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Sammanfattning 
 

 

Ett företags prestation är ur ett situationsteoretiskt perspektiv kopplat till 
överensstämmelsen mellan organisation och faktorer i dess situation. Affärsmodell är en 
gemensam nämnare för företag då denna existerar oavsett om den är uttalad eller inte. En 
affärsmodell förklarar den logiska grunden för hur företag verkar och beskriver hur företag 
fångar, skapar och levererar värde och är vidare länken mellan ett företag och dess 
affärssystem. Affärssystem är en förutsättning för många företags verksamhet och syftar till 
att skapa effektivare verksamheter. Ett införande av ett affärssystem är dock en kostsam 
och komplex uppgift och är kopplat till en hög grad av misslyckande. Ur den specifika 
organisationens behov, hur förbereder sig företag inför affärssystem för att undvika ett 
misslyckande? Uppsatsen syftar till att ur ett situationsteoretiskt perspektiv öka förståelsen 
om företags förberedelse inför val och implementering av affärssystem. En analysmodell 
presenteras där situation, affärsmodell och kritiska framgångsfaktorer vävs samman till en 
enhetlig modell. Syftet med analysmodellen är att möjliggöra en analys av det empiriska 
resultat vilket presenteras i uppsatsen. 
 
En aktörsorienterad fallstudie med kvalitativa intervjuer har genomförts med ett lokalt 
förankrat företag inom processindustrin. Resultat tyder på att företags situation, kan 
påverka förberedelsefasen inför val och implementering av affärssystem. Beroende på 
situation krävs olika aktiviteter eller fokus på olika aktiviteter för att förbereda en 
organisation på bästa sätt. Uppsatsens resultat påvisar en koppling mellan affärsmodell och 
affärssystem då affärsmodellen beskriver vad verksamheten faktiskt gör och affärssystemet 
syftar till att fånga upp detta. Resultat tyder även på en koppling mellan situation och 
affärsmodell, där affärsmodellen kan hjälpa till att skapa överensstämmelse mellan 
situation och affärssystem. För fortsatt forskning presenteras en konceptuell modell som ett 
första förslag för att belysa överensstämmelse mellan situation, affärsmodell och 
affärssystem vid förberedelse inför val och implementering av affärssystem. 
 
Nyckelord: Situationsteori (Contingency Theory), Affärsmodell (Business Model), 
Affärssystem (ERP-system), ERP-readiness  



Abstract 
 

 

A company's performance is from a contingency-theoretical perspective linked to the fit 
between the organization and its contingency-factors. The Business model is a common 
denominator between businesses, as it always exists, whether expressed or not. A business 
model explains the logical foundation for how businesses operate and describes how 
companies’ captures, creates and deliver value. Furthermore, it is the link between a 
company and its Enterprise Resource Planning (ERP) system, which is a vital tool within 
its operational function. An ERP-system is essential for many businesses and aims to create 
more efficient operations. Implementation of an ERP-system is a costly and complex task 
and linked to a high degree of failure. From the specific needs of an organization, how does 
companies prepare themselves for ERP-systems in order to avoid failure? The purpose of 
the study is therefore to, from a contingency-theoretical perspective; increase the 
understanding of companies’ preparation for selection and implementation of ERP-systems. 
An analysis model is presented in which situation, business model and critical success 
factors are woven together into a unified model. The purpose of the analysis model is to 
enable an analysis of the empirical results, which are presented in the study.  
 
An actor-oriented case study with qualitative interviews has been conducted at a locally 
based company within the process industry. The result of the study suggests that 
companies’ situations, can affect the preparatory phase for selection and implementation of 
ERP-systems. Depending on the situation, focus on different activities is required, or 
possibly even different activities entirely, in order to prepare an organization in the best 
possible way. The study also shows a link between the business model and ERP-systems 
since the business model describes what the business actually does and the ERP-system 
aims to capture this. The results of the study also suggest a link between situation and 
business model, where the business model can help to provide equivalence between the 
situation and ERP-system. For further research a conceptual model is presented as an initial 
proposal to highlight the consistency of situation, business model and ERP-systems in 
preparation for the selection and implementation of ERP-systems. 
 



Förord 
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1 Inledning 
 

Denna uppsats utgår från ett situationsteoretiskt perspektiv, en teori vilken förkastar 
tanken att det endast finns ett bästa sätt att strukturera och driva ett företag på (Child 
1984), och att alla företag besitter en affärsmodell (Chesbrough 2007). Vidare behövs ett 
affärssystem då affärssystem utgör en grund för företag och möjliggör en värdeskapande 
process (Magnusson och Olsson 2009). Bakgrunden till dessa utgångspunkter och det 
problem vilket uppsatsen belyser presenteras i detta kapitel. Avslutningsvis presenteras 
även syftet med denna uppsats och de forskningsfrågor vilka ämnas besvaras. 

 

1.1 Problembakgrund 
Det som fungerar i en organisation fungerar nödvändigtvis inte i en annan organisation 
enligt situationsteorins utgångspunkter (Tosi 1992, Hatch 2004). Ett stort antal 
undersökningar har genomförts inom detta område under 1950- och 1960-talet av författare 
som Burns och Stalker (1961) samt Woodward (1965) (Burnes och Stalker 1994). 
Undersökningarna konstaterade påståendet ovan och menade att organisationsform inte är 
bra eller dålig i sig, däremot kan den vara bra eller dåligt anpassad till en specifik situations 
krav (Burnes och Stalker 1994). En gemensam nämnare för företag är dock att alla företag 
har en affärsmodell, oavsett om den är uttalad eller ej (Chesbrough 2007). Osterwalder och 
Pigneur (2010) beskriver en affärsmodell som den logiska grunden för hur en organisation 
skapar, fångar och levererar värde. Slooten och Yap (1999) menar att affärssystem baseras 
på affärsmodell. Affärssystem, även kallade Enterprise Resource Planning (ERP) system, 
är ett program vilket sammankopplar och hanterar informationsflöden inom och mellan 
organisationer (Morton och Hu 2008) och kommer benämnas affärssystem oavkortat i 
denna uppsats. Enligt Umble, Haft och Umble (2003) är de stora fördelarna med ett 
affärssystem att det skapar en enad syn för verksamheter då affärssystem omfattar alla 
funktioner och avdelningar i företag. Affärssystem innebär en databas där samtliga 
affärstransaktioner registreras, bearbetas, övervakas och rapporteras (Umble m.fl. 2003). 
 
Magnusson och Olsson (2009) menar att syftet med ett affärssystem är skapandet av 
effektivare verksamheter, till följd av den förbättring av beslutkvalité och effektivare 
processer vilka ett affärssystem möjliggör. Författarna menar vidare att affärssystem utgör 
en grund för företag och möjliggör en värdeskapande process. Enligt Chen (2001) är 
möjligheten till att förstärka företags konkurrenskraft den främsta anledningen till 
implementering av ett affärssystem. Trots affärssystemets popularitet och de många 
fördelarna med systemet är ett införande av ett affärssystem en kostsam, djupt komplex 
uppgift (Chen 2001, Morton och Hu 2008) och införandet av affärssystem är ofta kopplat 
till misslyckanden (Scheer och Habermann 2000, Chen 2001, Hong och Kim 2002, Morton 
och Hu 2008). 
 

Utifrån dessa förutsättningar väcktes författarnas nyfikenhet om hur ett företag väljer ett 
affärssystem. Ett affärssystem vilket passar företags affärsmodell och den specifika 
situation de befinner sig i, för att undvika misslyckade val och implementeringar.  
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1.2 Problemdiskussion 
Ett företags prestation är ur ett situationsteoretiskt perspektiv kopplat till 
överensstämmelsen mellan organisation och faktorer i dess situation (Burns och Stalker 
1994, Morton och Hu 2008). Ett situationsteoretiskt perspektiv kan användas vid forskning 
om företag vilka använder affärssystem, och kan vidare analyseras genom dess 
affärsmodell enligt Hedman och Kalling (2003). Författarna menar även att värde och 
relationer inom affärsmodellen varierar beroende på företags affärssystemsapplikationer. 
Hedman och Kalling (2003) anser att affärsmodellen som en generell modell fångar upp 
viktiga aspekter att överväga för såväl affärssystemsbeslutsfattare som studenter. 
 
Osterwalder och Pigneur (2010) beskriver en affärsmodell som den logiska grunden för hur 
en organisation skapar, fångar och levererar värde. Business model canvas är en modell 
presenterad av författarna, vilken förklarar att en affärsmodell kan beskrivas genom nio 
grundläggande byggstenar. Tillsammans visar dessa byggstenar hur en organisation i 
slutändan avser generera intäkter och utgångspunkten är det värdeerbjudande 
organisationen utlovar.  
 
Osterwalder, Pigneur och Tucci (2005) anser forskning om affärsmodellskonceptet vara 
relevant då ämnet är ungt och således bör dess relevans testas ytterligare. Forskning kan 
enligt författarna leda till att koncept och verktyg skapas vilka i slutändan hjälper 
företagsledare fånga, förstå, kommunicera, designa, analysera och förändra affärslogiken i 
ett företag. Osterwalder m.fl. (2005) presenterar i sin artikel “Clarifying business models: 
origins, present, and future of the concept” en modell för fortsatt forskning. Modellen 
påvisar relationen mellan affärsmodellskonceptet och informationssystem. Denna uppsats 
antar Magnusson och Olssons (2009) syn på affärssystem som ett informationssystem, 
vilket stödjer en verksamhets olika delar, och informationssystem kommer således 
oavkortat benämnas affärssystem i denna uppsats. Modellen Osterwalder m.fl. (2005) 
presenterar framhäver således en relation mellan företag och dess affärssystem och länken 
mellan dessa är dess affärsmodell. 
 
Implementering av ett affärssystem är, vilket nämnts tidigare, ofta kopplat till 
misslyckanden (Scheer och Habermann 2000, Chen 2001, Hong och Kim 2002, Morton 
och Hu 2008). Genomförda studier visar på olika misslyckandegrad beroende på hur ett 
misslyckande definieras (Chen 2001). Enligt Trunick (1999) resulterar 40 procent av alla 
införanden av affärssystem i en delvis implementering och 20 procent av alla 
implementeringsförsök leder till totala misslyckanden. Andra studier beräknar 
misslyckandegraden till högre än 50 procent (Scheer och Habermann 2000). Wang och 
Chen (2006) menar att svårigheter med implementering leder till att ungefär 90 procent av 
implementeringsförsöken inte håller tid, budget eller når upp till förväntade mål. Hong och 
Kim (2002) menar att en misslyckad implementering av ett affärssystem kan få ödesdigra 
konsekvenser, då ett misslyckande inte bara innebär en stor ekonomisk förlust utan även en 
risk att företagets konkurrensfördelar går förlorade. 
 
Förklaringen till det stora antalet misslyckandet är kopplat till affärssystemens 
standardiserade natur, vilken kräver att företaget anpassar sig till standardiserade processer 
(Umble m.fl. 2003, Morton och Hu 2008). En investering i ett affärssystem blir således 
både en verksamhetsförändring och ett införande av ett affärssystem (Magnusson och 
Olsson 2009). För att lyckas med en implementering av ett affärssystem är det viktigt med 
en överensstämmelse mellan organisationen och affärssystemet (Hong och Kim 2002). 
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Meynert (1974) poängterar att alla företag är unika och företags organisation därför bör 
utformas efter dessa unika förutsättningar. Detta faktum kan tyckas vara i motsägelse mot 
synen på affärssystem som ett standardsystem. Hong och Kim (2002) beskriver två sätt att 
angripa implementering av ett affärssystem. Antingen anpassas affärssystemet till 
organisationers behov och processer, alternativt anpassas organisationer och dess processer 
till det standardiserade affärssystemet. Utifrån Meynerts (1974) syn om unika 
organisationer bör således systemet i sig anpassas efter organisationens förutsättningar. Ett 
införande av affärssystem innebär dock enligt Magnusson och Olsson (2009) en 
verksamhetsförändring vilken rör rutiner, kultur, och processer.  
 
Affärssystemet komplexitet har berörts i flertalet studier (Francoise, Bourgault och Pellerin 
2009, Dezdar och Sulaiman 2011) och identifieringen av kritiska faktorer för en lyckad 
implementering har varit föremål för ett flertal av dessa (Umble m.fl. 2003). Kritiska 
framgångsfaktorer är de faktorer vilka kan påverka framgången av en implementering av ett 
affärssystem (Nah, Zuckweiler och Lau 2003, Umble m.fl. 2003, Francoise m.fl. 
2009). Dessa framgångsfaktorer är ofta kopplade till implementeringen av affärssystem 
(Umble m.fl. 2003).  Chen (2001) menar dock att många problem och en stor del av 
misslyckanden med implementering av affärssystem kan tillskrivas otillräcklig planering 
före en implementering. Även Francoise m.fl. (2009) menar att det är viktigt att 
organisationen är redo för förändringen. Razmi, Sangari och Ghodsi (2009) menar att 
förberedelse innan implementation är en mycket kritisk faktor för att lyckas med 
implementering av ett affärssystem och presenterar beredskapen för affärssystem (ERP – 
readiness) som ett nytt koncept. Ett ramverk föreslås för bedömning av ett företags grad av 
beredskap före en implementering av ett affärssystem (Razmi m.fl. 2009). Bedömningen 
ska, enligt Razmi m.fl. (2009), fungera som en lägesrapport över organisationens 
nuvarande villkor relaterade till implementeringen av affärssystem och identifierar därmed 
företagets förmåga att genomföra en implementering. Utöver detta identifieras även svaga 
områden inom organisationen vilka kan förbättras för att öka beredskapen inför en 
implementering (Razmi m.fl. 2009). 
 
Sammanfattningsvis uppmärksammas ett forskningsgap inom området där begreppen 
affärsmodell och affärssystem sätts i relation till varandra, vilket begreppen med fördel kan 
göra enligt Osterwalder m.fl. (2005). Enligt Hedman och Kalling (2003) bör studier om 
dessa variabler ske med ett situationsteoretiskt perspektiv. En affärsmodell kan vidare ses 
som den logiska kärnan för hur värde skapas (Linder och Cantrell 2000) och som en plan 
för hur strategier skall genomföras med hjälp av organisationsstruktur, processer och 
system (Osterwalder och Pigneur 2010). Med dessa förutsättningar finns en möjlighet att 
använda affärsmodellen som en viktig faktor vid förberedelser inför val och 
implementering av affärssystem. Ambitionen är att presentera en analysmodell vilken 
skapar en bättre möjlighet för företagsledning att nå organisatoriskt samförstånd, samt 
fördela resurser och fatta beslut på ett välgrundat sätt när det gäller arbetet med 
affärssystem. 
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1.3 Forskningsfrågor 
Problemdiskussionen och sammanfattningen ovan leder till följande frågeställningar; 
 
• På vilket sätt är faktorer i omgivning, organisation och affärsmodell centrala vid 

förberedelse inför val och implementering av affärssystem? Varför kan dessa faktorer 
vara centrala? 

 
• Vilken roll har kritiska framgångsfaktorer för implementering vid förberedelse inför 

val och implementering av affärssystem? Varför kan dessa faktorer upplevas kritiska? 

