätas genom systemkvalitet och/eller 
informationskvalitet. Informationskvalitet är ett mått på kvaliteten på 
informationen som systemet producerar i form av rapporter. Systemkvalitet 
innebär måttet på prestandan ur ett tekniskt och designperspektiv (Gable et al., 
2003). Systemets funktionalitet är en faktor att mäta för att utvärdera införandet av 
ett affärssystem. Funktionaliteten kan mätas genom att studera olika nyckeltal som 
till exempel ledtider för organisationens processer (Chand et al., 2005).            

En organisation kan använda sig av olika Key performance indicators (KPI) för att 
studera nyckeltal. KPI är ett mätbart värde som används för att demonstrera hur 
effektivt en organisation arbetar för att nå sina viktigaste mål. KPI är ett finansiellt 
verktyg för att kunna mäta en organisations prestanda, mätetalen kan också ge en 
värdefull inblick över effektiviteten i en organisations affärsprocesser (Wieder et al., 
2006). En organisation kan inför en affärssystemsimplementering mäta sina KPI för 
att efter implementeringen kunna jämföra värdet för olika KPI innan och efter 
affärssystemet infördes. Exempel på KPI som används i organisationer är 
lönsamhet, leveranstid, klagomål från kund, kundlojalitet, ledtid för processer och 
lönsamhet per anställd (Cebeci, 2008).   
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2.5 Sammanfattning av litteraturstudie  

Litteraturstudien belyser ämnet utvärdering av målsättningar med 
affärssystemsinföranden.  

En kritisk faktor för att lyckas med införandet av ett affärssystem är att i förstudien 
fastställa mål. Målsättningarna med projektet bör tidigt definieras, målen ska vara 
specifika och tydliga och visa i vilken riktning projektet ska gå (Umble et al., 2003). 
Projekt- och effektmål kan formuleras för att beskriva hur organisationen ska 
genomföra projektet och vilka effekter organisationen vill uppnå med att införa 
systemet (Hailu & Rahman, 2012; Tonnquist, 2014). Mål kan dokumenteras i en 
kravspecifikation för att samla och sammanställa projektets syfte (Daneva, 2004). 
Målen kan vara finansiella och icke-finansiella. 
 
Ett affärssystemsinförande kan bedömas utefter projektet som helhet eller efter 
graden av måluppfyllelse. Ett projekt kan bedömas som lyckat när systemet har 
förbättrat aktiviteter i organisationens dagliga arbete (Chen et al., 2009). Gargeya & 
Brady (2005) skriver om misslyckade projekt. Ett projekt anses misslyckat om 
projektet avbryts eller orsakar ekonomisk skada. För att en organisations 
målsättningar med införandet av ett affärssystem skall uppnås måste systemet 
underhållas och tid och resurser läggas på arbetet efter implementeringen (Law et 
al., 2010). Processen att utvärdera målen med införandet av ett affärssystem är 
komplex. Mål realiseras efter olika lång tid (Shang & Seddon, 2002) och därmed 
behövs metoder och verktyg för en kontinuerlig utvärdering (Esteves, 2009). Ett 
problem med arbetet med utvärdering är att organisationer misslyckas eller 
avbryter processen av olika anledningar (Häkkinen & Hilmola, 2008).  
 
TCO, ROI och balanserade styrkort är metoder som litteraturen föreslår som 
tillvägagångssätt för att utvärdera målen med ett affärssystemsinförande 
(Lundberg, 2009; Roseman, 1999; Stefanou, 2001). För att mäta graden av 
måluppfyllelse kan finansiella och icke-finansiella mått användas (Chand et al., 
2005). Olika KPI används för att jämföra nyckeltal innan och efter 
affärssystemsinförandet (Wieder et al., 2006).    
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Tabell 1: Sammanställning av mål med ett affärssystemsinförande 

Mål Författare 

Projektmål  

Avsatt budget Daneva, 2004; Hailu & Rahman, 2012; Ram et al., 
2013; Somers & Nelson, 2001 

Avsatt tid Daneva, 2004; Hailu & Rahman, 2012; Ram et al., 
2013; Somers & Nelson, 2001 

Effektmål  

Minskade driftkostnader Chand et al., 2005; Shang & Seddon, 2002 

Minskade 
administrationskostnader 

Chand et al., 2005 

Minskade lagerkostnader Chand et al., 2005; Hailu & Rahman, 2012; Markus 
& Tanis, 2000 

Minskade datafel Chand et al., 2005; Bendoly & Schoenherr, 2005 

Effektivisering av 
processer 

Bendoly & Schoenherr, 2005 ;Chand et al., 2005 

Bättre resursfördelning 

 

Bendoly & Schoenherr, 2005; Chand et al., 2005 

Ersätta äldre system Olhager & Selldin, 2003; Xu, 2011 

Uppnå strategiska 
fördelar 

Olhager & Selldin, 2003; Shang & Seddon, 2002 
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Förenkla och 
standardisera processer 

Olhager & Selldin, 2003 

Förbättra kommunikation Olhager & Selldin, 2003 

 I litteraturen har fyra teman identifierats gällande arbetet med att utvärdera 
definierade mål med ett affärssystemsinförande: förstudie, projekt, utvärdering och 
problem. De utgör ett hjälpmedel vid insamling av empiriskt underlag.   
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3 Metod 

 
I metoden beskrivs studiens tillvägagångssätt. I avsnittet presenteras hur studien har 
genomförts samt hur resultatet har framtagits. Metoden beskriver val av 
forskningsansats, litteraturstudiens utförande, motivering till urval, val av 
intervjupersoner och företag, operationaliseringsschema, metod för datainsamling, 
forskningsetik vi tagit hänsyn till, genomförande av analysmetod och en avslutande 
metoddiskussion.  

 

3.1 Forskningsansats 

Vi har valt en kvalitativ forskningsansats för att kunna besvara vår frågeställning. Vi 
ville skapa förståelse genom att tolka data. Kvalitativ forskning är ett tolkande 
tillvägagångssätt som betraktar kunskapen som socialt konstruerad (Denscombe, 
2009). För att samla in kvalitativ data har en intervjustudie med åtta personer 
genomförts. Intervjupersonernas dokumenterade svar utgör studiens empiriska 
underlag. Studien fokuserar på hur organisationer arbetar med utvärdering av 
uppsatta mål efter ett affärssystemsinförande. Eftersom studien utgår från 
organisationens perspektiv var det relevant att använda den kvalitativa ansatsen för 
att samla in djupgående information och kunskap. Kvalitativa intervjuer medför 
djup data inom ett område till skillnad från kvantitativa som genererar bred data 
(Denscombe, 2009). För att besvara frågan och komma fram till ett resultat har det 
varit viktigt att intervjua de personer som är insatta i ämnena mål och utvärdering 
relaterat till affärssystemsinföranden. Kvalitativa intervjuerna har hjälpt oss att 
förstå hur företag arbetar med att definiera mål och hur arbetet med utvärdering av 
mål genomförs för att se om målen realiseras.  

3.2 Litteraturstudie 

För att besvara frågan gällande hur organisationer arbetar med utvärdering av mål 
efter ett affärssystemsinförande, påbörjade vi processen med att fördjupa oss i 
litteratur inom området. Vi har behandlat litteraturen som sekundärdata. 
Sekundärdata är tidigare insamlat material från andra forskare (Jacobsen, 2002). 
Tidigare intresse för området medförde att vi samlat in en del litteratur sedan 
tidigare. En genomgång av insamlad litteratur utfördes där relevant material för 
studien identifierades. För att utöka litteraturstudien sökte vi vidare efter material i 
publicerade böcker och vetenskapliga artiklar. Databasen som användes för att 
identifiera vetenskapliga artiklar till studien var, Google Scholar. Google Scholar gav 
oss tillräckligt med relevanta artiklar som underlag till studien. Scholar söker 
igenom flera databaser, vilket gav oss goda chanser att identifiera artiklar och 
relevant material på ett effektivt sätt.  Sökorden som användes för att identifiera 
material har exempelvis varit, Post-implementation, ERP-goals, Second wave, 
Realizing goals, ERP-measurement, ERP-benefits samt ERP-evaluation. Sökorden 
valdes för att få träffar på artiklar och litteratur som innehöll målsättningar och 
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utvärdering med införandet av ett affärssystem. För att sortera ut vilka artiklar som 
var relevanta för studien har artiklarnas abstrakt samt resultat genomgåtts. 
Artiklarna studerades grundligt för att samla in den information som behövdes. Som 
komplement till studiens artiklar har litteratur ur publicerade böcker använts. 
Böckerna består av kurslitteratur som ger enkla förklaringar och beskrivningar av 
begrepp och teorier för att skapa förståelse för läsaren. Litteraturstudien mynnade 
ut i fyra teman, förstudie, projekt, utvärdering och problem som sedan används som 
hjälpmedel vid datainsamling.  

3.3 Urval 

Studien fokuserar på medelstora företag som har infört olika versioner av 
affärssystemet Microsoft Dynamics Nav. Microsoft Dynamics Nav är ett affärssystem 
för små och medelstora företag. Affärssystemet är uppbyggt för att företag ska 
kunna växa i systemet och därmed behöver inte företag oroa sig för att växa ur 
systemet (Microsoft, 2015). Anledningen till valet att intervjua representanter för 
företag som använder samma affärssystem var för att vi inte ville att införandet av 
olika system skulle påverka det empiriska underlaget. Olika system innehåller 
varierande funktioner och möjligheter vilket kan leda till att företagens målbild ser 
olika ut. Vi ville intervjua företag som har haft samma eller liknande förutsättningar. 
Vi valde att studera medelstora företag eftersom att det finns en risk att mindre 
företag inte har de resurser som krävs för att arbeta med processen att utvärdera 
målsättningar. Anledningen till att större företag inte har studerats är för att arbetet 
med utvärdering och mål i större företag kan vara mer omständigt, vilket innebär 
att vi under begränsad tid kanske inte haft möjligheten att undersöka flera stora 
företag. 

