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Förord  

Vi	 skriver	 om	 upphandlingsprocessen	 och	 utvärderingskriterier	 inför	 valet	 av	
affärssystem	 då	 detta	 är	 kritiskt	 för	 att	 införandet	 av	 affärssystem	 ska	 bli	 lyckat.	
Eftersom	det	är	kritiskt	för	företag	att	välja	rätt	affärssystem	betraktas	detta	som	ett	
viktigt	ämne	att	belysa.		

Vi	vill	börja	med	att	tacka	våra	handledare	Maria	Bolin	och	Ewa	Zimmerman	för	ett	
stort	 stöd	 och	 engagemang	 under	 hela	 processen	 att	 skriva	 vår	 uppsats.	 Ett	 stort	
tack	 vill	 vi	 även	 rikta	 till	 samtliga	 respondenter	 som	 har	 varit	med	 och	 deltagit	 i	
intervjuer	samt	bidragit	med	sina	erfarenheter	i	respektive	företag.	Tack	vare	er	har	
denna	uppsats	varit	möjlig	att	genomföra.	Vi	vill	även	tacka	övriga	handledare	och	
opponenter	som	under	flera	seminarier	har	gett	konstruktiv	kritik,	uppmuntran	och	
feedback	vilket	har	hjälpt	oss	på	vägen.	
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Abstrakt		

Det	är	viktigt	att	välja	rätt	affärssystem	då	det	kan	leda	till	effektivare	processer	som	
genererar	i	förbättrad	produktivitet	och	ökad	konkurrenskraft.	Ett	olämpligt	val	av	
affärssystem	 kan	 bidra	 till	 att	 affärsprocesserna	 och	 funktionerna	 i	 ett	 företag	
påverkas	negativt.	Upphandlingsprocessen	av	affärssystem	är	en	komplex,	riskfylld	
och	tidskrävande	uppgift	och	det	är	viktigt	att	utföra	denna	process	noggrant	då	det	
kan	vara	kritiskt	för	affärssystemets	framgång.	Denna	process	innehåller	flera	faser	
och	 den	 börjar	 med	 idén	 om	 att	 ett	 affärssystem	 behöver	 upphandlas.	 I	
upphandlingsprocessen	 framställs	 olika	utvärderingskriterier	 som	sedan	 tillämpas	
under	 utvärderingen	 av	 affärssystem.	 Processen	 att	 ta	 fram	 dessa	
utvärderingskriterier	 är	 därmed	 viktigt	 för	 att	 kunna	 välja	 det	 mest	 lämpliga	
affärssystemet.	Vår	studie	visar	på	att	företag	inte	är	fullt	medvetna	om	hur	viktigt	
framställandet	av	utvärderingskriterier	är	vid	en	upphandling	av	affärssystem	då	de	
inte	har	fokuserat	på	detta.	

Nyckelord:	upphandling,	affärssystem,	utvärderingskriterier.	
 
 
Abstract		

It	is	important	to	select	the	right	Enterprise	Resource	Planning	(ERP)	system,	as	this	
can	 lead	 to	 more	 efficient	 processes	 which	 generate	 improved	 productivity	 and	
increased	competitiveness.	An	 inappropriate	selection	of	an	enterprise	system	can	
adversely	affect	the	business	processes	and	functions	of	a	company.		The	acquisition	
process	 of	 an	 ERP	 system	 is	 a	 complex,	 risky	 and	 time	 consuming	 task,	 and	 it	 is	
important	to	perform	this	process	thoroughly,	as	it	is	critical	for	the	success	of	the	
ERP	system.	This	process	 includes	several	phases	and	starts	with	 the	 idea	 that	an	
ERP	 system	will	 be	 aquired.	 In	 the	 acquisition	 process	 various	 evaluation	 criteria	
will	 be	 produced,	 which	 are	 then	 applied	 in	 the	 evaluation	 of	 ERP	 systems.	 The	
process	of	producing	these	evaluation	criteria	is	therefore	important	in	selecting	the	
most	suitable	ERP	system.	Our	study	shows	 that	companies	are	not	 fully	aware	of	
the	importance	of	producing	evaluation	criteria	in	the	acquisition	of	ERP	systems,	as	
they	have	not	focused	on	this.		

Key	words:	acquisition,	ERP	system,	evaluation	criteria.	
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1 Inledning  
	

I	 detta	 kapitel	 introduceras	 studiens	 ämnesområde	 och	 problembakgrund.	 Därefter	
följer	 en	 problemdiskussion	 som	 är	 baserad	 på	 tidigare	 forskning.	
Problemdiskussionen	 leder	 fram	 till	 en	problemformulering	och	därefter	presenteras	
syftet	med	studien.	

	

1.1 Problembakgrund  

Utvecklingen	 av	 informationsteknik	 har	 påverkat	 hur	 företag	 använder	 teknik	
samtidigt	som	affärsmiljön	blir	allt	mer	komplex	med	funktionella	enheter	(Rashid,	
Hossain	&	Patrick,	2002).	Detta	kräver	mer	och	mer	tvärfunktionella	dataflöden	och	
effektiva	 informationssystem.	 Idag	 använder	 företag	 affärssystem	 för	 att	 förbättra	
sina	 dataflöden	 och	 för	 att	 få	 direkt	 tillgång	 till	 realtidsinformation	 (Davenport,	
1998).	Affärssystem	är	 en	kommersiell	mjukvara	 som	 innefattar	 integration	av	all	
information	 som	 flödar	 genom	 exempelvis	 företagets	 ekonomi,	 produktion	 och	
personalhantering	 (Davenport,	 1998;	 Esteves	 &	 Pastor,	 2001).	 Affärssystem	
hanterar	företagets	värdekedja	på	ett	integrerat	sätt	genom	exempelvis	hantering	av	
lager,	order,	fakturering,	försäljning	och	många	andra	aspekter	(Gefen,	2004;	Rashid	
et	 al.,	 2002).	 Dessa	 ingående	 delar	 i	 ett	 affärssystem	 är	 starkt	 integrerade	 med	
varandra	 via	 en	 central	 databas	 (Davenport,	 1998).	 Genom	 att	 standardisera	 och	
integrera	 dessa	 aktiviteter	 ger	 det	 effekter	 som	 ökad	 effektivitet	 och	 förbättrad	
konkurrenskraft	 (Gefen,	 2004).	 Affärssystem	 betraktas	 som	 ett	 verktyg	 för	 att	
minska	de	operativa	kostnaderna	och	öka	konkurrenskraften	 för	 företag	 (Wu,	Tai,	
Tsai	&	Lu,	2009;	Rashid	et	al.,	2002).	

Företag	 väljer	 att	 upphandla	 affärssystem	 av	 strategiska	 skäl	 och	 för	 att	 det	 kan	
bidra	 till	 materiella	 och	 immateriella	 fördelar	 (Rashid	 et	 al.,	 2002).	 Strategiska	
beslut	 kräver	 en	 noggrann	 analys	 då	 dessa	 beslut	 är	 omfattande	 och	 är	 av	 stor	
betydelse	 för	 företag	 (Borking,	 Danielsson,	 Ekenberg,	 Larsson	 &	 Idefeldt,	 2010).	
Valet	av	affärssystem	är	ett	svårt	beslutsfattande	(Efe,	2016).	En	av	de	mest	kritiska	
aspekterna	 vid	 implementeringar	 av	 affärssystem	 är	 valet	 av	 ett	 lämpligt	
affärssystem	(Ayağ	&	Özdemir,	2007;	Baki	&	Çakar,	2005;	Kilic,	Zaim	&	Delen,	2015;	
Somers	 &	 Nelson,	 2004).	 Med	 ett	 lämpligt	 affärssystem	 menas	 att	 det	 ska	 passa	
företagets	behov	(Cebeci,	2009;	Karsak	&	Özogul,	2009;	Rashid	et	al.,	2002).		

Att	 upphandla	 affärssystem	 är	 en	 komplex	 uppgift	 då	 det	 finns	 en	 hög	 risk	 och	
osäkerhet	 (Kilic,	 Zaim	 &	 Delen,	 2015;	 Verville,	 Bernadas	 &	 Halingten,	 2005;	Wei,	
Chien	&	Wang,	2005).	Att	upphandla	ett	affärssystem	är	ett	av	de	mest	komplexa	IT-
projekt	 företag	 kan	 genomföra	 då	 det	 innebär	 betydande	 investering	 av	 pengar,	
resurser	och	tid	(Zeng	&	Skibniewski,	2013).	Komplexiteten	och	mångfalden	av	olika	
affärssystem	 gör	 urvalsprocessen	 kritisk	 (Karsak	 &	 Özogul,	 2009).	 Det	 finns	 ett	
samtyckte	kring	att	ett	olämpligt	val	av	affärssystem	leder	till	att	implementeringen	
blir	misslyckad	(Cebeci,	2009;	Karsak	&	Özogul,	2009;	Umble,	Haft	&	Umble,	2003;	
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Somers	&	Nelson,	2004;	Liao,	Li	&	Lu,	2007).	Affärsprocesserna	och	funktionerna	i	
ett	 företag	påverkas	negativt	om	ett	olämpligt	 affärssystem	väljs	 (Jadhav	&	Sonar,	
2011;	Verville	et	al.,	2005;	Somers	&	Nelson,	2004;	Liao	et	al.,	2007).		

Upphandlingsprocessen	är	 “en	 samling	av	de	 första	 stegen	 som	en	organisation	 tar	
för	 att	 införa	 ett	 affärssystem”	 (Magnusson	 &	 Olsson,	 2008,	 s.	 63).	 Att	 definiera	
effektmål	är	kritiskt	under	en	upphandling	för	att	företag	ska	kunna	definiera	varför	
ett	 affärssystem	 behöver	 uppphandlas	 (Somers	 &	 Nelson,	 2001).	 Olika	
utvärderingskriterier	framställs	för	att	se	om	affärssystemet	möter	företagets	behov	
(Verville,	Palanisamy,	Bernadas	&	Halingten,	2007;	Poon	&	Yu,	2010;	Illa,	Franch	&	
Pastor,	 2000).	 Exempel	 på	 utvärderingskriterier	 är	 kostnad,	 funktionalitet	 och	
flexibilitet	(Baki	&	Çakar,	2005;	Wu	et	al.,	2009).	Valet	av	affärssystemsleverantör	är	
en	 viktig	 aspekt	 att	 ta	 hänsyn	 till	 under	 en	 upphandling	 då	 investeringen	 i	 ett	
affärssystem	medför	ett	långvarigt	samarbete	(Somers	&	Nelson,	2001;	Magnusson	
&	Olsson,	2008).	Kriterier	som	berör	affärssystemsleverantören	är	dess	 finansiella	
ställning	och	implementeringsplan	(Baki	&	Çakar,	2005;	Poon	&	Yu,	2010).		

1.2 Problemdiskussion 

Efe	 (2016)	 problematiserar	 att	 flera	 företag	 implementerar	 affärssystem	 hastigt	
utan	 att	 fullständigt	 förstå	 hur	 de	 ska	 uppnå	 sina	 affärsmål.	 En	 stor	 del	 av	 den	
akademiska	litteraturen	handlar	om	implementering	av	affärssystem	(Perçin,	2008;	
Esteves	 &	 Pastor,	 2001).	 Litteraturen	 fokuserar	 mindre	 på̊	 upphandlingen	 av	
affärssystem	 (Esteves	 &	 Pastor,	 2001;	 Verville	 &	 Halingten,	 2003).	 Det	 är	 ett	
problem	 att	 forskning	 fokuserar	 mindre	 på	 upphandlingen	 av	 affärssystem	 och	
detta	 är	 viktigt	 att	 belysa	 (Verville	 &	 Halingten,	 2003).	 Detta	 ger	 möjligheter	 för	
forskare	och	praktiker	att	granska	bland	annat	nyttan,	riskerna,	utmaningarna	och	
kostnaderna	 för	 att	 upphandla	 ett	 affärssystem	 (Verville	 &	 Halingten,	 2003).	
Författare	 konkretiserar	 även	 att	 forskning	 om	 utvärderingskriterier	 för	 valet	 av	
affärssystem	 är	 begränsat	 (Perçin,	 2008;	 Stefanou,	 2001).	 Nazemi,	 Tarokh,	 och	
Djavanshir	(2012)	har	gjort	en	sammanställning	på	420	publikationer	från	1999	till	
2011	 där	 31	 av	 dessa	 publikationer	 handlade	 om	upphandlingen	 av	 affärssystem.	
Grundat	 på	 författarnas	 argument	 ovan	 konstateras	 det	 att	 forskning	 fokuserar	
mindre	på	området	kring	upphandling	av	affärssystem	och	utvärderingskriterier.		

1.3 Problemformulering 

Hur	 kan	 företag	 arbeta	 med	 framtagandet	 av	 utvärderingskritierer	 under	
upphandlingen	av	affärssystem?	

1.4 Syfte 

Det	 huvudsakliga	 syftet	 med	 denna	 studie	 är	 att	 undersöka	 hur	 företag	 tar	 fram	
utvärderingskriterier	inför	valet	av	affärssystem.	Ett	delsyfte	är	att	redogöra	för	hur	
dessa	 kriterier	 tillämpas	 under	 upphandlingsprocessen	 samt	 att	 presentera	 vilka	
dessa	kriterier	är.	 	
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2 Litteraturstudie 

	
I	det	här	kapitlet	redogörs	den	litteratur	som	studien	utgår	ifrån.	Först	förklaras	det	
första	 temaområdet	 upphandlingsprocessen	 för	 att	 få	 en	 övergripande	 bild	 av	 hur	
denna	 process	 ser	 ut.	 Därefter	 presenteras	 olika	 utvärderingskriterier	 som	 företag	
utgår	ifrån	vid	valet	av	affärssystem	samt	hur	de	kan	kategoriseras.		

	

2.1 Upphandlingsprocessen av affärssystem 

Upphandlingsprocessen	 av	 ett	 affärssystem	 startar	 med	 idén	 om	 att	 företaget	
behöver	 ett	 nytt	 affärssystem	 (Poon	&	Yu,	 2010).	 Att	 välja	 affärssystem	betraktas	
som	en	beslutsprocess	 (Perçin,	2008;	Magnusson	&	Olsson,	2008;	 Jadhav	&	Sonar,	
2011).	Under	en	beslutsprocess	sammanställs	kriterier	 för	att	 identifiera	vilka	mål	
som	 företaget	 har	 att	 beakta	 vid	 beslutet	 (Borking	 et	 al.,	 2010).	 Magnusson	 och	
Olsson	 (2008)	 beskriver	 att	 beslutsprocessen	 inleds	med	 en	 informationssökning.	
Efter	 informationssökningen	 sker	 en	 formulering	 av	 handlingsalternativ	 och	
därefter	ska	ett	beslut	fattas	om	vilket	av	handlingsalternativen	som	är	mest	lämpat	
(Magnusson	 och	 Olsson,	 2008).	 Upphandlingsprocessen	 av	 ett	 affärssystem	
innehåller	olika	faser,	se	Figur	1.	(Poon	&	Yu,	2010;	Verville	&	Halingten,	2003).		

	

Figur	1.	Upphandlingsprocessen	av	affärssystem.	Egenframställd	figur,	baserad	på	Verville	och	
Halingten	(2003).	

2.1.1 Planering 

Den	första	fasen	i	upphandlingsprocessen	är	planeringsfasen	(Verville	&	Halingten,	
2003).	 Planeringsfasen	 är	 kritisk	 då	 den	 innehåller	 många	 aktiviteter	 som	måste	
beaktas	 (Verville	 et	 al.,	 2005).	 Syftet	 med	 denna	 fas	 är	 att	 ta	 fram	 ett	
beslutsunderlag	 för	 valet	 av	 affärssystem	 och	 innefattar	 en	 kartläggning	 av	 vilka	
behov	som	företaget	har	(Magnusson	&	Olsson,	2008).	Planeringsfasen	syftar	även	
till	att	undersöka	krav	som	det	nya	affärssystemet	ska	uppfylla	 (Poon	&	Yu,	2010;	
Verville	 &	 Halingten,	 2003;	 Magnusson	 &	 Olsson,	 2008).	 Under	 planeringsfasen	
formulerar	 företag	 effektmål	 (Finney	&	Corbett,	 2007;	Wei	 et	 al.,	 2005;	 Somers	&	

Planering	 Sökning	av	
affärssystem	 Urval	 Utvärdering	 Beslut	 Förhandling	
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Nelson,	 2001;	 Umble	 et	 al.,	 2003).	 Att	 definiera	 effektmål	 är	 kritiskt	 under	 en	
upphandling	 för	 att	 företag	 ska	 kunna	 definiera	 varför	 ett	 affärssystem	 ska	
uppphandlas	 (Somers	&	Nelson,	 2001).	 Detta	 är	 viktigt	 för	 att	 kunna	 planera	 hur	
projektet	ska	utformas	för	att	kunna	uppnå	effektmålen.		

Företag	kartlägger	sina	processer	för	att	erhålla	en	förståelse	kring	dessa	processer	
(Okrent	&	Vokurka,	2004).	Detta	är	viktigt	och	genererar	i	att	företag	kan	identifiera	
brister	i	processerna	(Okrent	&	Vokurka,	2004;	Biazzo,	2002).	Processkartläggning	
är	 en	 konstruktion	 av	 en	 modell	 som	 beskriver	 relationer	 mellan	 aktiviteter,	
personer,	 data	 och	 mål	 under	 en	 viss	 process	 (Biazzo,	 2002).	 I	 planeringsfasen	
specificeras	 även	 hur	 projektet	 ska	 utformas	 och	 vilka	 resurser	 som	 krävs	 för	
projektet	(Verville	&	Halingten,	2003;	Magnusson	&	Olsson,	2008).	Under	denna	fas	
tillsätts	en	projektgrupp	och	det	är	kritiskt	att	välja	gruppmedlemmar	för	projektet	
då	de	behöver	ha	den	kompetens	som	krävs	för	projektet	(Verville	et	al.,	2005).	Den	
kompetens	 som	eftersträvas	 är	 att	 ha	 en	 tydlig	 förståelse	 för	 hur	 ett	 affärssystem	
påverkar	 företagets	verksamhet,	kultur	och	teknik	(Wu	et	al.,	2009).	Det	är	viktigt	
att	 välja	 rätt	 personer	 som	 förstår	 företaget	 och	 dess	 strategier	 samt	 att	
projektgruppen	 ska	 ha	 kunskap	 inom	 informationsteknik	 (Poon	 &	 Yu,	 2010).	
Projektgruppen	 bör	 bestå	 av	 beslutsfattare,	 funktionella	 experter	 och	 ledande	
företrädande	 från	 företagets	olika	avdelningar	 (Wei	et	al.,	2005).	Det	är	viktigt	att	
projektgruppen	noggrant	definierar	företagets	behov	och	krav	(Verville	et	al.,	2005).	
Dessa	krav	är	exempelvis	tekniska	och	funktionella	och	dessa	sammanställs	sedan	i	
en	kravspecifikation	(Verville	&	Halingten,	2003).	Det	är	projektgruppens	uppgift	att	
ta	 fram	 utvärderingskriterier	 som	 berör	 affärssystemet	 och	
affärssystemsleverantören	under	planeringsfasen	(Verville	&	Halingten,	2003).		

Externa	 konsulter	 anlitas	 för	 att	 hjälpa	 projektgruppen	 under	
upphandlingsprocessen	(Poon	och	Yu,	2010).	Konsulter	anlitas	för	att	vara	till	hjälp	
vid	valet	av	affärssystem	då	de	 förväntas	ha	erfarenhet	av	specifika	branscher	och	
ha	omfattande	kunskaper	kring	vissa	delar	i	affärssystem	(Baki	&	Çakar,	2005).	De	
har	en	viktig	roll	då	de	är	ett	stöd	vid	framtagandet	av	kravspecifikationer	och	vid	
rekommendation	 av	 lämpliga	 affärssystem	 (Somers	 &	 Nelson,	 2004).	 Konsulter	
anlitas	även	för	att	vara	ett	stöd	vid	beslutsfattandet	om	vilket	affärssystem	som	ska	
implementeras	samt	under	implementeringen	(Baki	&	Çakar,	2005).		

2.1.2 Sökning av affärssystem 

Nästa	 fas	 i	 upphandlingsprocessen	 är	 att	 söka	 fram	 information	 om	 affärssystem	
och	affärssystemsleverantörer	(Verville	&	Halingten,	2003).	Informationssökningen	
baseras	 på	 de	 utvärderingskriterier	 som	 togs	 fram	 i	 planeringsfasen.	 Baserat	 på	
företagets	 behov	 och	 förväntningar	 som	 togs	 fram	 i	 planeringsfasen	 tar	
projektgruppen	 fram	 en	 lista	 på	 möjliga	 leverantörer	 på	 marknaden	 som	 sedan	
kontaktas	 (Ayağ	 &	 Özdemir,	 2007;	 Magnusson	 &	 Olsson,	 2008).	 Leverantörerna	
skickar	 sedan	 information	 om	 sina	 produkter	 till	 projektgruppen	 (Verville	 &	
Halingten,	 2003).	 Denna	 information	 ska	 sedan	 sorteras	 och	 utvärderas	 inför	
urvalet	(Verville	&	Halingten,	2003).		
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2.1.3 Urval och utvärdering  

Under	 urvalsfasen	 analyseras	 den	 information	 som	 har	 samlats	 in	 om	
affärssystemsleverantörerna	 och	 affärssystemen	 (Verville	 &	 Halingten,	 2003).	
Därefter	 väljs	 leverantörer	 bort	 som	 inte	 uppfyller	 företagets	 behov.	 Urvalet	 kan	
vara	iterativt	under	upphandlingsprocessen,	då	detta	kan	ske	flera	gånger	(Umble	et	
al.,	 2003;	 Teltumbde,	 2000).	 Till	 sist	 är	 det	 två	 eller	 tre	 kvarstående	 leverantörer	
som	har	blivit	utvalda	och	deras	affärssystem	demonstreras	då	för	företaget	(Umble	
et	 al.,	 2003).	 För	 att	 erhålla	 en	 bättre	 förståelse	 kring	 affärssystemen	 kan	
projektgruppen	 föra	 en	 dialog	 med	 andra	 företag	 som	 använder	 leverantörens	
affärssystem.	Syftet	med	dessa	samtal	är	att	erhålla	kunskap	om	hur	affärssystemen	
fungerar	(Umble	et	al.,	2003).	