1.4 Uppsatsens syfte 
Uppsatsen syftar till att öka förståelsen om företags förberedelse inför val och 
implementering av affärssystem. Ur ett situationsteoretiskt perspektiv identifieras och 
kartläggs således, centrala faktorer i omgivning, organisation och affärsmodell samt kritiska 
framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem. En konceptuell analysmodell 
presenteras där dessa aspekter vävs samman till en enhetlig modell. 
 
Syftet förfinas kontinuerligt då avgränsningar sker vilka slutligen resulterar i uppsatsens 
analysmodell. 
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
Uppsatsens fortsatta disposition presenteras i Figur 1 nedan, vilken följer ett klassiskt 
deduktivt upplägg. Presentationen av dispositionen ämnar bidra med en övergripande bild 
för de olika kapitlens innehåll. 

 
Figur 1 Översikt disposition  

Kapitel 2 – Situationen, affärsmodellen och affärssystemet 
Kapitlet presenterar det situationsteoretiska synsätt uppsatsen utgår från, samt de olika 
koncept och begrepp uppsatsen belyser. Dessa aspekter ingår vidare i den analysmodell 
vilken presenteras i slutet av kapitlet. Syftet med kapitlet är att bidra till ett förtydligande av 
de komponenter vilka ingår i det problem uppsatsen belyser. 
 
Kapitel 3 – Genomförande 
Detta metodkapitel syftar till att förklara det tillvägagångssätt genom vilken uppsatsen är 
genomförd. Detta bidrar till en förståelse för hur data har samlats in samt hur problemet har 
studerats hos fallstudieföretaget och vidare analyserats i Kapitel 5. 
 
Kapitel 4 – Empiri 
Empirikapitlet presenterar en sammanställning av den studie vilken genomförts hos 
fallstudieföretaget. De olika aktörernas upplevelser presenteras som en helhet då uppsatsens 
analysobjekt är företaget och inte de enskilda individerna inom denna. Den empiri vilken 
analyseras i Kapitel 5 sammanställs avslutningsvis i uppsatsens analysmodell. 
 
Kapitel 5 – Analys 
Den insamlade empirin analyseras i detta kapitel för att påvisa hur och varför 
organisationer förbereder sig inför implementering av affärssystem. Analysens 
utgångspunkt är organisationen som helhet och förklarar hur uppsatsens delar (situationen, 
affärsmodellen och affärssystemet) hänger ihop i praktiken. 
 
Kapitel 6 – Avslutningsvis 
Avslutningsvis presenteras uppsatsens slutsatser vilka baseras på den empiriska studien 
vilken genomförts. Utöver slutsatser presenteras de teoretiska och praktiska bidragen samt 
förslag till fortsatt forskning. 
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2 Situationen, affärsmodellen och affärssystemet 
 

De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen presenteras i detta kapitel. Då 
situationsteorin är uppsatsens synsätt presenteras denna först. Teorin kan sammanfattas 
som en syn på företag och individer som unika. Sambandet affärsmodell – affärssystem 
återges vidare, affärsmodellen ses här som länken mellan ett företag och dess affärssystem. 
Affärsmodell och affärssystem presenteras vidare var för sig för att förtydliga utgångspunkt 
vid insamling av empiri. Avslutningsvis presenteras en analysmodell vilken är grunden för 
den analys vilken presenteras i senare kapitel.   

 

2.1 Situationen 
Situationsteorin växte fram i början på 1960-talet ur kritik mot de klassiska organisation- 
och managementskolorna, vilka förespråkade “ett bästa sätt” för strukturering och hantering 
av organisationer (Burns och Stalker 1994, Tosi 1992). ”The Management of Innovation” 
av Burns och Stalker (1961) samt ”Industrial Organization: Theory and Practice” skriven av 
Woodward (1965), är två tidiga situationsteoretiska studier (Burnes och Stalker 1994). 
Teorin förkastar tanken att det endast finns ett bästa sätt att strukturera och driva ett företag 
på (Child 1984). Det som fungerar i en viss organisation fungerar nödvändigtvis inte i en 
annan organisation förklarar Hatch (2004). Det är inte enbart organisationsstrukturen som 
är situationsberoende. Strategier samt strategens arbete med dessa anpassas utifrån den 
situation ett företag befinner sig i (Mintzberg 1993).  
 
Syftet med teorin var från början enligt Burnes (1996) att ge riktlinjer för vilken struktur 
mest lämpad beroende på organisation. Organisationsstrukturen påverkas, enligt 
situationsteorin, av variabler i företagets kontext. Då varje situation är unik, kommer olika 
företag att möta olika situationsfaktorer, vilket innebär skillnader i verksamhet och struktur 
(Burnes 1996). Omgivning, organisation och person är faktorer vilka påverkar olika 
organisatoriska processer och utfall, vilket enligt Tosi (1992) är allmänt accepterat. 
Organisationens omgivning är ansedd som den viktigaste påverkande faktorn på 
organisationsstruktur (Tosi 1992). Individens val ska dock inte bortses från enligt Tosi 
(1992) då omgivningen endast är en faktor vilken sätter gränserna för val. Enligt Burnes 
(1996) kan organisationer påverka situationen, så istället för att anpassa företaget till 
situations-faktorerna, kan företagen även anpassa situationen till organisationen. 
 
Tidigare studier har identifierat ett antal olika potentiella situationsfaktorer. Teknologi, 
storlek, diversifiering, innovation, och förändringar i omgivning är exempel på 
situationsfaktorer (Morton och Hu 2008). Donaldson (2001) menar att företags möjlighet 
till att prestera väl kräver en matchning av situationsfaktorer som organisationens storlek, 
strategi och omgivning. Hatch (2004) samtycker med detta och framhåller vidare att graden 
av samband mellan två variabler, exempelvis struktur och prestation, varierar med andra 
aspekter av organisationen såsom dess teknologi och omgivning. Mintzberg (1979) 
identifierar fyra grupper av situationsfaktorer; ålder och storlek, det tekniska systemet, 
organisationens omvärld samt makt. Ett centralt tema inom situationsteorin är 
överensstämmelsen mellan olika faktorer. Överensstämmelse råder när kontext och struktur 
är i balans, om överensstämmelse inte finns mellan kontext och struktur skapas således en 
destruktiv obalans enligt Tosi (1992). Enligt ett situationsteoretiskt perspektiv kan en 
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organisations möjlighet till effektivitet bero på hur väl organisationens karaktärsdrag 
överensstämmer med organisationens situationsfaktorer (Morton och Hu 2008, Ifinedo och 
Nahar 2009).  
 
Överensstämmelse som situationsteoretiskt begrepp, kan appliceras på studier rörande 
affärsmodell och affärssystem. Det som karaktäriserar en god affärsmodell är vidare att den 
bland annat är självförstärkande och robust. Med självförstärkande menas att dess olika 
delar inte ska vara motsägelsefulla och därmed stödja varandra, det skall således råda 
överensstämmelse (Casadesus-Masanell och Ricart 2011). Ett företags omgivning har en 
påverkan på affärsmodellen (Osterwalder m.fl. 2005, Casadesus-Masanell och Ricart 
2011). Beslut om vad som ska produceras och hur detta ska göras, påverkas av en 
organisations omgivning (Tosi 1992) och en affärsmodell fungerar som en plan för hur 
organisationer ska verka för att skapa, fånga och leverera värde (Magretta 2002).  
 
Införandet av affärssystem är en strategisk aktivitet vilken påverkar hela organisationen och 
handlar därför inte bara om en förändring av ett företags informationsteknologi (Dezdar och 
Sulaiman 2009, Magnusson och Olsson 2009). Ur ett situationsteoretiskt perspektiv kan 
situationen vilken organisationen befinner sig i påverka detta arbete. Det är viktigt att 
organisationens situation och affärssystem är kompatibla (Basoglu, Daim och Kerimoglu 
2007). Hong och Kim (2002) antar ett situationsteoretiskt perspektiv i sin studie och menar 
att hur väl en organisation passar med affärssystemet har en signifikant effekt på hur 
framgångsrik implementeringen av ett affärssystem blir. Morton och Hu (2008) menar att 
hur väl organisationens karaktärsdrag passar med affärssystemet påverkar framgång i 
implementeringen av affärssystemet. Organisationer kan karaktäriseras organiska eller 
mekanistiska (Mintzberg 1979, Tosi 1992, Hatch 2004), vilket kan bero på den omgivning 
vilken företaget utsätts för (Mintzberg 1979, Hatch 2004). En mekanistisk organisation är 
en produkt av en stabil omgivning där organisationer fokuserar på rutinaktiviteter, har en 
strikt maktfördelning och tydliga ansvarsområden. Organiska organisationer anses enligt 
Hatch (2004) vara de organisationer vilka verkar i en föränderlig omgivning och därför 
måste vara flexibla och anpassa sig enligt denna. Dessa organisationer är mindre 
specialiserade och inte lika formaliserade eller hierarkiska som mekanistiska organisationer 
Hatch (2004). Organiska organisationer kan ha svårigheter med att förutse framtiden, till 
följd av instabilitet och osäkerhet i struktur och omgivning (Mintzberg 1979). Hatch (2004) 
poängterar att organisationer alltid kombinerar egenskaper från de två alternativen och den 
generella distinktionen kan användas för att beskriva de centrala dragen av en organisation. 
Ålder och storlek, vilka är variabler kopplade till organisation, samt omvärld är 
situationsfaktorer vilka kan påverka företagets möjlighet att förutspå framtiden (Mintzberg 
1979). Då Chen (2001) påstår att många problem och en stor del av misslyckanden med 
implementering av affärssystem kan tillskrivas otillräcklig planering före en 
implementering kan Mintzbergs (1979) situationsfaktorer ha betydelse vid förberedelse 
inför val och implementering av affärssystem. 
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2.2 Sambandet Affärsmodell - Affärssystem   
Detta delkapitel presenterar ett förtydligande av sambandet mellan affärsmodell och 
affärssystem genom att introducera en modell av Osterwalder m.fl. (2005). Osterwalder 
m.fl. (2005) presenterar en modell för detta samband i sin artikel “Clarifying business 
models: origins, present, and future of the concept”.  Denna uppsats har antagit Magnusson 
och Olssons (2009) syn på affärssystem som ett informationssystem vilket stödjer en 
verksamhets olika delar. Osterwalder m.fl. (2005) ursprungsmodell modifieras således i 
denna uppsats till relationen mellan affärsmodell och affärssystem, se Figur 2. 

Modellen presenteras av Osterwalder m.fl. (2005) som ett av nio förslag för fortsatt 
forskning inom området: affärsmodell som koncept. I detta fall mer specifikt om relationen 
mellan affärsmodell och affärssystem. Förslaget innebär att författarna anser att 
affärsmodellkonceptet och affärssystemet med fördel kan sättas i relation till varandra och 
att det bör testas i fortsatt forskning. Författarna föreslår att affärsmodellkonceptet kan 
bidra till skapandet av en gemensam förståelse mellan en verksamhet och dess affärssystem 
(Osterwalder m.fl. 2005). Slooten och Yap (1999) menar att affärssystem baseras på 
affärsmodell. En studie vilken inkluderade 226 företag, genomförd av Sabherwal och Chan 
(2001), stärker en existerande hypotes om att samstämmighet mellan företag och strategier 
för affärssystem förbättrar företags prestationer. En av de viktigaste frågorna för 
företagsledare vilka hanterar affärssystem är inrättandet av en koppling mellan företag och 
informationsteknik. Det finns en social dimension för denna koppling, vilken definieras 
som en ömsesidig förståelse och engagemang för verksamheten och IT-uppdrag, mål och 
planer (Reich och Benbasat 1996). Vidare kan användning av affärsmodellskonceptet leda 
till en strategisk och funktionell integration, en effektiv affärssystemsinfrastruktur och 
agera som ett hjälpmedel vid val av lämpliga program och struktur för affärssystem. 
Affärssystem förklaras i modellen som ett stöd för företags affärsmodell, ett stöd riktat mot 
områden vilka är kritiska för företags möjlighet att verka framgångsrikt (Osterwalder m.fl. 
2005). Modellen Osterwalder m.fl. (2005) presenterar påvisar således att en relation finns 
mellan företag och dess affärssystem och länken mellan dessa är dess affärsmodell.  

   Företag Affärsmodell Affärssystem 

Ledning är medveten 

om användningen av 

affärssystem för att 

förverkliga mål, 

utnyttja möjligheter 

och få 

konkurrensfördelar 

Affärssystem stödjer 

företagets 

affärsmodell och är 

inriktade på områden 

som är avgörande för 

ett framgångsrikt 

företagsresultat 

Figur 2 Business Strategy and Information System Alignment (Modifierad från Osterwalder m.fl. 2005)  
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2.3 Affärsmodellen 
Detta delkapitel presenterar inledningsvis innehåll och syfte med en affärsmodell, samt hur 
företag arbetar med affärsmodeller. Vidare presenteras Business Model Canvas, en modell 
för affärsmodellen och dess beståndsdelar (Osterwalder och Pigneur 2010). Avslutningsvis 
presenteras även den avgränsning vilken gjorts angående affärsmodellens komponenter, då 
modellen är en av utgångspunkterna för uppsatsen och ingår i uppsatsens analysmodell.  

2.3.1 Allmänt om affärsmodellen  
Chesbrough (2007) menar att alla företag har en affärsmodell, oavsett om den är uttalad 
eller ej. Huvudkomponenterna anses enligt författaren vara att affärsmodellen skapar och 
fångar värde. Det saknas dock en entydig definition för affärsmodell som koncept 
(Osterwalder m.fl. 2005, Tikkanen, Lamberg, Parvinen och Kallunki 2005, Casadesus-
Masanell och Ricart 2011). Anledningen till detta anser Osterwalder m.fl. (2005) vara att 
forskning om affärsmodell som koncept är relativt ung. Hedman och Kalling (2003) menar 
att affärsmodellskonceptet håller på att bli populärt inom affärssystem-, management- och 
strategilitteratur och poängterar även att det används inom flertalet områden. Även 
Osterwalder m.fl. (2005) anser att affärsmodellskonceptet appliceras vid lednings- och 
affärssystemsprogram. Osterwalder m.fl. (2005) delar in forskning om affärsmodells-
konceptet i fem faser, där pågående forskningen är den femte och senaste fasen. Första 
fasen var den fas där begreppet myntades, dvs. definierades och klassificerades, medan dess 
komponenter listades i andra fasen och förklarades i tredje fasen, de blev byggstenar. I den 
fjärde fasen sattes dessa byggstenar ihop till koncept, vilka appliceras i praktik i den femte 
och pågående fasen. Vidare anser Osterwalder m.fl. (2005) att det finns liten förståelse för 
affärsmodeller, speciellt inom forskning. Författarna menar även att användning och 
placering inom företag skiljer sig brett. Även Linder och Cantrell (2000) hävdar att det 
finns liten förståelse för affärsmodeller och när det pratas om dem menas egentligen bara 
delar av affärsmodellen. En affärsmodell är enligt Linder och Cantrell (2000) den logiska 
kärnan för hur värde skapas i ett företag.  
 