De företag som medverkar i studien valdes utifrån att de implementerat ett 
affärssystem för minst ett år sedan. Tidsbegränsningen fastställdes för att företagen 
ska ha haft möjlighet till att utvärdera införandet av systemet och graden av 
måluppfyllelse. Ingen maxgräns för implementeringen fastställdes. Vi har definierat 
implementering som att ha infört ett nytt system i organisationen eller genomfört 
en omfattande uppgradering som kan liknas med processen att införa ett nytt 
system. Vi har intervjuat åtta representanter från sex olika företag med en till två 
intervjupersoner från varje företag. Beslutet att träffa sex olika företag togs för att 
kunna analysera olika erfarenheter och arbetssätt. Eftersom studien skrevs under 
begränsad tid satte vi ett realistiskt mål att försöka hinna med att intervjua sex 
företag med en till två representanter från varje företag. De personer som 
medverkar i studien har själva, eller tillsammans med andra, ansvarat för 
affärssystemsinförandet i organisationen. Därmed kunde mängden data som 
behövdes till studien samlas in från en till två representanter från varje företag.  

Hur många representanter som intervjuades från varje företag har berott på hur 
företagen har fördelat arbetet med införandet av systemet. Eftersom medelstora 
företag kan tilldela en person flera roller och ansvarsområden inom företaget har vi 
intervjuat den roll som haft det främsta ansvaret för systeminförandet. På de företag 
där mer än en person har haft ett stort ansvar för projektet att införa ett 
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affärssystem i organisationen har vi intervjuat en från ledningen och personen som 
varit projektansvarig, detta för att få en fullständig bild av målsättningar, projektet 
som helhet samt utvärdering av projektet. På de företag där ansvaret för projektet 
att införa ett affärssystem var tilldelat en viss roll har enbart en person intervjuats. 
Inför intervjuerna bekräftade intervjupersonerna att kunskap kring affärssystem, 
mål och utvärdering fanns för att kunna besvara våra frågor. Kriterier för de 
personer som deltog vid intervjuerna var att de medverkat och varit anställda på 
företaget under en större del av processen med att införa ett affärssystem.  

3.4 Intervjupersoner 

I tabell 2 redovisas de individer som har deltagit i intervjuerna och bidragit till 
empiriskt underlag. I tabellen beskrivs vilken typ av företag intervjupersonerna 
arbetar på samt deras befattning för att påvisa deras relevans för studien.  
 
 Tabell 2: Intervjupersoner 

Person Företag Bransch Befattning Datum 

1 A Produktionsföretag Ekonomi & IT- 
ansvarig 

11/3-15 

2 A Produktionsföretag ERP-ansvarig 11/3-15 

3 B Distributionsföretag IT-chef 11/3-15 

4 C Produktionsföretag CFO 11/3-15 

5 C Produktionsföretag IT-samordnare 16/3-15 

6 D Tjänsteföretag Försäljningschef 19/3-15 

7 E Tjänsteföretag CTO 22/4-15 

8 F Tjänsteföretag Controller 28/4-15 
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3.5 Företag 

Genom en systemleverantör för Microsoft Dynamics Nav kom vi kontakt med 
företag som använder samma system vilket underlättade sökande efter företag och 
intervjupersoner. Vi förklarade våra kriterier för systemleverantören. Företagen vi 
ville intervjua var medelstora företag som gjort en implementering för minst ett år 
sedan. Respondenterna måste ha medverkat under systeminförandet.  
 
Företag A är ett produktionsföretag. I studien medverkade företagets Ekonomi/IT-
ansvarig och företagets ERP-ansvarig. Intervjupersonerna har arbetat i företag i tre 
år och deltog under affärssystemsinförandet år 2012.  

Företag B är ett distributionsföretag som distribuerar teknisk utrustning till sina 
återförsäljare. Personen som representerade företaget i studien är IT-chefen som 
själv har ansvarat för affärssystemet som uppgraderades 2014.  

Företag C är ett produktionsföretag inom en stor koncern. Företagets CFO och IT-
samordnare har representerat företaget i studien och de införde systemet år 2003.  

Företag D är ett tjänsteföretag som säljer utrustning och håller kurser. Från 
företaget deltog försäljningschefen som var med när företaget implementerade 
affärssystemet år 2012.  

Företag E är ett tjänsteföretag som säljer lösningar till andra företag. Företagets CTO 
medverkade i studien och var med under införandet av systemet 2011.  

Företag F är ett tjänsteföretag vars fokus är uthyrning. Företaget genomförde en 
omfattande uppgradering år 2014. Ansvarig för projektet var företagets controller 
som representerat företaget i studien.   
 

3.6 Operationalisering 

Intervjuerna var baserade på en intervjuguide (Bilaga 1). En intervjuguide 
säkerställer att samma områden blir berörda under en intervju och skapar fokus på 
rätt teman. Eftersom frågorna utgick från olika teman tilläts en viss frihet och 
anpassningsförmåga under insamlingen av information från intervjupersonerna 
(Turner, 2010).  Guiden innehöll fyra teman, förstudie, projekt, utvärdering och 
problem, med tillhörande frågor och utgjorde ett hjälpmedel för att samla in 
empiriskt underlag som strukturerar intervjuerna. Teman och frågor växte fram 
under litteraturstudien. Utifrån intervjuguiden har de intervjuade fått svara på 
omfattande frågor för att leverera kvalitativa djupa svar. För att inte missa viktiga 
delar i intervjuguiden genomfördes intervjuerna tema efter tema. Efter varje tema 
togs en kort paus för att kontrollera att alla relevanta områden blev berörda. 
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3.7 Datainsamling 

Intervjustudien genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Arbetet med 
utvärdering av målsättningar med införandet av affärssystem är ett komplext ämne 
och därför samlade vi in kvalitativ data, vilket semistrukturerade intervjuer 
resulterar i (Denscombe, 2009). Semistrukturerade intervjuer valdes som metod 
eftersom intervjuerna utgick från olika teman och frågorna inte behövde ställas i en 
specifik ordning.  Detta arbetssätt har medförde att vi kunde ta till oss intressant 
information som dök upp under intervjuerna utan att vara bundna till stängda 
frågor (Myers & Newman, 2007). Studiens syfte är att skapa förståelse för hur 
organisationer arbetar med utvärdering av mål, vilket innebar att kvalitativ data 
behövs för att kunna tolka hur företagen arbetar. Genom att utgå från olika teman 
under intervjuerna förmedlade intervjupersonerna svar i form av berättelser som 
berörde studiens fokusområde.  

Intervjuerna utgick från fyra teman som identifierades under litteraturstudien: 
förstudie, projekt, utvärdering och problem. Litteraturens teman ger en överblick av 
hela processen att införa ett affärssystem i en organisation. Eftersom vi inte kunde 
vara säkra på att företagen arbetar formellt med att definiera och utvärdera mål 
med ett systeminförande behövde intervjustudien resultera i svar som omfattade 
hela processen. Temat förstudie berörde företagens arbete inför implementeringen. 
Företagens orsaker relaterat till arbetet med systeminförandet diskuterades. Under 
temat projekt inriktades intervjuerna på faktorer gällande projektet som helhet, vad 
som gick bra respektive mindre bra. Temat utvärdering innehöll frågor angående 
hur företagen kunde bedöma införandet av ett system i relation till förväntningar. 
Till sist diskuterades kritiska faktorer och lärdomar under temat problem. Varje 
tema hade tillhörande frågor som var utformade för att samla in kvalitativa svar. 
Eftersom intervjuerna var semistrukturerade var det möjligt för oss att ställa 
uppföljningsfrågor till de frågor där de intervjuade gav tunna svar alternativt kom in 
på ett område som vi ville samla in mer empiri ifrån. Om vi exempelvis frågade hur 
det kommer sig att organisationen implementerat ett nytt affärssystem och fick 
svaret att det var nödvändigt, ställdes uppföljningsfrågor gällande varför det var 
nödvändigt och om intervjupersonen kunde utveckla svaret. Uppföljningsfrågor 
ställdes för att säkerställa insamling av data som behövdes för att kunna besvara 
studiens frågeställning och förmedla ett resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). En del 
frågor var utformade så att intervjupersonen kunde svara ja eller nej, i de fall ställde 
vi vanligtvis frågan varför. Under intervjuerna definierade alla intervjupersoner 
företaget de arbetade på som ett medelstort företag.  

Intervjuerna genomfördes genom att vi först identifierade personer att intervjua, för 
att kunna besvara vår fråga. Intervjupersoner vi sökte var personer med kunskap 
om affärssystem, mål och utvärdering samt som varit med under en större del av 
processen att införa ett affärssystem på företaget. Intervjupersonerna som vi fann 
lämpliga var personer från ledningen och/eller projektansvarig. Innan 
genomförandet av intervjuerna skickades underlag till intervjuerna ut via e-post till 
intervjupersonerna. Underlaget bestod av de teman som tidigare identifierats i 
litteraturstudien. Anledningen till detta var att förbereda intervjupersonerna på 
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intervjuernas innehåll.  För att de personer som intervjuades skulle känna sig 
bekväma i situationen blev de tillfrågade om de ville att intervjuerna skulle utföras 
på deras arbetsplats eller på annan plats. Alla intervjuer genomfördes individuellt. 
Tre av åtta intervjuer genomfördes på plats hos systemleverantören som hjälpt oss 
kontakta företag. Vi lånade ett konferensrum hos leverantören där dessa tre 
intervjuer hölls. Tre intervjuer utfördes på intervjupersonernas arbetsplats och två 
intervjuer hölls över telefon på grund av långt avstånd. På företagen där vi 
intervjuade två personer skedde intervjuerna separat. Vid varje intervju frågades 
om tillåtelse att spela in intervjun för att inga svar skulle gå förlorade. Parallellt med 
intervjuerna fördes anteckningar. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter beroende 
på den information intervjupersonerna delade med sig av.  