Projektgruppen	 ska	 under	 utvärderingsfasen	 studera	 om	 de	 två	 eller	 tre	
affärssystemen	 möter	 företagets	 behov	 och	 krav	 med	 hjälp	 av	 de	
utvärderingskriterier	som	tidigare	togs	fram	i	planeringsfasen	(Verville	et	al.,	2007).	
Utvärderingar	 som	 utförs	 handlar	 om	 affärssystemsleverantören	 och	 om	
affärssystemets	 funktionalitet	 och	 tekniska	 kapacitet	 (Verville	&	Halingten,	 2003).	
Poon	och	Yu	(2010)	poängterar	att	projektgruppen	väger	kriterier	mot	varandra	vid	
utvärderingen	för	att	kunna	välja	det	affärssystem	som	är	mest	lämpat	för	företaget.	
Ett	 annat	 sätt	 är	 att	 göra	 en	 finansiell	 analys	 där	 fördelarna	 och	 kostnaderna	 för	
användningen	av	affärssystemet	jämförs.	Poon	och	Yu	(2010)	argumenterar	för	att	
det	även	krävs	en	mänsklig	bedömning	på	de	immateriella	fördelarna	då	de	är	svåra	
att	mäta.	 Ett	 exempel	 på	 en	 immateriell	 fördel	 är	 kundtillfredsställelse	 (Stefanou,	
2000).	 Det	 finns	 även	 olika	 kvantitativa	 tekniker	 som	 används	 för	 att	 välja	
affärssystem,	 till	 exempel	 rangordning,	 poängsättning	 samt	 Analytic	 Hierarchic	
Process	 (AHP)	 (Perçin,	 2008).	 AHP	 är	 en	 metod	 för	 att	 prioritera	 flera	
utvärderingskriterier	 baserat	 på	 projektgruppens	 önskemål	 (Cebeci,	 2009).	 Syftet	
med	AHP	är	att	erhålla	vikten	av	de	olika	kriterierna	och	att	 rangordna	dem	efter	
dessa	vikter	(Efe,	2016).		

2.1.4 Beslut och förhandling  

Resultatet	 av	 utvärderingen	 blir	 det	 slutgiltiga	 valet	 av	 det	 affärssystem	 som	 ska	
implementeras	och	detta	är	en	separat	fas	(Verville	&	Halingten,	2003;	Magnusson	&	
Olsson,	 2008).	 Anledningen	 är	 att	 det	 kan	 vara	 en	 annan	 part	 än	 projektgruppen	
som	 fattar	 det	 slutgiltiga	 beslutet,	 till	 exempel	 ledningen	 (Verville	 &	 Halingten,	
2003;	Magnusson	&	 Olsson,	 2008).	 Beslutsfattaren	 tar	 ett	 beslut	 under	 denna	 fas	
angående	 vilket	 alternativ	 som	 är	 det	 mest	 optimala	 för	 företaget	 (Magnusson	 &	
Olsson,	 2008).	 Cebeci	 (2009)	 belyser	 att	 valet	 av	 vilket	 affärssystem	 som	 ska	
implementeras	 är	 ett	 svårt	 och	 kritiskt	 beslutsfattande.	 Kvalitén	 på	 detta	 beslut	
påverkas	negativt	om	beslutsfattaren	fått	en	begränsad	eller	felaktig	bild	av	varför	
ett	affärssystem	ska	upphandlas	(Magnusson	&	Olsson,	2008).	Den	högsta	ledningen	
fattar	 sedan	 det	 slutliga	 beslutet	 vilket	 kan	 leda	 till	 signering	 av	 kontraktet	 med	
affärssystemsleverantören	(Illa	et	al.,	2000;	Bernroider	&	Koch,	2001).	När	beslutet	
har	fattats	om	vilket	affärssystem	som	ska	implementeras	börjar	förhandlingen	med	
affärssystemsleverantören	(Illa	et	al.,	2000;	Umble	et	al.,	2003;	Verville	&	Halingten,	
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2003).	Två	viktiga	aspekter	som	förhandlingen	berör	är	leverantörens	uppskattning	
av	pris	och	en	övergripande	implementeringsplan	(Illa	et	al.,	2000).			

2.2 Utvärderingskriterier  

Att	 välja	 affärssystem	 innebär	 beslutsfattande	 då	 olika	 kriterier	 tillämpas	 för	 att	
kunna	göra	en	bedömning	om	det	mest	 lämpade	affärssystemet	 (Kilic	 et	al.,	2015;	
Wu	 et	 al.,	 2009;	 Poon	 &	 Yu,	 2010;	 Verville	 et	 al.,	 2005).	 Flera	 olika	 författare	
kategoriserar	 kriterier	 på	 olika	 sätt	 (Perçin,	 2008;	 Poon	 &	 Yu,	 2010;	 Kumar,	
Maheshwari	&	Kumar,	2003;	Rao,	2000;	Wei	et	al.,	2009;	Ziaee,	Fathian	&	Sadjadi,	
2006).	 Rao	 (2000)	 presenterar	 fem	 huvudkriterier	 som	 företag	 granskar,	
betalningsförmåga,	 affärssystemsleverantörens	 kunskap,	 lokal	 support,	 teknisk	
uppgraderingsförmåga	 och	 användning	 av	 den	 senaste	 teknologin.	 För	
huvudkriteriet	 betalningsförmåga	 ingår	 underkriterierna	 kostnad	 och	
implementeringssupport.	 Exempel	 på	 andra	 kriterier	 är	 enkelheten	 att	
implementera,	 användarvänlighet	 och	 möjligheten	 till	 anpassning	 i	 framtiden	
genom	uppgradering	av	affärssystemet	(Rao,	2000).		

Det	 finns	 flera	 författare	 som	 kategoriserar	 kriterier	 efter	 affärssystem	 och	
leverantör	(Poon	&	Yu,	2010;	Kumar	et	al.,	2003;	Wei	et	al.,	2009;	Perçin,	2008).	Ett	
exempel	 på	 kategorisering	 av	 kriterier	 är	 affärssystem,	 leverantör	 och	 projekt	
(Ziaee	 et	 al.,	 2006).	 Under	 projekt	 ingår	 kriterier	 som	 relaterar	 till	 villkoren	 som	
finns	 i	 avtalet.	 Exempel	 på	 vad	 som	 relaterar	 till	 dessa	 villkor	 är	 total	 tid	 och	
kostnad	 för	 projektet,	 utbildning	 samt	 garantier.	Wu	 et	 al.	 (2009)	 presenterar	 tre	
kategorier	 som	 beaktas,	 funktionalitet,	 teknisk	 kapacitet	 och	 leverantören.	
Funktionalitet	 handlar	 om	 passform	 för	 företagets	 miljö	 och	 teknisk	 kapacitet	
handlar	 om	 tekniska	 plattformar	 och	 databaser.	 Leverantör	 är	 en	 kategori	 som	
berör	till	exempel	deras	rykte	och	finansiella	ställning	(Wu	et	al.,	2009).		

Ett	kriterie	som	går	under	flera	kategorier	är	kostnad	(Jadhav	&	Sonar,	2011;	Perçin,	
2008;	Wei	et	al.,	2009;	Poon	&	Yu,	2010;	Teltumbde,	2000;	Baki	&	Çakar,	2005;	Wu	
et	al,.	2009).	Kostnad	innefattar	kostnader	för	hårdvara	och	mjukvara,	underhåll	av	
affärssystemet,	kostnader	för	konsulter	samt	framtida	utbildningskostnader	(Perçin,	
2008;	Jadhav	&	Sonar,	2011).		

Nedan	 följer	 en	 beskrivning	 av	 ett	 antal	 kriterier	 som	 används	 vid	 valet	 av	
affärssystem.	 Dessa	 är	 kategoriserade	 efter	 utvärderingskriterier	 som	 berör	
affärssystem	samt	utvärderingskriterier	som	berör	affärssystemsleverantören.		

2.2.1 Utvärderingskriterier som berör affärssystemet 

Funktionalitet	 är	 ett	 av	 de	 viktigaste	 utvärderingskriterierna	 för	 valet	 av	
affärssystem	 (Baki	 &	 Çakar,	 2005;	 Kumar	 et	 al.,	 2003).	 Kriteriet	 är	 viktigt	 för	 att	
affärssystemet	 förväntas	 vara	 heltäckande	 och	 har	 tillräckligt	 med	 moduler	
relaterade	till	företagets	kärnaktiviteter	(Baki	&	Çakar,	2005).	Kärnaktiviteter	är	till	
exempel	 personalhantering,	 materialhantering,	 projekthantering	 och	
produktionsplanering.	 Wu	 et	 al.	 (2009)	 beskriver	 att	 viktiga	 kriterier	 inom	
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funktionalitet	 är	 att	 affärssystemet	 ska	 vara	 lämpligt	 för	 den	 miljö	 det	 ska	
implementeras	 i	 och	 vilka	 stöd	 affärssystemet	 kan	 ge.	 Ett	 underkriterie	 som	 är	
kopplat	till	funktionalitet	är	flexibilitet	(Poon	&	Yu,	2010;	Stefanou,	2001;	Wu	et	al.,	
2009).	 Flexibilitet	 innebär	 integrering	 och	 affärssystemets	 uppdateringsförmåga	
(Wei	et	al.,	2005).	Integrering	är	ett	utvärderingskriterie	som	företag	granskar	vilket	
handlar	 om	 att	 affärssystemet	 ska	 kunna	 integreras	 med	 andra	 system	 eller	
programvaror	 (Baki	&	Çakar,	 2005;	 Poon	&	Yu,	 2010;	Wu	 et	 al.,	 2009).	Detta	 kan	
vara	 ett	 krav	 för	 att	 möta	 företags	 unika	 behov	 vilket	 är	 en	 kritisk	 faktor	 för	
systemets	 framgång	 (Baki	&	 Çakar,	 2005).	 Säkerhet	 är	 också	 ett	 underkriterie	 till	
funktionalitet,	 som	 innebär	 system-	 och	 databasskydd	 samt	 behörighetshantering	
(Baki	&	Çakar,	2005).	

Tekniska	 aspekter	 som	 företag	 granskar	 är	 exempelvis	 affärssystemets	 plattform	
och	databassystem	(Wu	et	al.,	2009).	Att	affärssystemet	är	standardiserat	är	också	
ett	kriterie	som	företag	granskar	(Ziaee	et	al.,	2006).	Systemets	tillförlitlighet	är	ett	
annat	 exempel	 på	 ett	 utvärderingskriterie	 som	 tas	 upp	 av	 flera	 författare	 (Baki	&	
Çakar,	 2005;	 Poon	 &	 Yu,	 2010;	Wu	 et	 al.,	 2009).	 Tillförlitlighet	 innebär	 stabilitet	
samt	hur	återhämtning	och	säkerhetskopiering	fungerar	(Wei	et	al.,	2005).		

Användarvänlighet	 är	 ett	 annat	 exempel	 på	 ett	 utvärderingskriterie	 (Wei	 et	 al.,	
2005,	 Rao,	 2000;	 Perçin,	 2008).	 Företag	 granskar	 användarvänlighet	 genom	 att	
undersöka	affärssystemens	gränssnitt	och	online-hjälp.	Detta	kriterie	innebär	även	
att	 inlärning	 och	 användning	 ska	 vara	 enkelt	 för	 användarna.	 Kriterier	 som	 även	
beaktas	 är	 affärssystemets	 responstid,	 ledningsverktyg,	 användarmanualer	 och	
systemdokumentation	(Wu	et	al.,	2005).	

2.2.2 Utvärderingskriterier som berör affärssystemsleverantören 

Valet	av	affärssystemsleverantör	är	en	viktig	aspekt	att	granska	då	 investeringen	 i	
ett	 affärssystem	 medför	 ett	 långvarigt	 samarbete	 (Somers	 &	 Nelson,	 2001;	
Magnusson	 &	 Olsson,	 2008).	 Relationen	 mellan	 affärssystemsleverantören	 och	
företaget	 är	 en	 viktig	 del	 för	 ett	 lyckat	 affärssystemsprojekt	 (Somers	 &	 Nelson,	
2004).	Ett	utvärderingskriterie	är	leverantörens	finansiella	ställning	(Baki	&	Çakar,	
2005;	Poon	&	Yu,	2010;	Verville	&	Halingten,	2003;	Wu	et	al.,	2009).	Leverantörens	
storlek	 och	 finansiella	 ställning	 är	 kriterier	 som	 granskas	 för	 att	 detta	medför	 en	
trygghet	i	att	företaget	troligen	kommer	att	finnas	i	framtiden	(Magnusson	&	Olsson,	
2008).	Ett	annat	kriterie	som	företag	granskar	är	leverantörens	rykte	(Baki	&	Çakar,	
2005;	Kumar	et	al.,	2003;	Poon	&	Yu,	2010;	Verville	&	Halingten,	2003).	Wu	et	al.	
(2009)	 betonar	 vikten	 att	 inkludera	 ryktet	 hos	 affärssystemsleverantören	 i	
utvärderingen	då	leverantörens	ställning	har	en	betydande	inverkan	på	framgången	
av	 en	 implementering.	 Ett	 annat	 utvärderingskriterie	 som	 granskas	 är	 vilken	
implementeringsplan	 leverantören	 ska	 använda	 (Baki	 &	 Çakar,	 2005;	 Poon	 &	 Yu,	
2010;	 Verville	 &	Halingten,	 2003).	 Tid	 för	 implementeringen	 är	 ett	 annat	 kriterie	
som	beaktas	(Baki	&	Çakar,	2005;	Stefanou,	2001;	Poon	&	Yu,	2010;	Wu	et	al.,	2009).		

Företag	 kan	 stå	 inför	 tekniska	 problem	 under	 eller	 efter	 implementeringen	 och	
företag	behöver	då	 stöd	 från	affärssystemsleverantören	 (Baki	&	Çakar,	2005).	 För	
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att	 hantera	 dessa	 problem	 behöver	 företag	 support	 både	 när	 det	 gäller	 expertis	
inom	informationsteknik	och	kunskap	inom	specifika	områden	(Rao,	2000).	Support	
som	 leverantören	 erbjuder	 är	 därför	 ett	 kriterie	 som	 granskas.	 Detta	 kriterie	
handlar	 om	 vilken	 service	 konsulterna	 ger,	 vilken	 utbildning	 som	 ingår	 under	
implementeringen,	vilken	support	som	erbjuds	och	vilken	garanti	som	erbjuds	(Wei	
et	 al.,	 2005;	 Verville	 &	 Halingten,	 2003).	 Att	 leverantören	 har	 kunskap	 om	 den	
specifika	branschen	är	också	ett	kriterie	som	granskas	(Baki	&	Çakar,	2005).	

2.3 Sammanfattning av litteraturstudien 

Att	välja	affärssystem	betraktas	som	en	beslutsprocess	(Perçin,	2008;	Magnusson	&	
Olsson,	2008;	 Jadhav	&	Sonar,	2011).	Upphandlingsprocessen	består	av	 flera	 faser	
och	 den	 första	 fasen	 är	 planeringsfasen	 där	 en	 projektgrupp	 tillsätts	 (Verville	 &	
Halingten,	2003).	Det	är	projektgruppens	uppgift	 att	 ta	 fram	utvärderingskriterier	
för	 affärssystemet	 och	 affärssystemsleverantören	 (Verville	 &	 Halingten,	 2003).	
Under	 planeringsfasen	 bör	 effektmål	 även	 formuleras	 för	 att	 företag	 ska	 kunna	
definiera	 varför	 ett	 affärssystem	 ska	 uppphandlas	 (Somers	 &	 Nelson,	 2001).	
Projektgruppen	 bör	 noggrant	 definiera	 företagets	 behov	 och	 krav	 (Verville	 et	 al.,	
2005).	 Projektgruppen	 ska	 under	 utvärderingsfasen	 studera	 om	 affärssystemen	
möter	 företagets	behov	och	krav	med	hjälp	av	utvärderingskriterierna	 (Verville	et	
al.,	2007).	Att	välja	affärssystem	innebär	beslutsfattande	då	olika	kriterier	tillämpas	
för	att	kunna	göra	en	bedömning	om	det	mest	 lämpade	affärssystemet	(Kilic	et	al.,	
2015;	Wu	et	al.,	2009;	Poon	&	Yu,	2010;	Verville	et	al.,	2005).	Det	fattas	till	slut	ett	
beslut	 om	 vilket	 alternativ	 som	 är	 det	mest	 optimala	 för	 företaget	 (Magnusson	&	
Olsson,	2008).	
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3 Metod 

	
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 den	 forskningsansats	 som	 har	 tillämpats	 i	 denna	 studie.	
Här	motiveras	 även	 val	 av	metoder	 och	 tillvägagångssätt.	 Kapitlet	 avslutas	med	 en	
metoddiskussion	där	metodval	och	tillvägagångssätt	granskas	kritiskt.		

	

3.1 Forskningsansats 

I	 denna	 studie	 har	 en	 kvalitativ	 forskningsansats	 tillämpats	 för	 att	 kunna	besvara	
hur	 företag	 arbetar	 med	 framtagandet	 av	 utvärderingskriterier	 under	
upphandlingen	av	ett	affärssystem.	Den	kvalitativa	 forskningsansatsen	är	 tolkande	
och	möjliggör	 en	 förståelse	 för	 vad	 personer	 säger	 och	 varför	 en	 person	 agerade	
som	 den	 gjorde	 (Myers,	 2013).	 Denna	 förståelse	 erhålls	 genom	 att	 föra	 en	 dialog	
med	personer	och	 intervjuer	är	en	teknik	som	tillämpas	 inom	kvalitativ	 forskning.	
Att	föra	dialoger	med	personer	som	har	erfarenhet	inom	problemområdet	har	varit	
nödvändigt	 för	 att	 besvara	 problemformuleringen	 och	 därför	 har	 en	 kvalitativ	
forskningsansats	tillämpats.		

3.2 Litteraturstudie 

Litteraturen	 som	 sammanställts	 har	 använts	 som	 sekundärdata	 och	 den	 har	 varit	
utgångspunkt	 för	 studien.	 Sekundärdata	 är	 data	 som	 tidigare	 har	 publicerats	 av	
andra	 forskare,	 till	exempel	 i	böcker	och	vetenskapliga	artiklar	(Myers,	2013).	För	
att	få	en	djupare	kunskap	inom	området	har	denna	studie	baserats	på	vetenskapliga	
artiklar	 från	 artikeldatabaserna	 MIS	 Quarterly,	 ABI/Inform	 (Proquest),	 Google	
Schoolar,	 Science	 Direct,	 Institute	 of	 Electrical	 and	 Electronics	 Engineers	 (IEEE)	
samt	 Högskolan	 i	 Halmstads	 databas	 Summon.	 Sökord	 som	 använts	 har	 varit	 en	
kombination	 av	 orden	 procurement,	 selection,	 ERP,	 enterprise	 systems,	 acquisition,	
purchase,	 process,	 evaluation	 criteria,	 decision	 making,	 och	 Critical	 Sucess	 Factors,	
CSF.	 För	 vidare	 litteratursökning	 för	 att	 stärka	 problemområdet	 användes	 de	
utvalda	artiklarnas	 referenslistor.	Resultatet	av	 litteraturstudien	har	genererat	 två	
huvudteman,	upphandlingsprocessen	och	utvärderingskriterier.		

3.3 Urval  

Kvalitativ	datainsamling	kräver	mycket	tid	då	data	är	rik	på	detaljer	och	därför	görs	
urval	 för	 att	 begränsa	undersökningen	 (Jacobsen,	2002).	Det	 första	urvalskriteriet	
för	företagen	var	att	de	skulle	ha	genomfört	en	upphandling	av	ett	affärssystem.	Det	
andra	 urvalskriteriet	 var	 att	 företagen	 skulle	 vara	 medelstora	 till	 stora.	 Fem	 av	
företagen	 som	 kontaktades	 var	medelstora,	med	 50-250	 anställda	 och	 ett	 företag	
var	större	och	hade	 fler	än	250	anställda.	Anledningen	till	att	medelstora	till	stora	
företag	 kontaktades	 var	 för	 att	 upphandlingen	 hos	 dessa	 företag	 kan	 ha	 större	
omfattning	än	små	företag.		
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Det	första	urvalskriteriet	för	samtliga	respondenter	i	denna	studie	var	att	de	skulle	
ha	 erfarenhet	 kring	upphandling	 av	 affärssystem.	Detta	har	 resulterat	 i	 att	 de	har	
kunnat	 besvara	 intervjufrågorna	 kring	 temaområdena,	 vilket	 ansågs	 relevant	 och	
kritiskt	för	att	uppfylla	studiens	syfte.	Det	andra	urvalskriteriet	för	respondenterna	
var	 att	 de	 ska	 ha	 varit	 delaktiga	 i	 upphandlingen	 av	 affärssystem.	 Det	 tredje	
urvalskriteriet	för	respondenterna	från	företagen	var	att	de	skulle	vara	medlemmar	
i	 projektgruppen	 och	 ha	 en	 ansvarande	 roll	 i	 upphandlingen	 av	 affärssystem.	 Det	
fjärde	 urvalskriteriet	 var	 att	 respondenterna	 från	 företagen	 skulle	 ha	 deltagit	 i	
arbetet	att	 ta	 fram	utvärderingskriterier	 inför	valet	av	affärssystem.	En	oberoende	
upphandlingskonsult	har	även	kontaktats	med	anledning	att	 få	 en	extern	konsults	
perspektiv	 på	 hur	 upphandlingsprocessen	 kan	 gå	 till.	 Anledningen	 till	 att	 sju	
personer	intervjuades	var	att	data	som	samlades	in	bedömdes	som	tillräcklig	för	att	
kunna	besvara	problemformuleringen	och	uppnå	studiens	syfte.		