Chesbrough (2007) väljer att använda sig av en definition vilken poängterar att en bättre 
affärsmodell slår en bättre idé eller teknologi. Genom denna definition vill författaren 
påvisa vilka parametrar som ingår för att innovation ska uppnås i en industri, nämligen: 
affärsmodell, forskning och utveckling (FoU) samt teknologi. FoU och teknologi är viktiga 
komponenter i sig men en bra affärsmodell anses vara värd mer än en bra idé eller 
teknologi (Chesbrough 2007). Osterwalder och Pigneur (2010) menar att en affärsmodell 
fungerar som en karta för hur företag gör affärer. Den kan enligt författarna liknas vid en 
ritning över strategier, denna ritning kan vidare implementeras genom struktur, processer 
och system. Magretta (2002) väljer att definiera affärsmodell som en historia för hur en 
specifik verksamhet verkar. En affärsmodell anses således besvara frågan om hur 
verksamheter genererar intäkter och hur värde levereras till kund till en lämplig kostnad. 
Genom att använda affärsmodellen som ett planeringsverktyg ges styrkan att se 
organisationen och dess innehåll som en helhet (Magretta 2002).  
 
En affärsmodell är inte samma sak som en strategi, samband mellan dessa finns dock och 
skillnaden handlar om konkurrens. En affärsmodell beskriver hur olika delar i ett företag 
hänger ihop, vilket förtydligas i kapitel 2.3.2, medan en strategi fokuserar vid hanteringen 
av konkurrens exempelvis hur ett företag kan uppnå konkurrensfördelar genom 
differentiering. En strategi anger hur företag ska prestera bättre än sina konkurrenter genom 
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att vara unikt/differentierat (Magretta 2002). Casadesus-Masanell och Ricart (2011) 
definierar strategi som den plan för hur en stabil och unik position skapas genom specifika 
aktiviteter. Genom att försvara denna position och använda resurser på rätt sätt skapas 
konkurrensfördelar. Osterwalder m.fl. (2005) poängterar en viktig skillnad mellan 
affärsmodell och strategi, vilken än så länge diskuterats i liten omfattning. Strategi 
inkluderar enligt Osterwalder m.fl. (2005) genomförande, medan affärsmodellen handlar 
om hur företag faktiskt gör affärer. Till skillnad från Magretta (2002) anser Casadesus-
Masanell och Ricart (2011) att konkurrenskraft kan uppnås via affärsmodeller. Nyckeln till 
konkurrenskraft ligger enligt Casadesus-Masanell och Ricart (2011) i förståelsen för hur 
affärsmodell, strategi och taktik fungerar och samverkar, samtidigt anser författarna att 
företag inte har full förståelse för hur konkurrenskraft kan uppnås via företags affärsmodell. 
En litteraturstudie utförd av Osterwalder m.fl. (2005) poängterar dock att affärsmodeller 
ofta diskuteras ur ett ytligt perspektiv inom organisationer, utan större förståelse för dess 
grunder och möjligheter. Casadesus-Masanell och Ricart (2011) lyfter fram att det sker ett 
skifte från strategi som grund för en konkurrenskraftig verksamhet till affärsmodell som ett 
verktyg för att uppnå varaktiga fördelar.  
 
Casadesus-Masanell och Ricart (2011) belyser vikten av att beakta konkurrenter vid 
uppbyggnaden av affärsmodell och framgång eller misslyckande av företagets affärsmodell 
beror till stor del på om hur de interagerar med modeller av andra aktörer i branschen. 
Framgång för ett visst företag kan bero på att företaget är ensam om ett koncept på 
marknaden, men hur uppnås konkurrenskraft när fler än ett företag existerar med liknande 
koncept? Därav bör konkurrenter beaktas vid uppbyggnad av affärsmodell (Casadesus-
Masanell och Ricart 2011).  
 
Möjligheten att hitta möjliga ingångar för verksamheter i utvecklingsländer är en av 
anledningarna vilka uppmuntrar innovativa affärsmodeller. Ekonomisk nedgång, uppkomst 
av nya teknologier och påtryckningar från lågkostnadsalternativ är några av anledningarna 
för att modifiera en affärsmodell, alternativt utveckla en ny (Casadesus-Masanell och Ricart 
2011). Osterwalder m.fl. (2005) poängterar även att affärsmodeller utsätts för externa 
påtryckningar och är därmed konstant subjekt för förändring. Enligt Linder och Cantrell 
(2000) uppnås ett framgångsrikt företag genom att välja en effektiv affärsmodell och 
verkställa den utomordentligt. Författarna menar även att förmågan att förändra 
affärsmodellen effektivt, i takt med förändringar på ens marknad, är av vikt för att nå 
framgång. Det finns vissa karaktärsdrag för en lyckad affärsmodell enligt Casadesus-
Masanell och Ricart (2011). En lyckad affärsmodell är vidare enligt författarna i linje med 
företags mål, självförstärkande och robust. Med självförstärkande menas att dess olika delar 
inte ska vara motsägelsefulla och därmed stödja varandra. En robust affärsmodell är hållbar 
över tid genom att bland annat motverka hot om imitation och eventuella substitut. Den 
största nyttan en framgångsrik affärsmodell kan generera anses vara feedback-loopar, vilka 
är självförstärkande (Casadesus-Masanell och Ricart 2011).  
 
Casadesus-Masanell och Ricart (2011) påpekar att det sätt företag försöker fånga och skapa 
värde genom sin affärsmodell är under förändring. Innan datorernas tid skedde arbetet med 
affärsmodeller mer slumpartat än per rutin och med medvetenhet. Genom datorer och 
teknologi kan exempelvis ekonomisk data knytas samman på ett mer precist sätt än tidigare. 
Ekonomisk data möjliggör en analys om företags affärsmodell fungerar och genererar 
intäkter i slutändan (Magretta 2002). Då en affärsmodell fungerar som en historia för hur 
organisationer verkar kan arbetet med utveckling av en affärsmodell jämföras med att 
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skriva en historia. Alla nya historier är varianter på äldre historier och omarbetning till det 
som anses bättre sker därmed (Magretta 2002).  
 
Tikkanen m.fl. (2005) menar att en affärsmodell utvecklas genom åtgärder genomförda av 
personer i ledande positioner, åtgärder vilka sker inom specifika aspekter av en 
affärsmodell. Vanligt förekommande är att VD:n i bolag delegerar ner ansvaret för arbetet 
med affärsmodellen till chefer för olika enheter, samtidigt är det av vikt att högsta 
ledningen är involverad (Chesbrough 2007). Magretta (2002) poängterar att en 
affärsmodells möjlighet till succé beror på lednings förmåga att ändra en befintlig 
affärsmodell när så behövs. Även Osterwalder m.fl. (2005) poängterar att en affärsmodell 
inte är framgångsrik i sig, för en framgångsrik affärsmodell krävs implementering och 
starkt ledarskap.    
 
Osterwalder m.fl. (2005) menar att en affärsmodell fungerar som en plan vilken tillåter att 
verksamheters struktur och system formas och realiseras. Det är vidare struktur och system 
vilka utgör företags operativa och fysiska form. Författarna föreslår att affärsmodells-
konceptet tar placering i företag som en konceptuell länk mellan strategi, organisation och 
system, anpassningen mellan dessa förbättras genom detta koncept. Affärsmodell som ett 
system i sig visar hur bitarna av ett affärskoncept passar ihop, medan strategi även 
inkluderar konkurrens och implementering. Implementeringen handlar vidare om en 
konkretisering av exempelvis företagsstruktur och processer, infrastruktur samt system. 
Genom en litteraturöversikt har Osterwalder m.fl. (2005) vidare sammanställt nio 
byggstenar vilka ingår i en affärsmodell. Element relaterade till konkurrens och 
implementering är exkluderade då författarna anser dem vara externa delar för 
affärsmodellen. De nio byggstenarna överensstämmer med dem Osterwalder och Pigneur 
(2010) presenterat och beskrivs närmare i följande kapitel.  

2.3.2 Affärsmodellens komponenter  
Osterwalder och Pigneur (2010) beskriver en affärsmodell som en plan för hur strategier 
skall genomföras med hjälp av organisationsstruktur, processer och system. Osterwalder 
och Pigneur (2010) presenterar en modell benämnd Business model canvas. Denna modell 
förklarar att en affärsmodell kan beskrivas genom nio grundläggande byggstenar. 
Tillsammans visar dessa byggstenar hur en organisation avser generera intäkter i slutändan. 
Dessa byggstenar täcker fyra centrala områden inom företagande; kunder, erbjudande, 
infrastruktur och finansiell hållbarhet (Osterwalder och Pigneur 2010).  
 

De nio byggstenarna är; 1) Värdeerbjudande (Value Propositions); 2) Nyckelresurser (Key 
Resources); 3) Nyckelpartnerskap (Key Partnerships); 4) Nyckelaktiviteter (Key 
Activities); 5) Kundsegment (Customer Segments); 6) Kundrelationer (Customer 
Relationships); 7) Kommunikations-, distributions- och försäljningskanaler (Channels); 8) 
Intäktsströmmar (Revenue Streams); 9) Kostnadsstruktur (Cost Structure) (Osterwalder och 
Pigneur 2010). Dessa illustreras i Figur 3, se nästa sida. 
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Utgångspunkten för denna modell är att förklara hur ett företag levererar värdeerbjudande 
(value proposition) till ett specifikt kundsegment. De nio byggstenarna kommer följaktligen 
presenteras för att en djupare förståelse för modellen och detta samband ska möjliggöras. I 
Osterwalder och Pigneurs artikel “An ontology för e-business models” från 2004 
presenteras dessa begrepp mer utförligt och kommer därför sammankopplas med de nio 
byggstenarna vilka presenterar i författarnas Business Model Canvas från 2010. 
 
Värdeerbjudande 

Enligt Osterwalder och Pigneur (2010) är företags värdeerbjudande det värde företag 
erbjuder ett specifikt kundsegment genom en samling av produkter och tjänster. Således är 
värdeerbjudandet vad företag erbjuder, på en aggregerad nivå, till respektive kundsegment. 
Detta värde är det vilket anses vara anledningen till att kunder vänder sig till ett visst 
företag och inte ett annat genom att lösa kundens specifika behov eller problem. Författarna 
poängterar att vissa värdeerbjudanden kan vara innovativa, medan andra kan liknas vid 
eventuella konkurrenters men adderar någon form av differentiering, exempelvis genom 
extra egenskaper eller attribut. Exempel på värde hos kund är: pris, snabb service, design, 
etc. Enligt Osterwalder och Pigneur (2004) baseras värdeerbjudande på den förmåga vilken 
finns inom företaget. Författarna poängterar även skillnaden i det företag erbjuder kund och 
företagets värdeerbjudande, det företag erbjuder kund är endast en del av det aggregerade 
värdeerbjudandet. Genom att särskilja dessa ges möjlighet till högre förståelse för 
företagets placering jämte konkurrenter och därmed möjligheten till differentiering. 
 
Nyckelresurser 
Nyckelresurser beskriver den viktigaste tillgången(arna) ett företag har för att möjliggöra 
dess affärsmodell. Beroende på typ av affärsmodell krävs således olika nyckelresurser. 
Genom nyckelresurser kan företags värdeerbjudande uppnås, företag kan nå ut till 
marknader, bibehålla relationer med kundsegment, och tjäna intäkter. Nyckelresurserna kan 
anta form av fysisk, finansiell, intellektuell eller human karaktär. Nyckelresurser kan vidare 
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Figur 3 Business Model Canvas (Modifierad från Osterwalder och Pigneur 2010) 
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ägas av företaget själv eller köpas in/hyras av nyckelpartners (Osterwalder och Pigneur 
2010). 
 
Nyckelaktiviteter 

Nyckelaktiviteter beskriver de mest viktiga, eller kritiska, aktiviteter ett företag arbetar med 
för att affärsmodellen skall fungera. Varje affärsmodell består av nyckelaktiviteter och de 
handlingarna är de viktigaste för att företag ska verka framgångsrikt. Precis som med 
nyckelresurser krävs dessa för att skapa och erbjuda ett värdeerbjudande, nå ut till 
marknader, bibehålla relationer med kundsegment och tjäna intäkter. För att nyckelresurser 
således skall generera någon form av värde krävs nyckelaktiviteter. Dessa aktiviteter utförs 
antingen inom den egna organisationen eller genom samarbetsparters, en god relation till 
dessa är därav av stor vikt (Osterwalder och Pigneur 2010). 
 
Nyckelpartnerskap 

Denna byggsten berör nätverket av leverantörer och partners vilka möjliggör att 
affärsmodellen fungerar och anses därmed vara en hörnsten för många affärsmodeller 
(Osterwalder m.fl. 2005). Osterwalder och Pigneur (2004) anser att rent generellt har 
partnerskap och allianser blivit en viktig komponent i strategier vilka företag 
implementerar. Enligt författarna handlar partnerskap om samordning av nödvändig 
kapacitet, resurser och aktiviteter, genom frivilligt slutna avtal mellan två eller flera 
oberoende parter för att ett projekt eller specifik aktivitet skall möjliggöras. Baserat på 
denna definition poängterar författarna att partnerskap bygger på gemensamt framtagna, 
eller förhandlade, villkor. Enligt Osterwalder m.fl. (2005) är optimering och 
stordriftsfördelar motivation till att använda och utveckla partnerskap, det minskar risk och 
osäkerhet och möjliggör förvärv av särskilda resurser och aktiviteter. Författarna menar 
vidare att det finns fyra typer av partnerskap; strategiska allianser mellan icke-
konkurrenter; strategiska partnerskap mellan konkurrenter; Joint Ventures för utveckling av 
nya företag; köpare - leverantörsrelationer för att säkerställa stabil tillgång. 
 

Kundsegment 
Utan lönsamma kunder hävdar Osterwalder och Pigneur (2010) att företag har svårt att 
överleva på lång sikt. För att underlätta möjligheten att tillfredsställa dessa kan kunder med 
fördel delas in i grupper, exempelvis efter gemensamma behov eller beteenden. Denna 
byggsten syftar således till att definiera de grupper av människor eller företag ett företag 
ämnar vända sig till.  En affärsmodell kan definiera en eller flera små, alternativt stora, 
kundsegment och medvetna beslut kan fattas om vilken eller vilka fokus ska ligga vid, samt 
vilka som kan bortses. Genom att göra denna uppdelning hävdar Osterwalder och Pigneur 
(2010) att affärsmodellen omsorgsfullt kan byggas upp med en hög förståelse för specifika 
kunders behov. Effektiv segmentering av kunder möjliggör enligt Osterwalder och Pigneur 
(2004) att resurser för investeringar kan fördelas och riktas mot företags målkunder, dvs. 
dem vilka är mest lockade av företagets värdeerbjudande.  
 

Kundrelationer  
Denna byggsten beskriver olika typer av relationer ett företag har med respektive 
kundsegment. Ett företag kan klargöra typen av relation för respektive segment för att bidra 
till en tydligare bild (Osterwalder och Pigneur 2010). Kundrelationer handlar om hur 
företag når ut till sina kunder och marknader där försäljning sker, det handlar även om hur 
företag integrerar med kund. Möjligheten att nå ut och integrera med kunder har ökat 
avsevärt sedan Internet. Relationer med kunder har stort inflytande på den övergripande 



- Teori / Referensram - 

14 

kundupplevelsen enligt Osterwalder och Pigneur (2004). Författarna definierar kund-
relationer som det förhållande ett företag etablerar med ett kundsegment för att bidra till 
kundvärde hos företaget genom att utveckla anskaffning, bibehållande och 
tilläggsförsäljning. Några exempel på kundrelationer är: personlig assistans, självservice, 
automatiserade tjänster och när kund är medskapande av en produkt eller tjänst 
(Osterwalder och Pigneur 2010). 
 