3.8 Forskningsetik 

De semistrukturerade intervjuerna var utformade efter de forskningsetiska 
principerna som är framtagna av Vetenskapsrådet (2002). Under en första kontakt 
med intervjupersonerna förklarades studiens syfte och intervjupersonerna 
tillfrågades om de var villiga att ställa upp som empiriskt underlag i studien. De 
teman som tagits fram för intervjuerna presenterades för att garantera att 
intervjupersonerna besatt den kunskap som behövdes för att kunna besvara våra 
frågor. Intervjupersonerna fick själva avgöra om de kände att de skulle kunna svara 
på frågor kring området och medverka i studien.  

Ett muntligt samtycke från intervjupersonerna som medverkade i studien har 
samlats in för att skapa förtroende (Denscombe, 2009). Alla som medverkade under 
intervjuerna gav sitt samtycke och godkännande att medverka i studien vilket går i 
linje med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna godkände 
även att bli muntligt inspelade. Enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) 
ska forskare ha full öppenhet gentemot intervjupersonerna gällande syftet med 
studien. Vi valde därför att vid varje möte att förklara vilka vi var, vart ifrån vi kom 
och varför studien ägde rum. För att skapa trygghet för att medverka i studien har 
samtliga informerats om att det är frivilligt att delta och att de när som kan avsluta 
intervjun. 

Den empiriska undersökningen har skyddat deltagarnas intresse genom att all data 
som samlas in presenteras anonymt (Denscombe, 2009). I början av varje intervju 
förklarades och försäkrades att varken namn eller annan information som kan 
anknytas till en enskild individ eller ett företag publiceras, för att följa riktlinjer 
tillhörande konfidentialitetskravet. För att studien ska förhålla sig till 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) försäkrades att svaren på frågorna enbart 
kommer att användas till studien och inte i andra sammanhang. 
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3.9 Analysmetod 

För att analysera vårt empiriska underlag genomfördes en innehållsanalys. En 
innehållsanalys är en metod som kan användas på text, ljud och bilder för att 
identifiera, koda och kategorisera mönster eller teman i innehållet (Patton, 1990). 
För att analysera materialet började vi med att gå igenom de anteckningar som 
fördes under varje intervjutillfälle. Anteckningarna kompletterades med en 
transkribering av de inspelade ljudfilerna med varje intervjuperson. När 
transkriberingen färdigställts användes färgkodning för att identifiera mönster och 
teman i insamlad data. Processen startade med att gemensamma faktorer i 
företagens arbetssätt urskiljdes. Därefter identifierades alternativa tillvägagångssätt 
och till sist framkom skillnader i hur företagen arbetar. Vi färgkodade digitalt i 
dokumentet för vardera intervju och använde olika färger för olika teman som 
framkom samt olika färger för likheter och skillnader företagen emellan. När 
kodningen av data var genomförd kunde fyra teman identifieras utefter de olika 
färgerna i dokumenten; målsättningar, affärssystemsinförande, utvärdering och 
lärdomar. Dessa teman utgör rubriker i vårt resultatavsnitt och resultatet 
presenteras utefter dem. För att styrka den data som presenteras i resultatet 
användes meningskoncentrering i form av citat (Kvale, 1997). I vissa fall har 
intervjupersonernas svar kodats i två färger och presenteras under två teman i 
resultatavsnittet.  
 
Resultatet från intervjustudien analyseras sedan ur perspektiv från litteraturen i 
analysavsnittet. Analysen utgår från tre områden som har identifierats genom att 
jämföra och tolka litteratur med empiriskt underlag för att besvara studiens 
frågeställning. Under rubrikerna Definiera mål, Utvärdera mål och Projektresultat 
presenteras likheter och skillnader i teori och praktik i hur organisationer arbetar 
med att definiera och utvärdera ett affärssystems införande. För att genom en 
analys kunna besvara studiens frågeställning har vi utgått från de mest centrala 
teorierna under litteraturstudiens teman och analyserat dem i relation till studiens 
empiriska underlag som presenteras i resultatet. Analysen övergår sedan i en 
diskussion där studiens ämnesområde diskuteras utifrån litteratur och empiri. I 
diskussionavsnittet diskuteras även vilken betydelse mål har vid utvärdering av ett 
affärssystemsinförande.  
 

3.10  Metoddiskussion 

Gällande urvalet av respondenter var ett krav att intervjupersonerna skulle varit 
med under en större del av processen att införa ett affärssystem. Det var svårt att 
identifiera personer men urvalet var ett måste för att få relevanta svar till studien. 
Eftersom vi kom i kontakt med en systemleverantör underlättades processen att 
identifiera och kontakta relevanta personer som nådde upp till våra kriterier för 
urval.  Att en systemleverantör bistod med hjälp i att kontakta olika företag och 
intervjupersoner kan ha påverkat studiens resultat. Intervjupersonerna kan ha 
undvikt att berätta eller dela med sig av viss information som berör samarbetet med 
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leverantören. De frågor och diskussioner som uppkom under intervjuerna inriktade 
på företagens interna arbete med att definiera och utvärdera mål med 
affärssystemsinförandet.  Systemleverantören kan ha varit subjektiv i val av företag 
att dela med sig av då leverantören fick information om vad vi ville undersöka med 
vår studie.   
 
Ett annat krav gällande företag och intervjupersoner för studien var att företagen 
skulle ha implementerat ett affärssystem för minst ett år sedan. En nackdel med 
denna avgränsning kan ha varit att vi inte fastställt någon gräns för hur lång tid som 
gått sedan implementeringen ägde rum. Vi har dock inte kunnat utläsa någonting i 
resultatet som visar skillnader i hur företagen arbetar ur ett tidsperspektiv. 
Däremot finns det en risk att de intervjupersoner som delat med sig av information 
om en implementation för 12 år sedan inte minns detaljer i samma utsträckning 
som övriga intervjupersoner.     

Vi är medvetna om att vårt val av intervjupersoner har påverkat studiens resultat. 
Deras personlighet, antalet respondenter samt befattning kan vara avgörande för 
vilken information de har delat med sig av. Anledningen till att vi valde att intervjua 
personer som var ansvariga för och beslutsfattande gällande projektet att införa ett 
affärssystem, var för att det vanligtvis är deras uppgift att ta fram och utvärdera mål 
för att säkerställa ett resultat. Studiens empiriska undersökning påvisar dock att alla 
företag i studien inte arbetar med att definiera tydliga mål med ett 
affärssystemsinförande eller att utvärdera målen. Därmed har inte alla 
intervjupersoner haft erfarenhet av vad som efterfrågades. Eftersom att inget av de 
sex företag som har medverkat i vår studie har fokuserat på processen att definiera 
och utvärdera mål var det omöjligt att intervjua personer med erfarenhet av arbetet.    
 
Vi övervägde att även inkludera operativ personal i vår studie. Operativ personal 
hade kunnat bidra med annan kunskap och erfarenheter ur ett annat perspektiv. 
Med operativ personal menas personal som arbetar dagligen i systemet som kanske 
hade kunnat identifiera fördelar med införandet efter sina egna arbetsuppgifter. 
Nackdelar med att intervjua operativ personal kan vara att de inte alltid är insatta i 
organisationens målsättningar och utvärdering av mål, därmed valde vi att intervjua 
personer som ansvarat för projektet.  

På de företag där vi intervjuade två personer kunde intervjuerna genomförts i 
grupp. Vi diskuterade möjligheten och bestämde oss för att genomföra enskilda 
intervjuer. Att utföra gruppintervjuer kan medföra att individerna kan påverkas av 
varandra och inte förmedla individuella svar (Denscombe, 2009). Vi ville ha 
möjlighet till att samla in information från personer med olika roller på företagen 
och deras uppfattning av arbetet med mål och utvärdering utan att olika roller 
skulle påverkas av varandras åsikter. Om intervjuerna hade genomförts i grupp 
hade inte enbart negativa effekter kunnat uppstå. Genom en gruppintervju kan 
intervjupersonerna föra intressanta diskussioner som genererar mer kvalitativ data.  

Av de åtta intervjupersonerna som medverkade i studien genomfördes två 
intervjuer över telefon. I efterhand önskar vi att vi hade haft möjlighet till ett 
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personligt möte med alla medverkande då det över telefon var svårare att uppfatta 
och tolka budskap. Andra problem som uppkom under telefonintervjuerna var brus 
och störningar som avbröt respondenterna i sina svar. Detta kan ha påverkat 
mängden data som intervjupersonerna delade med sig av. Det blev synligt att 
telefonintervjuerna resulterade i mindre information då de tog ca 30 minuter 
medan övriga intervjuer tog mellan 45-60 minuter.  

Gällande litteraturstudien kunde vi valt att lyfta in fler områden för att utöka 
förståelsen för komplexiteten med att införa ett affärssystem i en organisation. Vi 
valde att hålla studien smal och fokusera på mål och utvärdering för att tydligt 
kunna besvara vår frågeställning och inte förvirra läsaren. Vi har använt Google 
Scholar’s databas för att samla in material till vår litteraturstudie och argumenterar 
för att det varit tillräckligt då databasen söker igenom material från andra 
databaser.   