Nedan	 redovisas	 information	 om	 respondenterna	 och	 företagen,	 se	 Tabell	 1.	
Tabellen	illustrerar	även	respondenternas	roll	i	respektive	projekt	som	visar	deras	
relevans	i	denna	studie.	Respondenternas	och	företagens	namn	är	fiktiva.	

Tabell	1.	Respondenter	i	studien.		

3.4 Konstruktion av intervjuguide 

En	intervjuguide	har	framställts	med	frågor	kring	respondenternas	erfarenhet	från	
företagets	 egna	 projekt,	 se	 Bilaga	 1.	 En	 andra	 intervjuguide	 har	 framställts	 med	
frågor	 kring	 en	 extern	 konsults	 perspektiv	 om	 upphandling,	 se	 Bilaga	 2.	 Dessa	
intervjuguider	 har	 använts	 under	 intervjuerna	 som	 stöd	 för	 att	 få	 en	 röd	 tråd	 i	
respondenternas	svar.	Frågorna	 i	 intervjuguiden	är	 framtagna	efter	de	 teman	som	
identifierats	 i	 litteraturstudien.	 Dessa	 teman	 är	 upphandlingsprocessen	 samt	
utvärderingskriterier	 och	 underteman	 är	 processen	 att	 ta	 fram	
utvärderingskriterier	 samt	 beslutsprocessen.	 Intervjufrågorna	 reviderades	 då	 det	
visade	 sig	 att	de	 två	 första	 företagen	 inte	 använde	benämningen	 “kriterie”.	Därför	

Person	 Företag	 Bransch	 Roll	i	upphandlingen	 Titel		 Typ	av	intervju	
Markus	 Däck	AB	 Gummivaror,	

tillverkning	
Projektgruppmedlem	 Logistikchef	 Fysisk	

Martin	 Fordon	AB	 Påbyggnad	 Projektledare	 Kvalitet-,miljö-,	
IT-chef	

Skype	

Petter	 Bygg	AB	 Bygg,	
entreprenad	

Projektgruppmedlem	 Ekonomichef	 Fysisk	

Simon	 Trä	AB	 Trähus,	
tillverkning	

Projektgruppmedlem	 Inköpsansvarig	 Fysisk	

Kalle	 Åkeri	AB	 Grossist	 Projektledare	 Ekonomichef	 Skype	
Adam	 Båt	AB	 Hamngods-

hantering	
Projektledare	 Verksamhets-

och	IT-konsult	
Fysisk	

Jesper	 Konsult	AB	Datakonsult-
verksamhet	

Upphandlingskonsult	 VD,	konsult	 Fysisk	
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ändrades	benämningen	“kriterie”	till	“kriterie/krav”.	För	att	få	så	detaljrik	data	som	
möjligt	skickades	intervjuguiderna	ut	till	samtliga	respondenter	för	att	de	skulle	få	
möjligheten	att	förbereda	sina	svar.		

3.5 Intervjuer 

Primärdata	 är	 data	 som	 direkt	 samlats	 in	 från	 respondenter	 genom	 exempelvis	
intervjuer	(Myers,	2013).	Semistrukturerade	intervjuer	är	en	variant	av	intervju	där	
intervjuaren	har	 en	 lista	med	de	 områden	 som	 ska	behandlas	 och	 frågor	 som	 ska	
besvaras,	 men	 dessa	 behöver	 inte	 strikt	 följas	 (Denscombe,	 2016;	 Ryen,	 2004).	
Denna	 intervjuteknik	 ger	 möjlighet	 för	 intervjuaren	 att	 ställa	 följdfrågor	 vilket	
bidrar	 till	 att	 respondenterna	 kan	 tala	 mer	 utförligt	 om	 ämnet	 och	 utveckla	 sina	
tankar	 (Myers,	 2013;	 Denscombe,	 2016).	 Intervjuerna	 i	 denna	 studie	 har	 därför	
varit	 semistrukturerade	 och	 den	 data	 som	 har	 samlats	 in	 har	 behandlats	 som	
primärdata.		

I	denna	studie	utfördes	 totalt	 sju	 intervjuer	där	 fem	var	 fysiska	och	ägde	rum	hos	
respektive	 företag	 och	 de	 andra	 två	 var	 videosamtal	 via	 Skype.	 Tre	 av	
respondenterna	 kontaktades	 även	 via	 telefon	 efter	 intervjutillfället	 för	
uppföljningsintervjuer.	 Anledningen	 till	 detta	 var	 att	 kunna	 ställa	 kompletterande	
frågor	eller	bekräfta	oklarheter.	De	kompletterande	frågorna	berörde	till	största	del	
processen	 att	 ta	 fram	 utvärderingskriterier.	 Två	 av	 dessa	 uppföljningsintervjuer	
behövdes	 för	 att	 de	 första	 intervjutillfällena	 inte	 gav	 de	 svar	 som	 krävdes	 för	 att	
studiens	problemformulering	skulle	kunna	besvaras.	Simon	från	Trä	AB	hänvisade	
oss	 till	 att	 kontakta	 en	 annan	 projektgruppmedlem	 för	 att	 få	 svar	 på	 de	
kompletterande	 frågorna.	 Denna	 person	 som	 kontaktades	 var	 ansvarig	 för	
upphandlingen	 och	 hans	 titel	 var	 ekonomichef	 och	 benämns	 som	 Lars	 i	
resultatkapitlet.		

Vid	 fysiska	 intervjuer	 uppstår	 en	 personlig	 kontakt	 och	 det	 skapas	 en	 personlig	
stämning	 som	 är	 svår	 att	 uppleva	 under	 telefonintervjuer	 (Jacobsen,	 2002).	 Vid	
telefonintervjuer	 förlorar	 intervjuaren	 möjligheten	 att	 observera	 respondentens	
uppträdande	 i	 form	av	ansiktsuttryck	eller	kroppsspråk.	Eftersom	videosamtal	via	
Skype	tillämpades	i	denna	studie	har	vi	således	kunnat	se	respondenternas	uttryck	
och	kroppsspråk	men	vi	är	medvetna	om	att	den	personliga	stämningen	förlorades.		

Samtliga	 intervjuer	 pågick	 i	 mellan	 40	 och	 70	 minuter.	 Alla	 intervjuerna	
dokumenterades	 via	 anteckningar	 i	 form	 av	 stödord	 och	 ljudinspelningar.	 Att	
använda	 ljudinspelning	 under	 intervjuer	 är	 en	 fördel,	 då	 det	 kommer	 finnas	
dokumentation	av	exakta	ord	som	respondenten	har	använt	(Myers,	2013).			

Inspelning	 av	 intervjuerna	 har	 utförts	 med	 anledning	 att	 kunna	 fokusera	 på	 vad	
respondenten	 säger	 och	 för	 att	 kunna	 ställa	 relevanta	 följdfrågor,	 istället	 för	 att	
lägga	 fokus	på	att	anteckna	varje	ord.	Att	spela	 in	respondenter	kan	generera	 i	att	
respondenten	 väljer	 att	 utesluta	 viss	 information	 (Myers,	 2013).	 	 Trots	 detta	 har	
inspelningar	ändå	utförts	för	att	underlätta	arbetet	med	studien.		
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3.6 Analysmetod  

Tematisk	 analys	 är	 en	 kvalitativ	 analysmetod	 som	 tillämpas	 för	 att	 analysera	
kvalitativ	 data	 (Braun	 &	 Clarke,	 2006).	 Detta	 är	 en	 metod	 som	 syftar	 till	 att	
identifiera,	analysera	och	rapportera	teman	från	den	data	som	samlats	in	(Braun	&	
Clarke,	 2006).	 Den	 tematiska	 analysen	 innefattar	 sex	 steg,	 (1)	 att	 förstå	 den	 data	
som	 samlats	 in,	 (2)	 ta	 fram	 koder,	 (3)	 söka	 fram	 teman,	 (4)	 se	 över	 teman,	 (5)	
namnge	 teman	och	 (6)	att	 rapportera	analysen	 (Braun	&	Clarke,	2006).	Det	 första	
som	 gjordes	 var	 att	 förstå	 den	 data	 som	 samlats	 in	 genom	 att	 transkribera	 varje	
intervju	 i	 separata	 dokument.	 Dessa	 dokument	 skrevs	 ut	 i	 pappersform	 för	 att	 få	
möjlighet	 att	 anteckna	 tankar	 och	 idéer.	 Samtliga	 transkriberingar	 lästes	 igenom	
flera	 gånger	 för	 att	 förstå	 den	 data	 som	 samlats	 in.	 Nästa	 steg	 innefattade	
framtagandet	av	koder	i	den	data	som	har	samlats	in.	Kodning	är	en	form	av	analys	
där	olika	begrepp	identifieras	och	kategoriseras	(Saldana,	2011;	Myers,	2013).	Det	
empiriska	materialet	kodades	manuellt	och	nyckelbegrepp	identifierades	genom	att	
stryka	 under	 ord	 eller	 meningar	 som	 repeterats	 i	 transkriberingarna	 med	 en	
bläckpenna.	Exempel	på	koder	är	när	respondenten	har	benämnt	olika	begrepp	som	
nulägesanalys,	processkartläggning	eller	kostnader	för	affärssystemet.	Anteckningar	
gjordes	på	dokumenten	och	koderna	markerades	med	olika	färgpennor.	Ett	exempel	
är	 färgen	orange	som	representerade	 temat	utvärderingskriterier.	Med	denna	 färg	
markerades	 benämningar	 av	 utvärderingskriterier	 som	 respondenterna	 nämnde	
under	 intervjutillfället,	 exempelvis	 utvärderingskriteret	 flexibilitet.	 Utifrån	 de	
framtagna	 koderna	 kunde	 ett	 antal	 teman	 identifieras.	 Teman	 kan	 identifieras	
genom	att	exempelvis	rita	upp	tankekartor	(Braun	&	Clarke,	2006;	Ryan	&	Bernard,	
2000).	Först	ritades	koderna	upp	 i	en	tankekarta	 för	att	sedan	sammanställas	 i	en	
hierarkisk	tabell.	

Två	huvudteman	identifierades	och	 listades	 i	 tabellen,	Upphandlingsprocessen	och	
Utvärderingsprocessen.	 Dessa	 huvudteman	 bedömdes	 vara	 för	 övergripande	 och	
blev	 därför	 tilldelade	 underteman	 som	 behandlade	 olika	 delar	 inom	 respektive	
huvudtema.	 Under	 processens	 gång	 reviderades	 dessa	 underteman.	 Ett	 tema	 som	
reviderades	var	exempelvis	temat	Konsultens	roll	som	togs	bort	på	grund	av	att	det	
kunde	 bakas	 in	 i	 temat	 Faserna.	 De	 slutgiltliga	 huvud-	 och	 underteman	
sammanställdes	i	en	tabell,	se	Tabell	2.		
	

Huvudteman	 Upphandlingsprocessen	 Utvärderingskriterier	
Underteman	 Faserna	

	
Tillämpning	av	kriterier	

Processen	att	ta	fram	kriterier	
	
Utvärderingskriterier	
-	Affärssystem	&	leverantör	

Tabell	2.	Identifierade	teman.	Egenframställd	tabell.	

Slutligen	 presenteras	 detta	material	 efter	 dessa	 teman	 i	 kapitel	 5.	 Analys.	 I	 detta	
kapitel	 jämförs	 dessa	 teman	 med	 litteraturstudien.	 Det	 första	 temat	 som	
presenteras	 i	 kapitet	 5.	 Analys	 är	 Upphandlingsprocessen	 och	 Faserna,	 som	
presenteras	 tillsammans	 med	 undertemat	 tillämpning	 av	 kriterier.	 Därefter	
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presenteras	 Processen	 att	 ta	 fram	 kritierer	 och	 slutligen	 presenteras	
Utvärderingskriterier.	 Tematisk	 analys	 har	 valts	 för	 att	 kunna	 besvara	
problemformuleringen	 och	 uppnå	 syftet.	 Genom	 att	 sortera	 respondenternas	 svar	
kan	teman	identiferas	för	att	sedan	jämföras	med	teorin.		

När	 vi	 analyserade	 respondenternas	 svar	 kring	 beslutsprocessen	 och	
upphandlingprocessen	 visade	 det	 sig	 att	 svaren	 var	 likartade.	 Därför	 presenteras	
svaren	från	belslutsprocessen	tillsammans	med	svaren	från	upphandlingsporcessen	
under	rubriken	Upphandlingsprocessen	av	affärssystem	i	resultatkapitlet.	

	

3.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet	(2002)	presenterar	fyra	etiska	forskningskrav	för	humanistisk	och	
samhällsvetenskaplig	 forskning.	 Ett	 av	 dessa	 krav	 är	 informationskravet,	 som	
innebär	 att	 de	 deltagande	 ska	 bli	 informerade	 varför	 de	 deltar	 i	 studien.	 Den	
deltagande	 ska	 även	 bli	 upplyst	 om	 att	 de	 är	 frivilligt	 att	 delta	 (Vetenskapsrådet,	
2002).	I	denna	studie	har	ett	skriftligt	samtyckesformulär	framställts,	se	Bilaga	3.	I	
detta	 formulär	blir	respondenterna	 informerade	om	att	deras	deltagande	 i	studien	
är	 frivilligt	 och	 att	 de	 får	 ta	 tillbaka	 samtycket	 om	 så	 önskas.	 Formuläret	 har	
signerats	 av	 både	 skribenterna	 och	 respondenterna	 innan	 de	 fysiska	 intervjuerna	
startade.	 Detta	 är	 också	 ett	 krav	 som	 Vetenskapsrådet	 (2002)	 presenterar	 som	
samtyckeskravet.	 Under	 videosamtalen	 lästes	 formuläret	 upp	 för	 respondenten	
innan	 intervjun	 startade	 för	 ett	 godkännande	 av	 samtycket.	 Samtyckesformuläret	
skickades	sedan	till	respektive	respondent	för	att	få	en	signering.	Ytterligare	ett	krav	
är	 konfidentialitetskravet	 som	 innebär	 att	 uppgifter	 om	 deltagarnas	 identitet	 inte	
ska	kunna	identifieras	av	utomstående.	I	denna	studie	skyddas	deltagarnas	identitet	
genom	att	både	företagen	och	deltagarna	är	anonyma	i	studien.	Denna	anonymitet	
hanterades	 genom	 att	 ge	 alla	 företag	 och	 deltagare	 fiktiva	 namn	 för	 att	 förenkla	
läsningen	 för	 läsaren.	 Detta	 har	 även	 tillämpats	 vid	 citat,	 om	 respondenterna	 har	
nämnt	förtagets	namn	har	detta	reviderats	till	det	fiktiva	namnet	för	företaget.	Det	
sista	 kravet	 är	 nyttjandekravet	 som	 innebär	 att	 uppgifter	 som	 samlas	 in	 från	
deltagarna	 endast	 får	 användas	 för	 studiens	 ändamål	 (Vetenskapsrådet,	 2002).	
Genom	samtyckesformuläret	blir	respondenterna	informerade	om	att	den	data	som	
samlats	in	under	intervjun	endast	kommer	att	användas	i	studien	och	kommer	inte	
att	delas	eller	spridas	vidare.		

3.8 Metoddiskussion 

En	 kvalitativ	 forskningsansats	 kan	 vara	 kritisk	 då	 forskarnas	 erfarenheter	 och	
tidigare	kunskaper	kan	påverka	studien	 (Silverman,	2006).	 I	och	med	detta	har	vi	
försökt	 att	 inte	 låta	 våra	 erfarenheter	 påverka	 studien.	 Under	 hela	 utförandet	 av	
denna	studie	har	vi	varit	medvetna	om	detta	och	har	därför	försökt	att	inte	få	med	
våra	personliga	värderingar.	En	betydande	nackdel	med	kvalitativ	 forskning	är	att	
det	är	svårt	att	generalisera	resultatet	(Myers,	2013).	Detta	kan	kopplas	till	studien	
då	 endast	 sju	 respondenter	 har	 intervjuats	 och	 studiens	 resultat	 blir	 då	 svårt	
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generalisera.	Syftet	med	studien	är	att	undersöka	området	mer	på	djupet	och	få	en	
mer	djupgående	 förståelse	kring	 framtagandet	av	utvärderingskriterier	och	därför	
ligger	inte	generalisering	i	fokus.		

Intervjuer	 bidrar	 endast	 med	 en	 representation	 av	 respondentens	 erfarenheter	
(Silverman,	 2006).	 I	 denna	 studie	 har	 vi	 varit	 medvetna	 om	 att	 respondenterna	
endast	 berättar	 sin	 version	 av	 sina	 erfarenheter.	 Trots	 detta	 har	 respondenternas	
svar	 under	 intervjuerna	 bedömts	 vara	 tillförlitliga	 för	 att	 studiens	
problemformulering	ska	kunna	besvaras.	Konsekvenser	med	intervjuer	kan	vara	att	
respondenten	 väljer	 att	 inte	 avslöja	 information	 som	 den	 anser	 känslig	 (Myers,	
2013).	 Om	 detta	 är	 viktig	 information	 för	 studien	 blir	 den	 ofullständig.	 I	 denna	
studie	har	intervjuer	utförts	med	anledning	att	få	så	detaljrik	data	som	möjligt.	Data	
som	 samlats	 in	 har	 bedömts	 vara	 tillräcklig	 för	 att	 besvara	 problemformulering,	
trots	att	det	 finns	en	risk	att	 respondenten	väljer	att	 inte	avslöja	viss	 information.	
Att	 utföra	 intervjuer	 via	 Skype	kan	 vara	 kritiskt	 då	den	personliga	 kontakten	 inte	
blir	 densamma	 som	 vid	 en	 fysisk	 intervju.	 Det	 blev	 tekniska	 störningar	 under	
intervjun	 och	 transkriberingen	 blev	 problematisk	 då	 det	 var	 svårt	 att	 höra	 vad	
respondenten	 svarade.	 Formuleringen	 av	 intervjufrågorna	 kunde	 ha	 förbättras	 då	
till	exempel	 flera	respondenter	 inte	riktigt	 förstod	 frågan	angående	 tillämpning	av	
utvärderingskriterier	under	upphandlingsprocessen.	Under	 intervjutillfällen	 fick	vi	
därmed	förklara	vad	frågan	innebar.	Detta	är	kritiskt	då	vi	kan	ha	styrt	deras	svar.	
Intervjufrågan	angående	processen	att	ta	fram	utvärderingskriterier	var	den	frågan	
som	 uppföljningsintervjuerna	 mestadels	 berörde.	 Så	 även	 denna	 intervjufråga	
kunde	ha	 formulerats	 tydligare	 så	att	 respondenterna	hade	gett	ett	mer	detaljerat	
svar.		

I	 studien	 har	 en	 upphandlingskonsult	 intervjuats	 för	 att	 få	 ta	 del	 av	 en	 extern	
konsults	perspektiv.	Det	visade	sig	att	upphandlingskonsulten	fick	en	betydande	roll	
i	denna	studie	då	konsultens	kunskaper	och	erfarenheter	var	betydelsefulla	 för	att	
besvara	 vår	 problemformulering.	 Kritik	 kan	 riktas	 mot	 att	 endast	 en	
upphandlingskonsult	 har	 intervjuats	 då	 denna	 konsults	 perspektiv	 kan	 ha	 vinklat	
studiens	resultat.	Trots	detta	har	studiens	fokus	 legat	på	hur	företagen	framställer	
utvärderingskriterier	för	valet	av	affärssystem.		

Trovärdigheten	 av	 studiens	 resultat	 kan	 styrkas	 genom	 att	 litteraturen	 som	
presenteras	 i	 litteraturstudien	 har	 hämtats	 från	 flera	 granskade	 databaser.	
Trovärdigheten	 kan	 även	 styrkas	 genom	 att	 intervjupersonerna	 har	 haft	 den	
kunskap	 och	 erfarenhet	 som	 har	 krävts	 för	 att	 kunna	 svara	 på	 intervjufrågorna.	
Detta	 har	 vart	 kritiskt	 för	 att	 kunna	 besvara	 studiens	 problemformulering	 och	
uppnå	 studiens	 syfte.	 Studiens	 trovärdighet	 kan	 styrkas	 då	 intervjutillfällena	 har	
spelats	in	samt	transkriberats	för	att	inte	förlora	data.		

	

	
 



 

15	

4 Resultat 

	
Detta	 kapitel	 består	 av	 en	 sammanställning	 av	 resultatet	 från	 de	 kvalitativa	
intervjuerna.	 Kapitlet	 är	 strukturerat	 efter	 temaområdena	 upphandlingsprocessen,	
processen	att	ta	fram	utvärderingskriterier,	utvärderingskriterier	samt	tillämpningen	
av	dessa	utvärderingskriterier.		