Kommunikations-, distributions- och försäljningskanaler 

Denna byggsten syftar till hur värde levereras till kund genom kommunikations-, 
distributions- och försäljningskanaler. Vidare bör en relation skapas och underhållas 
gentemot varje kundsegment. Detta genom exempelvis skapandet av medvetenhet bland 
kunder om företags produkter och tjänster, hjälpa kunder utvärdera det värdeerbjudande 
vilket erbjuds, tillåta kunder köpa produkter och tjänster och ge ett kundstöd efter köp 
(Osterwalder och Pigneur 2010). 
 

Intäktsströmmar 

Intäktsströmmar syftar till de intäkter respektive kundsegment genererar och det är av 
fördel med medvetenhet om det pris till vilket respektive kundsegment är villig att betala. 
Om det utlovade värdet uppnås hos kund kommer detta vidare generera intäkter. Olika 
kundsegment kan ha olika prismekanismer, exempelvis fasta kostnader, volymberoende 
och auktionering (Osterwalder och Pigneur 2010). 
 

Kostnadsstruktur 

Denna byggsten beskriver de viktigaste kostnaderna vilka uppkommer för en specifik 
affärsmodell. Skapa och leverera värde, underhålla kundrelationer, och generera intäkter 
ådrar sig alla kostnader. Genom att definiera nyckelresurser, nyckelaktiviteter och 
nyckelsamarbetspartners kan dessa kostnader beräknas relativt enkelt. Vissa affärsmodeller 
är mer kostnadseffektiva än andra och ådrar sig därmed lägre kostnader (Osterwalder och 
Pigneur 2010). 
 

Sammanfattning 

Nyckelresurser tillsammans med nyckelaktiviteter framhålls som de viktigaste delarna för 
att affärsmodellen skall fungera och framgång skall nås. Den vänstra sidan av modellen 
handlar om effektivitet hos organisationer medan den högra halvan handlar om att skapa 
värde genom exempelvis goda kundrelationer (Osterwalder och Pigneur 2010). Den vänstra 
sidan av affärsmodellen, den sida vilken uppsatsen har valt att inkludera i analysmodellen, 
innehåller nyckelpartners, nyckelresurser och nyckelaktiviteter. Enligt Osterwalder och 
Pigneur (2004) utgör dessa tillsammans en infrastrukturskomponent. Denna komponent är 
vidare en förutsättning för affärsmodellens resterande komponenter (Osterwalder och 
Pigneur 2004) och är således anledningen att dessa byggstenar inkluderas i analysmodellen. 
Den fjärde byggstenen vilken ingår i uppsatsens analysmodell är värdeerbjudande, det vill 
säga de aggregerade erbjudandet företag erbjuder respektive kundsegment, då 
affärsmodellen utgår från att detta värde i slutändan skall uppnås.  
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2.4 Affärssystemet  
Följande delkapitel presenterar affärssystemet och dess syfte i en organisation. Vidare 
presenteras affärssystemsberedskap som koncept och dess innebörd, samt kritiska 
framgångsfaktorer för att uppnå denna beredskap. Uppsatsen presenterar beredskap då 
förberedelse kan vara en förutsättning för att uppnå beredskap inför val och implementering 
av affärssystem.  

2.4.1 Allmänt om affärssystemet  
Med affärssystem, menas komplexa programpaket vilka integrerar informationsflöden 
mellan affärsfunktioner och enheter (Umble m.fl. 2003, Morton och Hu 2008). Basoglu 
m.fl. (2007) definierar affärssystem som system vilka koordinerar aktiviteter, beslut och 
kunskap mellan flera nivåer och funktioner inom en organisation. Affärssystemen erbjuder 
en sömlös integration av informationsbehovet från ett företags samtliga områden, 
exempelvis tillverkning, distribution, personal samt finansiering (Chen 2001). 
Affärssystemen möjliggör därmed en effektiv användning av resurser såsom, material, 
ekonomi och personal (Nah m.fl. 2003). Införandet av affärssystem är en strategisk aktivitet 
med en påverkan på hela organisationen och handlar därför inte bara om en förändring av 
ett företags informationsteknologi (Dezdar och Sulaiman 2009).  
 

Fördelarna med ett fungerande affärssystem är många. Exempelvis; tillgång till pålitlig 
information i rätt tid, eliminering av överflödiga aktiviteter eller data, minskning av 
cykeltider, minskning av lagernivåer, automatiserade eller snabbare affärsprocesser, 
förbättring av kvalité och effektivitet samt lägre kostnader som ett resultat (Razmi m.fl. 
2009). Affärssystem har utvecklats till att utgöra kärnan i många företags informations-
hantering samt ryggraden i verksamheter (Nah, Lau och Kuang 2001, Morton och Hu 
2008). Affärssystem har blivit ett medel för många företag att nå konkurrensfördelar 
(Zhang, Lee, Huang, Zhang och Huang 2005). Enligt Chen (2001) är det, för många 
företag, självklart att ett affärssystem ska implementeras, frågan ligger i vilket av 
affärssystemen på marknaden är lämpligast. 
 

Trots affärssystemens popularitet runt om i världen, är implementeringen av affärssystem 
ofta kopplat till misslyckande (Basoglu m.fl. 2007). Enligt Umble m.fl. (2003) har många 
försök till implementering av affärssystem betraktats som misslyckanden då resultatet inte 
uppnår uppsatta mål med implementeringen. Processen att implementera ett affärssystem är 
komplex och dyr och kräver enligt Umble m.fl. (2003) både tid och resurser. Francoise 
m.fl. (2009) menar att det är svårt att garantera en implementering vilken håller tid, budget 
och önskad kvalité. Definitionen på en lyckad implementering av ett affärssystem beror 
ofta på vems perspektiv vilket antas (Dezdar och Sulaiman 2011). En lyckad 
implementering enligt en affärssystemskonsult eller projektledare innebär, enligt Dezdar 
och Sulaiman (2011), ett projektavslut i tid och inom budget. För en företagsledare handlar 
det om att nå de förväntade förbättringarna, medan användare tenderar att relatera en lyckad 
implementering med ett väl fungerande system (Dezdar och Sulaiman 2011).  
 
Affärssystemet och dess komplexitet har tillgivits uppmärksamhet i flertalet studier 
(Francoise m.fl. 2009, Dezdar och Sulaiman 2011). Tidigare forskning kopplat till 
affärssystemet kan delas upp i fyra olika grupper enligt Francoise m.fl. (2009). 
Implementeringsprocessens strategier har studerats (Razmi m.fl. 2009), de organisatoriska 
problem vilka skapas har analyserats samt studier i risk management har genomförts. Det 
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fjärde förhållningssättet till studier i affärssystemet är studier i kritiska framgångsfaktorer 
(Francoise m.fl. 2009). Kritiska framgångsfaktorer kan beskrivas som de faktorer vilka 
påverkar framgången av en implementering av ett affärssystem (Nah m.fl. 2003, Umble 
m.fl. 2003, Francoise m.fl. 2009). Litteratur varierar i frågan om vilka faktorer som är 
viktiga för att lyckas med implementering eller kan tillskrivas anledningen till 
misslyckande (Umble m.fl. 2003, Zhang m.fl. 2005), och har undersökts från olika 
perspektiv (Nah m.fl. 2003).  
 
Holland och Light (1999) är en av de tidiga författarna att diskutera kritiska 
framgångsfaktorer för implementering av affärssystem (Dezdar och Sulaiman 2009). 
Holland och Light (1999) utvecklade Slevin och Pintos (1987) modell för projekt-
implementering och presenterar kritiska faktorer för implementering av affärssystem 
(Holland och Light 1999). De kritiska faktorerna grupperas i strategiska och taktiska 
faktorer. Befintliga system, affärsidé, affärssystemstrategi, ledningens stöd samt 
projektschema och plan, tillhör de strategiska faktorerna, medan klientkonsultation, 
personal, förändring av processer och mjukvarukonfiguration, klientacceptans, övervakning 
och uppföljning, kommunikation samt felsökning, räknas som taktiska faktorer (Holland 
och Light 1999). Flertalet författare har senare identifierat ett antal kritiska faktorer för en 
lyckad implementering av ett affärssystem (Nah m.fl. 2003, Umble m.fl. 2003, Somers och 
Nelson 2004, Francoise m.fl. 2009, Dezdar och Sulaiman 2011). Dessa faktorer kan ha en 
positiv effekt på implementering av ett affärssystem och avsaknaden av dem kan innebära 
problem (Umble m.fl. 2003). Dessa kritiska framgångsfaktorer fokuserar på 
implementeringsprocessen, Chen (2001) menar däremot att studier om aktiviteter i 
planeringsfasen innan implementeringen är viktiga för att skapa bättre förutsättningar för en 
lyckad implementering.  

2.4.2 Beredskap för affärssystem  
Införande av affärssystem inkluderar olika faser där olika aktiviteter är centrala. En vanlig 
kategorisering av dessa faser är, enligt Razmi m.fl. (2009), (1) förberedelsefas inför 
implementering; (2) implementeringsfas samt (3) utvärderingsfas efter implementering. 
Enligt Razmi m.fl. (2009) är en rigorös förberedelse innan implementation, i 
förberedelsefasen, mycket kritiskt för en lyckad implementering av ett affärssystem och ett 
undvikande av misslyckande. Även Chen (2001) menar att många problem och 
misslyckanden med implementering av affärssystem kan tillskrivas otillräcklig planering 
före en implementering. För att nyttja ett affärssystems fulla potential är det viktigt att 
företaget är organiserat på ett sätt vilket möjliggör detta (Chen 2001). 
 
Razmi m.fl. (2009) presenterar beredskapen för affärssystem som ett nytt koncept. Ett 
ramverk föreslås för bedömning av ett företags grad av beredskap före en implementering 
av ett affärssystem (Razmi m.fl. 2009), se Figur 4. Bedömningen kan, enligt Razmi m.fl. 
(2009), fungera som en lägesrapport över organisationens nuvarande villkor relaterade till 
implementeringen av affärssystem och kan därmed användas för att identifiera företagets 
förmåga att genomföra en implementering. Utöver detta identifieras även svaga områden 
inom organisationen vilka bör förbättras för att öka beredskapen före en implementering 
(Razmi m.fl. 2009). Arbetet med affärssystem delas upp i fyra olika aspekter; organisation, 
projekt, förändring och system, varav de tre första utgör centrala områden av beredskap 
(Razmi m.fl. 2009). Den övergripande beredskapen består därför av; organisatorisk 
beredskap, beredskap i projekthantering, och beredskap i förändringshantering. De faktorer 
vilka används i utvärderingen är identifierade från tidigare studier av kritiska 
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framgångsfaktorer för implementering av affärssystem (Al-Mashari, Al-Mudimigh och 
Zairi 2003, Nah m.fl. 2003). Genom en litteraturstudie har 15 stycken faktorer identifierats 
som speciellt centrala i denna uppsats, dessa finns sammanställda i Bilaga 1. Enligt Razmi 
m.fl. (2009) kan en uppsättning av dessa faktorer bedömas i början av projektet för att 
undvika potentiella problem i senare skeden. För att skapa en ökad förståelse för vilken roll 
kritiska framgångsfaktorer för implementering av affärssystem har vid förberedelsefasen, är 
dessa kritiska framgångsfaktorer inkluderade i uppsatsens analysmodell. Ramverket, vilket 
presenteras av Razmi m.fl. (2009) består av tre hierarkiska nivåer; mål, delmål samt 
huvudkategorier av kritiska bedömningsfaktorer, relaterade till varandra med pilar. Målet är 
en övergripande förberedelse inför val och implementering av affärssystem och illustras 
således som den översta rutan i Figur 4 nedan. Delmålen är de tre centrala områden av 
beredskap; organisatorisk beredskap, beredskap i projekthantering, och beredskap i 
förändringshantering. Den tredje nivån består av fem huvudkategorier av kritiska 
bedömningsfaktorer; 1) kultur och struktur, 2) projekt, 3) system och processer, 4) vision 
och mål, samt 5) hantering av personalresurser. Dessa huvudkategorier är uppbyggda av 15 
kritiska bedömningsfaktorer, vilka Razmi m.fl. (2009) identifierar i en litteraturstudie. 
Varje huvudkategori och tillhörande faktorer beskrivs mer utförligt nedan och kompletteras 
av ytterligare studier i kritiska framgångsfaktorer för implementering av affärssystem, se 
Bilaga 1 för översikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Figur 4 ANP Framework for ERP readiness assessment (Modifierad från Razmi m.fl. 2009) 
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2.4.2.1 Kultur och struktur 

Kultur och struktur innefattar organisationskultur, beslutsmekanism, kommunikation samt 
organisationsstruktur. Dessa faktorer diskuteras nedan och kompletteras av tidigare studier 
om kritiska framgångsfaktorer. 
 
Kultur 
Ett införande av ett affärssystem innebär en rad större förändringar. Affärssystemet 
påverkar således strukturen, vilket leder till en påverkan på arbetet i sig samt hur 
medarbetare samverkar (Umble m.fl. 2003). Organisationskulturen spelar därför en viktig 
roll i implementeringsfasen (Al-Mashari m.fl. 2003, Razmi m.fl. 2009). Kulturen kan 
underlätta förändring men den kan även utgöra ett hinder. För en lyckad implementering av 
ett affärssystem är det viktigt med en företagskultur vilken betonar värdet av delade 
gemensamma mål istället för en egen personlig strävan, samt värdet av förtroende mellan 
partners, anställda, chefer och företag (Razmi m.fl. 2009). En kultur där medarbetare delar 
gemensamma värderingar och mål och är mottagliga till förändring är en kritisk faktor för 
en lyckad implementering (Nah m.fl. 2003, Francoise m.fl. 2009). Det är av vikt att 
medarbetarna är förberedda på en förändring, då en plötslig oförberedd förändring, enligt 
Umble m.fl. (2003), kan leda till motvilja och förnekande av den förändring vilken sker. 
 
Beslutsmekanism  
Tillförlitlig och aktuell information för att fatta rätt beslut samt effektiv 
informationsinsamling är viktiga faktorer även vid en implementering av ett affärssystem 
(Razmi m.fl. 2009).  Tidigare studier har identifierat vikten av tillförlitlig information vid 
implementering av affärssystem Umble m.fl. (2003). Korrekt information är viktig för att 
ett affärssystem ska fungera enligt planerat. Genom att förbereda organisationen i 
förberedelsefasen, kan företaget möjliggöra att tillförlitlig information finns tillgänglig. Om 
någon matar in felaktig data i ett integrerat system, kan det resultera i negativa 
konsekvenser i flera delar av företaget (Umble m.fl. 2003). Lösningen på detta är enligt 
Umble m.fl. (2003) att lägga stor vikt vid utveckling av kunskapen hos medarbetarna. 
Genom att förbereda organisationen så att få medarbetarna arbetar i systemet och inte runt, 
kan dessa problem undvikas. 
 