Till sist diskuteras studiens validitet och reliabilitet. Validitet är en studies giltighet 
och relevans, det beskriver i vilken utsträckning studien behandlar sitt syfte (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Under intervjuerna spelade vi in respondenternas svar för att 
inte riskera att förlora information. Ljudinspelningarna användes för att 
komplettera de anteckningar som fördes parallellt under intervjuerna för att 
synliggöra den data som samlats in. För att säkerställa att arbetet med att koda data 
resulterade i teman ur det empiriska underlaget kontrollerade vi att varje färgkod 
stämde överrens med de teman som lyfts i resultatet. Reliabilitet beskrivs som en 
studies tillförlitlighet och innebär att studiens tillvägagångssätt ska vara väl 
beskrivet så att studien ska kunna utföras av en annan forskare och nå liknade 
resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Studiens metodavsnitt förklarar hur vi har valt 
att gå tillväga samt varför så att läsaren ska kunna utföra samma undersökning. 
Eftersom studiens resultat presenteras efter företagens gemensamma, alternativa 
och avvikande arbetssätt kan en liknande undersökning komma fram till likheter 
och skillnader. 
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4 Resultat 

 
I avsnittet presenteras resultatet av den kvalitativa intervjustudien som utgör vårt 
empiriska underlag. Resultatet redovisas utefter de teman som identifierats under 
analysarbetet. 

 

4.1 Målsättningar 

Intervjupersonerna delade med sig av information gällande när och varför 
införandet av ett nytt system genomfördes. Hur företagen arbetade med förstudier 
varierade och likaså hur processen med att definiera och fastställa mål och krav 
utfördes. 

Gemensamt för företag A, C och D var att anledningen till systembytet grundades i 
att företagen hade vuxit ur sina dåvarande system.  Företag A införde ett nytt 
affärssystem i verksamheten år 2012. Företag C drog i gång projektet år 2003. 
Projektet att införa ett affärssystem i företaget startade år 2012 för företag D. IT-
chefen från företag B berättade att orsaken till att de uppgraderade sitt affärssystem 
var en sammanslagning av flera bolag. Uppgraderingen av Microsoft Dynamics Nav 
skedde år 2014. Företag E implementerade år 2011 systemet för att företaget såg ett 
affärssystem som nödvändigt. Controllern på företag F berättande att orsaken till 
systemuppgraderingen år 2014 berodde delvis på att de behövde ett och samma 
system för alla aktiviteter och dels för att versionen i systemet var gammal.    

“Bolaget har växt och krav på lite annan struktur ställdes både internt och från 
kunder.”  – ERP-ansvarig, företag A. 

“Bakgrunden är egentligen att från början var bolaget ett svenskt bolag och sedan 
slogs vi ihop med ett norskt och ett danskt bolag.” – IT-chef, företag B. 

“Det fanns inte ett alternativ att inte göra det, det är ett måste för att få koll på 
bokföringen, flödet av produkter och försäljning och leverantörsskulder osv.” – CTO, 
företag E. 
 
Sammantaget var företagens orsaker till införande eller uppgradering av ett system 
behov av ny funktionalitet. Alla företag behövde strukturera om sin verksamhet för 
att få bättre kontroll och översikt. 

Intervjupersonerna beskrev olika tillvägagångssätt för hur införandeprocessen hade 
gått till. I företag A, C och D utfördes en förstudie innan införandet av ett 
affärssystem i organisationen. 

Organisationerna fastställde mål för systemet i förstudien. ERP-ansvarig på företag 
A berättade att ett krav var att kunna integrera affärssystemet med företagets 
nuvarande produktionssystem.   
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Ekonomi och IT-ansvarig på företag A och CFO på företag C nämnde spårbarhet som 
ett krav. 
 
Intervjupersonerna från företagen berättade om olika problem som uppkom under 
processen med att definiera mål med systemet.  

“Kravspecen blir väldigt spretig i och med att vi är ett spretigt bolag, vi har ju allt från 
handel till produktion och allting ligger i samma affärssystem så det är väldigt 
spretigt. Ju längre tid man håller på ju mer vill man ha, tyvärr.” – CFO, företag C. 

“Funktionaliteten var inte uppsatt, det beror ju på att projektgruppen inte hade alla 
funktioner med sig och att dom som satt på olika avdelningar inte var så starka och 
satte som krav att det här skall fungera på dag 1.” – Försäljningschef, företag D. 

Gemensamt för företagen som genomfört en förstudie var att de upplevde problem 
med att definiera och fastställa mål och krav med införandet av ett nytt 
affärssystem. Det visade sig att det är svårt att veta vad företagen behöver och vilka 
mål som är viktigast. Andra problem företagen upplevde med att fastställa mål var 
att samla in olika avdelningars behov för att sedan kommunicera målen till 
projektansvarig.     
 
Processen att införa ett affärssystem i organisationen var annorlunda på företag B 
och E och F. Inget av företagen hade genomfört en formell förstudie och varken IT-
chefen på företag B, CTO på företag E eller Controllern på företag F ansåg inte att de 
tog fram specifika mål med systemet i en kravspecifikation eller motsvarande. Något 
som dock var gemensamt för företag B och E var att affärssystemet skulle gå att 
integrera med organisationens webbshop. Företag F ville med systembytet att 
systemet skulle möta det arbetssätt de har idag samt förenkla arbetsuppgifterna.   

IT-chefen på företag B förklarade att organisationen hade målat upp en intern bild 
över processer som kunde förbättras och gav exempel på effekter företaget ville 
uppnå med systemet. Effekter som exemplifierades var; att förbättra produktflödet 
och bättre webbintegrationer, samt att få möjlighet att använda tilläggsprodukter 
som transportsystem, faktura scanning och nya systemmoduler. På företag F 
genomfördes en informell förstudie kring hur organisationen skulle hantera 
processer i företaget.  
 
“Vi ville se hur vi kan hantera vår kärnverksamhet [...] då gjorde vi en kartläggning 
där och gick igenom de processerna som vi arbetade i och vi kom väl då fram till att vi 
borde nog satsa på att bygga en egen (modul) baserat på Navision standard.” – 
Controller, företag F. 
 
De effekter som företag F förväntade sig med systemuppgraderingen var moderna 
verktyg för integration och delning av data, kunna använda analyskuber, göra 
kopplingar till intranätet samt enklare arbetsprocesser.   
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Skillnaden i arbetet med affärssystemsinförandet på Företag E var att 
organisationen enbart jämfört leverantörer och olika affärssystem för att komma 
fram till ett beslut angående vilket system företaget skulle investera i. 

Eftersom varken företag B, E eller F arbetade med processen att fastställa mål för 
systemet i en förstudie reflekterade ingen av intervjupersonerna kring några 
problem. Företag B och F hade internt tagit fram tänka effekter med systemet men 
ansåg sig inte ha arbetat med att definiera mål för projektet i en förstudie.     

Gemensamt för alla företag i studien var att de hade definierat projektmål för 
införandet av ett affärssystem. Projektmålen utgjordes av att alla projekt hade en 
budget och en tidsplan. Inget av företagen förutom företag A och C hade formulerat 
målsättningar med systeminförandet i form av effektmål. CFO på företag C nämnde 
effektmål som organisationen fastställt med införandet. Exempel på effektmål som 
beskrevs var: att integrera avdelningar och processer, möjlighet att spåra 
produktionsflöden och överföra flödena direkt till redovisningen, effektivare 
processer, ökad lönsamhet och bättre spårbarhet.           

4.2 Affärssystemsinförande 

Gällande processen att införa affärssystemet i företaget förmedlade 
intervjupersonerna övergripande information om projektet. Alla företag hade haft 
någon anställd som ansvarade för projektet. På företag A var den som ansvarade för 
projektet organisationens dåvarande systemansvarig och företagets ERP-ansvarig. 
Den som ansvarade för systemuppgraderingen på företag B var IT-chefen. Ansvaret 
för införandet av systemet på företag C var företagets CFO. På företag D var 
försäljningschef ansvarig för införandet tillsammans med en kollega som är 
systemansvarig på företaget. CTO på företag E berättade att det var organisationens 
VD som bar ansvaret för införandet av systemet på företaget. På företag F var det 
controllern som var ansvarig för systemuppgraderingen.   

Aktiviteter i förstudien som kunde ha utförts annorlunda vid projektet att införa ett 
affärssystem i företagen identifierades av intervjupersonerna. ERP-ansvarig på 
företag A berättade att företaget utvecklade en bred kravspecifikation och att de av 
erfarenhet idag borde ha fokuserat på kärnprocesser och funktioner och prioriterat 
att ingenting hamnar i konflikt med dem. Ekonomi- och IT-ansvarig från samma 
företag förtydligade detta genom att berätta att företaget i fortsättningen kommer 
att ha mindre grupper vid en förstudie för att fokusera på att definiera mål för att 
komma så rätt som möjligt. 

På företag B nämnde IT-chefen att företaget hade tagit nytta av att sätta upp mål för 
när varje aktivitet i processen med införandet av systemet skulle vara färdig. På så 
sätt hade företaget kunnat undvika problem med att olika aktiviteter i införandet 
gick in i varandra. Ett exempel på sådana aktiviteter var test och utveckling. 
Företaget upplevde problem med att test och utveckling utfördes i samma skede och 
därmed hade de ingen kontroll över vilka funktioner som fungerade och inte. IT-
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chefen på företag B ansåg även att ansvaret för projektet kunde fördelats på fler 
personer eftersom olika roller i företaget kan sina processer bäst. 

CFO på företag C berättade att vad som kunde utförts annorlunda var att målen med 
införandet borde definierats i detalj. Företagets IT-samordnare ansåg att projektets 
förstudie kunde förbättrats genom att personalen kunde varit mer aktiv för att ta 
fram förväntade lösningar. 

Försäljningschefen på företag D ansåg att företaget kunde varit mer specifika i 
beställningen för att förbättra de mål och krav som framtogs. 

På företag E nämnde företagets CTO att beställningen av affärssystemet kunde 
genomförts på ett bättre sätt. Genom att läsa på mer och sätta sig in i och studera 
hur systemet fungerar i praktiken kunde företagets CTO varit mer förberedd inför 
systeminförandet. 