	

4.1 Upphandlingsprocessen av affärssystem 

Intervjuerna	började	med	att	frågor	ställdes	kring	hur	upphandlingsprocessen	gick	
till	och	vilka	personer	som	deltog	i	denna	process.	Markus	från	Däck	AB	berättar	att	
företaget	 började	 upphandlingsprocessen	 med	 att	 tillsätta	 en	 projektgrupp.	
Projektgruppen	 bestod	 av	 nyckelpersoner	 som	 representerade	
marknadsavdelningen,	 ekonomiavdelningen	 och	 produktionsavdelningen.	 Under	
processen	 tog	de	även	hjälp	av	andra	nyckelpersoner	som	exempelvis	 inköps-	och	
kvalitetsansvarig.	Dessa	personer	var	med	att	granska	svagheter	hos	det	dåvarande	
affärssystemet	 inom	 deras	 område.	 Markus	 belyser	 att	 de	 fick	 stöd	 från	 ett	
konsultföretag	 med	 erfarenhet	 av	 upphandling	 av	 affärssystem.	 Konsultföretaget	
gav	 rekommendationer	 om	 hur	 utformningen	 av	 nulägesanalys,	
processkartläggning	och	kravspecifikation	ser	ut.	Markus	förklarar	att	de	sedan	tog	
fram	 ett	 dokument	 som	 bland	 annat	 innehöll	 effektmålen	 som	 presenterades	 för	
ledningen.	 Efter	 ett	 godkännande	 från	 ledningen	 tog	 projektgruppen	 fram	
kravspecifikationen.	 Däck	 AB	 var	 noga	 med	 att	 göra	 klart	 analysfasen	 innan	
leverantörer	besökte	dem	för	att	presentera	olika	affärssystem.	Efter	detta	valde	de	
ut	 sex	 stycken	 affärssystem	 som	 var	 av	 intresse,	 kontaktade	 dem	 och	 samtliga	
leverantörer	 besökte	Däck	AB	 för	 att	 presentera	 sig.	Markus	 klargör	 att	 de	 sedan	
gjorde	en	första	gallring	och	därefter	var	det	fyra	leverantörer	som	fick	demonstrera	
utvalda	 processer.	 Därefter	 skedde	 ytterligare	 en	 gallring	 och	 de	 hade	 då	 tre	
leverantörer	 kvar,	 som	 då	 fick	 ta	 del	 av	 kravspecifikationen.	 Detta	 ledde	 till	 mer	
djupgående	demonstrationer	där	Däck	AB	 styrde	hårt	 vad	de	ville	 granska	och	gå	
genom	 under	 varje	 tillfälle.	 Efter	 detta	 skedde	 ännu	 en	 gallring	 och	 de	 hade	 två	
leverantörer	kvar	att	välja	mellan.	Efter	mycket	diskussion	och	utvärdering	fattades	
ett	beslut	av	vilket	affärssystem	som	var	mest	lämpligt.	Efter	en	följdfråga	om	vem	
det	 var	 som	 fattade	 beslutet	 förklarar	 Markus	 att	 det	 var	 projektgruppen	 som	
fattade	beslutet,	men	de	behövde	ändå	ett	godkännande	från	ledningen.		

Martin	 från	 Fordon	 AB	 berättar	 att	 projektgruppen	 bedömde	 att	 de	 inte	 hade	
kompetensen	 att	 utföra	 en	 upphandling	 själva	 och	 tog	 därför	 hjälp	 av	 en	
upphandlingskonsult.	 Han	 berättar	 att	 upphandlingskonsulten	 agerade	 som	 en	
mentor	 för	 projektgruppen	 och	 betonar	 att	 konsultens	 roll	 varit	 viktig.	 Vidare	
argumenterar	Martin	 för	att	upphandlingsprocessen	hade	blivit	problematisk	utan	
upphandlingskonsultens	 hjälp.	 Projektgruppen	 bestod	 av	 personer	 som	 hade	
kunskap	 inom	 respektive	 process	 från	 ekonomiavdelningen,	
produktionsavdelningen,	 inköpsavdelningen	 och	 försäljning.	 Deras	
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upphandlingsprocess	 startade	 med	 att	 projektgruppen	 tillsammans	 med	
upphandlingskonsulten	 tog	 fram	 en	 kravspecifikation	 som	 innehöll	 olika	
utvärderingskriterier.	Martin	 tydliggör	 att	 projektgruppen	 tog	 fram	ett	 antal	 olika	
affärssystem	 att	 utvärdera	 parallellt	 med	 skapandet	 av	 kravspecifikationen.	
Projektgruppen	diskuterade	kring	dessa	 affärssystem	med	upphandlingskonsulten	
som	 rekommenderade	 dem	 att	 välja	 ut	 tre	 stycken.	 Martin	 berättar	 vidare	 att	
projektgruppen	 kontaktade	 de	 utvalda	 leverantörerna	 och	 lämnade	 över	
kravspecifikationen.	Samtliga	leverantörer	fick	demonstrera	deras	affärssystem	och	
inför	 dessa	 demonstrationer	 hade	 upphandlingskonsulten	 framställt	 en	
poängsättningslista	 med	 kriterier.	 Varje	 projektmedlem	 poängsatte	 de	 olika	
affärssystemen	 och	 gjorde	 en	 bedömning	 för	 hur	 de	 skulle	 gå	 vidare.	 Efter	 varje	
demonstration	 samanställdes	 resultaten	 i	 ett	 dokument	 som	 blev	 ett	 underlag	 till	
det	första	urvalet	där	en	leverantör	valdes	bort.	Martin	förklarar	att	det	gjordes	en	
ytterligare	 utvärdering	 med	 de	 kvarstående	 leverantörerna	 och	 därefter	
förhandlade	projektgruppen	med	respektive	leverantör.	De	fick	senare	göra	en	mer	
detaljerad	 demonstration	 av	 affärssystemen.	 Martin	 berättar	 att	 förhandlingarna	
bland	annat	handlade	om	licenspriser.	Projektgruppen	tog	fram	ett	förslag	på	vilket	
affärssystem	som	passade	företaget	bäst.			

“…och	det	slutade	med	att	det	som	avgjorde	var	de	personliga	relationerna,	att	
vi	 faktiskt	 hade	 konsulter	 som	 varit	 hos	 oss	 tidigare,	 och	 på	 så	 sätt	 kunde	
snabbare	översätta	så	som	vi	jobbar	idag,	in	i	det	nya	systemet…”	

	(Martin,	2016)	

Martin	 tydliggör	 att	 projektgruppen	 lämnade	 förslaget	 till	 ledningen	 som	 sedan	
fattade	beslutet	och	VD:n	skrev	avtalet.		

Petter	från	Bygg	AB	berättar	att	en	projektgrupp	tillsattes	som	bestod	av	ansvariga	
personer	 från	 ekonomiavdelningen,	 affärsutveckling	 och	 en	 upphandlingskonsult.	
Petter	 förklarar	 att	 projektgruppen	 uppskattade	 upphandlingskonsultens	 hjälp	 då	
de	 inte	 hade	 erfarenhet	 av	 affärssystemsupphandlingar.	 Projektgruppen	 började	
med	att	framställa	en	kravspecifikation	och	ett	förfrågningsunderlag	med	stort	stöd	
från	upphandlingskonsulten.	Sedan	kontaktades	sex	leverantörer	som	fick	ta	del	av	
förfrågningsunderlaget.	 Petter	 berättar	 att	 samtliga	 leverantörer	 fick	 besöka	Bygg	
AB	och	demonstrera	affärssystemen.	Petter	beskriver	att	de	gjorde	en	utvärdering	
samt	 ett	 urval	 och	 de	 valde	 att	 gå	 vidare	med	 tre	 leverantörer.	Dessa	 fick	 besöka	
Bygg	AB	 igen	 och	 gjorde	 en	 ytterligare,	mer	 fördjupad	 demonstration.	 Efter	 detta	
gjordes	 förfrågningsunderlaget	 mer	 detaljerat	 och	 därmed	 valdes	 ytterligare	 en	
leverantör	bort.		

“Vi	på	Bygg	AB	fick	nya	ägare	och	i	samband	med	det	fick	vi	bromsa	processen,	
då	stod	vi	precis	och	skulle	välja	spår	där	då.	Då	fick	vi	bromsa	det	och	lyssna	in	
vad	de	nya	ägarna	tyckte	och	vad	de	hade	för	idéer	och	deras	idé	var	att	Bygg	
AB	 skulle	 växa	 då	 och	 expandera	 och	 kanske	 i	 framtiden	 finnas	 på	 flera	
geografiska	marknader.”	

(Petter,	2016)	
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Petter	 förklarar	 att	 förhandling	 fördes	 med	 de	 två	 kvarstående	 leverantörerna	
parallellt	 för	 att	 förhandla	 om	 priset.	 Projektgruppen	 framställde	 ett	
beslutsunderlag	som	lämnades	till	ledningen	som	fattade	det	slutgiltiga	beslutet.		

Simon	 från	 Trä	 AB	 förklarar	 att	 deras	 upphandlingsprocess	 började	 med	 att	 en	
projektgrupp	 tillsattes.	 Projektgruppen	 bestod	 av	 personer	 från	 olika	 avdelningar	
som	 exempelvis	 ekonomiavdelningen,	 marknadsavdelningen,	 IT-avdelningen	 och	
fabriken.	 Dessa	 personer	 tillsattes	 för	 att	 täcka	 företagets	 alla	 behov	 och	 de	 hade	
ansvarsroller	inom	respektive	avdelning.	Projektgruppen	började	med	att	framställa	
en	 lista	 med	 utvärderingskriterier.	 Projektgruppen	 granskade	 sedan	 affärssystem	
som	 fanns	 på	 marknaden	 och	 valde	 ut	 tre	 leverantörer	 som	 skulle	 kontaktas.	
Leverantörerna	besökte	Trä	AB	för	att	presentera	sig	och	efter	en	första	utvärdering	
beslutade	projektgruppen	att	gå	vidare	med	två	av	leverantörerna.	Leverantörerna	
fick	 demonstrera	 affärssystemet	 vid	 flera	 tillfällen.	 Projektgruppen	 besökte	 även	
andra	 företag	 med	 liknande	 verksamhet	 som	 var	 referenser	 för	 leverantörerna.	
Projektgruppen	utförde	 intervjuer	med	personalen	 från	dessa	 företag	 för	att	 få	en	
inblick	 i	hur	affärssystemet	användes,	 vilka	problem	personalen	har	 stött	på	 samt	
hur	 personalen	 upplevde	 affärssystemet.	 Simon	 poängterar	 hur	 viktigt	 det	 är	 att	
involvera	 alla	 anställda	 från	 fabriksnivå	 till	 ledning.	 I	 upphandlingen	 fick	 alla	
anställda	tillfälliga	inloggningsuppgifter	till	testversioner	och	kunde	därför	testa	de	
olika	 affärssystemen.	 Efter	 dessa	 tester	 samlades	 avdelningarna	 för	 att	 diskutera	
och	utvärdera	upplevelsen	och	känslan	kring	systemet.	Simon	berättar	vidare:	

“..det	 är	 ju	 rätt	 viktigt	 faktiskt	 att	 vi	 fick	 känna	 och	 sen	 gjorde	 vi	 ju	 en	
utvärdering	efter	det	då,	vad	vi	kände	och	hur	vi	upplevde	det.	Man	går	ju	inte	
så	djupt	där	asså,	när	vi	testar,	men	alla	fick	faktiskt	en	inlogg	och	fick	känna	på	
det,	så	det	tyckte	jag	var	en	viktig	grej,	en	bra	grej.”		

En	 jämförelse	gjordes	mellan	de	två	affärssystemen	och	därefter	 togs	ett	beslut	av	
ledningen	 vilket	 affärssystem	 som	 skulle	 implementeras.	 Lars	 förklarar	 under	
uppföljningsintervjun	 att	 projektgruppen	 sedan	 gjorde	 en	 förhandling	 med	 den	
valda	leverantören.		

Kalle	 från	 Åkeri	 AB	förklarar	 att	 upphandlingsprocessen	 startade	 med	 att	 utse	
nyckelpersoner	till	en	projektgrupp.	Dessa	nyckelpersoner	hade	ansvarsställningar	
inom	olika	områden	som	exempelvis	ekonomi,	 lager	och	 försäljning.	Kalle	redogör	
för	att	alla	dessa	personer	inte	hade	en	chefsposition	utan	de	bedömdes	ha	kunskap	
och	förståelse	kring	processerna.	Efter	att	projektgruppen	tillsattes	besökte	de	olika	
leverantörer	för	att	få	en	insikt	i	hur	deras	affärssystem	fungerar.	Kalle	berättar	att	
projektgruppen	parallellt	med	besöken	 tog	hjälp	av	en	extern	konsult	 som	hjälpte	
dem	 att	 dokumentera	 företagets	 processer.	 Projektgruppen	 framställde	 en	
kravspecifikation	och	skickade	den	till	sex	olika	leverantörer.	Samtliga	leverantörer	
skickade	anbud	och	projektgruppen	granskade	dessa.	Kalle	förklarar	vidare:	

“Men	 det	 kan	 jag	 säga	 att	 det	 var	 ganska	 meningslöst,	 för	 att	 den	 här	
kravspecen	 exempelvis	 den	 kändes	 ganska	 meningslös	 därför	 där	 kunde	 ju	
leverantörerna	egentligen	kunna	svara	ja	på	allting,	för	var	det	så	att	systemet	
inte	uppfyllde	det	så	kunde	det	ju	skriva	till	det.”		
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Samtliga	 leverantörer	 besökte	 Åkeri	 AB	 för	 att	 göra	 demonstrationer	 av	
affärssystemen.	 Efter	 detta	 gjordes	 en	 utvärdering	 där	 leverantörerna	 betygsattes	
och	 jämfördes	 utifrån	 olika	 kriterier	 vilket	 resulterade	 i	 att	 de	 valde	 bort	 tre	
leverantörer.	 Det	 var	 moderbolaget	 som	 beslutade	 att	 en	 av	 dessa	 leverantörer	
skulle	 väljas	 bort.	 De	 två	 kvarstående	 leverantörerna	 besökte	 företaget	 för	 att	
demonstrera	 affärssystemet	mer	 detaljerat.	 Projektgruppen	 gjorde	 en	 utvärdering	
av	 dessa	 två	 leverantörer	 samt	 förde	 förhandlingar	 med	 dessa.	 Projektgruppen	
presenterade	 de	 två	 kvarstående	 leverantörerna	 för	 moderbolaget	 som	 sedan	
fattade	det	slutgiltiga	beslutet	om	vilket	affärssystem	som	skulle	implementeras.		

Adam	 från	 Båt	 AB	 beskriver	 att	 upphandlingsprocessen	 började	 med	 att	 en	
projektgrupp	 tillsattes	som	bestod	av	 företagets	VD,	 terminalchefer,	 ledningen,	 IT-
avdelningen,	 och	 nyckelanvändare.	 Dessa	 nyckelanvändare	 hade	 kunskap	 om	
företagets	 processer.	 Projektgruppen	 tog	 även	 hjälp	 av	 en	 extern	 konsult	 för	 att	
hjälpa	 projektgruppen	 att	 ta	 fram	 utvärderingskriterier.	 Sedan	 framställdes	 ett	
utskick	 med	 generella	 kriterier	 till	 den	 öppna	 marknaden.	 Flertalet	 leverantörer	
kontaktade	 sedan	 projektgruppen	 med	 en	 beskrivning	 på	 affärssystemen.	
Projektgruppen	 gjorde	 sedan	 en	 utvärdering	 baserat	 på	 utvärderingskriterierna	
som	 nu	 var	 mer	 detaljerade	 än	 innan.	 Efter	 detta	 gjordes	 en	 urvalsprocess	 där	
leverantörer	 valdes	 bort	 och	 tre	 leverantörer	 fick	 vara	 kvar	 i	 processen.	 Adam	
berättar	 att	 en	 kravspecifikation	 framställdes	 som	 beskrev	 vad	 de	 ville	 att	
affärssystemet	 skulle	 kunna	 göra	 och	 vilka	 processer	 som	 skulle	 stödjas.	
Leverantörerna	 demonstrerade	 sedan	 affärssystemen	 och	 projektgruppen	
förhandlade	med	de	tre	kvarstående	leverantörerna.	Projektgruppen	valde	ut	två	av	
dessa	 leverantörer	 att	 utvärdera	 och	 beslutade	 sedan	 vilket	 affärssystem	 som	var	
mest	 lämpat.	 Det	 gjordes	 sedan	 en	 detaljerad	 analys	 för	 att	 identifiera	 om	
affärssystemet	 behövde	 anpassas	 vilket	 genererade	 i	 en	 tydlig	 kravbild.	 Adam	
beskriver	att	de	avslutade	upphandlingsprocessen	med	en	förhandling	som	ledde	till	
signering	av	avtalet.		

Jesper	 som	är	 upphandlingskonsult	 förklarar	 att	 han	har	 en	 roll	 innan,	 under	 och	
efter	upphandlingsprocessen.	Jesper	förtydligar	att	när	företag	kontaktar	honom	har	
de	identifierat	behov	som	de	vill	gå	vidare	med.	Dessa	företag	är	då	osäkra	på	om	de	
ska	 upphandla	 och	 köpa	 ett	 nytt	 affärssystem	 eller	 om	 de	 ska	 uppgradera	 sitt	
befintliga	affärssystem.	Jesper	beskriver	att	han	då	gör	en	förstudie	eller	en	så	kallad	
hälsokontroll	 som	han	benämner	det.	 Jesper	 förklarar	vidare	att	baserat	på	denna	
förstudie	 rekommenderar	 han	 företagen	 om	 de	 borde	 göra	 en	 upphandling,	
uppgradera	befintligt	affärssystem	eller	göra	en	omorganisation.		

Jesper	 förklarar	 att	 det	 finns	 tre	 olika	 upphandlingar,	 den	 snabba	 processen,	 den	
omständliga	processen	och	den	effektiva	processen.	Vidare	förenklar	Jesper	att	den	
snabba	 processen	 innebär	 att	 företag	 upphandlar	 affärssystem	 efter	
rekommendationer	 från	 andra	 företag.	 Företag	 tar	 då	 en	 genväg	 och	 framställer	
ingen	 kravspecifikation.	 Jesper	 berättar	 fortsättningsvis	 att	 den	 omständliga	
processen	är	motsatsen	till	den	snabba	processen	och	 innebär	att	 företag	tar	 fram	
en	överdrivet	omfattande	kravspecifikation.	Till	sist	rekommenderar	Jesper	den	mer	
effektiva	 processen	 som	 handlar	 om	 att	 kartlägga	 företagets	 processer	 och	 unika	
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behov	som	sedan	resulterar	i	en	kravspecifikation.	Jesper	förklarar	vidare	att	efter	
kravspecifikationen	är	gjord	skickar	företagen	ut	denna	till	olika	leverantörer.	Efter	
detta	 presenterar	 leverantörerna	 sina	 affärssystem.	 Jesper	 argumenterar	 för	 att	
företagen	bör	ägna	mycket	tid	åt	att	träffa	leverantörerna.	Jesper	belyser	att	det	är	
viktigt	 att	 leverantörerna	 gör	 demonstrationer	 som	 motsvarar	 företagets	 flöden.	
Detta	 är	 ett	 krav	 som	 ställs	 på	 leverantören	 för	 att	 det	 finns	 risk	 att	 de	 visar	 ett	
affärssystem	som	inte	speglar	 företagets	verklighet.	När	systemdemonstrationerna	
är	 avklarade	 börjar	 förhandlingen.	 Slutligen	 förklarar	 Jesper	 att	
upphandlingsprocessen	avslutas	med	en	signering	av	avtalet.	Jesper	berättar	att	han	
har	 en	 roll	 i	 avtalsfasen	 där	 han	 hjälper	 till	 och	 guidar	 vid	 uppsättningen	 och	
förhandlingen	 av	 avtalet.	 Vidare	 förklarar	 Jesper	 att	 han	 har	 en	 roll	 som	medlare	
mellan	 företaget	 och	 leverantören.	 Jesper	 berättar	 vidare	 att	 en	 medlare	 hjälper	
företaget	 att	 precisera	 vad	 de	 vill	 ha	 och	 hjälper	 leverantören	 att	 förstå	 kundens	
behov.	Jesper	tydliggör	detta:	

“..ungefär	 som	 att	 man	 bygger	 ett	 hus,	 har	 du	 ingen	 ritning	 och	 du	 har	 två	
parter	som	pratar	med	varandra,	vi	ska	ha	ett	hus	med	två	våningar,	fönster	och	
dörrar	så	har	man	olika	bilder	på	hur	det	här	huset	ska	se	ut	om	det	inte	finns	
en	ritning,	då	försöker	vi	hjälpa	dom	med	att	konkretisera…”	

4.2 Processen att ta fram utvärderingskriterier 

Intervjufrågor	 som	 ställdes	 kring	 detta	 tema	 var	 hur	 företagen	 tog	 fram	
utvärderingskriterier	inför	valet	av	affärssystem.	Markus	från	Däck	AB	beskriver	att	
projektgruppen	 gjorde	 en	 nulägesanalys	 där	 nuläge	 och	 önskat	 läge	 definierades.	
Vidare	förklarar	Markus	att	nulägesanalysen	var	som	en	förstudie	och	förklarar	att	
de	 i	analysen	 identifierade	alla	brister	 i	det	dåvarande	affärssystemet.	De	kartlade	
sina	processer	och	satte	även	upp	effektmål	som	ledde	till	en	kravspecifikation	där	
utvärderingskriterierna	 specificerades.	 Vidare	 förklarar	 Markus	 att	 det	 är	 i	
nulägesanalysen	som	grunden	läggs	för	valet	av	affärssystem.		

Martin	 från	 Fordon	AB	 belyser	 att	 upphandlingskonsulten	 hjälpte	 projektgruppen	
hur	 de	 skulle	 tänka	 vid	 framtagandet	 av	 kriterierna.	 Detta	 resulterade	 i	 en	
önskelista	 från	 respektive	 process	 som	 sedan	 sammanställdes	 i	 ett	 gemensamt	
dokument.	 Önskemålen	 baserades	 på	 projektgruppens	 erfarenheter	 kring	 det	
dåvarande	systemet.	Dessa	önskemål	beskrev	vilka	delar	i	det	dåvarande	systemet	
som	 var	 viktiga	 att	 behålla	 samt	 vilka	 delar	 som	 skulle	 förbättras	 med	 det	 nya	
affärssystemet.	 Projektgruppen	 analyserade	 sedan	 vilka	 kriterier	 som	 skulle	
prioriteras	eller	strykas.	Martin	berättar	att	projektgruppen	hade	svårigheter	med	
att	 definiera	 krav	 för	 ekonomiprocessen.	 När	 följdfrågan	 ställdes	 om	 företaget	
kartlade	sina	processer	svarade	Martin:		

“Nej,	vi	gjorde	inte	detta.	Som	tur	var	så	hade	ni	ingen	fråga	på	det,	där	är	vår	
stora	brist.	Vi	hade	inte	våra	processer	kartlagda...vi	ritade	lite	på	tavlan	och	det	
håller	inte.”	
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Martin	 tydliggör	 att	 det	 inte	 gjordes	 på	 grund	 av	 tidsbrist	 och	 han	 beskriver	 att	
deras	 kravspecifikation	 hade	 blivit	 bättre	 om	 de	 hade	 gjort	 fullständiga	
processkartläggningar.		