Kommunikation 
Öppen, tydlig och fungerande kommunikation är en viktig faktor för att möjliggöra att 
förväntningar på affärssystemet och mål med arbetet når samtliga delar av företaget (Razmi 
m.fl. 2009). Flertalet författare har identifierat kommunikation som en kritisk 
framgångsfaktor (Holland och Light 1999, Al-Mashari m.fl. 2003, Nah m.fl. 2003, Somers 
och Nelson 2004, Francoise m.fl. 2009, Dezdar och Sulaiman 2011).  Kommunikation 
mellan funktioner och nivåer i ett företag är avgörande för en framgångsrik implementering 
av affärssystem då det minskar motstånd inom organisationen (Somers och Nelson 2004). 
Umble m.fl (2003) fann i sin studie att kommunikation av information är en viktig faktor 
för att undvika att medarbetare använder systemet på ett inkorrekt sätt. 
 
Organisationsstruktur  
En lämplig och stödjande organisationsstruktur är en kritisk framgångsfaktor för 
implementering av ett affärssystem (Razmi m.fl. 2009). Då implementering av ett 
affärssystem innebär strukturella förändringar (Umble m.fl. 2003), är det viktigt att 
grundligt reflektera över vilka organisatoriska förändringar vilka är nödvändiga eller 
oundvikliga vid införandet av ett framtida affärssystem (Francoise m.fl. 2009). 
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Förändringar vilka genomförs bör således stödjas av befintliga strukturer inom 
organisationen (Razmi m.fl. 2009). Det är av vikt att definiera ägarskap av information och 
processer samt att företagets funktionella enheter är korrekt inbördes relaterade (Razmi 
m.fl. 2009). 

2.4.2.2 Projekt 
I detta stycke presenteras kritiska framgångsfaktorer kopplade till affärssystemsprojektet. 
Dessa är närvaron av en förkämpe, tilldelandet av resurser och ansvarsområden, 
projektgruppens sammansättning samt definitionen av omfattning. 
 
Projektets förkämpe 
En kritisk faktor är att det inom arbetet med affärssystem finns en person vilken agerar 
förkämpe och är en verklig förespråkare för projektet. Denna person återfinns på en högre 
nivå inom företaget och har som uppgift att överse arbetet samt driva organisationen mot 
samförstånd. Personen bör kunna hantera motstånd samt förändring (Razmi m.fl. 2009). 
Vikten av en förkämpe har identifierats i flertalet studier (Nah m.fl. 2003, Somers och 
Nelson 2004, Bradley 2008, Francoise m.fl. 2009). Enligt Bradley (2008) bör förkämpen 
besitta en betydande roll inom organisationen, då detta har en positiv effekt på hur 
framgångsrikt arbetet med affärssystem blir. Även Francoise m.fl. (2009) menar att det 
krävs att förkämpen är en del av högsta ledningen för att kunna ge projektet fullt stöd. 
Förkämpen skapar acceptans genom marknadsföring av projektet och spelar därför rollen 
som en mycket kritisk faktor (Somers och Nelson 2004). Enligt en studie utförd av Nah 
m.fl. (2003) rankades, av de tillfrågade aktörerna i studien, närvaron av en förkämpe på 
plats två i betydelse för implementeringsprocessen.  
 
Resurstilldelning 

En implementering av ett nytt affärssystem är ett resurskrävande projekt. Värdefulla 
resurser såsom tid, pengar samt personal krävs för att kunna förverkliga projektet och ta del 
av fördelarna med ett integrerat affärssystem. Tilldelningen av resurser bör bestämmas 
tidigt i projektet och resurskrav bör vara specificerade i ett tidigt skede i projektet (Somers 
och Nelson 2004, Razmi m.fl 2009). Francoise m.fl. (2009) menar att det är av vikt att i 
projektstart säkerställa att mänskliga och finansiella resurser finns tillgängliga. Chen (2001) 
menar att stödet från ledningen även innefattar tilldelande av nödvändiga resurser för 
projektet. Resursallokering vilken är en del i stödet från ledningen har även identifierats av 
Dezdar och Sulaiman (2011). 
 
Tilldelade ansvarsområden 
Tilldelandet av ansvarsområden är en viktig faktor i arbetet med affärssystem och kritisk 
för en framgångsrik implementering (Razmi m.fl. 2009). Flertalet parter samarbetar med 
varandra i arbetet med affärssystem, men utför olika uppgifter baserat på sitt givna ansvar. 
Francoise m.fl. (2009) menar att en del i skapande av en projektgrupp, är att definiera och 
dokumentera varje medlems roll, ansvarsområde och kompetens. 
 
Projektgrupp  
Ett införande av ett affärssystem kräver flertalet färdigheter, därför bör de främsta 
medarbetarna inom organisationen inkluderas i en projektgrupp. Projektgruppen bör enligt 
Razmi m.fl. (2009) vara balanserad, samverkande och tvärfunktionell. Medlemmarna bör 
arbeta heltid inom projektgruppen till en rimlig kompensation. De områden där kunskap 
saknas hos projektgruppen måste snabbt identifieras och lösas med hjälp av kvalificerade 
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konsulter (Razmi m.fl 2009). Projektgruppen som en kritisk faktor har identifierats av 
flertalet författare (Nah m.fl. 2003, Umble m.fl. 2003, Somers och Nelson 2004, Francoise 
m.fl. 2009). Projektgruppens tvärfunktionella sammansättning är en viktig faktor enligt Nah 
m.fl. (2003) samt Francoise m.fl. (2009), detta då ett affärssystem inkluderar många, eller 
samtliga funktioner i ett företag. I studien av Nah m.fl. (2003) rankades projektgruppens 
sammansättning högt för en lyckad implementering. Medlemmarna bör vara inflytelserika 
inom organisationen och bör frias upp från ordinarie arbetsuppgifter och ansvarsområden 
för att kunna arbeta heltid med projektet (Zhang m.fl. 2005, Francoise m.fl. 2009). En 
viktig del i ledningens uppdrag är enligt Chen (2001) samt Dezdar och Sulaiman (2011) att 
skapa en projektgrupp med de främsta medarbetarna, det är ledningen vilken identifierar 
dessa och frigör tid för projektgruppens medlemmar. 
 
Projektets omfattning  
Ramen för projektet bör vara klart definierad, exempelvis bör beslut tas om införandet av 
systemet ska ske över hela organisationen, eller om endast ett fåtal enheter påverkas. 
Internationella organisationer måste även besluta om implementering ska ske globalt eller 
begränsas. Fastställande av realistiska datum för delmål och slutmål är en viktig del av 
fastställandet av omfattning (Razmi m.fl. 2009). Francoise m.fl. (2009) menar att ramen för 
projektet ska fastställas vid projektstart och bör övervakas löpande för att kontrollera att 
arbetet håller sig inom denna ram. 

2.4.2.3 System och processer 
Befintliga system och processer i företaget presenteras som kritiska framgångsfaktorer för 
bedömning av förberedelse, i modellen av Razmi m.fl. (2009), se Figur 4. I detta stycke 
beskrivs dessa faktorer och kompletteras av tidigare studier i kritiska framgångsfaktorer för 
implementering av affärssystem. 
 
Befintliga system  
Det är av vikt att, innan implementering av ett affärssystem, identifiera och genomföra 
nödvändiga förändringar i befintliga system. För att möjliggöra en noggrann 
kravspecifikation bör det befintliga systemet uppnå en tillfredställande grad av 
fullständighet, kompatibilitet och användbarhet (Razmi m.fl. 2009). En kravspecifikation 
innebär att affärsprocesser samt de egenskaper och funktioner vilka krävs av programvaran 
för att stödja varje område i företaget på bästa sätt, identifieras och dokumenteras (Umble 
m.fl. 2003). Holland och Light (1999) menar att de befintliga systemen bestämmer hur stor 
den organisatoriska förändringen kommer bli för att lyckas med implementeringen. De 
befintliga systemen i ett företag binder samman flertalet komponenter i ett företag, vilket 
gör dem till en viktig faktor enligt Holland och Light (1999). Ett komplext befintligt system 
kräver en större förändring, både tekniskt och organisatoriskt, än ett enklare befintligt 
system. Utvärderingen av befintliga system kan därför skapa en viktig uppfattning om det 
arbete vilket kommer att krävas i implementeringsprocessen (Holland och Light 1999). 
Även Al-Mashari m.fl. (2003) identifierar denna faktor tillsammans med befintliga 
processer som en kritisk framgångsfaktor. 
 
Befintliga processer  
De befintliga processerna inom organisationen vilka behöver förbättras måste även de 
identifieras och justeras innan implementeringsfasen. Genom en grundlig utvärdering av de 
befintliga processerna kan ett företag säkerställa att det valda affärssystemet reflekterar 
organisationens fullständiga processer (Razmi m.fl. 2009). I den taxonomin vilken 
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presenteras av Al-Mashari m.fl. 2003, identifieras hanteringen av befintliga processer som 
en central faktor. För att dra full nytta av ett affärssystem menar Holland och Light (1999) 
att omarbetning av befintliga affärsprocesser är en förutsättning. Umble m.fl. (2003) menar 
att det är viktigt att företagsledare inser att ett införande av ett affärssystem innebär 
förändring vilken påverkar både befintliga strukturer och processer. 

2.4.2.4 Vision och mål 
Vikten av definition av vision, syfte och mål diskuteras i detta stycke och presenteras som 
kritiska framgångsfaktorer för val och implementering av affärssystem. 
 
Vision 
En tydligt definierad vision för affärssystemet med mätbara delmål och mål är, enligt 
Razmi m.fl. (2009), en viktig faktor för att styra implementeringen i rätt riktning. Chen 
(2001) menar att genom skapandet av en vision för arbetet med affärssystemet klargörs 
även målen med arbetet. Visionen kan vara till hjälp för att bestämma vilka moduler och 
funktioner vilka ska stödjas av systemet, vilket i sin tur underlättar identifiering av alla de 
fördelar vilka kan vinnas och ger därför ett effektivt säljverktyg för att mobilisera 
projektstöd (Chen 2001). Enligt Chen (2001) är visionen även viktig som måttstock vid 
utvärdering av implementeringsprocessen. Även Holland och Light (1999) och Al-Mashari 
m.fl. (2003) identifierar visionen som en kritisk faktor och Al-Mashari m.fl. (2003) hävdar 
att visionen är grundläggande för att lyckas med en implementering av ett affärssystem. 
Umble m.fl. (2003) samt Francoise m.fl. (2009) diskuterar en mer långsiktig vision som en 
kritisk framgångsfaktor. Enligt Umble m.fl. (2003) kräver en implementering av ett 
affärssystem att en tydlig bild över hur företaget ska verka tre till fem år fram i tiden. 
Francoise m.fl. (2009) menar att bolagets långsiktiga vision och affärsplan är viktiga för att 
sammankoppla arbetet med affärssystemet med organisationens strategi och fastställa de 
mål vilka ämnas nås. 
 
Syfte och mål  
En viktig faktor är enligt Razmi m.fl. (2009) att syftet med affärssystemet fastställs och 
tydliga mål med arbetet definieras. Det är av vikt att syfte och mål delas av hela 
organisationen och att anledningen till implementeringen av affärssystemet är känt av 
organisationens medlemmar. För att motivera en investering av ett affärssystem vägs 
förväntade fördelar och mål med affärssystemet mot risker, kostnader och 
resursförbrukning (Razmi m.fl. 2009). Definiering av syfte och mål har även identifierats 
som en kritisk faktor av Holland och Light (1999), Umble m.fl. (2003) samt Somers och 
Nelson (2004). Somers och Nelson (2004) menar att det krävs tydligt definierade mål vilka 
anger riktning för arbetet med affärssystemet. Det bakomliggande syftet med 
implementeringen bör enligt Somers och Nelson (2004) tillmätas stor vikt genom hela 
implementeringsprocessen. Enligt Dezdar och Sulaiman (2011) är det viktigt att 
projektgruppen kommunicerar ut affärssystemets syfte och roll till samtliga delar av 
företaget. 

2.4.2.5 Hantering av personalresurser 
I detta stycke presenteras stödet från ledning och personalfrågor, vilka är viktiga faktorer i 
arbetet med affärssystem. 
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Stöd från ledningen 
Stöd och engagemang från ledning har framhållits som en avgörande faktor för en lyckad 
implementering av ett affärssystem i flertalet studier, speciellt i projektets tidiga stadium 
(Al-Mashari m.fl. 2003, Nah m.fl. 2003, Umble m.fl. 2003, Somers och Nelson 2004, 
Zhang m.fl. 2005, Francoise m.fl. 2009, Dezdar och Sulaiman 2011). Ledningen måste 
beakta de strategiska konsekvenserna av implementeringen, tilldela projektet högsta 
prioritet och medel samt leda förändringen. Ledningen måste aktivt delta i varje steg av 
implementeringsprocessen, övervaka och ge riktlinjer till projektgrupp (Razmi m.fl. 2009). 
För en lyckad implementering av att affärssystem är ett starkt ledarskap, engagemang och 
delaktighet från ledning av stor vikt (Umble m.fl. 2003). Enligt Somers och Nelson (2004) 
är det en av de viktigaste faktorerna för en lyckad implementering. Denna framgångsfaktor 
kan enligt Zhang m.fl. (2005) användas till att lösa eventuella konflikter samt till att styra 
projektet i önskad riktning. Chen (2001) poängterar att stödet från ledningen handlar om 
mycket mer än att affärssystemet får ett godkännande eller en välsignelse. Stödet från 
ledning bör enligt Chen (2001) samt Al-Mashari m.fl. (2003) löpa genom hela 
implementeringsprocessen. Dezdar och Sulaiman (2011) menar att ett starkt stöd från 
ledningen är ytterst viktigt för att lyckas med en implementering av ett affärssystem och att 
en del av ledningens roll bör vara att motivera medarbetare. Bradley (2008) visar i sin 
studie att ett aktivt deltagande från ledning inte är en nödvändighet, men poängterar att 
detta inte innebär ledningens stöd inte är av vikt. 
 
Personal  
En lyckad implementering av ett affärssystem kräver engagemang och samarbete mellan 
personal från samtliga delar av organisationen. Då en implementering av ett affärssystem 
handlar om människor och inte teknik eller processer är personalens roll i 
implementeringens framgång eller misslyckande oundviklig enligt Razmi m.fl. (2009). För 
att förhindra motstånd vid implementeringsfasen måste personalen vara övertygade om att 
implementering kommer ske, de måste inse behovet samt vara förberedda för förändringar. 
För att kunna hantera och använda systemet krävs också tillräckliga kunskaper och 
färdigheter (Razmi m.fl. 2009). Bradley (2008) har i sin studie funnit att kvalitén och 
kvantiteten i utbildning av användarna är relaterat till framgång i implementeringen.  Zhang 
m.fl. (2005) menar att faktorer relaterade till personal, kan vara en av de viktigaste 
faktorerna vid implementering. Utbildning av användarna är en viktig del, men 
medarbetarnas delaktighet i implementeringsprocessen är även viktig. Ett införande av ett 
affärssystem innebär ofta stora förändringar, delaktigheten skapar då en känsla av kontroll 
över sina egna arbetsuppgifter (Zhang m.fl. 2005). Enligt Dezdar och Sulaiman (2011) 
påverkar utbildning användartillfredsställelsen positivt, vilket i sin tur leder till en påverkan 
på hela organisationen. Al-Mashari m.fl. (2003) identifierar, i sin taxonomi, träning och 
utbildning av användarna som en kritisk faktor för att lyckas med en implementering. 
Umble m.fl. (2003) fann i sin studie att det finns ett behov av utbildning av personal vid 
införande av ett affärssystem. 
 