Gemensamt för majoriteten av företagen som medverkade i studien var att de hade 
identifierat aktiviteter i förstudien som kunde förbättras. Företag A-D såg 
förbättringsmöjligheter i hur företagens arbete med mål och krav utfördes medan 
företag E ansåg att arbetet med att välja system kunde varit mer noggrant. 
Intervjupersonernas argument för varför arbetet i förstudien borde genomförts 
annorlunda identifierades och åskådliggörs i följande citat: 

“Vi borde spritt vår vision och idé om varför man göra detta så att alla medarbetare 
kunde sprida det vidare.”– ERP-ansvarig, företag A 

“Vi var så dåliga beställare [...] med facit i hand så var vi alldeles för snälla [… ] vi gick 
inte tillräckligt djupt i processerna.” – CFO, företag C. 
 
Arbetet med att definiera och fastställa mål för projektet var otillräckligt på 
företagen. Företagen ägnade inte tillräckligt med tid och resurser på att ta fram 
detaljerade mål med införandet. Lärdomar av företagens systeminföranden 
resulterade i att förarbetet bör genomföras grundligare.       

Företag F avvek från övriga företag och ansåg sig nöjda med arbetet i förstudien. 
Företagets controller berättade varför i citatet nedan: 
 
“Vi gjorde väl nog ganska bra ändå, jag är rätt så nöjd. Alltså vi är ju inte så stor 
organisation va, [...] och att göra en riktigt stor förstudie, riktigt detaljplanerad, jag 
tror inte riktigt på det faktiskt för mindre organisationer utan vi körde ett projekt där 
vi hade täta möten” - Controller, företag F. 
 
Controllern ansåg att företaget är för litet för att kunna lägga tid och resurser på en 
detaljerad förstudie och såg ingen anledning till att arbeta mer noggrant med 
definition och fastställning av mål.  
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Även om de flesta företagen i studien var överens om att aktiviteter i arbetet med att 
införa ett affärssystem kunde utförts annorlunda upplevde alla företagen att 
systemet har blivit eller förmodligen kommer bli lönsamt. 

 “Vi har lärt oss att leva med det och är generellt sätt väldigt nöjda. Det blev kanske en 
lite för dyr investering, det är det som är det dumma också, man skall titta på Total 
cost of ownership, inte titta på vad man betalar just här, utan vad kostar de över tiden 
och vad ger det mig. Det är så du kan göra för att få en riktig bild av det.” – CFO, 
företag C. 

“Målsättnigen i år är att det skall gå runt” - CTO, företag E. 
 
“Det beror ju på hur man ser på lönsamt, jag tror inte vi tjänar så mycket tid just nu i 
effektivitet men hade vi inte lyft hade vi hamnat i svårare problem senare”  
- Controller, företag F. 
 
Införandet eller uppgraderingen av affärssystemet har varit en kostsam process för 
alla företag. Det tar tid för ett affärssystem att skapa lönsamhet för ett företag. I de 
företag där systemet ännu inte blivit lönsamt ser företagen ändå att det kommer att 
bli det. Även om företagen inte fått tillbaks sitt investerade kapital tror 
intervjupersonerna att det hade blivit dyrare att inte investera i systemen.  

4.3 Utvärdering 

Inget av företagen hade genomfört någon fullständig utvärdering. Därmed har inte 
några metoder för utvärdering eller utvärderingsmått använts för att utvärdera 
målen med affärssystemsinförandet. En gemensam orsak till att företagen inte 
arbetade med att utvärdera projektet var för att arbetet kräver tid och resurser. 
Intervjupersonerna från företag A, B och D delar med sig av andra anledningar till 
varför ingen utvärdering av affärssystemsinförandet har genomförts. 

“Behåller vi det har det oftast blivit bra annars fortsätter arbetet.” – Ekonomi/IT-
ansvarig, företag A. 

“Vi satt ett team de första 4-5 dagarna där vi övervakade allting hela tiden och frågor 
strömmade in givetvis men det funkade, visst långa dagar.” – ERP-ansvarig, företag A. 
 
Företag A övervakade arbetet i systemet för att kontrollera att affärsprocesserna 
fungerade. Eftersom att personalen kunde genomföra sina arbetsuppgifter ansåg de 
som ansvarade för systemet att ingen utvärdering behövdes.  

“Jag ser det som så att nästa gång vi uppgraderar på det här sättet så kommer det va 
så många år bort att ingen kommer titta på en sån utvärdering för den kommer vara 
så gammal när det kommer ske, man skulle inte ha så stor nytta av det.” – IT-chef, 
företag B. 
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“Vi är tyngda i arbete.” – Försäljningschef, företag D. 

Anledningarna till att varken företag B eller D hade utvärderat processen att införa 
ett affärssystem var för att företagen inte hade tid eller resurser att tilldela sådant 
arbete.  

På företag C berättade företagets CFO att försök till utvärdering hade genomförts 
genom att använda mätetal för att mäta effektmål. Företaget stötte på för många 
problem med affärssystemet efter att det implementerats att varken resurser eller 
tid för utvärdering fanns. 

“Det skulle ingå i ett helhetsprojekt för hela koncernen som inte blev av.” – IT-
samordnare, företag C. 
 
Företagets IT-samordnare förklarade att en anledning till att utvärderingen avbröts 
var för att processen att utvärdera skulle legat på koncernnivå. Det blev ett för stort 
projekt att utvärdera införandet. Utvärderingen var tänkt att genomföras på 
koncernnivå och eftersom företaget hade problem med systemet när det väl tagit i 
bruk fanns inte tiden till att utvärdera införandet internt.    

Företag E har inte arbetat med utvärdering av införandet. Anledningen till att ingen 
utvärdering genomfördes var för att företaget överlag inte arbetar med utvärdering. 
Företagets CTO förklarade att dyker det upp ett problem så tar företaget tag i 
problemet. Är problemet stort utvärderas eventuellt varför problemet uppkom. 
 
Ingen utvärdering av målsättningarna genomfördes på företag F, orsaken till detta 
var för att alla i företaget verkade ganska nöjda med systemuppgraderingen. 
Däremot hade företaget möten för att åtgärda problem som uppkom. Företagets 
controller berättade att de förmodligen inte kommer att arbeta med utvärdering 
framöver. Orsaken till varför företag F väljer att inte arbeta med utvärdering 
framöver var för att företaget inte anser utvärdering som en nödvändighet.  
 
Trots att ingen utvärdering har utförts har vissa företag bedömt projekten att införa 
ett affärssystem i verksamheten som lyckade.  

“Vi har kunnat leverera och fakturera varje dag” - IT-chef, företag B.  
 
En del intervjupersoner ansåg projektet som lyckat eftersom att “verksamheten 
rullade” eller för att företagets kunder inte påverkades av systembytet. Andra såg 
projektet som mindre lyckat då projektmålen inte uppfylldes. 

“Vi har gått skyhögt över satt budget för systemet därför att man utvärderade inte allt 
som behövdes göras från början.” – Försäljningschef, företag D. 

 Gemensamt för företagen vars projekt var mindre lyckade då företaget inte uppnått 
sina projektmål var att budget och tidsplanen överskred.   
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Alla intervjupersoner som medverkade i studien kunde bedöma om projektet var 
lyckat eller misslyckat utan att företaget genomfört en fullständig utvärdering. I 
företagens mer och mindre lyckade projekt hade företagen identifierat olika 
fördelar och realiserade mål med det nya affärssystemet.  
 
“Vi kan ju se att vi ökar försäljningen hela tiden, vi tar marknadsandelar” 
- Försäljningschef, företag D. 

“Överlag syns positiva effekter redan, som att processer har effektiviserats” - IT-chef, 
företag B. 

Fördelar och mål som intervjupersonerna nämnde var: ökad försäljning, fler 
marknadsandelar, minskad personal, effektivare produktionsflöden, ökad 
spårbarhet, effektivare processer och effektivare datahantering. 

4.4 Lärdomar 

Problem med införandet av ett affärssystem i företagen har resulterat i olika 
lärdomar. Ett ämne som intervjupersonerna berörde var ofullständiga eller felaktiga 
mål och krav. 

“Kravspecen var väldigt bred, man skulle ha fokuserat på ett par kärnfunktioner 
egentligen som man absolut var ute efter, istället för att anpassa det efter 20 
kärnfunktioner som är bra att ha. Egentligen skulle man gått ner på okej de här tre är 
de absolut viktigaste funktionerna.” – ERP-ansvarig, företag A. 

“Man skulle behöva ha ett mål att nu måste utvecklingen vara klar, är man inte klar då 
så drar det lätt in i testperioderna hela tiden och då får man testa om.” – IT-chef, 
företag B. 

“Visst skrev vi kravspecar men de var inte speciellt bra, vi var ingen bra beställare.” 
 – CFO, företag C. 
 
Fem av sex företag var överens om att arbetet med att definiera mål och krav borde 
ägnats mer tid och resurser. Intervjupersonerna berörde både projektmål och 
effektmål som viktigt att definiera vid införandet. Att formulera mål för systemet är 
något som företagen kommer att ta med sig till framtida projekt. 
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4.5 Sammanfattning av resultat 

Företagen införde ett nytt system eller genomförde en omfattande uppgradering 
eftersom de vuxit ur sina system, för att dela och kommunicera data eller för att 
kunna genomföra sina affärsprocesser. Tre av företagen genomförde en förstudie 
där mål för systeminförandet fastställdes. Resterande företag genomförde ingen 
formell förstudie men två företag diskuterade internt vilka funktioner som skulle 
finnas i systemet. Gemensamt för alla företag var att de tog fram projektmål i form 
av avsättningar för tid och budget. Effektmål var det enbart två företag som fastställt 
inför projektet.  