Petter	 från	 Bygg	 AB	 berättar	 att	 de	 tog	 fram	 kriterier	 genom	 möten	 där	
projektgruppen	 och	 anställda	 gick	 igenom	 och	 utvärderade	 samtliga	 processer	 i	
företaget.	Dessa	processer	kartlades	och	detta	resulterade	i	kravspecifikationen.	De	
diskuterade	 vad	 som	 fungerade	 bra,	 vad	 som	 saknades	 och	 vad	 som	 önskades	
fungera	bättre.		

Simon	 från	 Trä	 AB	 presenterar	 att	 projektgruppen	 granskade	 sitt	 dåvarande	
affärssystem	 för	att	 identifiera	problem	och	 för	att	kunna	 ta	 fram	kriterier	 till	det	
nya	affärssystemet.	Under	uppföljningsintervjun	bekräftar	Lars	detta	och	 förklarar	
att	projektgruppen	granskade	företagets	verksamhet.	Därmed	kunde	de	identifiera	
vilka	 funktioner	 som	 var	 viktiga	 inom	 exempelvis	 produktion	 och	 inköp.	 Lars	
förklarar	att	projektgruppen	inte	gjorde	en	kravspecifikation,	men	de	gjorde	en	lista	
på	utvärderingskriterier	som	grundades	i	dessa	funktioner.	De	bedömde	att	de	inte	
hade	 kompetensen	 att	 ändra	 funktionerna	 i	 affärssystemet	 och	 ville	 därför	 ha	 ett	
standardsystem.	Trä	AB	var	därför	villiga	att	ändra	deras	arbetssätt	och	därmed	fick	
leverantörerna	 förklara	 vad	 affärssystemet	 krävde	 för	 förändringar	 i	 företagets	
arbetssätt.	 Lars	 berättar	 vidare	 att	 det	 var	 detta	 som	 var	 grunden	 i	 att	 de	 inte	
framställde	en	kravspecifikation.		

Kalle	från	Åkeri	AB	beskriver	att	de	ritade	upp	företagets	flöden	grafiskt	samt	att	de	
beskrev	 dessa	 flöden	 skriftligt.	 Projektgruppen	 framställde	 sedan	 en	
kravspecifikation	 där	 de	 specificerade	 vilka	 funktioner	 som	 var	 nödvändiga	 och	
vilka	 tillval	 som	 var	 önskvärda	 för	 framtiden.	 Projektgruppen	 förde	 diskussioner	
under	möten	om	vad	som	var	viktigast	 för	 företaget	ur	ett	ekonomiskt	perspektiv.	
Kalle	 förklarar	 att	 inom	 projektgruppen	 förekom	 olika	 värderingar	 om	 vilka	
kriterier	 som	 skulle	 prioriteras.	 Kalle	 förklarar	 vidare	 att	 det	 finns	 kriterier	 inom	
alla	processer	men	att	de	endast	ville	granska	det	som	var	absolut	nödvändigt.	Det	
var	majoriteten	som	avgjorde	vilka	kriterier	som	skulle	tillämpas.		

Adam	 från	 Båt	 AB	 förklarar	 under	 det	 första	 intervjutillfället	 att	
utvärderingskriterier	 togs	 fram	 med	 hjälp	 av	 den	 externa	 konsulten.	
Projektgruppen,	 ledningen	och	nyckelanvändarna	hade	en	dialog	tillsammans	med	
den	 externa	 konsulten	 om	 det	 fanns	 fler	 behov	 som	 skulle	 komplettera	 listan	 av	
kriterier.	Adam	uttrycker	att	processen	att	ta	fram	kriterierna	var	en	kort	process.	
Under	det	andra	intervjutillfället	redogör	Adam	att	de	gjorde	en	effektvärdering	och	
därmed	 definierade	 olika	 effektmål.	 Adam	 förklarar	 vidare	 att	 de	 även	 gjorde	
kartläggningar	av	företagets	processer.	Vidare	förklarar	Adam	att	detta	gjordes	för	
att	identifiera	hur	deras	processer	såg	ut.	Adam	fortsätter:	

“..och	 vilka	 delar	 av	 dom	 processerna	 vi	 har	 idag	 behöver	 vi	 fortsatt	
upprätthålla	 för	 att	 uppfylla	 den	 nyttan	 som	 beställaren	 har	 specificerat	 och	
vilka	 processförändringar	 behöver	 vi	 kunna	 jobba	 annorlunda	 för	 att	 uppnå	
dom	nyttor	som	är	bestämda	så	att	säga”	
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Adam	 förklarar	 vidare	 att	 utifrån	 processkartläggningen	 och	 effektmålen	 tog	
projektgruppen	 sedan	 fram	 utvärderingskriterier	 som	 tillämpades	 vid	 valet	 av	
affärssystem.	Adam	förklarar	vidare	att	dessa	kriterier	prioriterades	efter	vilka	som	
var	nödvändiga	för	att	uppnå	effektmålen	och	vilka	som	endast	var	önskemål.		

Upphandlingskonsulten	Jesper	förespråkar	att	processen	att	ta	fram	kriterier	börjar	
med	att	göra	en	effektanalys.	En	effektanalys	görs	 för	att	definiera	olika	effektmål	
kring	vilka	områden	som	ska	förbättras	och	på	vilket	sätt.	Jesper	ger	några	exempel	
på	 vad	 effektanalysen	 berör,	 som	 tidsbesparing,	 minskade	 reklamationer	 eller	
förbättrad	 leveranssäkerhet.	 Därefter	 görs	 en	 effektvärdering	 som	 leder	 till	 en	
kartläggning	av	vilka	processer	dessa	effekter	kan	hämtas	i.	När	detta	är	kartlagt	blir	
det	 tydligt	 vad	 företaget	 ska	 fokusera	 på	 vid	 ett	 val	 av	 affärssystem.	 Jesper	
argumenterar	 för	 att	 kartläggningen	 av	 företagets	 processer	 är	 viktigt.	 Jesper	
förklarar	 att	 flera	 små	 och	 stora	 företag	 inte	 gör	 effektanalys	 vid	 upphandling	 av	
affärssystem.	 Jesper	 berättar	 vidare	 att	 företag	 vet	 hur	 de	 ska	 beräkna	
produktionskostnaderna	och	mäta	effekterna	vid	upphandling	av	en	maskin	men	de	
vet	inte	hur	de	ska	beräkna	investeringar	i	IT-system.	Jesper	betonar	att	detta	är	ett	
problemområde	 och	 belyser	 att	 företag	 bör	 göra	 en	 effektanalys.	 Målet	 med	 en	
upphandling	av	affärssystem	är	inte	att	få	ett	nytt	system,	målet	är	att	få	en	bättre	
verksamhet.	 Jesper	 belyser	 därmed	 att	 effektanalysen	 är	 en	 viktig	 del	 i	
upphandlingen	av	affärssystem.	Baserat	på	effektanalysen	är	det	viktigt	att	ta	fram	
en	kravspecifikation	som	sedan	blir	ett	underlag	för	valet	av	affärssystem.		

4.3 Utvärderingskriterier 

Inom	detta	 område	 ställdes	 frågor	 kring	 vilka	 utvärderingskriterier	 företagen	 har	
tillämpat	 vid	 valet	 av	 affärssystem.	 Frågor	 ställdes	 även	 kring	 om	
utvärderingskriterier	tillkom	eller	valdes	bort	under	processens	gång.	På	frågan	om	
vilka	utvärderingskriterier	som	Däck	AB	utgick	ifrån	svarar	Markus	att	de	har	utgått	
efter	tre	huvudkriterier,	användarvänlighet,	transparens	och	att	affärssystemet	ska	
vara	 enhetligt.	 Kriteriet	 användarvänlighet	 grundas	 i	 att	 deras	 dåvarande	 system	
upplevdes	 som	 krångligt	 då	 de	 var	 tvungna	 att	 använda	 många	 olika	
knapptryckningar.	 Markus	 förklarar	 vidare	 att	 utvärderingskriteriet	 transparens	
handlar	om	att	affärssystemet	ska	vara	överskådligt	och	logiskt	att	använda.	Markus	
beskriver	 att	 de	 ville	 ha	 ett	 enhetligt	 affärssystem	 för	 att	 de	 tidigare	 hade	 flera	
system	 som	 inte	 var	 kopplade	 till	 affärssystemet.	 Markus	 beskriver	 att	 andra	
kriterier	tillämpades	som	exempelvis	support,	tid	och	resurser	för	implementering	
samt	att	det	ska	passa	företaget.	Pris	är	något	som	alltid	är	självklart	enligt	Markus,	
men	 det	 var	 inte	 projektgruppens	 uppgift	 att	 granska	 detta	 kriterie.	 Storleken	 på	
affärssystemet	 var	 ett	 kriterie	 då	 de	 sökte	 affärssystem	 för	medelstora	 och	 stora	
företag.	Markus	upplyser	även	att	företaget	har	ett	dotterbolag	i	ett	annat	land	och	
att	utvärderingskriterierna	som	de	 tagit	 fram	även	skulle	gälla	 för	dotterbolaget.	 I	
och	med	detta	förklarar	Markus	att	språkanpassning	även	blev	ett	kriterie.	På	frågan	
om	det	tillkom	några	kriterier	under	processens	gång	svarade	Markus	att	flexibilitet	
var	ett	kriterie	som	lades	till	när	de	hade	två	 leverantörer	kvar	att	utvärdera.	Han	
tydliggör	att	detta	kriterie	var	viktigt	för	att	företaget	ska	kunna	växa	och	utvecklas.	
Flexibilitet	 blev	 därför	 ett	 avgörande	 kriterie	 för	 beslutet	 om	 vilket	 affärssystem	
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som	valdes.	Markus	beskriver	även	att	flexibilitet	innebär	anpassningsmöjligheter	i	
affärssystemet	och	detta	 var	också	något	 som	de	granskade	vid	utvärderingen.	På	
frågan	om	det	fanns	något	kriterie	som	de	fokuserade	mindre	på	svarar	Markus	att	
det	 fanns	ett	 kriterie	om	 fabrikens	maskinuppkoppling.	Markus	 förklarar	 att	Däck	
AB	 har	 en	 fabrik	 och	 därmed	 var	 ett	 kriterie	 från	 början	 att	 fabrikens	
maskinuppkoppling	 skulle	 finnas	 direkt	 i	 affärssystemet.	 Markus	 belyser	 att	
projektgruppen	 upplevde	 att	 detta	 var	 något	 som	 leverantörerna	 inte	 kunde	 leva	
upp	 till	 och	 därför	 ändrades	 vikten	 av	 detta	 kriterie.	 	Leverantörens	 rykte	 var	 ett	
kriterie	 som	 projektgruppen	 hade	 i	 åtanke,	 men	 som	 inte	 definierades	 i	
kravspecifikationen	förklarar	Markus.		

Martin	 från	 Fordon	 AB	 beskriver	 att	 kriterier	 inom	 produktion	 prioriterades	 då	
produktionen	 är	 central	 för	 företaget.	 Vidare	 berättar	 Martin	 att	
ekonomiavdelningen	inte	prioriterades	vilket	i	efterhand	har	ifrågasatts.	Ett	kriterie	
för	leverantören	var	att	de	inte	ville	byta	konsulter	under	implementeringen.	Martin	
förklarar	 att	 efter	 tidigare	 erfarenheter	 visste	 projektgruppen	 att	 det	 var	
tidskrävande	 att	 behöva	 byta	 konsulter.	 När	 de	 utvärderade	 leverantörerna	
uppmärksammades	 även	 deras	 konsultbas	 och	 finansiella	 ställning.	 Detta	 var	
kriterier	som	inte	stod	med	i	kravspecifikationen	men	de	hade	detta	i	åtanke.	Andra	
kriterier	som	också	utvärderades	var	kostnad	och	att	affärssystemet	skulle	vara	ett	
standardsystem.	Martin	förklarar	vidare:	

“Är	det	någon	av	presentatörerna	som	visar	 systemen	som	 inte	är	 trevlig	eller	
konstig	 på	 något	 sätt,	 så	 blir	 systemet	 inte	 bra	 heller,	 det	 är	 väl	 inte	 riktigt	
professionellt,	men	när	det	blir	så	tidspressat	så	får	det	bli	mer	magkänsla.”	

Petter	 från	 Bygg	 AB	 berättar	 att	 de	 fokuserade	 på	 tidredovisningssystem,	
servicemodulen	 för	 serviceverksamheten	 samt	 prognosverktyget	 när	 de	
utvärderade	affärssystem.	Anledningen	till	detta	var	att	dessa	funktioner	fungerade	
dåligt	i	deras	dåvarande	affärssystem.	De	var	tidigare	tvungna	att	arbeta	manuellt	i	
separata	program	och	de	hanterade	även	tidsrapportering	med	papper	och	penna.	
Petter	förklarar	vidare	att	ett	annat	kriterie	var	tillgänglighet:		

“...och	 tillgängligheten	då	att	man	kan	komma	åt	det	överallt	 i	 och	med	att	 vi	
sitter	väldigt	spritt.	Vi	sitter	ute	på	många	arbetsplatser,	byggen	som	byggs	upp	
för,	 ja,	 allt	mellan	 några	månader	 till	 två,	 tre	 år	 på	 samma	 ställen	 så	 att	 det	
måste	vara	en	lätt	tillgänglighet…”	

Petter	 fortsätter	 att	 förklara	 att	 deras	 nya	 affärssystem	behövde	 vara	webbaserat	
för	att	uppnå	kriteriet	tillgänglighet.	Resurser	under	implementeringen	var	också	ett	
kriterie	 som	 projektgruppen	 utvärderade.	 Detta	 innefattade	 kravet	 på	 företagets	
anställdas	 insatser	 under	 implementeringen.	 Petter	 förklarar	 även	 att	
projektgruppen	 utvärderade	 leverantörens	 planerade	 resurser	 under	
implementeringen.	 Leverantörens	 finansiella	 ställning	 granskades	 också.	 De	 ville	
inte	ha	flera	olika	system	utan	de	ville	ha	ett	integrerat	affärssystem.	På	frågan	om	
de	 tog	 bort	 några	 kriterier	 svarade	 Petter	 att	 de	 valde	 att	 ta	 bort	 ett	 kriterie	
angående	en	 egenbyggd	modul.	 Petter	 redogör	 för	 att	 företaget	har	 en	 egenbyggd	
modul	 för	 leverantörsbedömning	 och	 förfrågningar	 och	 ett	 kriterie	 var	 att	 kunna	
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ersätta	 detta	 med	 det	 nya	 affärssystemet.	 Dock	 konstaterades	 det	 att	 ingen	
leverantör	kunde	uppfylla	denna	 funktionalitet	och	därför	 togs	detta	kriterie	bort.	
Flexibilitet	var	ett	kriterie	som	tillkom	i	samband	med	att	 företaget	fick	nya	ägare.	
Petter	förklarar	att	de	nya	ägarnas	framtidsplaner	var	att	företaget	skulle	växa	och	
expandera	 och	 då	 blev	 flexibilitet	 ett	 avgörande	 kriterie.	 Storleken	 på	
affärssystemen	 var	 också	 ett	 kriterie	 som	 projektgruppen	 granskade.	 Ett	 annat	
viktigt	 kriterie	 inför	 valet	 av	 affärssystem	var	 att	 det	 skulle	 vara	 användarvänligt.	
Pris	var	ett	kriterie	som	tillämpades	under	förhandlingen.		

Simon	 från	 Trä	 AB	 förklarar	 vilka	 kriterier	 som	 tillämpades	 för	 att	 välja	
affärssystem.	 Projektgruppen	 valde	 att	 fokusera	mest	 på	 att	 affärssystemet	 skulle	
passa	företagets	processer.	Ett	kriterie	var	att	affärssystemet	skulle	vara	enkelt	och	
logiskt	 att	 använda	 samt	 att	 det	 skulle	 ha	 flexibla	 funktioner.	 Simon	beskriver	 att	
detta	 behövs	 då	 företaget	 använder	 olika	 strukturer	 för	 att	 räkna	 ut	 material	 till	
olika	byggnader.	Därmed	önskades	flexibla	funktioner	som	stödjer	detta	arbetssätt.	
Simon	belyser	att	support	också	var	ett	kriterie	som	var	viktigt	då	det	behövs	under	
implementeringen.	Då	de	har	planer	på	att	bygga	en	ny	fabrik	och	utöka	personalen	
var	ett	kriterie	att	affärssystemet	ska	stödja	deras	utveckling.	Simon	förklarar	att	de	
vill	 växa	och	att	det	nya	affärssystemet	 inte	 skulle	vara	en	begränsning.	På	 frågan	
om	vilka	kriterier	som	företaget	fokuserat	på	svarar	Simon:		

“Inte	pris	och	kostnad	faktiskt,	det	brukar	det	vara.	Men	här	var	det	superviktigt	
att	 få	 ett	 system	 som	 passar	 vår	 verksamhet.	 Vi	 är	 åter	 där	 igen	 alltså,	 ett	
system	för	framtiden”		

Simon	 berättar	 att	 projektgruppen	 även	 granskade	 kriterier	 som	 tid	 för	
implementering,	 rapportering	 och	 att	 affärssystemet	 är	 välkänt.	 I	 det	 förgående	
affärssystemet	hade	de	många	dyra	och	besvärliga	anpassningar	och	därför	blev	ett	
mål	 att	 slippa	 anpassningar	 och	 istället	 upphandla	 ett	 standardsystem.	 Under	
uppföljningsintervjun	med	Lars	förtydligar	han	att	detta	kriterie	var	det	viktigaste.		

Kalle	 från	 Åkeri	 AB	 redogör	 för	 att	 projektgruppen	 fokuserade	 mest	 på	 kriterier	
inom	 ekonomi.	 Anledningen	 till	 detta	 var	 att	 de	 ville	 kunna	 mäta	 grunderna	 till	
inkomster	 och	 förluster.	 Mätning,	 fakturering,	 uppföljning	 och	 rapportering	 av	
realtidsinformation	 var	 viktiga	 aspekter	 som	 granskades.	 Då	 Åkeri	 AB	 är	 ett	
grossistföretag	var	det	även	viktigt	att	 förbättra	 leveransprecisionen	 för	att	kunna	
uppfylla	deras	kunders	krav	att	få	leveranser	i	tid.	Kalle	förklarar	att	ett	kriterie	var	
användarvänlighet	 och	 han	 berättar	 att	 affärssystemet	 skulle	 vara	 lätt	 att	 förstå	
samt	 logiskt	 att	 arbeta	 i.	 Ett	 annat	 kriterie	 var	 hur	 lätt	 affärssystemet	 kunde	
integreras	 med	 andra	 system.	 Kostnader	 såsom	 licenskostnader,	 timpris	 hos	
konsulterna	 och	 pris	 på	 hela	 offerten	 var	 kriterier	 som	 granskades.	 Kriterier	 för	
leverantören	var	att	de	skulle	ha	kunskap	och	kompetens	 inom	grossistbranschen.	
Leverantörens	finansiella	ställning	var	ett	kriterie	som	granskades	från	början	men	
det	 avgjorde	 inte	 valet	 av	 affärssystem	 då	 den	 leverantören	 som	 valdes	 var	
nystartade.	 Kalle	 belyser	 att	 det	 var	 den	 sociala	 förmågan	 hos	 leverantören	 som	
avgjorde	vilket	affärssystem	som	valdes.		
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Adam	 från	 Båt	 AB	 beskriver	 att	 utvärderingskriterierna	 som	 de	 tillämpade	 var	
uppdelade	 i	 sex	 kategorier.	 Dessa	 var	 kostnad,	 leverantörens	 erfarenhet,	
funktionalitet,	 tekniska	 perspektiv,	 leverantörens	 samarbetsförmåga	 och	
implementeringsstrategi.	 Adam	 beskriver	 att	 leverantörens	 erfarenhet	 innefattar	
leverantörens	 tidigare	 erfarenhet	 och	 kompetens	 inom	 denna	 typ	 av	 verksamhet	
och	projekt.	Funktionalitet	innebär	att	gränssnittet	ska	vara	användarvänligt	och	att	
företagets	processer	stöds	av	affärssystemet.	Vidare	förklarar	Adam	att	det	tekniska	
perspektivet	 handlar	 om	 att	 tekniken	 inte	 ska	 begränsa	 eventuell	 tillväxt	 i	
framtiden.	Leverantörens	samarbetsförmåga	innefattar	vilken	support	som	erbjuds	
under	 samt	 efter	 implementeringen.	 Detta	 var	 ett	 avgörande	 utvärderingskriterie	
för	 projektgruppens	 val	 av	 affärssystem.	 Adam	 förklarar	 även	 att	 kategorin	
implementeringsstrategi	 innebär	 hur	 leverantören	 beskriver	 implementeringens	
olika	steg	och	tillvägagångssätt.		

Jesper	 som	är	upphandlingskonsult	 redogör	att	utvärderingskriterier	 är	olika	 från	
företag	till	företag.	Vidare	förklarar	Jesper	att	företag	viktar	kriterier	från	fem	till	tio	
områden	som	har	olika	underkriterier.	Jesper	berättar	att	pris	och	funktionalitet	är	
de	 två	 avgörande	 kriterierna	 för	 företag.	 Han	 kritiserar	 att	 pris	 är	 ett	 av	 de	
avgörande	kriterierna	för	företag.	Jesper	betonar	vikten	av	att	företag	bör	fokusera	
på	nyttan	som	affärssystemet	kommer	att	generera	genom	investeringen	istället	för	
att	 fokusera	 på	 priset.	 Jesper	 belyser	 att	 det	 finns	 andra	 kriterier	 som	 också	 är	
viktiga	 för	 att	 kunna	 välja	 ett	 lämpligt	 affärssystem,	 till	 exempel	 att	 integrera	
affärssystemet	med	andra	system.	Jesper	förklarar	att	ett	annat	kriterie	är	den	totala	
kostnaden,	både	på	kort	och	på	lång	sikt.	Detta	innefattar	den	totala	kostnaden	för	
affärssystemet	men	även	årliga	kostnader	såsom	resurser	och	underhåll.		