Sammanfattning 
Kritiska framgångsfaktorer för implementering av affärssystem kan enligt Razmi m.fl. 
(2009) användas för bedömning av ett företags förberedelser inför val och implementering 
av affärssystem. Dessa kritiska framgångsfaktorer är en del av uppsatsens analysmodell. De 
syftar till att skapa en ökad förståelse för hur och av vilken anledning ett företag använder 
dessa vid förberedelser inför val och implementering av affärssystem.  
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2.5 Modell för analys  
Uppsatsens avgränsningar landar i följande analysmodell, se Figur 5, vilken applicerats på 
ett fallstudieföretag. Uppsatsen utgår följaktligen från att företagets situation påverkar 
företaget (Mintzberg 1993) och dess affärsmodell (Osterwalder m.fl. 2005, Casadesus-
Masanell och Ricart 2011). Affärsmodellen är länken mellan affärssystemet och 
organisationen (Osterwalder m.fl. 2005). Kritiska framgångsfaktorer för implementering 
kan användas för bedömning av förberedelse (Razmi m.fl. 2009). För att förstå hur ett 
företag förbereder sig inför val och implementering av affärssystem har en analysmodell 
utvecklas ur ovanstående resonemang. Modellen består av situationsfaktorerna omgivning 
och organisation, affärsmodellens infrastrukturskomponent (nyckelresurser, nyckel-
aktiviteter och nyckelpartners), och värdeerbjudande, samt de kritiska framgångsfaktorerna 
enligt Razmi m.fl. (2009). Analysmodellen ligger till grund för insamling samt analys av 
empirisk data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 Analysmodell  
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3 Genomförande  
 

Kapitlet beskriver tillvägagångssätt för uppsatsens genomförande och baseras på 
uppsatsens syfte om att öka förståelsen för företags förberedelse inför val och 
implementering av affärssystem. Kapitlet inleds med en presentation av metod och 
forskningsansats följt av uppsatsens metodsynsätt. Vidare beskrivs tillvägagångssätt för val 
av analysobjekt, insamling av data samt urval. Analysprocessen beskrivs därefter och 
slutligen diskuteras metodproblematik samt uppsatsens validitet och reliabilitet. Genom att 
presentera val av fallstudieobjekt samt tillvägagångssätt, ämnas förståelse skapas för hur 
material erhållits. Materialet presenteras vidare och analyseras i kommande kapitel. En 
beskrivning över författarnas arbetsprocess återfinns i Bilaga 2. 

 

3.1 Kvalitativ studie med deduktiv ansats 
Uppsatsen syftar till att skapa en ökad förståelse för hur människor tolkar verkligheten, 
denna djupare förståelse kan skapas med information av en kvalitativ karaktär enligt 
Jacobsen (2002). Avsikten har varit att tolka hur verkligheten beskrivs med ord och inte 
med siffror, uppsatsens syfte och problemställning har således lagt grund för en kvalitativ 
metod (Jacobsen 2002). Ytterligare motiv till valet av kvalitativ metod är den detaljrikedom 
och nyanserade bild av verkligheten uppsatsen sökte (Holme och Solvang 1997). Då syftet 
är att förstå uppfattningar om verkligheten var närhet till studieobjektet en viktig faktor i 
enlighet med Jacobsen (2002). Närheten kan dock innebära att kritisk reflektion påverkats 
och den mindre mängd studieobjekt denna närhet kräver, innebär att generaliserbarheten 
minskar (Jacobsen 2002).  
 
Befintlig teori inom uppsatsens område har legat till grund för den empiriska 
efterforskningen, för att relatera teori till empiri har således främst ett deduktivt arbetssätt 
använts (Patel och Davidson 2011). Befintlig teori skapar förväntningar om verkligheten 
och överensstämmelsen med empiri testas. Uppsatsen bygger på frågeställningar, teoretisk 
referensram och analysmodell vilken skapats utifrån befintlig teori och tidigare forskning. 
Uppsatsen har även ett induktivt inslag, i enlighet med Patel och Davidson (2011), då syftet 
inte endast är att testa befintlig teori utan även utveckla en modell för att öka förståelse för 
förberedelse av affärssystem. Enligt Jacobsen (2002) har det deduktiva arbetssättet 
kritiserats för att endast ge stöd åt de förväntningar vilken forskaren redan har. Viktig 
information kan förbises av forskaren då dennes förväntningar begränsar 
informationstillgången.  

3.2 Synsätt  
Uppsatsen är inriktad på att identifiera bilden av verksamheten som aktörer uppfattar den, 
vilket innebär att utvecklad kunskap blir individberoende. Helheten byggs upp av 
aktörernas verklighetsbilder. Uppsatsen baseras således på aktörernas uppfattning om 
verkligheten. För att skapa förståelse för hur ett företag förbereder sig inför val och 
implementering av ett affärssystem antas således ett aktörssynsätt i enlighet med Arbnor 
och Bjerke (1994). Aktörssynsättet förklarar enligt Arbnor och Bjerke (1994) verkligheten 
som en social konstruktion, där människan skapar verkligheten och verkligheten skapar 
människan. Hur aktörer upplever, tolkar och handlar i verkligheten är utgångspunkten för 
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hur verkligheten kan beskrivas. Aktörernas subjektiva tolkningar av verkligheten ligger till 
grund för uppsatsen.  

3.3 Fallstudie   
En koncentration på ett fåtal enheter lämpade sig väl med uppsatsens syfte och den 
nyansrikedom vilken eftersöktes i data (Jacobsen 2002). Uppsatsen syftar till att skapa en 
ökad förståelse av en händelse, nämligen hur ett företag förbereder sig inför val och 
implementering av affärssystem och är inte ute efter att generalisera resultat. En fallstudie 
valdes som strategi för arbetets empiriska undersökning. Motivet till valet av strategi var 
den ökade förståelsen för sammanhanget vilken eftersöktes (Saunders, Lewis och Thornhill 
2009). Då uppsatsen avser identifiera aktörernas verklighetsbild av den studerade enheten 
innebar en fallstudie en möjlighet att studerar enheten i detalj och därmed öka förståelsen 
för analysobjektet (Jacobsen 2002). 

3.3.1 Val av fallstudieobjekt  
Northland Resources är ett internationellt gruvbolag, i startgroparna att bli en europeisk 
storproducent av järnmalmskoncentrat. Valet av fallstudieobjekt grundade sig i att det 
expansiva skede och den situation vilken företaget befann sig i, väckte författarnas 
nyfikenhet kring bolaget. Branschen företaget verkar inom har även en traditionell 
förankring i det norrländska samhället. Företagets situation intresserade författarna även ur 
ett teoretiskt perspektiv då företaget stod inför val och implementering av ett affärssystem. 
Fallstudieföretaget presenteras närmare i nästkommande kapitel. Bakgrundsfakta om 
företaget är hämtad dels från intervjuer och dels från företagets hemsida 
(www.northland.eu). 

3.4 Insamling av data  
Insamlad sekundärdata har legat grund för uppsatsens teoretiska referensram och 
analysmodell. Dessa var i sin tur grunden för insamling av primärdata. Insamlad data består 
således av primärdata via intervjuer och observation, samt av sekundärdata genom en 
litteraturstudie. Tillvägagångssätt för insamlingen presenteras i följande stycken. 

3.4.1 Litteraturstudie 
För att erhålla en ökad förståelse för uppsatsens valda område har en litteraturstudie 
genomförts.  Litteraturstudiens resultat är grunden för den referensram vilken presenterats 
och har genomförts genom studier av böcker och vetenskapliga artiklar. Böcker har sökts 
fram via LUCIA, Luleå tekniska universitets databas, och vetenskapliga artiklar via 
följande databaser; Emerald, Business source elite (Ebsco), Elsevier, JStore m.fl. De sökord 
vilka använts för att begränsa urvalet böcker och vetenskapliga artiklar är följande; 
Contingency-theory, Enterprice resource planning (ERP), contingency, business model, 
informationssystem, Management control systems, ERP-readiness och institutionell teori. 
Vidare har kombinationer av nämnda ord använts, samt svensk och engelsk översättning. 
Detta för att få ett bredare urval av artiklar då stor del av de vetenskapliga artiklarna vilka 
studerats är skrivna på engelska. Utöver nämnda databaser har sökmotorerna Google och 
Google Scholar använts. 

3.4.2 Intervjuer  
Primärdata för denna uppsats har samlats in genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer, 
då intervjuerna baserats på specifika teman och stor frihet har tilldelats aktören för 
utformning av svaren (Patel och Davidsson 2011). Dessa skedde framförallt via personliga 
möten, men även via telefon när möte ej var möjligt, i enlighet med Jacobsen (2002). Motiv 
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till val av insamlingsmetod var att återspegla den personliga uppfattningen och upplevelsen 
hos aktören. Denna typ av intervjuform har hög grad av flexibilitet, vilket bidrar till att 
intervjusituationen kan anta karaktären av ett vardagligt samtal och den intervjuade ges stor 
frihet. För att skapa en stor frihet vid intervjutillfället användes inte standardiserade 
frågeformulär (Holme och Solvang 1997). Utgångspunkten var de teman (situationen, 
affärsmodellen och affärssystemet) uppsatsen belyser och samtalet under intervjutillfällena 
anpassades för att få svar på de frågor vilka önskades belysas. Dessa kvalitativa intervjuer 
innebär en låg grad av standardisering då frågor ställs i obestämd ordning och följden 
anpassas beroende på intervjusituation (Patel och Davidsson 2011). Intervjuerna pågick i 
genomsnitt i 53 min. Längden varierade mellan intervjuerna, vilket ansågs bero på hur väl 
aktörerna besvarade uppsatsens frågeställningar och hur väl samtalet hölls till uppsatsens 
område. Relevant information ansåg vara insamlad under den tid intervjuerna varade i 
enlighet med Jacobsen (2002). Den höga grad av flexibilitet vilken denna intervjuform 
innebär kan bidra till problem. Intervjuformen innebär att förmågan att sätta sig in i den 
intervjuades situation är viktig och att den som intervjuar visar sig uppmärksam och öppen. 
Samtidigt bör den som intervjuar vara försiktig med att väva in sina egna uppfattningar 
(Holme och Solvang 1997).  

3.4.2.1 Urval 
Urvalet av aktörer till intervjuerna skedde strategiskt och ändamålsenligt då aktörer valdes 
utifrån den information de antogs besitta och deras lämplighet i förhållande till uppsatsens 
syfte (Jacobsen 2002). Aktörerna har även valts från olika delar av organisation för att 
kristallisera bilden av analysobjektet, i enlighet med Jacobsen (2002).  Antalet intervjuade 
aktörer uppgick till åtta stycken. Antalet ansågs representativt på grund av intervjuernas 
detaljrikedom och det faktum att denna kvalitativa uppsats har som mål att behandla det 
unika och speciella och inte att beskriva det generella och typiska (Jacobsen 2002). 
Aktörerna benämns med fiktiva namn i uppsatsen och har delats in i två huvudgrupper 
baserat på roll inom företaget.  

3.4.2.2 Intervjuguide  
Intervjuguider har konstruerats baserat på uppsatsens teoretiska referensram, se Bilaga 3, 
och tre huvudteman har följaktligen belysts vid respektive intervjutillfälle: 1) Företagets 
situation, 2) Affärsmodell, samt 3) Affärssystem. Aktörerna, vilka delats in i två 
huvudgrupper, har tilldelats olika intervjuguider baserade på de områden där aktörerna 
antogs tillföra mest till uppsatsen. Respektive aktör har innan intervjutillfället fått en 
övergripande intervjuguide presenterad för sig. Intervjuguiderna skickades ut några dagar 
innan intervjutillfället för att respektive aktör skulle erhålla möjligheten att få en förståelse 
för det vilket intervjuerna ämnade behandla. De intervjuguider vilka använts vid 
intervjutillfällena finns presenterade i Bilaga 4 och 5.  

3.4.3 Observationer 
Före och efter intervjutillfällena gavs möjlighet till observationer av aktörerna och 
aktörernas situation i deras naturliga miljö. Observationer har genomförts i syfte att 
komplettera intervjuer med aktörers beteende i ett sammanhang, i enlighet med Jacobsen 
(2002). Observationerna ägde rum under olika tider och olika veckodagar i korta 
tidsintervaller. Observationer kunde genomföras dolda till den del att aktörerna inte var 
medvetna om att de var observerade i syftet att data skulle samlas in, men samtidigt öppna 
då aktörerna var medvetna om att författarna besökte företaget i syfte att samla in data 
genom intervjuer (Jacobsen 2002).  
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3.5 Analysprocessen  
Uppsatsens analysmodell är baserad på befintlig teori och tidigare studier, se Figur 5. 
Analysen av uppsatsens kvalitativa data började med en beskrivningsfas i enlighet med 
Jacobsen (2002).  Det inspelade intervjumaterialet transkriberades och kommenterades av 
författarna och en sammanfattning av varje intervju genomfördes. Det andra steget i 
uppsatsens analysprocess innefattade en systematisering och kategorisering av insamlad 
data. Uppsatsens kvalitativa karaktär innebar en rik mängd information, vilken krävde en 
reduktion för att bli överblickbar (Jacobsen 2002). Reduktionen av kvalitativ data är 
nödvändig, men för att inte utelämna relevant information skedde inledningsvis en 
systematisering av en rikligare mängd data för att sedan reduceras ytterligare (Jacobsen 
2002). Kategorisering av data genomfördes enligt rubriker med förankring i uppsatsens 
analysmodell, vilka även intervjuguider utformats efter. Tolkning av data var den tredje 
fasen i analysprocessen och innebar att den kategoriserade och systematiserade datan 
relaterades till uppsatsens teori och referensram. Citat har använts för att förmedla 
aktörernas subjektiva upplevelser om problemområdet. Uppsatsens kvalitativa karaktär 
tillät en viss kodning och kategorisering av data under hela analysprocessens förlopp i 
enlighet med Jacobsen (2002). Av denna anledning har analysprocessens olika faser 
överlappat varandra. 