De aktiviteter som kunde utförts annorlunda i arbetet med att definiera mål i 
förstudien var att företagen borde fokuserat på kärnprocesser och funktioner för att 
undvika en bred kravspecifikation. Ett område som diskuterades var att tydligare 
mål för när varje aktivitet i projektet borde fastställts för att minska problem med 
att aktiviteterna går in i varandra. Ett annat omtalat ämne var att ägna mer tid och 
resurser för att bli en bättre beställare för att ta fram specifika och detaljerade mål 
med införandet.  

Inget av företagen arbetade med utvärdering av målsättningarna med införandet av 
ett affärssystem på grund av brist på tid och resurser. Ett företag försökte utvärdera 
men avbröt processen. Andra tillvägagångssätt för att kontrollera projektet resultat 
presenteras. En del företag bedömer införandet som lyckat då de behåller systemet, 
andra utefter att de kontrollerat att alla processer i systemet fungerar. De företag 
som ansåg införandet av affärssystemet som mindre lyckat diskuterade att 
projektmålen inte uppfyllts samt att införandet var en jobbig process för egen 
personal.  
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5 Analys 

 
I detta avsnitt analyseras studiens resultat med hjälp av teorierna från 
litteraturstudien i syfte att tolka data för att skapa förståelse för att kunna besvara 
forskningsfrågan. Analysen är utformad efter tre områden som identifierats vid 
jämförelser av empiriskt underlag och litteratur. 

 

5.1 Definiera mål 

Tre företag i studien nämnde att orsaken till systeminförandet var att de vuxit ur sitt 
dåvarande system. Ett införande genomfördes på grund av sammanslagning av flera 
bolag. Andra orsaker till införandet var att företagen såg ett system som en 
nödvändig lösning för att kunna utföra verksamhetens dagliga arbete. Företagens 
anledningar till att byta affärssystem stämmer väl överens med vad Olhager och 
Selldin (2003) fann i sin studie. Forskarna undersökte de vanligaste målen med att 
införa ett affärssystem. Studien visar att de främsta orsakerna till att organisationer 
investerar i ett affärssystem är för att ersätta ett äldre system, försöka uppnå 
strategiska fördelar, förenkla och standarisera processer och förbättra samverkan 
och kommunikationen med intressenter (Olhager & Selldin, 2003). Byte av system 
för att organisationen har vuxit ur systemet går att likna med att investera i ett 
system som ersätter ett äldre. En sammanslagning av flera bolag kan ses som ett 
försök till att uppnå strategiska fördelar. Företaget som investerade i ett 
affärssystem för att det sågs som nödvändigt kan genom bytet förenkla och 
standardisera processer och förbättra samspelet med sina intressenter.    
  
Ungefär hälften av företagen i studien genomförde en förstudie vid införandet av ett 
affärssystem och definierade i förstudien mål för systemet. En förstudie utförs för 
att välja system, identifiera önskade funktioner och processer och för att fastställa 
mål och krav för dessa (Markus & Tanis, 2000). Processen att definiera mål med att 
införa ett affärssystem i en organisation beskrivs som en kritisk faktor som är 
avgörande för projektets resultat (Umble et al., 2003). Alla företag hade definierat 
projektmål som utgjordes av en budget och en tidsplan för projektet, vilket är 
vanligt definierade mål enligt litteraturen (Daneva, 2004). Enbart två företag 
formulerade effektmål med införandet. Effektmål är mål för det förväntade 
resultatet med affärssystemet (Hailu & Rahman, 2012; Tonnquist, 2014). Studien 
påvisar att organisationers målsättningar i praktiken är vad som i litteraturen 
benämns som krav. Krav med att införa ett system kan visa vilka aktiviteter, 
funktioner och processer som måste fungera (Law et al., 2010). Organisationer 
definierar inga särskilda mål med affärssystemsinförandet. Det organisationer 
fokuserar på är att verksamhetens dagliga processer ska gå att utföra med hjälp av 
systemet. Krav som intervjupersonerna benämnde som mål var exempelvis att 
förbättra spårbarheten.    
 
Resterande företag som medverkade i studien hade varken utfört någon förstudie 
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eller tagit fram andra mål än projektmål för systeminförandet. En anledning till att 
ingen förstudie utfördes var för att företaget istället målade upp en intern bild över 
process- och effektförbättringar. Andra behövde ett affärssystem för att effektivt 
kunna utföra sina verksamhetsprocesser och fokuserade enbart på att systemet 
skulle fungera. Dock nämnde företagen som inte ansåg sig ha definierat varken mål 
eller krav med systeminförandet vissa funktioner som måste fungera. Exempelvis 
var en funktion att affärssystemet skulle gå att integrera med verksamhetens 
webbshop. En sådan funktion beskriver Law et al. (2010) som ett krav.   

Gemensamt för företagen som definierat mål var att de upplevde problem med 
arbetet i processen. Arbetet med att fastställa mål beskrevs som besvärligt eftersom 
att målen förändras och nya mål tillkommer under projektet. Umble et al. (2003) 
skriver att organisationer tidigt i projektet bör definiera och fastställa tydliga mål 
med affärssystemsinförandet för ett lyckat resultat. Ett problem är att 
organisationers mål och förväntningar på systemet är ofullständiga eller felaktiga 
inför ett affärssystemsinförande (Somers & Nelson, 2001). Majoriteten av företagen 
i studien ansåg att de inte har arbetat tillräckligt med att definiera och fastställa mål 
för systemet. Enligt teorin är arbetet med att definiera mål inför ett 
affärssystemsprojekt en kritisk faktor för framgång (Umble et al., 2003). Gemensamt 
för företagen var att inget av dem höll de projektmål som fastställts inför projektet. 
Kostnad och tid för projekten överskreds. För att nå framgång i ett projekt att införa 
ett affärssystem bör organisationer hålla kostnad och tid för projektet (Markus & 
Tanis, 2000). Endast två företag ansåg sig ha arbetat med att definiera effektmål för 
införandet. Trots att vissa företag inte arbetade med att definiera effektmål med 
affärssystemsinförandet fanns förväntningar på tänkta effekter med systemet. 
Förväntningar som företagen hade på systeminförandet i företagen var: förbättrad 
integration, bättre spårbarhet, automatisering, effektivisering och ökad lönsamhet. 
Effekterna går att identifiera som effektmål i litteraturen (se tabell 1). Målen 
formuleras på olika sätt men med liknande innebörd. Exempelvis visar studiens 
resultat att ett mål i praktiken är förbättrad integration, litteraturen lyfter fram 
förbättrad kommunikation (Olhager & Selldin, 2003) som ett mål, vilket sker genom 
integration. 
 
De lärdomar om att definiera mål, som företagen tar med sig för framtida projekt 
benämns som viktiga aktiviteter i litteraturen. De flesta företag nämner att de borde 
varit mer förberedda inför systeminförandet och att de var dåliga beställare. Det 
diskuteras att arbetet med att fastställa mål och krav för systemet kunde ägnats mer 
tid och att målen borde varit mer specifika och visat i detalj vad företagen förväntar 
sig med systemet (Umble et al., 2003). En analys av studiens resultat utefter 
teorierna i litteraturstudien påvisade att företagen i praktiken arbetade med att ta 
fram övergripande mål med ett affärssystemsinförande. Företagen såg inte på mål 
och krav på samma sätt som begreppen beskrivs i litteraturen. I praktiken arbetar 
organisationer med mål som förväntningar på vad systemet ska generera och som 
krav för vad som måste fungera. Studien visar att organisationer inte arbetar med 
att dokumentera målen med affärssystemsinförandet tydligt i en kravspecifikation, 
delvis för att förarbetet kräver tid och resurser och delvis för att organisationerna 
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arbetar med övergripande mål som förändras under processen att införa systemet. 
En kravspecifikation kan generera betydelsefulla fördelar, gällande att hålla 
gränserna för tid, budget och kvalitet för affärssystemsprojektet (Daneva, 2004). 
 

5.2 Utvärdera mål 

Inget av företagen som medverkat i studien arbetade med att utvärdera införandet 
av ett nytt affärssystem. Ett av företagen försökte utvärdera systeminförandet med 
hjälp av mätetal för att mäta de effektmål som ställt upp inför projektet men 
processen avbröts eftersom det blev för komplext och utvärderingen skulle ha 
utförts på koncernnivå. Utvärdering av mål med ett affärssystemsinförande är en 
viktig aktivitet för att kunna avgöra om organisationen har uppnått de mål som 
fastställdes i förstudien (Irani et al., 2005). Mål och krav behöver tidigt i projektet 
definieras för att visa i vilken ritning projekter skall gå (Muscatello & Chen, 2008). 
När systemet har satts i drift och införandet är avslutat kan organisationen 
utvärdera projektet utefter de krav, projekt- och effektmål som fastställts (Daneva, 
2004). Organisationen behöver kunna jämföra information över tid för att kunna se 
hur systemet har påverkat dess verksamhet (Schubert & Williams, 2009). 
Litteraturen belyser metoder och tillvägagångssätt för att utvärdera målen med ett 
systeminförande. Metoder som kan användas är exempelvis TCO, ROI och 
balanserade styrkort för att beräkna tillståndet i en organisation efter ett 
affärssystemsinförande (Garfamy, 2006; Hallgren, 2002; Stefanou, 2001). Olika 
nyckeltal och KPI kan användas som mätetal för att jämföra organisationens resultat 
innan och efter införandet (Wieder et al., 2006). Att mäta målen är en viktig del i att 
utvärdera ett affärssystemsinförande för att se om organisationen uppnått förväntat 
resultat (Al-Mashari et al., 2003).   
 