Jesper	 belyser	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 granska	 leverantören	 då	 de	 kommer	 att	 bli	
företagets	framtida	partner	efter	en	upphandling.	Viktiga	kriterier	om	leverantören	
är	 deras	 kompetens	 om	 sitt	 affärssystem	 och	 kompetensen	 att	 kunna	 vägleda	
företaget	 genom	 den	 kommande	 implementeringen.	 Kriterier	 om	 leverantören	 är	
även	deras	storlek	och	om	de	är	placerade	i	Sverige	eller	i	utlandet.	Leverantörernas	
implementeringsplan	 är	 ett	 viktigt	 kriterie,	 förklarar	 Jesper.	 Detta	 innefattar	 hur	
leverantören	 planerar	 att	 utföra	 implementeringen	 av	 affärssystemet.	 Jesper	
berättar	att	implementeringsplanen	är	en	del	av	avtalet.	Hur	avtalet	är	utformat	är	
också	ett	kriterie	som	granskas.	I	avtalet	ingår	en	definition	av	ansvarsroller	under	
implementeringen	 av	 affärssystemet,	 till	 exempel	 om	 det	 är	 företaget	 eller	
leverantören	som	ska	ansvara	 för	 installationen.	 Jesper	 förklarar	vidare	att	avtalet	
även	innefattar	vilka	resurser	som	krävs	för	implementeringen	av	affärssystemet.	

4.4 Tillämpning av utvärderingskriterier 

Frågor	 kring	 tillämpningen	 av	 utvärderingskriterier	 ställdes	 i	 samband	 med	
processen	 att	 ta	 fram	 utvärderingskriterier,	 och	 frågan	 var	 “Under	 vilka	 steg	
användes	kriterierna	under	upphandlingsprocessen?”.	Markus	från	Däck	AB	besvarar	
frågan	genom	att	beskriva	att	utvärderingskriterierna	skapades	när	projektgruppen	
tog	 fram	 kravspecifikationen.	 Dessa	 tillämpades	 senare	 när	 projektgruppen	 valde	
att	kontakta	utvalda	leverantörer	för	att	kunna	förklara	vilka	krav	de	hade.	Markus	
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förklarar	 att	 de	 inte	 presenterade	 utvärderingskriterierna	 i	 detaljnivå	 under	 den	
första	 kontakten	 med	 leverantörerna.	 Vidare	 belyser	 Markus	 att	 vid	 den	 första	
kontakten	 förklarade	 projektgruppen	 generella	 krav.	 Utvärderingskriterierna	
tillämpades	 mer	 detaljerat	 under	 urvalet	 och	 under	 utvärderingen	 när	
leverantörerna	och	 affärssystemen	granskades.	De	 satte	betyg	på	 alla	 funktioner	 i	
affärssystemen	 och	 de	 viktade	 olika	 funktioner	 och	 nyckelprocesser.	 Markus	
berättar	 att	 utvärderingskriterierna	 i	 kravspecifikationen	 var	 utgångspunkten	 för	
det	slutgiltiga	beslutet.		

Martin	 från	 Fordon	 AB	 förklarar	 att	 deras	 upphandlingsprocess	 startade	med	 att	
projektgruppen	 tillsammans	 med	 upphandlingskonsulten	 tog	 fram	 en	
kravspecifikation	 som	 innehöll	 olika	 utvärderingskriterier.	 Vidare	 berättar	Martin	
att	 utvärderingskriterierna	 var	 som	 mest	 i	 fokus	 under	 demonstrationerna	 av	
affärssystemen.	 Projektgruppen	 informerade	 leverantörerna	 om	 vilka	 funktioner	
som	 skulle	 demonstreras	 utifrån	 utvärderingskriterierna.	 Projektgruppen	 hade	
kriterierna	 som	 underlag	 vid	 utvärderingarna	 och	 dokumenterade	 om	 kriterierna	
uppfylldes	 eller	 inte.	 Martin	 berättar	 att	 kriterielistan	 ändrades	 under	
systemdemonstrationerna.	 Martin	 exemplifierar	 att	 om	 en	 leverantör	 visade	 en	
intressant	funktion	blev	det	ett	kriterie	för	de	andra	leverantörerna	också.	Kostnad	
var	ett	kriterie	som	inte	projektgruppen	granskade	för	att	det	inte	skulle	styra	deras	
val.	Martin	 förklarar	att	det	var	han	 tillsammans	med	upphandlingskonsulten	som	
förhandlade	 om	 kostnaden.	 Kriterielistan	 var	 viktig	 under	 de	 första	
demonstrationerna	men	fokus	på	listan	minskade	succesivt	under	processens	gång.			

Petter	 från	 Bygg	 AB	 berättar	 att	 kriterierna	 skapades	 när	 projektgruppen	
framställde	kravspecifikationen.	Petter	berättar	att	det	var	kravspecifikationen	som	
var	underlag	för	förfrågningsunderlaget.	Kriterierna	tillämpades	när	de	valde	ut	sex	
leverantörer	 som	 sedan	 skulle	 kontaktas.	 Vidare	 berättar	 Petter	 att	 kriterierna	
tillämpades	 under	 utvärderingarna	 där	 projektgruppen	 granskade	 för-	 och	
nackdelar	 om	 affärssystemen	 och	 leverantörerna.	 Projektgruppen	 utgick	 inte	 från	
hela	kravspecifikationen	då	den	var	för	detaljerad.	Projektgruppen	blev	tilldelad	en	
matris	 som	 skulle	 användas	 för	 poängsättning	 under	 utvärderingen.	 Efter	
utvärderingen	sammanställdes	poängen,	men	det	blev	 inte	som	planerat,	 förklarar	
Petter.	 Han	 förtydligar	 att	 alla	 inte	 hade	 möjlighet	 att	 vara	 med	 på	
demonstrationerna.		

Simon	från	Trä	AB	beskriver	att	projektgruppen	framställde	utvärderingskriterierna	
i	 början	 av	 upphandlingsprocessen.	 Under	 uppföljningsintervjun	 berättar	 Lars	 att	
projektgruppen	fokuserade	mest	på	utvärderingskriterierna	under	de	första	mötena	
när	 leverantörerna	 presenterade	 sig.	 Lars	 förklarar	 vidare	 att	 under	
demonstrationerna	hade	projektgruppen	redan	 tillämpat	kriterierna	när	de	gjorde	
urvalet.	Lars	berättar	vidare	att:	

“Då	hade	vi	 redan	 säkerställt	att	dom	uppfyllde	dom	kriterierna	 så	att	då	var	
det	 ju	egentligen	mer,	 vem	tror	vi	kommer	 få	detta	att	 fungera	bäst	 ihop	med	
och	 vilken	 känsla	 man	 fick	 för	 konsulter	 och	 sånt	 och	 då	 var	 egentligen	
kriterierna	klara	när	vi	hade	dom.”	
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Kalle	från	Åkeri	AB	berättar	att	i	kravspecifikationen	framställdes	de	kriterier	som	
bedömdes	 vara	 mest	 nödvändiga.	 I	 kravspecifikationen	 fick	 kriterierna	 även	 en	
skriftlig	förklaring	till	varför	de	var	viktiga.	De	tillämpades	under	utvärderingen	av	
de	 sex	 leverantörer	 som	 kontaktades	 där	 affärssystemen	 betygsattes	 utifrån	
kriterierna.	Kalle	förklarar	vidare	att:		

“...	 i	 grovgallringen	vill	 jag	påstå	att	 kriterierna	är	 viktigast	 så	att	man	vet	att	man	
pratar	med	rätt	leverantörer…”		

Kalle	 beskriver	 att	 projektgruppen	 fokuserade	 mest	 på	 utvärderingskriterierna	
under	urvalsfasen,	men	att	de	senare	fokuserade	mest	på	den	sociala	förmågan	hos	
leverantören.	Kalle	förklarar	att	kriterierna	tillämpades	vid	det	slutliga	beslutet	om	
vilket	affärssystem	som	skulle	väljas.		

Adam	 från	 Båt	 AB	 berättar	 att	 utvärderingskriterierna	 framställdes	 i	 början	 av	
upphandlingsprocessen	 tillsammans	 med	 den	 externa	 konsulten.	
Utvärderingskriterierna	 tillämpades	 vid	 utvärderingen	 och	 vid	 urvalet	 då	
projektgruppen	 valde	 bort	 leverantörer	 som	 inte	 uppfyllde	 kriterierna.	 Under	
utvärderingen	 av	de	 två	kvarstående	 leverantörerna	hade	projektgruppen	en	 lista	
på	 de	 sex	 kategorier	 av	 kriterier.	 Projektgruppen	 granskade	 affärssystemen	 och	
leverantörerna	 utifrån	 deras	 styrkor,	 svagheter,	 möjligheter	 och	 hot.	 Vidare	
exemplifierar	 Adam	 att	 en	 leverantör	 kan	 bedömas	 ha	 den	 bästa	 funktionaliteten	
och	 tekniken,	 men	 ett	 hot	 kan	 vara	 att	 leverantören	 är	 på	 väg	 att	 försvinna	 från	
marknaden.		

Jesper	 förklarar	 att	 utvärderingskriterierna	 tillämpas	 i	 flera	 olika	 faser	 under	
upphandlingsprocessen.	 De	 behandlas	 under	 behovsfasen	 när	 företagen	 tydliggör	
målen	för	ett	nytt	affärssystem	och	när	företaget	tar	fram	effektmål.	Vidare	berättar	
Jesper	 att	 kriterierna	 berörs	 vid	 kravunderlaget	 där	 kriterierna	 viktas	 baserat	 på	
effektmålen	och	sedan	används	de	vid	genomförandet	av	systemdemonstrationerna.	
Kriterierna	behandlas	även	under	de	slutgiltiga	förhandlingarna	när	företaget	tittar	
på	vilken	leverantör	som	uppfyller	flest	effektmål.	
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5 Analys 

	
I	detta	kapitel	analyseras	det	empiriska	resultatet	och	jämförs	med	tidigare	forskning.	
Nedan	presenteras	en	jämförelse	av	den	empiriska	data	som	samlats	in	och	den	teori	
som	 presenterats	 i	 litteraturstudien.	 Kapitlet	 börjar	med	 att	 upphandlingsprocessen	
analyseras	 tillsammans	 med	 tillämpningen	 av	 utvärderingskriterier.	 Därefter	
analyseras	 processen	 att	 ta	 fram	utvärderingskriterier	 och	 kapitlet	 avslutas	med	 en	
analys	av	vilka	utvärderingskriterier	som	tillämpas.			

	

5.1 Upphandlingsprocessen  

Upphandlingsprocessen	 innefattar	 faserna	 planering,	 sökning	 efter	 affärssystem,	
urval,	 utvärdering,	 beslut	 samt	 förhandling	 (Verville	 &	Halingten,	 2003).	 Studiens	
resultat	 stödjer	 tidigare	 forskning	 om	 hur	 företag	 följer	 faser	 i	
upphandlingsprocessen.	 Resultatet	 visar	 dock	 på	 att	 ett	 företag	 inte	 följer	 dessa	
faser	 då	 Däck	 AB	 inte	 utförde	 en	 förhandlingsfas	 under	 upphandlingsprocessen.	
Företagen	genomförde	inte	alla	faser	i	motsvarande	ordning	som	tidigare	forskning	
föreslår	då	beslut	och	förhandling	genomfördes	i	avvikande	ordning.		

5.1.1 Planeringsfas 

I	 planeringsfasen	 skapas	 beslutsunderlag	 för	 valet	 av	 affärssystem	 (Magnusson	&	
Olsson,	 2008).	 Planeringsfasen	 syftar	 bland	 annat	 till	 att	 undersöka	 krav	 som	det	
nya	 affärssystemet	 ska	 uppfylla	 (Poon	 &	 Yu,	 2010;	 Verville	 &	 Halingten,	 2003;	
Magnusson	 &	 Olsson,	 2008).	 Utvärderingskriterier	 för	 affärssystemet	 och	
leverantören	 tas	 fram	 i	 denna	 fas	 (Verville	&	Halingten,	 2003).	Resultatet	 i	 denna	
studie	visar	på	att	alla	 företag	 förutom	ett	 framställde	en	kravspecifikation	där	de	
har	specificerat	utvärderingskriterier.	Lars	från	Trä	AB	förklarar	att	de	inte	tog	fram	
en	 kravspecifikation	 då	 de	 inte	 ville	 ställa	 krav	 på	 det	 nya	 affärssystemet.	 Lars	
förklarar	vidare	att	de	ville	ha	ett	standardsystem	och	att	de	var	villiga	att	förändra	
företagets	 processer	 istället	 för	 att	 göra	 anpassningar	 i	 affärssystemet.	 Kalle	 från	
Åkeri	 AB	 berättar	 att	 deras	 kravspecifikation	 kompletterades	 med	 en	 skriftlig	
förklaring	på	varför	utvärderingskriterierna	var	viktiga.		

I	 planeringsfasen	 bildas	 en	 projektgrupp	 som	 ska	 definiera	 företagets	 behov	 och	
krav	(Verville	et	al.,	2005).	Det	är	ett	kritiskt	moment	att	utse	projektmedlemmar	då	
det	ställs	krav	på	att	de	ska	ha	den	kompetens	som	krävs	för	projektet	(Verville	et	
al.,	2005).	Samtliga	företag	har	utsett	en	projektgrupp	av	någon	form	som	har	varit	
huvudansvarig	 för	 upphandlingsprocessen.	 Wei	 et	 al.	 (2005)	 belyser	 att	
projektgruppen	 bör	 bestå	 av	 beslutsfattare,	 funktionella	 experter	 och	 ledande	
företrädande	från	olika	avdelningar.	Detta	liknas	med	samtliga	företag	som	deltagit	i	
studien	då	de	har	haft	 funktionella	experter	och	ledande	företrädande	i	respektive	
projektgrupp.	Projektgruppen	i	företagen	har	även	kompletterats	vid	vissa	tillfällen	
då	de	tagit	hjälp	av	andra	anställda	i	företaget	med	specifik	kompetens.	Enligt	Poon	
och	 Yu	 (2010)	 anlitas	 externa	 konsulter	 för	 att	 stödja	 projektgruppen	 vid	 val	 av	



 

28	

affärssystem.	 De	 har	 en	 viktig	 roll	 då	 de	 är	 ett	 stöd	 vid	 framtagandet	 av	
kravspecifikationer	 och	 vid	 rekommendation	 av	 lämpliga	 affärssystem	 (Somers	 &	
Nelson,	 2004).	 Detta	 liknas	med	 upphandlingskonsulten	 Jesper	 som	 beskriver	 att	
hans	 roll	 är	 att	 vägleda	 företag	 innan,	 under	 och	 efter	 upphandlingsprocessen.	
Resultatet	indikerar	att	vissa	företag	anlitade	en	extern	konsult	för	vägledning	i	ett	
antal	aktiviteter	och	andra	företag	anlitade	en	upphandlingskonsult	som	var	ett	stöd	
under	 hela	 upphandlingsprocessen.	 Den	 externa	 konsulten	 har	 haft	 en	 viktig	 roll	
under	 kartläggning	 av	 processer,	 framställning	 av	 kravspecifikation	 och	definition	
av	utvärderingskriterier.		

Nästa	 fas	 i	 upphandlingsprocessen	 är	 att	 söka	 fram	 information	 om	 affärssystem	
och	 leverantörer	 som	 baseras	 på	 utvärderingskriterierna	 som	 tagits	 fram	 i	
planeringsfasen	 (Verville	 &	 Halingten,	 2003).	 Alla	 respondenter	 berättar	 att	
utvärderingskriterierna	 tillämpas	 i	 denna	 fas.	De	 flesta	 respondenter	 förklarar	 att	
de	 tillämpade	 utvärderingskriterierna	 när	 de	 skulle	 välja	 vilka	 leverantörer	 som	
skulle	 kontaktas.	 Markus	 från	 Däck	 AB	 och	 Adam	 från	 Båt	 AB	 förklarar	 att	
leverantörerna	fick	ta	del	av	företagets	generella	krav	vid	första	kontakten.			

5.1.2 Urval och utvärdering 

Urvalet	 är	 nästa	 fas	 i	 upphandlingsprocessen	 vilket	 kan	 ske	 flera	 gånger	 under	
upphandlingsprocessen	 (Umble	 et	 al.,	 2003;	 Teltumbde,	 2000).	 Detta	 liknas	 med	
studiens	 resultat	 då	 företag	 har	 utfört	 utvärderingar	 och	 gjort	 urval	 i	 flera	
omgångar.	 Ett	 exempel	 på	detta	 är	Däck	AB	 som	kontaktade	 sex	 leverantörer	 och	
efter	 flera	 demonstrationer,	 utvärderingar	 och	 urval	 var	 de	 två	 återstående	 inför	
valet.	 Samtliga	 respondenter	 från	 företagen	 förklarar	 att	 de	 har	 tillämpat	
utvärderingskriterierna	 under	 utvärderingar	 och	 urval.	 Kalle	 från	 Åkeri	 AB	
beskriver	att	projektgruppen	fokuserade	på	att	tillämpa	utvärderingskriterier	under	
urvalsfasen	 men	 att	 de	 senare	 fokuserade	 mer	 på	 den	 sociala	 förmågan	 hos	
leverantören.	 Umble	 et	 al.	 (2003)	 konkretiserar	 att	 leverantörer	 demonstrerar	
affärssystem	 för	 företag.	 Alla	 respondenterna	 från	 företagen	 berättar	 att	
affärssystemen	har	demonstrerats	av	leverantörerna	som	har	kontaktats.	I	vissa	fall	
har	 leverantörerna	 demonstrerat	 affärssystemen	 vid	 flera	 tillfällen	 och	 i	 olika	
omfattning.	Martin	från	Fordon	AB	argumenterar	för	att	utvärderingskriterierna	låg	
mest	i	fokus	under	de	första	systemdemonstrationerna	och	att	fokus	på	kriterierna	
minskade	successivt	under	processen.		

Enligt	Perçin	(2008)	finns	olika	tekniker	för	att	utvärdera	affärssystem	exempelvis	
rangordning,	 poängsättning	 och	 Analytic	 Hierarchic	 Process	 (AHP).	 	 Studiens	
resultat	 visar	 på	 att	 det	 finns	 en	 liknelse	 mellan	 litteraturen	 och	 de	 företag	 som	
deltagit	 i	 studien.	 Alla	 företag	 förutom	 Trä	 AB	 har	 utfört	 poängsättning	 eller	
betygsättning	vid	utvärderingen	av	affärssystem	och	leverantör.	Enligt	Verville	et	al.	
(2007)	 tillämpar	 projektgruppen	 utvärderingskriterier	 i	 utvärderingsfasen.	 Detta	
liknas	 med	 studiens	 resultat	 då	 företagen	 har	 tillämpat	 utvärderingskriterierna	 i	
samband	med	poängsättning	och	betygsättning.	Företagen	som	har	deltagit	i	studien	
har	inte	tillämpat	tekniken	AHP	och	detta	skiljer	sig	från	vad	litteraturen	föreslår.		
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För	 att	 erhålla	 en	 bättre	 förståelse	 och	 kunskap	 kring	 affärssystemen	 kan	
projektgruppen	 föra	 en	 dialog	 med	 andra	 företag	 som	 använder	 leverantörens	
affärssystem	(Umble	et	al.,	2003).	Studiens	resultat	visar	på	att	det	endast	var	Trä	
AB	som	tillämpande	detta	tillvägagångssätt.		

5.1.3 Beslut och förhandling 

Litteraturstudien	 visar	 på	 att	 utvärderingen	 leder	 till	 det	 slutliga	 valet	 av	
affärssystem	 och	 därefter	 börjar	 förhandlingen	 (Verville	 &	 Halingten,	 2003).	
Resultatet	av	 intervjuerna	visar	på	att	de	 flesta	 företag	utför	dessa	 faser,	men	alla	
företag	har	inte	utfört	dem	i	denna	ordning.	Studiens	resultat	visar	att	Båt	AB	är	det	
enda	 företaget	 som	 har	 utfört	 val	 och	 förhandling	 i	 den	 ordningen	 som	
litteraturstudien	 visar.	 Under	 förhandling	 tillämpas	 utvärderingskriterierna	 då	
företagen	 har	 förhandlat	 om	 exempelvis	 pris.	 Resultatet	 visar	 på	 att	 i	 nästan	 alla	
företag	 är	 det	 projektgruppen	 som	 fattar	 beslutet	 om	 vilket	 affärssystem	 som	 är	
mest	 lämpligt.	 Dessa	 respondenter	 förtydligar	 att	 det	 var	 ledningen	 som	 sedan	
accepterade	 projektgruppens	 val	 av	 affärssystem.	 Däck	 AB	 är	 det	 enda	 företaget	
som	inte	förhandlade	med	leverantören.		