3.6 Uppsatsens kvalité  
En kritisk granskning över slutsatser i termer om validitet (giltighet) och reliabilitet 
(tillförlitlighet) är enligt Jacobsen (2002) viktigt i studier oavsett användning av kvalitativ 
eller kvantitativ data. Uppsatsens reliabilitet ser till möjligheten att upprepa studien och 
generera samma resultat. Uppsatsens kvalitativa karaktär och valda metod för insamling av 
data skapar svårigheter avseende reliabilitet (Saunders m.fl. 2007). Insamlad data beskriver 
aktörernas uppfattningar om förberedelse inför val och implementering av affärssystem vid 
ett visst tillfälle, vilket innebär att uppsatsens reliabilitet påverkats. Författarna har 
tillsammans med aktörerna skapat den verklighet vilken studerats (Arbnor och Bjerke 
1994), därför skulle resultat vara ett annat om studien upprepades. För att öka reliabiliteten 
har intervjuguider utformats och intervjuer har genomförts enligt samma teman. I en 
intervjusituation formas oundvikligen innehållet av de vilka medverkar i intervjun 
(Jacobsen 2002). För att inte påverka aktörer med mer stimuli och signaler än nödvändigt, 
arrangerades intervjuerna i, för informationsobjektet, vanliga sammanhang. Då 
genomtänkta svar söktes och inte spontana reaktioner var intervjuerna planerade och 
förberedelse gavs aktörerna. Intervjuguider presenterades för aktörerna med vetskap om 
den problematik detta kan medföra. Aktörerna har genom dessa möjlighet att bilda en 
förutfattad mening om intervjuerna och således kan deras svar påverkas och exempelvis 
anpassas utifrån de svar de antar att intervjuaren eftersöker. Presentation av intervjuguider 
för aktörerna var en förutsättning för att genomföra dessa och det var följaktligen ett 
naturligt val att erbjuda intervjuguider i förväg (Denscombe 2009). För att ytterligare öka 
tillförlitligheten användes diktafon vid intervjutillfällen för att säkerställa en fullständig 
återgivning av data (Jacobsen 2002). Författarnas påverkan på situationen gäller även vid 
uppsatsens observationer (Jacobsen 2002). Då observationerna var dolda i den mening att 
aktörerna inte var medvetna om att de var observerade och anteckningar fördes, minskades 
observatörseffekten i enlighet med Jacobsen (2002). Anteckningar genomfördes med egna 
ord och jämfördes därefter mellan författarna för att skapa giltighet i resultat (Jacobsen 
2002). 
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Uppsatsens interna validitet, eller giltighet, handlar om insamlat material överensstämmer 
med det vilket avsågs samlas in (Jacobsen 2002). För att kontrollera den interna giltigheten 
i uppsatsen skickades de empiriska resultaten ut till aktörerna för kommentarer kring 
riktighet i enlighet med Jacobsen (2002). Den slutliga sammanställningen av empirisk data 
kontrollerades sedan av två utvalda aktörer på fallföretaget. Resultaten erhöll positiv 
feedback och ett intresse visades för resultat. Dessa åtgärder har förbättrat den praktiska 
resultatvalideringen i enlighet med Arbnor och Bjerke (1994). På begäran av fallföretaget 
har även ett tillägg gjorts, se Bilaga 6, med en beskrivning av hur företaget har arbetat 
vidare med förberedelserna inför val och implementering av affärssystem. Detta tyder på att 
aktörerna reagerat känslomässigt på resultaten vilket ytterligare stärker riktigheten i 
uppsatsens resultat (Arbnor och Bjerke 1994).  
 
För att aktörerna skulle dela med sig öppet av sina uppfattningar rörande ämnet ansågs det 
vara viktigt att skapa ett förtroende mellan författarna och aktörer. Den praktiska 
processvalideringen förbättrades genom att intervjuer hölls på aktörernas arbetsplats och 
därmed skapades en trygg miljö för aktörerna vid intervjutillfällena. Aktörerna 
informerades innan varje intervju om att fiktiva namn används, i syftet att skapa ett 
förtroende och möjliggöra en öppen dialog (Arbnor och Bjerke 1994). Uppsatsen har 
strävat efter att klart och tydligt visa på vetenskaplig processvaliditet genom att skapa en 
logisk struktur vilken visar på vilka grunder uppsatsens analysmodell har växt fram (Arnor 
och Bjerke 1994). Intervjuguider utformandes utifrån befintlig teori och tidigare studier för 
att förbättra den vetenskapliga processvalideringen i enlighet med Arbnor och Bjerke 
(1994). Uppsatsen har strävat efter att bidra till befintlig kunskap inom ämnesområdet, den 
efterföljande analysen har därför genomförts med förankring i befintlig teori och tidigare 
studier, vilket medförde en förbättrad vetenskaplig resultatvalidering (Arbnor och Bjerke 
1994). 
 
Urvalet av intervjuobjekt, om tillförlitlig information förmedlats av dessa, samt analysens 
förklaringar och sammanhang har även granskats kritisk för att utröna om dessa är att ses 
som reella eller egna konstruktioner (Jacobsen 2002). Författarna har genomgående antagit 
ett kritiskt förhållningssätt till uppsatsens centrala faser i syfte att öka studiens kvalité. Efter 
avslutad analys och presenterade slutsatser har ett avsnitt i kapitel 6 tillägnats en 
utvärdering av den metodproblematik vilken kan ha påverkat uppsatsens resultat. 
 
Den externa giltigheten, om det vilket funnits kan överföras på andra sammanhang, handlar 
om generaliserbarhet (Jacobsen 2002). Då uppsatsen är av kvalitativ karaktär är inte den 
huvudsakliga avsikten att generalisera i enlighet med Jacobsen (2002). De resultat vilka 
presenteras är knutna till fallföretaget och dess situation, vilket försvårar möjligheten att 
generalisera i omfång och frekvens (Jacobsen 2002), därför har befintlig teori och tidigare 
studier använts för att validera uppsatsens resultat (Arbnor och Bjerke 1994). 
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4 Empiri  
 

Kapitlet återger den empiriska data vilken samlats in. Organisationen är uppsatsens 
analysobjekt, vilket medför att de enskilda aktörernas åsikter är sammanställda och 
presenteras som en helhet. Fakta och gemensam data anges således löpande i texten utan 
hänvisning till någon specifik aktör. Enskilda aktörers åsikter presenteras var för sig då de 
är en del av organisationen. Kapitlet är indelat enligt de teman uppsatsen utgår från, 
företagets situation, affärsmodell samt affärssystem. Inledningsvis ges en övergripande bild 
av företaget och dess affärssystem, där intervjumaterial kompletterats med information 
från företagets hemsida. En kompletterande beskrivning av företagets fortsatta arbete med 
affärssystemet, presenteras i Bilaga 6. Avslutningsvis sammanfattas den data vilken 
analyseras i nästkommande kapitel. 

 

4.1 Om företaget och dess affärssystem  
Northland Resources S.A. är ett internationellt gruvbolag vilket för närvarande driver 
projekt i norra Sverige och Finland, där de förväntas producera järnmalmskoncentrat. 
Bolagets rötter sträcker sig tillbaka till 1987, vid den tidpunkten gick bolaget under ett 
annat namn och hade sitt säte i Kanada. Bolaget har varit aktiva i Sverige sedan 2003 och i 
januari 2010 flyttade verksamheten sitt säte från Kanada till Luxemburg, vid den 
tidpunkten bytte de även namn till Northland Resources S.A. Då Northland Resources S.A. 
är ett publikt aktiebolag regleras företaget således av rådande lagstiftning i Luxemburg. 
Northland Resources S.A. är koncernens moderbolag, vilket i sin tur äger operativa 
dotterbolag i Sverige och Finland. Stamaktierna i bolaget är noterade på Toronto Stock 
Exchange ("TSX") och Oslo Stock Exchange ("Oslo Børs").  
 
Företaget driver två utvecklingsprojekt i en stor och etablerad järnmalmsprovins. Projekten 
ligger i Kaunisvaara, Sverige, och Hannukainen, Finland. I början av 2013 förväntas 
Northland vara en producent och leverantör av järnmalmskoncentrat. Det primära fokuset i 
organisationen ligger för närvarande i att “sjösätta” projektet i Kaunisvaara. Genom att 
iordningställa driftsorganisationen möjliggörs produktion och leverans av höghaltig och 
högkvalitativ järnmalmkoncentrat i början av 2013. Driftsorganisationen är ett dotterbolag 
med namnet Northland Resources AB. Det är denna del av organisationen uppsatsen 
fokuserat vid och deltagande aktörer är involverade i såväl projektet som 
driftsorganisationen. Företaget står i dagsläget inför arbetet med val och implementering av 
ett övergripande affärssystem.  
 
“Vi har i dagsläget ingen långsiktigt hållbar lösning för ett affärssystem, det är ett jobb vi 

precis påbörjat.” - Lindström 
 
En första version av ett av de större och mer omfattande affärssystem, vilket finns på 
marknaden för affärssystem, implementerades i början av 2010. Detta system kommer 
framöver benämnas med det fiktiva namnet AFSY. Det fanns ett antal personer inom 
företaget med erfarenhet av och höga förväntningar på just detta system. Dessa köpte därför 
in affärssystemet utan att definiera processer eller upprätta kravspecifikation och som Berg 
uttrycker det: “utan att tänka på framtiden”. Affärssystemet implementerades vidare utan 
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utgångspunkt i svenska regelverk. Personerna ansvariga för val och implementering av 
affärssystemet finns numera inte kvar i företaget och en ny VD har tillträtt. I augusti 2010 
togs beslut att göra om implementeringen vilken hade genomförts fyra månader tidigare, 
förändring av räkenskapsår samt koncernvaluta var faktorer vilka påverkade beslutet. 
Företaget övervägde att byta ut AFSY mot något helt annat system då det fanns ett 
missnöje med det implementerade affärssystemet. Tiden var dock knapp och företaget insåg 
att de inte skulle hinna upprätta en kravspecifikation eller genomföra en ny upphandling, 
därför togs beslutet att göra om implementeringen av AFSY. Företaget implementerade en 
förenklad version och idag ligger endast ekonomihantering och inköpsfunktionen i AFSY. 

4.2 Observationer  
Företagets Nordiska huvudkontor ligger beläget i ett område i anslutning till en företagsby, 
Aurorum Science Park, samt Luleå tekniska universitet. Företagets besökare välkomnas i 
entrén av en receptionist och det finns en yta med sittplatser där besökare kan slå sig ned. 
”Entreprenören” är en av de tidningar vilka finns tillgängliga att läsa för de besökare som 
väntar. Företagets fika- och lunchrum återfinns i direkt anslutning till entré där även 
besökare har möjlighet att inhämta kaffe eller annan dryck. Företagets ekonomifunktion har 
kontor en trappa upp och övriga anställda sitter dels i slutna kontor och dels i ett öppet 
kontorslandskap. Aktörerna tilltalar varandra på ett informellt sätt och använder även 
stundtals smeknamn. Aktörernas klädsel är avslappnad och något informell, jeans och 
skjorta är vanligt förekommande.  

4.3 Företagets situation  
För att kartlägga de situationsfaktorer vilka påverkar företaget har företagets situation 
diskuterats med aktörerna. Aktörernas upplevelser är uppdelade i omgivning och 
organisation enligt uppsatsens analysmodell.  

4.3.1 Omgivning  
Externa krav och påtryckningar påverkar organisationen. Berg berättar att företagets stora 
investeringar innebär ett stort ansvar. Företaget upplever att det ställs oerhört höga krav på 
företaget från olika intressenter att leverera all typ av information, speciellt med tanke på 
att företagets verksamhet inte är igång i dagsläget. Sjögren berättar att då företaget är ett 
publikt aktiebolag finns legala krav på information vid vissa givna tidpunkter. Berg 
poängterar att viktiga faktorer i företagets omgivning är myndigheter, samt andra externa 
intressenter och aktörer vilka är kritiska för projektets genomförbarhet, exempelvis banker. 
En viktig del i detta är enligt Berg, Holmgren och Karlsson de tillstånd vilka är kritiska för 
att företaget ska kunna bedriva verksamheten. Holmgren menar att företaget därför redan 
från start arbetat proaktivt för att undvika problem med tillstånd när företaget väl är i drift. 
Berg och Holmgren menar att vid sidan om legala tillstånd från myndigheter, påverkas 
företaget i hög grad av den omgivning och det samhälle vilket företaget verkar i. Holmgren 
upplever den industri vilken företaget verkar inom som föränderlig och mycket dynamisk 
men samtidigt innehåller den också starka konservativa inslag. Holmgren och Karlsson 
menar att företaget även påverkas av externa krav rörande arbetsmiljö, då lagar samt 
föreskrifter ska följas. En dålig arbetsmiljö kan även leda till problem med att finna 
kompetent personal i framtiden, menar Karlsson.  

4.3.2 Organisation 
De två senaste åren har företaget utvecklats kraftigt och det primära fokuset ligger i 
dagsläget på den driftsorganisation vilken är under uppstart i Kaunisvaara.  
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“Vi är i ett väldigt expansivt skede idag och har egentligen ingen traditionell 

driftsorganisation på plats. Vi jobbar med att komma dit, vi saknar en del och har mycket 
att jobba med.” - Lundgren 

 
För närvarande kan den övergripande organisationen väldigt förenklat delas upp i två delar, 
projektet och driftsorganisationen. Berg, Lundgren, Sjögren, Lindström och Holmgren 
menar att det finns en organisationsstruktur men då företaget växer kraftigt befinner sig 
organisationskartan i ständig naturlig förändring. Den ständiga förändringen anses bero på 
det expansiva skede företaget befinner sig i och den rekrytering vilken sker till 
driftsorganisationen. Lindström menar att strukturen kommer att förändras och förfinas 
över tid. Lundin anser att förändringen från projekt till drift kommer innebära stora 
förändringar i struktur. Berg och Sjögren hänvisar till att ständig förändring ligger i 
projektets natur.  
 

“Allt går jättefort jämfört med hur det är i normala fall. När organisationsstrukturen 
fastställts och alla tittat på den och tyck till, då har den förändrats igen.” - Berg 

 
Berg berättar att det inte finns någon styrgrupp för att hantera frågor runt arbetet med 
organisationen och upplever inte situationen som sammanhållen. Behov upptäcks och 
åtgärdas, men Berg upplever att perspektivet är kortsiktigt och företaget har inte tid att 
blicka bakåt i tiden för att utvärdera olika alternativ. Aktören berättar dock att det finns en 
genomarbetad bemanningsplan och organisationsstruktur för driftsorganisationen. 

 
“Extremt svårt att lyfta blicken, det har handlat mycket om att släcka eldar och hantera 

situationen vi befinner oss i för stunden.” - Berg 
 
Berg upplever att alla krav och utmaningar vilka kommer med projektet, leder till att 
företaget har svårt att lyfta blicken och arbeta strategiskt för att förbereda ett driftsläge, och 
poängterar att tiden är en kritisk faktor. Sjögren menar att företaget skapar processer 
samtidigt som de lever i dem. För att få en överblick och klarare bild sker nu en 
processkartläggning berättar Sjögren. Sjögren anser dock att det är svårt tänka sig hur 
situationen kommer se ut om ett år. Lindström, Karlsson och Svensson anser att rutiner och 
processer till viss del bör vara definierade. De mest grundläggande processerna och 
rutinerna bör definieras, men individuella anpassningar bör arbetas fram av ansvariga inom 
driftsorganisationen. Berg menar att det ligger stora utmaningar att tydligt definiera 
processer. Aktören menar att det är viktigt att detta arbete sker tvärfunktionellt men ser 
även en utmaning med att få samtliga delar av organisationen att arbeta gemensamt med 
detta. Berg anser att det är viktigt med en uttalad strategi, en tydlig röd tråd från ledning hur 
företaget ska nå ett driftsläge, men även att resurser finns tillgängliga i form av anställd 
personal och/eller konsulter. 
 