Orsaken till att inget företag har utfört en fullständig utvärdering av 
målsättningarna varierar. Alla företag hade inte fastställt specifika mål och krav med 
systemet och visste därmed inte vad som skulle utvärderas. En tydlig anledning till 
att företagen inte har utvärderat affärssystemsinförandet är brist på tid och 
resurser. Litteraturen påvisar att det är vanligt att företag misslyckas eller avbryter 
processen att utvärdera de fastställda målen på grund av tidsbrist, otillräcklig 
budget eller brist på kunskap (Zhu et al., 2010). Andra orsaker till att företagen inte 
har utvärderat målen med införandet är för att andra tillvägagångssätt för att 
kontrollera projektets resultat har använts. Metoder företagen använder för att 
bedöma införandet har varit att om de behåller systemet har det blivit bra eller att 
kontrollera processerna i systemet den första tiden för att identifiera problem. Ett 
företag i studien ansåg att utvärderingsprocessen var onödig eftersom företaget inte 
kommer ha nytta av utvärderingen vid nästa systembyte.  
 
Esteves (2009) menar att de metoder och verktyg som finns idag för att utvärdera 
ett affärssystemsinförande är otillräckliga och att nya metoder behöver utvecklas 
för att kunna ge en rättvisande bild av införandet. Inget av företagen i studien har 
använt metoder eller verktyg för att utvärdera målsättningarna med införandet av 
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systemet. Anledningen till varför företagen inte utvärderar grundas inte i brist på 
metoder. De företag som inte har utvärderat införandet har istället valt att lägga tid 
och resurser på annat arbete och menar att utvärderingen kommer av sig själv. 

5.3 Projektresultat 

Studien påvisar att inget av företagen har arbetat med att utvärdera 
målsättningarna med affärssystemsinförandet enligt de metoder som lyfts fram i 
litteraturen. Företagen har utan metoder kunnat bedöma projektet som lyckat eller 
mindre lyckat. De företag vars projekt lyckades bedömde projektet efter att de 
dagliga aktiviteterna i verksamheten kunde utföras samt att företagens kunder och 
leverantörer inte påverkats av systembytet. Litteraturen beskriver ett lyckat 
affärssystemsinförande som när systemet förbättrar operativa aktiviteter och 
stödjer företagets affärsprocesser (Chen et al., 2009). I de fall projekten bedömts 
som mindre lyckade har företagen kontrollerat hur väl projektets resultat kunde 
liknas med projektmålen. Mindre lyckade projekt kan vara projekt där störningar i 
den dagliga verksamheten har påvisats. Ett helt misslyckat projekt kan innebära att 
projektet inte har nått sitt slut eller att projektet har orsakar ekonomisk skada för 
organisationen (Gargeya & Brady, 2005).   
 
Trots att alla företag upplevde att projektet inte uppfyllde de projektmål som 
fastställts hade hälften av företagen bedömt sina projekt som lyckade. Studiens 
resultat påvisar att organisationer i praktiken inte arbetar med utvärdering av 
målsättningar med ett affärssystemsinförande. Företagen har inte använt de 
metoder eller verktyg som litteraturen föreslår för utvärdering. Den empiriska 
undersökningen påvisar att de flesta företagen på något sätt utvärderar eller 
bedömer systeminförandet genom att kontrollera systemets prestanda. Eftersom 
organisationer i praktiken inte definierar särskilda mål som berör effekterna med 
affärssystemsinförandet, utvärderas inte målen. Studien påvisar att organisationer 
verkar nöja sig med att verksamhetens dagliga processer går att utföra i systemet 
och därmed utvärderas införandet genom kontroll av systemets funktionalitet.   
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5.4 Sammanfattning av analys 

Vi har i analysen analyserat och tolkat resultatet utifrån teorier om mål vid 
införande av affärssystem. Analysen belyser likheter och skillnader emellan teori 
och praktik. Arbetet med att definiera mål varierade bland företagen. En del företag 
hade tagit fram målsättningar i en förstudie medan andra företag kommunicerade 
förväntningar internt eller inte alls. Litteraturen beskriver arbetet med att fastställa 
mål som avgörande för projektets resultat. En organisation bör tidigt definiera mål 
för att nå framgång (Umble et al., 2003). I praktiken arbetar organisationer inte med 
att definiera särskilda mål med ett affärssystemsinförande. Målen som definieras 
kan jämföras med det som i litteraturen beskrivs som krav, funktioner och 
processer i systemet som måste fungera. Organisationer kan nå framgång med 
projektet att införa ett affärssystem utan att definiera specifika mål inför projektet. 
Eftersom organisationer fokuserar på att verksamhetens dagliga aktiviteter ska gå 
att utföra i systemet är målen ingen avgörande faktor för ett lyckat projekt.     

Organisationer arbetar inte detaljerat med att fastställa mål och därmed utvärderas 
inte målen. Utvärdering av mål med ett affärssystemsinförande är en viktig aktivitet 
för att kunna bedöma graden av måluppfyllelse (Irani et al., 2005).  Den empiriska 
undersökningen påvisade att anledningar till att organisationer inte utvärderar mål 
varierar. En del företag såg inte utvärdering som en nödvändighet då arbetet i 
systemet blir en utvärdering i sig. Andra företag menade att det inte finns tid eller 
resurser att tillägna ett sådant komplicerat projekt som utvärdering är (Zhu et al., 
2010). För att utvärdera ett affärssystemsinförande tar organisationer hänsyn till 
övergripande mål med systeminförandet. Organisationer bedömer i praktiken ett 
affärssystemsinförande efter om de dagliga aktiviteterna i verksamheten går att 
utföra. 
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6 Diskussion 

 
I detta avsnitt kommer studiens resultat och teorier diskuteras. Diskussionen kommer 
att handla om hur företagen arbetar med utvärdering av mål vid införandet av ett 
affärssystem. 

  
Resultatet av litteraturstudien och den empiriska undersökningen påvisar att 
arbetet med utvärdering av målsättningar på medelstora organisationer inte går i 
linje med de tillvägagångssätt som beskrivs i litteraturen. I resultatavsnittet 
redogjordes för hur företagen som har medverkat i studien arbetar med att 
definiera mål och utvärdera målen. Under analysavsnittet analyseras resultatet 
utifrån de teorier som presenteras i litteraturstudien. Eftersom inget företag ansåg 
sig ha arbetat med utvärdering av målsättningarna presenteras anledningar till 
varför samt alternativa tillvägagångssätt. Diskussionen behandlar likheter och 
skillnader mellan litteratur och empiri som berör viktiga moment med arbetet att 
utvärdera mål.  

Gemensamt för teori och praktik är att vanliga orsaker till företagens beslut att 
införa ett nytt affärssystem beror på att de vuxit ut systemet, vill uppnå strategiska 
fördelar, vill effektivisera och standardisera processer och vill förbättra samarbetet 
internt och externt. För att kunna utvärdera målsättningar med ett 
affärssystemsinförande menar litteraturen att det är viktigt att definiera mål tidigt i 
projektet (Umble et al., 2003). Organisationer arbetar i praktiken inte med att 
definiera eller fastställa specifika mål för ett affärssystemsinförande. Studien 
påvisar att det organisationer definierar som mål beskrivs som krav i litteraturen. 
Organisationer fastställer vilka aktiviteter, funktioner och processer de vill uppnå 
med systeminförandet (Law et al., 2010). En del organisationer tar internt fram 
tänka effekter med affärssysteminförandet, vilka kan liknas med effektmål i 
litteraturen. Dessa effekter dokumenteras eller fastställs dock inte i en 
kravspecifikation utan är effekter som har tagits fram internt.    
 
I praktiken avsätter organisationer varken tid eller resurser för att utvärdera 
effekterna av ett affärssystemsinförande. Litteraturen nämner att organisationer 
inte utvärderar eller så avbryter organisationerna utvärderingen av ett 
affärssystemsinförande (Häkkinen & Hilmola, 2008). Studien visar att anledningar 
till att ingen utvärdering genomförs kan bero på brist på tid och resurser. De som 
har ansvarat för affärssystemsinförandet på de medelstora organisationerna har 
haft en eller fler roller i verksamheten. I medelstora organisationer är det inte alltid 
en specifik roll som enbart ansvarar för organisationens affärssystem. Därmed ses 
processen med att utvärdera mål med ett affärssystemsinförande som komplex då 
den ansvarige har vardagliga arbetsuppgifter att utföra.  
 
En fråga som har vuxit fram under arbetet med studien är om mål har någon 
betydelse överhuvudtaget gällande utvärdering av ett affärssystemsinförande i en 
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organisation och i så fall vilken betydelse. Litteraturen menar att utvärdering av ett 
affärssystemsinförande kan genomföras utefter om projektet som helhet blev lyckat 
eller genom att utvärdera målsättningarna med införandet (Gargeya & Brady, 2005). 
Den empiriska undersökningen visade att organisationer i praktiken bedömer 
projektet som en helhet då arbetet med att definiera mål inte prioriteras i 
organisationen.  
 
Litteraturen belyser att nya metoder och verktyg behövs tas fram för att kunna 
utvärdera målsättningarna med ett affärssystemsinförande (Esteves, 2009). 
Organisationer har idag egna tillvägagångssätt för att utvärdera införandet, 
alternativt väljer företagen att inte utvärdera. Varför en del organisationer tar 
beslutet att inte utvärdera målsättningarna med ett affärssystemsinförande kan 
bero på att inga tydliga mål har fastställts med projektet, därmed vet de inte vad de 
ska utvärdera. För att utvärdera mål behöver organisationer jämföra information 
över tid för att kunna se hur systemet har påverkat verksamheten (Cebeci, 2008). 
Andra organisationer ser utvärdering som onödigt arbete då den tid och resurser 
som spenderas på processen blir bortkastad. De dokument som utgör 
utvärderingens resultat kommer inte vara aktuella nästa gång organisationen står 
inför ett nytt införande av system. Därmed vill organisationer inte ägna tid åt att 
utvärdera införandet av ett affärssystem.  