5.2 Processen att ta fram utvärderingskriterier 

Att	 kartlägga	 företags	 processer	 är	 viktigt	 för	 att	 erhålla	 en	 förståelse	 kring	
processerna	 (Okrent	 &	 Vokurka,	 2004).	 Studien	 visar	 att	 Jesper	 som	
upphandlingskonsult	också	betonar	vikten	av	att	kartlägga	företagets	processer	och	
detta	 stämmer	 överens	 med	 tidigare	 forskning.	 Resultatet	 i	 studien	 visar	 på	 att	
hälften	av	företagen	har	gjort	processkartläggningar	och	resterande	företag	har	inte	
gjort	detta.	Martin	från	Fordon	AB	förtydligar	att	de	kartlade	deras	processer,	men	
inte	tillräckligt	noggrannt.	Detta	visar	på	att	resultatet	i	denna	studie	skiljer	sig	från	
vad	 litteraturen	 föreslår	 då	 endast	 hälften	 av	 företagen	 kartlägger	 sina	 processer.	
Verville	et	al.	(2005)	betonar	vikten	av	att	noggrant	definiera	företagets	behov	och	
krav.	Dessa	 krav	 sammanställs	 sedan	 i	 en	 kravspecifikation	 (Verville	&	Halingten,	
2003).	 Hälften	 av	 företagen	 som	 har	 deltagit	 i	 denna	 studie	 har	 delvis	 definierat	
behov	 och	 krav	 genom	 att	 identifiera	 styrkor	 och	 svagheter	 i	 deras	 dåvarande	
affärssystem.	 Resultatet	 visar	 även	 att	 samtliga	 företag	 förutom	 Trä	 AB	 har	
definierat	 behov	 och	 krav	 som	 affärssystemet	 ska	 uppfylla	 i	 en	 kravspecifikation,	
vilket	 liknas	 med	 vad	 litteraturen	 föreslår.	 Trä	 AB	 framställde	 inte	 en	
kravspecifikation,	 men	 de	 tog	 fram	 en	 lista	 av	 utvärderingskriterier.	
Utvärderingskriterier	 för	 affärssystemet	 och	 affärssystemsleverantören	 tas	 fram	
inför	valet	av	affärssystem	(Verville	&	Halingten,	2003).	Detta	 liknas	med	studiens	
resultat	 då	 samtliga	 företag	 har	 tagit	 fram	 utvärderingskriterier	 inför	 valet	 av	
affärssystem.		

Det	är	viktigt	för	företag	att	definiera	effektmål	för	att	kunna	fastställa	hur	projektet	
ska	 utformas	 och	 varför	 ett	 affärssystem	 ska	 upphandlas	 (Somers	 och	 Nelson,	
2001).	 Studiens	 resultat	 överensstämmer	 med	 tidigare	 forskning	 då	 Jesper	 som	
upphandlingskonsult	betonar	att	företag	bör	definiera	effektmål	genom	att	göra	en	
effektanalys.	 Jesper	 förklarar	 att	 genom	 kartläggning	 av	 företagets	 processer	 kan	
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företag	 fastställa	 i	 vilka	 processer	 effekterna	 kan	 hämtas.	 Litteraturstudien	 och	
Jesper	som	upphandlingskonsult	belyser	att	detta	är	viktigt,	men	resultatet	visar	på	
att	det	är	endast	två	företag	som	definierar	effektmål.		

5.3 Utvärderingskriterier 

Enligt	Verville	och	Halingten	(2003)	tar	projektgruppen	fram	utvärderingskriterier	
för	affärssystemet	och	leverantören.	Resultatet	visar	på	att	samtliga	företag	har	tagit	
fram	 och	 tillämpat	 utvärderingskriterier	 för	 att	 välja	 det	 mest	 lämpliga	
affärssystemet,	vilket	liknas	med	vad	litteraturstudien	föreslår.	Flera	olika	författare	
kategoriserar	 utvärderingskriterier	 på	 olika	 sätt	 (Perçin,	 2008;	 Poon	 &	 Yu,	 2010;	
Kumar	et	al.,	2003;	Rao,	2000;	Wei	et	al.,	2009;	Ziaee	et	al.	2006).	Wu	et	al.	(2009)	
kategoriserar	 kriterier	 i	 tre	 kategorier,	 dessa	 är	 leverantör,	 funktionalitet	 och	
teknisk	 kapacitet.	 Båt	 AB	 är	 det	 enda	 företaget	 som	 också	 har	 kategoriserat	
kriterier,	men	i	sex	kategorier	istället	för	tre.	Dessa	har	dock	liknande	betydelse	och	
handlar	om	leverantör,	funktionalitet	och	teknisk	kapacitet.	Detta	är	en	liknelse	då	
de	har	berört	de	tre	områdena	som	Wu	et	al.	(2009)	förespråkar.	Resterande	företag	
har	 tagit	 fram	och	 tillämpat	 kriterier	 inom	dessa	 tre	 kategorier,	men	 alla	 har	 inte	
gjort	 en	 uttalad	 kategorisering.	 De	 har	 tillämpat	 kriterier	 som	 behandlar	
leverantören,	 funktionaliteten	 och	 den	 tekniska	 kapaciteten,	 men	 de	 har	 inte	
kategoriserat	kriterier	efter	dessa	tre	områden.		

Ett	 av	 de	 viktigaste	 utvärderingskriterierna	 inför	 valet	 av	 affärssystem	 är	
funktionalitet	 (Baki	 &	 Çakar,	 2005;	 Kumar	 &	 Kumar,	 2003).	 Jesper	 som	 är	
upphandlingskonsult	 stärker	 författarnas	 argument	 genom	 att	 berätta	 att	
funktionalitet	 är	 ett	 av	 de	 avgörande	 kriterierna	 för	 företag.	 Funktionalitet	 i	 ett	
affärssystem	innebär	att	det	ska	vara	lämpligt	för	företagets	miljö	(Wu	et	al.,	2009).	
Det	 finns	 en	 liknelse	 mellan	 litteraturstudien	 och	 studiens	 resultat	 då	 samtliga	
respondenter	 förklarar	att	projektgruppen	har	 tillämpat	kriterier	 som	handlar	om	
funktionalitet.	 De	 flesta	 företag	 har	 inte	 uttalat	 begreppet	 funktionalitet	 men	 har	
ändå	 tillämpat	 kriterier	 som	 exempelvis	 att	 affärssystemet	 ska	 passa	 företagets	
verksamhet.	 Rao	 (2000)	 belyser	 att	 företag	 bör	 granska	 affärssystemets	
uppgraderingsförmåga	 för	 eventuell	 anpassning	 i	 framtiden.	 Resultatet	 visar	 en	
koppling	 till	 vad	 denna	 författare	 belyser	 då	 hälften	 av	 företagen	 har	 granskat	
affärssystemets	 flexibilitet.	 Dessa	 företag	 tolkar	 att	 flexibilitet	 innebär	 att	
affärssystemet	ska	stödja	 företagets	eventuellt	 framtida	tillväxt	och	expansion.	För	
Bygg	 AB	 och	 Däck	 AB	 var	 detta	 ett	 avgörande	 kriterie	 för	 det	 slutliga	 valet	 av	
affärssystem.	 Användarvänlighet	 är	 ett	 annat	 exempel	 på	 ett	 utvärderingskriterie	
(Wei	et	al.,	2005,	Rao,	2000;	Perçin,	2008).	Resultatet	i	studien	visar	en	liknelse	med	
litteraturstudien	då	samtliga	respondenter	förutom	Martin	från	Fordon	AB	berättar	
att	de	har	granskat	användarvänligheten	i	affärssystemen.	Säkerhet	är	ytterligare	ett	
utvärderingskriterie	 som	 litteraturstudien	 presenterar	 (Baki	 &	 Çakar,	 2005).	
Studiens	 resultat	 skiljer	 sig	 från	 litteraturstudien	 då	 ingen	 respondent	 har	 belyst	
detta	under	intervjutillfällena.		

Kostnad	 är	 ett	 annat	 utvärderingskriterie	 som	 omfattar	 kostnader	 för	
affärssystemet	och	 leverantören	(Perçin,	2008;	 Jadhav	&	Sonar,	2011).	Detta	är	en	
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liknelse	med	vad	författarna	presenterar	då	samtliga	respondenter	har	berättat	att	
kostnad	var	ett	kriterie	 som	granskades.	Projektgruppen	granskade	 inte	kostnad	 i	
vissa	 fall	 då	 detta	 inte	 skulle	 styra	 valet	 av	 affärssystem.	 Jesper	 som	 är	
upphandlingskonsult	 kritiserar	 att	 kostnad	 är	 ett	 av	 de	 avgörande	 kriterierna	 för	
valet	av	affärssystem.	Jesper	förklarar	vidare	att	företag	bör	fokusera	på	nyttan	som	
upphandlingen	av	affärssystemet	kan	bidra	till	istället	för	att	fokusera	på	priset.		

5.3.1 Utvärderingskriterier som berör affärssystemsleverantören  

Det	 är	 viktigt	 att	 granska	 affärssystemsleverantören	 då	 en	 upphandling	 av	 ett	
affärssystem	medför	ett	långvarigt	samarbete	mellan	företaget	och	denna	leverantör	
(Somers	 &	 Nelson,	 2001;	 Magnusson	 &	 Olsson,	 2008).	 Jesper	 som	 är	
upphandlingskonsult	 stärker	 författarnas	 argument	 genom	 att	 förklara	 att	 det	 är	
viktigt	för	företag	att	granska	affärssystemsleverantören.	Jesper	förklarar	vidare	att	
det	är	viktigt	för	att	en	upphandling	av	ett	affärssystem	resulterar	i	ett	partnerskap	
mellan	 leverantören	och	 företaget.	 	Resultatet	 i	 denna	 studie	 visar	 på	 att	 samtliga	
företag	 har	 granskat	 affärssystemsleverantören	 inför	 valet	 av	 affärssystem,	 vilket	
motsvarar	 vad	 litteraturen	och	 Jesper	 som	upphandlingskonsult	 föreslår.	 Exempel	
på	utvärderingskriterier	 om	affärssystemsleverantören	 är	deras	 rykte	 samt	 vilken	
support	 som	 erbjuds	 (Verville	 &	 Halingten,	 2003).	 Resultatet	 visar	 att	 hälften	 av	
företagen	 som	 deltog	 i	 studien	 har	 granskat	 utvärderingskriterier	 som	 berör	
leverantörens	rykte	och	support	som	erbjuds.	Andra	exempel	på	kriterier	som	berör	
affärssystemsleverantören	 är	 dess	 finansiella	 ställning	 och	 implementeringsplan	
(Poon	&	Yu,	2010;	Baki	&	Çakar,	2005;	Verville	&	Halingten,	2003).	Detta	liknas	med	
resultatet,	då	företagen	som	deltagit	i	studien	har	granskat	dessa	kriterier.			

Kriterier	som	företag	granskar	är	även	kriterier	som	är	relaterade	till	avtalet	(Ziaee	
et	al.,	2006).	Respondenten	Jesper	som	är	upphandlingskonsult	stärker	författarens	
argument	 då	 Jesper	 förklarar	 att	 företag	 granskar	 hur	 avtalet	 är	 utformat	 samt	
leverantörens	implementeringsplan.	Jesper	förklarar	vidare	att	avtalet	kan	innefatta	
en	definition	av	ansvarsroller	inom	olika	områden	och	vilka	resurser	som	krävs	för	
implementeringen.	Studiens	resultat	visar	på	att	Däck	AB	och	Bygg	AB	har	granskat	
vilka	 resurser	 som	 krävs	 inför	 implementeringen.	 Detta	 liknas	 med	 vad	 både	
litteraturstudien	och	Jesper	som	är	upphandlingskonsult	presenterar.		

Studiens	 resultat	pekar	på	att	 företag	har	 tillämpat	utvärderingskriterier	 som	 inte	
presenteras	 i	 litteraturstudien.	 Kalle	 från	 Åkeri	 AB	 beskriver	 att	
affärssystemsleverantörens	 sociala	 förmåga	 var	 en	 viktig	 aspekt	 då	 det	 var	
avgörande	 för	valet	av	affärssystem.	Martin	 från	Fordon	AB	berättar	att	ett	viktigt	
kriterie	 var	 att	 leverantörerna	 skulle	 vara	 trevliga	 vid	 systemdemonstrationerna,	
vilket	 instämmer	med	 vad	 Kalle	 från	 Åkeri	 AB	 konstaterar.	 Leverantörens	 sociala	
förmåga	är	ett	utvärderingskriterier	som	inte	nämns	i	litteraturstudien.	Martin	från	
Fordon	 AB	 betonar	 även	 att	 ett	 utvärderingskriterie	 som	 var	 viktigt	 var	 att	
konsulterna	inte	skulle	bytas	ut	under	implementeringen.	Detta	är	också	ett	kriterie	
som	inte	litteraturstudien	presenterar.		
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6 Diskussion och slutsats 

	
I	 detta	 kapitel	 diskuteras	 de	 områden	 som	 har	 analyserats	 i	 förgående	 kapitel.	 Här	
diskuteras	 egna	 tankar	 och	 reflektioner	 om	 studiens	 resultat	 i	 förhållande	 till	
litteraturstudien.	Detta	kapitel	belyser	studiens	syfte	och	problemformulering.	I	detta	
kapitel	 presenteras	 även	 studiens	 slutsats	 och	 kapitlet	 avslutas	 med	 förslag	 till	
framtida	forskning.		

	

I	 inledningskapitlet	 konstateras	 det	 att	 valet	 av	 affärssystem	 är	 en	 av	 de	 mest	
kritiska	aspekterna	vid	en	implementering	av	affärssystem	(Ayağ	&	Özdemir,	2007;	
Baki	&	Çakar,	2005).	Tidigare	forskare	belyser	behovet	av	att	välja	rätt	affärssystem	
och	 pekar	 på	 att	 detta	 är	 en	 komplex	 och	 tidskrävande	 uppgift.	 På	 grund	 av	
komplexiteten	och	mångfalden	av	olika	affärssystem	är	valet	av	affärssystem	kritisk	
(Karsak	&	Özogul,	2009).	Resultatet	visar	på	en	viss	medvetenhet	hos	företagen	om	
hur	viktigt	det	är	att	välja	rätt	affärssystem.	Företagen	har	utfört	viktiga	aktiviteter	
som	 definition	 av	 krav,	 processkartläggning,	 och	 tillämpning	 av	
utvärderingskriterier	och	detta	visar	på	medvetenhet.	Företag	har	dock	 inte	utfört	
framtagandet	 på	 utvärderingskriterierna	 inför	 valet	 av	 affärssystem	 tillräckligt	
noggrant.		

Tidigare	forskning	belyser	att	det	är	ett	problem	att	forskningen	fokuserar	mindre	
på	 upphandling	 av	 affärssystem	 (Verville	 &	 Halingten,	 2003).	 Studiens	 resultat	
förhåller	 sig	 till	 tidigare	 forskning	 då	 studien	 visar	 på	 att	 upphandlingen	 av	
affärssystem	är	kritisk	och	bör	uppmärksammas.	Tidigare	forskare	problematiserar	
att	 valet	 av	 affärssystem	 är	 ett	 svårt	 beslutsfattande	 och	 betraktas	 som	 en	
beslutsprocess.	 Resultatet	 visar	 på	 att	 beslut	 fattas	 i	 flera	 faser	 under	
upphandlingsprocessen.	 Beslut	 fattas	 under	 planeringsfasen	 om	 vilka	medlemmar	
som	 ska	 delta	 i	 projektgruppen	 och	 beslut	 fattas	 även	 om	 vilka	 mål,	 krav	 och	
utvärderingskriterier	som	ska	definieras.	Det	 fattas	även	beslut	då	projektgruppen	
ska	 välja	 vilka	 leverantörer	 som	 ska	 kontaktas	 samt	 vilka	 leverantörer	 som	 ska	
utvärderas.	 Slutligen	 sker	 ett	 beslut	 om	 vilket	 affärssystem	 som	 ska	 upphandlas.	
Studiens	resultat	visar	även	på	att	upphandlingsprocessen	ser	olika	ut	 för	 företag.	
Litteraturen	 tar	upp	ett	 antal	 faser	 som	upphandlingsprocessen	består	av	och	alla	
företag	 har	 genomfört	 dessa,	 men	 inte	 i	 motsvarande	 ordning.	 Litteraturen	
poängterar	 att	 planeringsfasen	 är	 kritisk	 då	 den	 innehåller	 många	 viktiga	
aktiviteter,	exempelvis	att	välja	medlemmar	till	projektgruppen.	Anledningen	till	att	
denna	 fas	 är	 kritisk	 är	 att	 det	 är	 i	 denna	 fas	 som	 utvärderingskriterierna	 för	
affärssystem	 och	 leverantör	 framställs.	 Studien	 visar	 på	 att	 företag	 valt	 ut	
nyckelpersoner	som	har	kunskap	inom	vissa	processer	till	projektgruppen	och	det	
är	 en	 liknelse	med	vad	 litteraturen	 tar	upp.	Även	detta	visar	på	viss	medvetenhet	
och	kunskap	hos	företagen.		
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6.1 Processen att ta fram utvärderingskriterier 

Det	 huvudsakliga	 syftet	 med	 denna	 studie	 är	 att	 undersöka	 hur	 företag	 tar	 fram	
utvärderingskriterier	 inför	valet	av	affärssystem	och	här	följer	en	diskussion	kring	
detta.	 Litteraturen	 belyser	 att	 processer	 i	 företag	 kartläggs	 för	 att	 erhålla	 en	
förståelse	kring	processerna	och	detta	 intygar	 Jesper	som	är	upphandlingskonsult.	
Jesper	 betonar	 vikten	 av	 att	 kartlägga	 processerna	 för	 att	 kunna	 fastställa	 i	 vilka	
processer	effekter	kan	hämtas.	Det	är	endast	hälften	av	företagen	som	gör	detta.	En	
av	 respondenterna	uttrycker	 att	 deras	 kravspecifikation	hade	blivit	 bättre	 om	det	
hade	 gjort	 mer	 fullständiga	 processkartläggningar.	 Detta	 stärker	 att	
processkartläggning	 är	 viktigt	 för	 en	 upphandling	 av	 affärssystem.	 Att	 hälften	 av	
företagen	 inte	 kartlade	 sina	 processer	 är	 ett	 problem	 då	 detta	 gör	 det	 svårt	 att	
identifiera	i	vilka	processer	effekter	kan	hämtas.	Jesper	som	är	upphandlingskonsult	
betonar	även	vikten	av	att	göra	en	effektanalys	och	effektvärdering	 för	att	 företag	
ska	 kunna	 sätta	 upp	 effektmål	 och	 veta	 vad	 företag	 ska	 fokusera	 på	 vid	 en	
upphandling	av	affärssystem.	Litteraturen	presenterar	att	det	är	viktigt	att	ta	fram	
effektmål	som	affärssystemet	ska	uppnå	(Finney	&	Corbett,	2007;	Wei	et	al.,	2005;	
Somers	 &	 Nelson,	 2001;	 Umble	 et	 al.,	 2003).	 Jesper	 som	 är	 upphandlingskonsult	
stärker	detta	argument	genom	sina	kunskaper	och	erfarenheter	inom	området.	Han	
konstaterar	att	detta	är	ett	problemområde	och	att	alla	företag	bör	ta	fram	effektmål	
vid	en	upphandling	av	affärssystem.	Studiens	resultat	visar	på	att	det	endast	är	två	
företag	 som	 definierade	 sina	 effektmål.	 Detta	 är	 ett	 problem	 då	 projektgruppen	
således	kan	ha	fokuserat	på	fel	områden	och	inte	på	det	viktiga	i	upphandlingen.	Att	
fokusera	 på	 fel	 områden	 kan	 därmed	 leda	 till	 att	 ett	 olämpligt	 affärssystem	 väljs.	
Konsekvensen	 av	 att	 välja	 ett	 olämpligt	 affärssystem	 resulterar	 i	 att	
implementeringen	blir	misslyckad	och	det	är	därför	kritiskt	för	en	upphandling	att	
definiera	effektmål.	Att	definiera	effektmål	är	därför	något	som	företag	bör	beakta	
vid	en	upphandling	av	affärssystem.		

Jespers	 som	 upphandlingskonsult	 beskriver	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 ta	 fram	 en	
kravspecifikation	utifrån	effektanalysen.	Litteraturstudien	visar	på	att	det	är	viktigt	
att	 definiera	 krav	 för	 affärssystemet	 och	 affärssystemsleverantören.	 Utifrån	 dessa	
krav	 ska	 utvärderingskriterier	 sammanställas	 och	 det	 är	 viktigt	 att	
utvärderingskriterierna	 framställs	 noggrant.	 Resultatet	 visar	 på	 att	 detta	 är	 något	
som	 samtliga	 företag	 har	 gjort,	 förutom	 ett.	 Detta	 företag	 framställde	 inte	 en	
kravspecifikation	 och	 anledningen	 till	 detta	 var	 att	 de	 inte	 ville	 ställa	 krav	 på	
affärssystemet.	 De	 ville	 istället	 ändra	 deras	 arbetssätt	 efter	 affärssystemet.	
Respondenterna	 från	 företagen	 har	 beskrivit	 att	 de	 har	 framställt	 en	
kravspecifikation	 som	 har	 innefattat	 en	 lista	 av	 utvärderingskriterier.	 Även	 om	
resultatet	 visar	 medvetenhet	 hos	 företagen	 finns	 det	 ändå	 brister.	 En	 av	
respondenterna	som	deltog	i	studien	beskriver	att	projektgruppen	inte	utgick	efter	
hela	kravspecifikationen	under	utvärderingen	då	den	var	för	detaljerad.	Detta	är	en	
brist	 då	 litteraturen	 poängterar	 vikten	 av	 att	 specificera	 företags	 krav	 på	
affärssystemet	 som	 ska	 upphandlas.	 Jesper	 berättar	 att	 den	 omständliga	
upphandlingsprocessen	 innebär	 en	 framställning	 av	 en	 omfattande	
kravspecifikation.	 Detta	 kan	 kopplas	 till	 det	 företag	 som	 framställde	 en	 för	
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detaljerad	kravspecifikation.	Resultatet	visar	även	på	att	ett	av	företagen	som	deltog	
i	studien	gjorde	en	skriftlig	förklaring	om	varför	utvärderingskriterierna	var	viktiga.	
Detta	 är	 positivt	 då	 detta	 genererade	 en	 förståelse	 för	 projektgruppen	 om	 varför	
utvärderingskriterierna	är	viktiga.		

Resultatet	 visar	 att	 företag	 har	 granskat	 för-	 och	 nackdelar	 i	 deras	 dåvarande	
affärssystem.	 De	 granskade	 för-	 och	 nackdelar	 för	 att	 kunna	 definiera	 vilka	
funktioner	 de	 ville	 ha	 kvar	 och	 vilka	 som	 var	 i	 behov	 av	 förbättring.	 Detta	 kan	
diskuteras	 då	 litteraturstudien	 betonar	 vikten	 av	 att	 ta	 fram	 krav	 för	 det	
affärssystem	som	ska	upphandlas	samtidigt	som	företag	bör	kartlägga	vilka	behov	
de	 har.	 För-	 och	 nackdelar	 i	 det	 dåvarande	 affärssystemet	 blir	 krav	 för	 det	 nya	
affärssystemet,	men	det	behöver	inte	motsvara	företagets	behov.	Detta	behöver	inte	
betyda	att	det	är	vad	företaget	behöver.	Mer	fokus	bör	istället	 läggas	på	företagets	
behov	 och	 vad	 företaget	 behöver	 för	 att	 uppnå	 de	 effekter	 som	 är	 målet	 med	
upphandlingen	av	affärssystemet.		

6.2 Utvärderingskriterier  

Ett	 delsyfte	 i	 denna	 studie	 är	 att	 presentera	 vilka	 utvärderingskriterier	 företagen	
tillämpar.	 Här	 följer	 en	 diskussion	 kring	 detta	 område.	 Flera	 av	 de	
utvärderingskriterier	 som	har	presenterats	 i	 litteraturstudien	har	 även	nämnts	 av	
samtliga	 respondenter.	 Litteraturstudien	 belyser	 att	 funktionalitet	 är	 ett	 av	 de	
viktigaste	utvärderingskriterierna	 inför	valet	av	affärssystem	(Baki	&	Çakar,	2005;	
Kumar	et	al.,	2003).	Funktionalitet	är	ett	utvärderingskriterie	som	har	tillämpats	av	
samtliga	företag	i	studien.	Respondenterna	från	företagen	i	studien	redogör	för	att	
detta	kriterie	har	varit	viktigt	för	att	det	nya	affärssystemet	skulle	passa	företagets	
processer.	Detta	tolkas	som	positivt	då	det	är	väsentligt	att	affärssystemet	ska	passa	
företagets	 processer.	 Att	 granska	 affärssystemets	 funktionalitet	 bidrar	 till	
möjligheten	 att	 affärssystemet	 ska	 kunna	 uppfylla	 företagets	 behov.	
Litteraturstudien	 pekar	 på	 att	 affärssystemsleverantören	 är	 en	 viktig	 aspekt	 vid	
valet	 av	 affärssystem	 (Somers	 &	 Nelson,	 2001).	 Samtliga	 respondenter	 från	
företagen	 har	 berättat	 att	 de	 har	 granskat	 flera	 utvärderingskriterier	 som	 berör	
leverantören.	Exempel	på	utvärderingskriterier	om	leverantören	som	företagen	har	
tillämpat	 är	 leverantörens	 finansiella	 ställning,	 deras	 rykte	 och	
implementeringsplan.	 Detta	 tolkas	 vara	 positivt	 då	 det	 visar	 på	 att	 företagen	 är	
medvetna	 om	 att	 de	 kommer	 att	 skapa	 en	 relation	 med	 leverantören.	 En	 annan	
aspekt	 som	 resultatet	 har	 visat	 är	 att	 några	 av	 företagen	 har	 granskat	 om	
leverantörerna	 är	 trevliga.	 Detta	 är	 något	 som	 inte	 har	 presenterats	 i	
litteraturstudien,	men	är	ändå	viktigt	att	belysa	då	det	visade	sig	vara	avgörande	för	
ett	 företag.	Detta	 är	 inte	 ett	 kriterie	 som	 listas	 i	 kravspecifikationen,	men	är	 ändå	
något	som	företag	utgår	ifrån.		

Resultatet	 visar	 att	 hälften	 av	 företagen	 granskade	 möjligheten	 till	 tillväxt	 samt	
expansion	och	respondenterna	benämner	detta	kriterie	som	flexibilitet.	Detta	var	ett	
utvärderingskriterie	som	tillkom	senare	 i	upphandlingsprocessen	 för	 flera	 företag.	
Det	 kan	 diskuteras	 om	 varför	 detta	 kriterie	 inte	 togs	 fram	 när	
utvärderingskriterierna	 togs	 fram.	 En	 respondent	 i	 studien	 förklarar	 att	 detta	
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kriterie	 tillkom	 på	 grund	 av	 yttre	 faktorer,	 då	 företaget	 fick	 nya	 ägare.	 En	 annan	
respondent	i	studien	beskriver	att	detta	kriterie	tillkom	vid	det	slutliga	valet	mellan	
de	 två	 sista	 affärssystemen.	 Det	 kan	 diskuteras	 kring	 om	 deras	 framtagning	 av	
utvärderingskriterier	inte	var	tillräckligt	noggrann	då	detta	kritere	avgjorde	valet.		

6.2.1 Tillämpning av utvärderingskriterier 

Ett	 annat	 delsyfte	 är	 att	 undersöka	 hur	 dessa	 kriterier	 tillämpas	 under	
upphandlingsprocessen	och	här	följer	en	diskussion	kring	detta	område.	Företag	tar	
fram	utvärderingskriterier	som	tillämpas	i	flera	faser	under	upphandlingsprocessen	
(Verville	&	Halingten,	2003).	Resultatet	visar	att	utvärderingskriterier	tillämpas	av	
företag	 i	 samtliga	 faser	 under	 upphandlingsprocessen.	 De	 flesta	 företagen	 har	
fokuserat	 på	 utvärderingskriterierna	 under	 urvals-	 och	 utvärderingsfasen.	 En	 av	
respondenterna	 i	 studien	 förklarar	 att	 projektgruppen	 fokuserade	 på	
utvärderingskriterierna	under	de	första	demonstrationerna,	men	att	 tillämpningen	
minskade	 succesivt	 under	 upphandlingsprocessen.	 En	 annan	 respondent	 i	 studien	
förklarar	 att	 projektgruppen	 fokuserade	 på	 utvärderingskriterierna	 i	 det	 första	
urvalet,	 men	 att	 de	 därefter	 fokuserade	 mer	 på	 den	 sociala	 förmågan.	 Denna	
respondent	berättar	vidare	att	utvärderingskriterierna	ändå	tillämpades	under	det	
slutliga	 beslutet.	 Resultatet	 pekar	 därför	 på	 att	 det	 finns	 en	 obalans	 i	 hur	
utvärderingskriterierna	 tillämpas	 under	 upphandlingsprocessen.	 Att	 ta	 fram	
utvärderingskriterier,	att	inte	tillämpa	dem	vid	utvärdering	och	att	sedan	ändå	fatta	
det	slutliga	beslutet	grundat	på	dem	är	motsägelsefullt	och	problematiskt.	Att	 inte	
tillämpa	 utvärderingskriterierna	 under	 urval	 och	 utvärdering	 av	 affärssystem	
genererar	 en	 risk	 att	 företag	 granskar	 andra	 områden	 som	 inte	 bör	 fokuseras	 på.	
Detta	 leder	 således	 till	 att	 företag	 väljer	 ett	 olämpligt	 affärssystem.	 Resultatet	 i	
studien	 visar	på	 att	 det	 finns	 en	brist	 på	medvetenhet	 kring	hur	 viktigt	 det	 är	 att	
fokusera	 på	 utvärderingskriterierna	 under	 upphandlingsprocessen,	 vilket	 är	 ett	
problem.	Studiens	resultat	visar	även	att	det	är	utvärderingskriterierna	som	ligger	
till	grund	för	det	slutliga	beslutet.	Det	är	därför	viktigt	att	projektgruppen	noggrant	
tar	 fram,	 tillämpar	 och	 fokuserar	 på	 utvärderingskriterierna.	 Att	 inte	 göra	 detta	
påverkar	 valet	 av	 affärssystem	då	 otillräcklig	 tillämpning	 av	 utvärderingskriterier	
leder	till	ett	olämpligt	val	av	affärssystem.		

6.3 Konsultens roll 

Konsultens	 roll	har	uppmärksammats	och	 fått	 en	betydande	del	 i	denna	studie	då	
flera	 företag	 har	 tagit	 hjälp	 av	 externa	 konsulter	 under	 upphandlingsprocessen.	
Konsultens	 roll	 i	 upphandlingsprocessen	 kan	 granskas	 från	 tre	 perspektiv,	
litteraturens,	 upphandlingskonsultens	 och	 företagens.	 Litteraturen	 förespråkar	 att	
konsulter	anlitas	för	att	hjälpa	projektgruppen	under	upphandlingsprocessen	(Poon	
&	Yu,	2010).	Jesper	som	är	upphandlingskonsult	förklarar	att	hans	roll	är	att	vägleda	
företag	innan,	under	och	efter	upphandlingen	av	ett	affärssystem.	Studiens	resultat	
visar	 även	 att	 de	 företag	 som	 har	 tagit	 hjälp	 av	 en	 extern	 konsult	 bedömer	 att	
konsulten	varit	viktig	för	upphandlingsprocessen.	Några	företag	anlitade	en	extern	
konsult	för	vägledning	i	aktiviteter	som	exempelvis	framställning	av	nulägesanalys.	
Andra	 företag	 anlitade	 en	 upphandlingskonsult	 som	 var	 ett	 stöd	 under	 hela	
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upphandlingsprocessen.	En	av	respondenterna	från	företagen	i	studien	uttryckte	att	
deras	upphandlingsprocess	 inte	hade	blivit	 lyckad	utan	konsultens	hjälp.	 Studiens	
resultat	 indikerar	 ett	mönster	 i	 att	 företagen	 som	har	 kartlagt	 sina	 processer	 har	
tagit	hjälp	av	en	extern	konsult.	De	företag	i	studien	som	definierade	effektmål	hade	
också	anlitat	en	extern	konsult.	Detta	styrker	argumentet	att	den	externa	konsultens	
roll	 är	 viktig	 under	 upphandlingsprocessen	 då	 processkartläggning	 är	 viktigt	 för	
upphandlingsprocessen.	Nackdelen	med	 att	 anlita	 en	 extern	 konsult	 är	 att	 företag	
endast	få	ta	del	av	denna	konsults	perspektiv.	En	extern	konsult	som	specificerar	sig	
inom	affärssystemsupphandlingar	förväntas	ha	god	erfarenhet	och	kompetens	inom	
upphandling	av	affärssystem.	Dock	kan	både	erfarenhet	och	kompetens	skiljas	från	
person	 till	person.	Den	externa	konsultens	uppgift	är	att	hjälpa	 företag	och	ge	råd	
och	rekommendationer	om	affärssystem.	Det	finns	dock	en	risk	att	en	annan	extern	
konsult	 hade	 gjort	 detta	 på	 ett	 annorlunda	 sätt	 och	 gett	 annorlunda	 råd	 och	
rekommendationer.	Om	en	extern	konsult	anlitas	under	upphandlingsprocessen	kan	
det	vara	praktiskt	att	fråga	en	annan	konsult	för	ett	annat	omdöme.	Dock	ska	detta	
inte	 betraktas	 som	 en	 rekommendation,	 då	 det	 fortfarande	 ingår	 kostnader	 för	
konsulters	 tjänster.	Den	externa	konsultens	stöd	är	viktig,	men	deras	vinkling	kan	
påverka	upphandlingsprocessen.	

6.4 Slutsats 

Problemformuleringen	 i	 denna	 studie	 lyder:	 Hur	 kan	 företag	 arbeta	 med	
framtagandet	av	utvärderingskritierer	under	upphandlingen	av	affärssystem?	

Grundat	 på	 tidigare	 forskning	 och	 studiens	 resultat	 är	 en	 slutsats	 att	 företag	 kan	
arbeta	med	framtagandet	av	utvärderingskriterier	på	följande	sätt.	Projektgruppen	
börjar	 med	 att	 kartlägga	 företagets	 processer	 för	 att	 få	 en	 överblick	 över	 hur	
processerna	 ser	 ut	 och	 var	 effekter	 kan	hämtas.	Därefter	 görs	 en	 effektanalys	 där	
effektmål	definieras,	vilket	 leder	 till	en	definition	av	 företagets	behov	och	krav	 för	
affärssystemet.	 Dessa	 behov	 och	 krav	 ligger	 sedan	 till	 grund	 för	 framtagandet	 av	
utvärderingskriterier	som	tillämpas	under	upphandlingen.	Studien	visar	även	på	att	
externa	 konsulter	 anlitas	 för	 att	 vara	 ett	 stöd	 under	 framtagandet	 av	
utvärderingskriterier	då	de	har	kompetens	och	erfarenhet	kring	upphandling.		

Ytterligare	 en	 slutsats	 i	 denna	 studie	 är	 att	 företag	 arbetar	med	 framtagandet	 av	
utvärderingskriterier	 olika.	 Resultatet	 av	 denna	 studie	 visar	 på	 att	 företag	 inte	 är	
fullt	medvetna	om	hur	 viktigt	 framtagandet	 av	utvärderingskriterier	 är	då	de	 inte	
har	gjort	detta	grundligt.	Denna	studie	visar	på	att	detta	är	ett	problemområde	då	
flera	av	företagen	i	olika	branscher	inte	kartlagt	processer,	definierat	effektmål	eller	
framställt	en	kravspecifikation.	Om	beslutsunderlaget	brister	kan	det	resultera	i	att	
ett	olämpligt	affärssystem	väljs	vilket	i	sin	tur	leder	till	att	företagets	affärsprocesser	
påverkas	 negativt.	 Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 belysa	 att	 dessa	 utvärderingskriterier	
behöver	tas	fram	noggrant.	

En	 avslutande	 slutsats	 är	 att	 framtagandet	 av	 utvärderingskriterier	 blir	 en	
betydande	 framgångsfaktor	 för	 företag	 och	 andra	 organisationer	 vid	 valet	 av	
affärssystem.	 Upphandlingsprocessen	 ingår	 i	 en	 beslutsprocess	 och	 det	 är	 därför	
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viktigt	 att	 framföra	 fördelarna	 med	 att	 ta	 fram	 utvärderingskriterier,	 både	 för	
privata	företag	och	offentliga	organisationer	som	kommuner	och	landsting.	Att	inte	
ta	 fram	 och	 tillämpa	 utvärderingskriterier	 kan	 påverka	 valet	 av	 affärssystem	 för	
företag	 och	 offentliga	 organisationer	 negativt.	 Detta	 kan	 resultera	 i	 att	
beslutsunderlaget	 blir	 otillräckligt	 och	 detta	 kan	 således	 leda	 till	 negativa	 följder	
som	att	ett	olämpligt	affärssystem	väljs.	Ett	olämpligt	affärssystem	kan	leda	till	att	
affärsprocesserna	 påverkas	 negativt	 vilket	 kan	 bli	 tidskrävande	 och	 kostsamt.	 Ett	
grundat	beslutsunderlag	och	ett	utförligt	 framtagande	av	utvärderingskriterier	ger	
bättre	 förutsättningar	 till	 ett	 lyckat	 val	 av	 affärssystem.	 Ett	 lyckat	 val	 av	
affärssystem	 kan	 leda	 till	 betydande	 effektiviseringar	 som	 tidsbesparing	 och	
minskade	 kostnader.	 Detta	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 att	 företag	 kan	 växa	 och	 bedriva	 en	
långsiktig	 verksamhet	 som	 skapar	 långsiktiga	 relationer	 med	 andra	 intressenter.	
Detta	är	också	positivt	för	kunder	och	företag	och	på	lång	sikt	ger	det	även	positiva	
effekter	för	samhället	som	ökade	skatteintäkter	och	fler	arbetstillfällen.	Detta	gäller	
inte	enbart	val	av	affärssystem	utan	även	andra	informationssystem.	

6.4.1 Framtida forskning 

Denna	 studie	berör	hur	 framtagandet	 av	utvärderingskriterier	 för	 en	upphandling	
av	affärssystem	kan	genomföras.	 I	 studien	visade	det	 sig	 att	den	 sociala	 förmågan	
hos	leverantörerna	var	avgörande	för	några	av	företagen.	Detta	är	ett	område	som	
skulle	 kunna	 studeras	 djupare	 för	 att	 erhålla	 en	 förståelse	 för	 hur	 stor	 grad	 den	
sociala	 förmågan	 hos	 leverantörerna	 påverkar	 valet	 av	 affärssystem.	 Ett	 annat	
förslag	 på	 framtida	 forskning	 är	 att	 undersöka	 om	 framtagandet	 av	
utvärderingskriterier	 skiljer	 sig	 från	 den	 senaste	 upphandlingen	 av	 affärssystem	
jämfört	med	den	tidigare.	
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide företag 

Upphandling		
1. Vilket	affärssystem	hade	ni	innan	och	vilket	har	ni	köpt/bytt	till?		
2. Varför	valde	ni	att	köpa/byta	affärssystem?		
3. När	bestämde	ni	er	för	att	köpa/byta	affärssystem?		
4. Berätta	hur	er	upphandlingsprocess	gick	till.			

–	Vilka	steg	ingick	i	er	upphandling?		
5. Vilken	roll	hade	du	under	upphandlingsprocessen?	
6. Vilka	personer	var	med	under	upphandlingsprocessen?		
7. Hur	kom	ni	fram	till	att	dessa	personer	skulle	vara	med?		

Processen	att	ta	fram	kriterier		
1. Berätta	om	hur	ni	gjorde	när	ni	tog	fram	era	kriterier/krav	som	ni	utgick	

ifrån	vid	valet	av	affärssystem.	 		
–	Vilka	steg	ingick	i	denna	process?		

2. Under	vilka	steg	användes	kriterierna/kraven	under	
upphandlingsprocessen?		

3. Vem	deltog	i	processen	att	ta	fram	kriterierna/kraven	och	vilka	roller	
hade	de	vid	denna	tidpunkt?	

4. Hur	kom	ni	fram	till	att	dessa	personer	skulle	vara	med?			

Kriterier		
1. Vilka	kriterier/krav	utgick	ni	ifrån	när	ni	gjorde	valet	av	affärssystemet?		
2. Vilka	av	dessa	kriterier/krav	valde	ni	att	fokusera	mest	på?		

–	Varför?		
3. Valde	ni	bort	några	kriterier/krav?		

–	Varför?		
4. Tillkom	det	några	under	processen?		

–	Varför?		

Beslut		
1. Berätta	hur	er	beslutsprocess	såg	ut	vid	valet	av	affärssystemet.	 		

–	Vilka	steg	ingick	i	denna	process?		

		

 
	  



 

	

Bilaga 2 – Intervjuguide konsult  

Upphandling		
1. Berätta	om	vilken	roll	du	har	under	upphandlingsprocessen	av	affärssystem	

hos	företag.		
2. Hur	kan	en	upphandlingsprocess	gå	till	hos	företag?	–	Vilka	steg	ingår	i	denna	

process?	
3. Ser	det	olika	ut	hos	olika	företag?	–	Varför?	
4. Vilka	steg	i	upphandlingsprocessen	är	du	delaktig	i?	
5. Vilka	andra	deltar	i	processen?	
6. Hur	stor	hjälp	anser	du	att	du	är	för	dessa	kunder?		

Kriterier		
7. Hur	går	processen	till	att	ta	fram	kriterier/krav	på	affärssystemet?	
8. Kan	denna	process	se	olika	ut	hos	olika	företag?		–	Varför?		
9. Vilka	personer	deltar	i	processen	att	ta	fram	kriterier/krav?		
10. Hur	tycker	du	att	processen	att	ta	fram	kriterier	borde	se	ut?		
11. Vilka	kriterier/krav	verkar	vara	mest	aktuella	hos	företag?	–	Varför?		
12. Under	vilka	steg	används	kriterierna/kraven	under	upphandlingsprocessen?	

	  



 

	

Bilaga 3 – Samtyckesformulär  

Samtyckesformulär	

Alexandra	Gunnman,	mobilnummer,	e-postadress	
Amanda	Noring,	mobilnummer,	e-postadress	

Denna	intervju	utförs	för	att	samla	in	empiriskt	material	till	en	studie.	Denna	studie	
är	en	C-uppsats	och	utförs	av	två	studenter,	från	Högskolan	i	Halmstad.	Studien	som	
ska	utföras	har	som	syfte	att	undersöka	hur	företag	tar	fram	utvärderingskriterier	
inför	valet	av	affärssystem.	Syftet	är	även	att	redogöra	för	när	dessa	
utvärderingskriterier	appliceras	under	beslutsprocessen.		

Organisation	och	intervjupersoner	som	deltar	i	intervjun	kommer	att	vara	anonyma	
i	studien.	Istället	kommer	fiktiva	namn	att	appliceras.		

Data	som	samlas	in	under	intervjun	kommer	endast	att	användas	i	syfte	till	C-
uppsatsen	och	kommer	inte	att	delas	eller	spridas.		

Detta	är	inget	avtal	som	förbinder	personen	att	hjälpa	till	i	studien.	Deltagarna	har	
rätt	att	ta	tillbaka	samtycket	om	så	önskas.		

Deltagare	
Jag	har	läst	och	förstått	den	skriftliga	informationen	som	jag	fått	om	studien	och	jag	
samtycker	att	delta	i	projektet.		

Namnunderteckning					 	 Namnförtydligande	 	 	 Datum	

________________________								 	 __________________________	 	 ________	

Namnunderteckning					 	 Namnförtydligande	 	 	 Datum	

________________________								 	 __________________________	 	 ________	

Intervjuare	
Med	denna	underskrift	förbinder	intervjuaren	sig	att	hålla	sin	del	av	
överenskommelsen.		

Namnunderteckning					 	 Namnförtydligande	 	 	 Datum	

_______________________					 			 __________________________	 	 ________	

Namnunderteckning					 	 Namnförtydligande	 	 	 Datum	

_______________________						 	 __________________________	 	 ________	
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Alexandra Gunnman

Amanda Noring