Trots att organisationer inte fastställer specifika mål för systeminförandet kan ändå 
en bedömning av projektets resultat genomföras. När ett affärssystem väl har tagits 
i bruk finns olika tillvägagångssätt för att bedöma projektets resultat. 
Organisationers olika metoder för att utvärdera ett affärssystems införande i 
praktiken skiljer sig från hur processen att utvärdera beskrivs i litteraturen. Ett 
alternativ för hur organisationer utvärderar sina förväntningar med införandet är 
att kontrollera att systemets funktioner och processer fungerar som det ska. Om 
problem identifieras utvecklas lösningar för att nå förväntat resultat. Ett annat 
arbetssätt som har identifieras är att organisationer kontinuerligt arbetar med att 
utveckla och förbättra affärssystemet. När problem som påverkar det förväntade 
resultatet med projektet inte uppfylls fortsätter arbetet för att möta organisationens 
behov.  Ett införande av ett affärssystem kan bedömas som lyckat när systemet har 
förbättrat den operativa effektiviteten genom att stödja företagets affärsprocesser, 
samt att systemet bidragit med att skapa konkurrensfördelar (Chen, Law & Yang, 
2009). 
 
De organisationer som har medverkat i studien arbetar inte med utvärdering enligt 
litteraturens metoder. En orsak som kan ha påverkat att företagen inte arbetat med 
att utvärdera målen är för att systeminförandet från första början var ett måste för 
att kunna fortsätta bedriva verksamheten. Organisationer arbetar i praktiken på 
andra sätt för att komma fram till om systemet uppfyller deras förväntningar samt 
för att bedöma projektet att införa ett affärssystem. Genom att dagliga aktiviteter 
går att utföra kan fördelar och effekter med systemet identifieras. Studien påvisar 
synliga effekter som i litteraturen beskrivs som organisationers mål eller 
förväntningar med ett systeminförande.  
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Studiens resultat visar att trots att organisationer i praktiken inte definierar 
särskilda mål med affärssystemsinförandet eller utvärderar målen kan införandet 
bedömas som lyckat. De övergripande mål som organisationerna fastställer inför 
projektet som till exempel att dagliga aktiviteter ska gå att utföra, att affärssystemet 
ska kunna integreras med ett annat system eller att verksamheten rullar utan att 
kunder och leverantörer blir lidande kan uppnås och därmed bedöms projektet som 
lyckat. En anledning till varför organisationer väljer att inte utvärdera är på grund 
av att inga tydliga mål har definierats för affärssystemsinförandet. Studien 
identifierar lärdomar gällande arbetet med definition av mål. En del organisationer 
anser att de borde arbetat mer med att definiera mål för att specificera vad som ska 
uppnås med införandet (Umble et al., 2003). Organisationer har inte de resurser 
som krävs för att arbeta med målsättningar vid ett affärssystemsinförande enligt 
litteraturens metoder. Däremot påvisar studien att mål har en betydelse vid 
utvärdering av ett affärssystemsinförande. De övergripande mål som definieras 
uppfylls och organisationer anser att de borde arbetat mer med att definiera mål för 
att ha möjlighet till att nå ett bättre resultat. 
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7 Slutsats 

 
Avsnittet kommer att presentera studiens slutsats utifrån resultatet av empirin och 
litteraturen. Vi kommer att svara på frågeställningen samt presentera anledningar till 
varför organisationer inte utvärderar sina målsättningar med införandet av ett 
affärssystem.  

 

Frågeställningen som vår studie skulle besvara var: hur arbetar organisationer med 
utvärdering av definierade mål efter ett affärssystemsinförande? 

Syftet med studien var att bidra med kunskap och skapa ökad förståelse för hur 
organisationer i praktiken arbetar med att definiera mål och utvärdera målen med 
ett affärssystemsinförande. Eftersom resultatet som framkom visade att de 
organisationer som medverkat i studien delvis eller inte alls arbetar med 
måldefinition samt inte arbetar med att utvärdera målen presenteras anledningar 
till detta.  
 
Studien påvisar att de organisationer som medverkat inte definierar specifika mål 
med införandet av ett affärssystem. Målen som fastställs är mer övergripande och 
syftar till att organisationen ska kunna bedriva sin verksamhet med stöd från 
systemet. Organisationerna som deltog i studien hade förväntningar på tänkta 
effekter med systeminföranden men dessa effekter dokumenteras inte som mål i en 
kravspecifikation. Arbetet med att definiera mål varierar och anses vara 
komplicerat. Studien påvisar att projektmål för systeminförandet framtas i form av 
att organisationer avsätter tid, budget och resurser för projektet. Eftersom 
organisationer i studien inte definierar tydliga mål inför projektet vet de inte vad de 
ska utvärdera och därmed arbetar organisationerna inte med utvärdering av 
målsättningar. Andra orsaker till att ingen utvärdering genomförs är på grund av att 
utvärdering är en tidskrävande process. En del organisationer vill inte spendera tid 
och resurser på att dokumentera en utvärdering som inte kommer vara till hjälp vid 
nästa systembyte.     
 
Studien kommer fram till att det finns skillnader i hur organisationer arbetar med 
att definiera mål och utvärdera målen med ett affärssystemsinförande. 
Organisationerna som har medverkat i studien fastställer i praktiken väldigt 
övergripande mål i jämförelse med de detaljerade mål som beskrivs i litteraturen.  
Studien visar att organisationer kan använda alternativa tillvägagångssätt för att 
bedöma ett affärssystemsinförande. Företag kan kontrollera systemets prestanda 
för att identifiera problem i systemet och utveckla förbättringar för att lösa 
problemen. Från det att systemet har implementerats i verksamheten till dess att 
systemet ersätts arbetar en del organisationer för att kontinuerligt förbättra 
funktioner i systemet och ser till att de övergripande målen uppnås.     
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

För att få en förståelse om hur länge respondenten arbetat med affärssystems 
överlag, ställdes frågor om respondentens bakgrund. 

1.  Bakgrund 

 Vilken befattning har du på företaget? 
 Hur många år har du arbetat på företaget? 
 Har du någon utbildning? Vilken? 
 Hur gammal är du? 

Företag investerar i affärssystem för att effektivisera sina processer samt få bättre 
beslutsstöd (Magnusson & Olsson, 2008). Innan en organisation väljer att införa ett 
affärssystem bör en noggrann inledande analys genomföras och en plan för 
förvärvet och genomförandet bör utvecklas (Beheshti, 2006). 

2.  Förstudie 

 När implementerade ni ert affärssystem, eventuellt gjorde senaste 
uppdateringen? 

 Hur kommer det sig att ni införde ett nytt system/uppdaterade systemet? 
 Hur viktigt är det med en förstudie, kravspecifikation? 
 Hur lång tid la ni på förstudien? 
 Definierade ni tydliga mål? Projektmål, effektmål etc.? 
 Vad gav förstudien för resultat? 

Att implementera ett affärssystem är processen då systemet installeras och börjar 
användas. Implementeringen är komplicerad och tidskrävande, vilket leder till höga 
kostnader (Umble et al., 2003). För att få en framgångsrik implementering är det 
viktigt att organisationen väljer ett affärssystem som går i linje med verksamhetens 
behov. Organisationen bör anpassa sina processer efter systemet eller anpassa 
systemet utefter aktiviteterna i verksamheten, för att implementeringen skall lyckas 
(Kroenke, 2012). 

3.  Projekt 

 Vem hade ansvaret för implementeringen/uppgraderingen av systemet? 
 Hur lång TID tog implementeringen/uppgraderingen 
 Gick implementeringen som förväntat (kostnad, kvalitet, tid jämfört med 

krav)? 
 Stötte ni på problem under tiden som ni inte hade räknat med? 
 Hur löste ni problemen? 
 Kunde ni få en uppfattning om ni hade en tillräckligt bra förstudie, 

kravspecifikation med mål för att nå förväntat resultat? 



 

 

 Anser ni att implementeringen blev lyckad, varför, varför inte? 

 För att kunna avgöra om en affärssystemsimplementering blev lyckad och 
målsättningarna med implementeringen uppnåtts, måste uppföljning göras genom 
utvärdering av målen (Chand, Hachey, Hunton, Owhoso & Vasudevan, 2005). 
Utvärdering av en affärssystemsimplementering har idag blivit en viktig faktor för 
att fastställa om organisationen har uppnått de mål som fastställts med införandet 
av ett affärssystem (Irani, Sharif & Love, 2005). Att utvärdera ett 
affärssystemsprojekt är svårt och komplext och innefattar både själva 
implementeringen och effekterna av införandet i sig (Zhu et al., 2010). 

4.  Utvärdering 

 Utvärderade ni implementeringen/uppgraderingen? Varför? 
 Är det något ni arbetar kontinuerligt med? Varför? 
 Vilka metoder/verktyg använder ni när ni utvärderar?  
 Har ni tagit fram några mätetal? 
 Anser du att projektet i helhet är lyckat? Varför? 
 Har ni idag ett lönsamt system? 

Att implementera ett affärssystem är kostsamt och ett risk fyllt projekt vilket ofta 
leder till att problem uppstår som påverkar både budget och tidsgränser (Umble et 
al, 2003).  Mer än häften av de företag som implementerar ett affärssystem 
misslyckas med att förverkliga förutbestämda mål (Eckartz et al., 2009; Muscatello 
& Chen, 2008; Westerup & Knight, 2000). Det är viktigt att organisationer kan 
identifiera kritiska frågor som påverkar processen och veta när i processen kritiska 
punkter uppkommer för att ta itu med dem på ett effektivt sätt för att säkerställa att 
målen med affärssystemet kan realiseras (Somers & Nelson, 2001). 

5.  Problem 

 Vilket moment i projektet krävde mest resurser, tid, och arbete? 
 Stötte ni på några kritiska punkter och hur hanterade ni dem i så fall? 
 Har projektet gått enligt plan? 
 Om ni kunde göra om hela processen hade ni gjort något annorlunda? 
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