Det råder skilda meningar i företaget om den eventuella utmaning vilken följer med 
övergång från projekt till drift. Berg anser att det innebär en stor omställning för samtliga 
medlemmar inom organisationen, en organisatorisk förändring där arbetsuppgifterna 
påverkas. Den stora utmaningen ligger i att förbereda organisationen på alla områden för att 
kunna hantera ett produktionsläge. Lindström menar att samordningen mellan projekt och 
drift inte har fungerat pga. bristande kommunikation, vilket nu åtgärdas för att skapa en bra 
övergång mellan projekt och drift. Överlämnande av projekt till driftsorganisation är enligt 
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Lindström svårt i alla företag, speciellt i ett nystartat företag. Aktören påpekar vikten av en 
smidig övergång där personal i driftsorganisationen ges möjlighet till synpunkter samt 
justeringar och en känsla av kontroll. Enligt Lundin och Karlsson innebär förändringen 
enorma utmaningar.  
 
Holmgren anser däremot att det är skönt att begreppen reds ut, då aktören upplever 
skillnaden mellan projektet och företaget i övrigt varit oklar och aktören upplever att 
väldigt mycket fokus legat vid projektet. Holmgren menar att då företaget är på väg från en 
tidsbegränsad aktivitet till en organisation i fortvarighet är en viktig faktor att fungerande 
rutiner finns på plats. Svensson ser heller inga problem med projektets färdigställande och 
överlämning till driftsorganisationen, utan ser detta som olika faser och olika roller. Enligt 
aktören är inte befintligt affärssystem anpassat för att fungera bra för behoven i en framtida 
driftsorganisation, vilket enligt Svensson skulle kunna innebära problem om företaget 
fastnar i ett system vilket blir väldigt svårt och dyrt att anpassa eller bytas ut. 
 
Både Holmgren och Lundin poängterar vikten av flexibilitet då företaget befinner sig i en 
föränderlig och dynamisk industri. Lundin menar att det är ett måste då förändring är 
återkommande. Även Berg anser att verksamheten är föränderlig och reflekterar över sin 
egen arbetsroll vilken förändrats med företagets utveckling. Sjögren upplever att 
arbetsuppgifterna varierat kraftigt under tiden sedan anställning och att arbetet sker 
informellt i en “platt” struktur. Lundin menar att då företaget är ett projektbolag under 
uppbyggnad, innebär detta av naturliga skäl ett annat sätt att arbeta på. Aktören ser en stor 
skillnad på vad yrkesrollen innebär vid jämförelse med företag med en löpande verksamhet. 
Karlsson menar att då organisationen inte är uppbyggd än blir arbetsuppgifterna bredare 
och fler. Holmgren berättar om sin roll vilken är föränderlig och tudelad. Sjögren upplever 
företaget som mindre strukturerat än mer etablerade företag, mycket handlar för tillfället 
om att lösa problem vilka uppstår. Aktören är något osäker på sin officiella titel, då 
förändring är en del av vardagen. 

4.4 Affärsmodellen   
Då uppsatsen avgränsats till delar av affärsmodellen är det endast värdeerbjudande, 
nyckelresurser, nyckelaktiviteter och nyckelpartners vilka presenteras. Det råder hög grad 
av överensstämmelse mellan aktörerna om deras värdeerbjudande, de skiljer sig dock åt 
gällande vilken/vilka deras nyckelresurser är. Sjögren är osäker på om företaget har en 
definierad affärsmodell men samstämmer med övriga aktörers svar på frågan om 
värdeerbjudande.  

4.4.1 Värdeerbjudande 
Northland erbjuder en produkt till sina kunder, vilken är ett höghaltigt och högkvalitativt 
järnmalmskoncentrat. Produkten går att differentiera i viss mån enligt Lundin och det unika 
med Northlands produkt är just dess höga järnhalt. 
 

“Man kan tycka att vadå järnmalm, järnmalm som järnmalm. Men det är väldigt stor 
skillnad på olika sorters järnmalm och hur malmen kan användas.” - Lindström 

 
Lindström poängterar att med hög järnhalt så följer det per automatik låg andel 
föroreningar och att den höga halten kommer med sättet företaget processar malmen på. På 
grund av dessa egenskaper anses produkten vara en premium produkt. Berg anser såväl som 
övriga intervjuade aktörerna att dessa egenskaper är centrala och det är det som gör 
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företaget konkurrenskraftigt. Berg tillägger även att deras produkt har vissa specifika 
förutsättningar för slutanvändaren då Northland maler den förhållandevis fint, därav 
benämns produkten ibland Pellets-feed, vilket i slutändan gör den nischad. 
 
Lundin förklarar att det råder ett “just-in-time” tänk hos såväl deras kunder som hos dem 
själva, då det verkar inom processindustrin. Ingen vill ha lagervaror och då den råvara 
Northland producerar ingår i kundernas produktionslina är det viktigt att hålla deras 
leverantörslöften. Även Lindström och Karlsson poängterar vikten av att hålla deras 
leverantörslöften, att de måste leverera det som de har åsatt att leverera och i rätt tid och till 
rätt kostnad.  
 
“Viktiga element i kontrakten med våra kunder är mängd och fördelningen över året. Det 

är viktigt ur vår synpunkt att det är en jämn skeppningstakt så lager inte byggs under vissa 
perioder för att sedan skeppa stora mängder under kort tid, det ska vara en jämn 

avhämtning.” – Lindström 

4.4.2 Nyckelresurser 
Det värdeerbjudande Northland erbjuder sina kunder kräver nyckelresurser. Precis som 
Berg väljer att poängterar är malm en självklar förutsättning för Northlands verksamhet och 
med denna utgångspunkt har intervjuerna fokuserat vid nyckelresurser förutom 
mineralfyndigheten. Vilka som aktörerna valt att framhäva presenteras vidare. 
  
För att möjliggöra “sjösättningen” av projektet i Kaunisvaara samt för att hålla en god 
produktion och produktivitet, är företaget i behov av rätt kompetens. Kompetens hos 
Northlands anställda men även hos leverantörer samt externa konsulter, lyfts fram av Berg, 
Karlsson och Lindström. Karlsson väljer att poängtera att personalen är den viktigaste 
resursen och Berg anser att det är av vikt att personalen är engagerad och motiverad. 
Lindström menar att när det kommer till planering och logistiska frågor är det yttersta att 
det är rätt person på rätt plats, och poängterar även att rätt kompetens handlar om kunskap 
och erfarenhet.   
 
Väl i produktion krävs enligt Berg och Svensson resurser i form av maskiner. Berg 
förklarar det som en effektiv produktionsapparat som är rätt utifrån den brytningsteknik 
företaget väljer att använda sig av. 

 
”Det första som behövs är en mineralfyndighet. Sen behöver vi olika resurser som 

maskiner, personal, ett anrikningsverk (malmförädlingsverk) och vi behöver en 
transportkedja, en logistik så vi kan leverera produkten.” – Svensson 

  
Utöver rätt produktionsapparat lyfter Berg och Svensson fram system som en viktig resurs, 
där Berg menar att företagets logistiska utmaningar ställer krav på systemstöd och att det är 
en kritisk framgångsfaktor. Svensson poängterar vikten av system och tillgången till rätt 
information, för att exempelvis kunna planera och styra produktionen.  
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4.4.3 Nyckelaktiviteter 
För att ta tillvara på de resurser företaget har krävs nyckelaktiviteter. Det är hög grad av 
överensstämmelse bland aktörerna om att de centrala aktiviteterna i företaget är 
gruvbrytningen samt logistikkedjan. 
 
”Vi bryter malm, förädlar den och säljer till kunder på olika ställen i världen” - Holmgren 
 
Lundin samstämmer med detta och förklarar att företaget bygger en gruva, där en råvara 
hämtas upp vilken egentligen får ett värde först när den hamnar hos kund. Lundin 
poängterar sedan att det krävs en logistikkedja för detta och bygget av logistikkedjan är det 
viktigaste företaget har just nu, förutom gruvan. Lundgren samstämmer med Lundins åsikt 
om vikten av logistiken och lyfter även fram vikten av att logistikkedjan är effektiv till så 
låga kostnader som möjligt. 
  

“Det är stora mängder material och det handlar om att flytta det så effektivt som möjligt 
till så låga kostnader som möjligt. Givetvis bryter vi den också men det stora är att flytta 

malmen.” - Lundgren 
  
Även Lindström anser logistiken vara oerhört viktig och framhåller att logistiken inte börjar 
i verket utan den börjar redan i gruvan, Lindström anser att det är logistik hela vägen från 
det att företaget bryter i gruvan till dess att den kommer fram till hamn och är redo att 
skeppas vidare. 
  
“Logistiken är nyckeln till do-or-die, den är oerhört viktigt … Det gäller att vi försöker ha 
en så jämn produktion, transport, avhämtning från Narvik som det bara är möjligt. Är det 

så att den inte går att hålla jämn, så ska vi veta om det i förväg så att vi kan parera det och 
det gäller alla led i kedjan.” - Lindström 

 
Berg menar att det finns enorma logistiska utmaningar vilka ställer stora krav på 
systemstöd, där Berg nämner distribution, produktionsplanering, lagerhantering som några 
exempel för dem vilka behöver systemstöd och sammanfattar det som allt från produktion 
till hela logistikkedjan. Vilket Berg är övertygad om är en oerhört kritisk framgångsfaktor. 
Lundin menar att det huvudsakliga syftet med ett affärssystem är den förutsättningen det 
ger för att företaget ska kunna hållas ihop. 

4.4.4 Nyckelpartners 
Företaget använder sig av partnerskap för att möjliggöra projektets färdigställande och 
kommer använda sig av partners för transporter när de väl är i produktion. På frågan om 
företaget är beroende av externa aktörer svarar Berg att projektorganisationen har ett stort 
samordningsansvar, men att utförandet av byggnationen i Kaunisvaara och implementering 
av affärssystem och andra systemstöd faller i mångt och mycket på konsulter. 
 
“Det ligger i sakens natur då vi är ett ungt företag vilket ställer höga krav på konsulter och 

leverantörer som vi jobbar med. Utan kompetent folk runt omkring oss skulle vi vara 
väldigt illa ute.” - Berg 

 
Även Holmgren talar om behovet av konsulter och att det är en strategisk fråga om vad 
organisationen själv kan ta hand om. Lundin menar att bolaget inte sitter på alla nödvändiga 
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resurser själva utan det är upp till dem att köpa in dessa resurser, det kan exempelvis vara 
logistiksystem eller borrkompetens, och för dessa inköp krävs inköpskompetens. 
 
Logistiken lyfts fram som en av nyckelaktiviteterna i företaget vilken till viss del kommer 
utföras genom samarbetspartners. Lundgren förklarar att de själva kommer ta hand om 
transporterna inom gruvområdet och att underentreprenörer kommer stå för förflyttning 
utanför området. 
  

“Vi är väldigt måna om ett bra samarbete med aktörerna i logistikkedjan. Vi gör 
investeringarna i logistiken, men vi ser att driften ska vara ett samarbete.” - Berg 

4.5 Affärssystemet  
Ett delsyfte med denna uppsats är att identifiera kritiska framgångsfaktorer för förberedelse 
av införande av ett affärssystem. Aktörernas åsikter är strukturerade enligt de kritiska 
framgångsfaktorerna vilka ingår i analysmodellen. 

4.5.1 Kultur och struktur 
Berg, Lundgren samt Sjögren upplever att företaget består av separata öar när det gäller 
arbetet med affärssystem, då delar av organisationen har gjort sina egna utvärderingar och 
köpt olika typer av system utan samordning. Samtliga aktörer har en tidigare erfarenhet av 
olika affärssystem och vissa aktörer har även kommit i kontakt med affärssystemet AFSY i 
tidigare arbeten. Det finns dock flertalet negativa uppfattningar om AFSY och om 
affärssystem i allmänhet inom företaget. Lundgren menar att flertalet inom företaget även 
har svårt med att acceptera datorer och system.  
 

“Det ett visst motstånd inom organisationen mot nya saker och nya system som man inte 
jobbat med innan” - Lundgren 

 
Sjögren hänvisar till det befintliga affärssystemets dåliga rykte inom företaget. Holmgren 
har inte stött på AFSY tidigare men har ändå en stark uppfattning om att det är riktigt 
krångligt. Följande citat är svar på frågan vad Lindström tänker på när denne hör ordet 
affärssystem: 
 
“det första jag tänker på när jag hör ordet affärssystem är det stora, mastodontlika, dåliga 

exempel på ett affärssystem som många väljer och som man sedan ångrar för tid och 
evighet när man har valt och det är ju [AFSY].” - Lindström 

 
Två av aktörerna, Berg och Lundgren menar att det ofta finns ett motstånd mot 
affärssystem oberoende av företag och system. Berg menar att det skulle bli en svår 
situation inom företaget om affärssystemet AFSY skulle väljas som ett övergripande 
affärssystem, då delar av organisationen redan valt andra alternativ. Sjögren poängterar att 
då företaget är projektdrivet och därmed väldigt föränderlig är inte AFSY det optimala 
systemet och menar att systemet blir svårhanterligt. Aktören menar att då fokus skiftar från 
projekt till drift ställs helt andra krav på processer vilket innebär stora förändringar i 
system.  Lundgren anser att affärssystemet inte “hänger med” då företaget växer väldigt 
mycket och väldigt fort. Sjögren menar att en viss mognad inom organisationen är viktigt 
vid arbetet med affärssystem och berättar att det finns behov av ett system i projektfasen, 
men det är svårt att blicka förbi projektet och se vilket system som är lämpligast i ett 
driftsläge. 
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4.5.2 Projekt 
Lundin, Lundgren och Lindström berättar att ett affärssystem måste vara på plats till inom 
en mycket snar framtid. Företaget befinner sig under tidspress och Berg tror företaget 
kommer behöva ta några genvägar vid arbetet med affärssystemet. Tiden framställs som en 
kritisk faktor vid arbetet med affärssystem inom företaget. 

 
“... det är en jävligt tuff tidsplan.” - Lindström 

 
Företaget har i dagsläget inte någon uttalad strategi för hur företaget ska hantera och arbeta 
med informationstekniska frågor och har heller ingen utsedd IT-chef. De tillfrågade 
aktörerna menar att någon med ett strategiskt ansvar över systemfrågor har saknats och de 
fyra aktörerna Berg, Lundgren, Sjögren och Lindström ser vikten av en ledare vilken antar 
ett mer övergripande och långsiktigt perspektiv för arbetet med affärssystem. En av 
aktörerna i denna uppsats framhävs som den med ledarrollen för arbetet med affärssystem 
inom organisationen. Enligt aktörerna har denne antagit ett helhetsperspektiv och initierat 
arbetet med att definiera en strategi samt utveckla en gemensam syn på arbetet med 
affärssystem. Aktörerna framhäver vikten av att arbetet genomsyrar hela organisationen 
och att alla ser detta arbete som en viktig del i verksamheten. Lundgren menar att det ligger 
en stor utmaning i att få alla medlemmar i organisationen att dra åt samma håll, men att det 
är grundläggande för att kunna lyckas med ett affärssystem. I dagsläget är det 
ekonomiavdelningen vilken är inblandad i arbetet med affärssystemet, vilket sker parallellt 
med deras ordinarie arbetsuppgifter. Enligt Lundin, Berg och Lindström är det viktigt att 
skapa en projektgrupp vilken inkluderar personer från andra delar av organisationen. 
Lindström menar att projektet kommer att kräva medlemmarnas fulla uppmärksamhet. 
 

“Det är ett gigantiskt jobb och det sysselsätter och stressar folk även i väletablerade 
företag.” - Lindström 

 
Svensson och Karlsson beskriver att de har erfarenhet sedan tidigare från företag vilka 
infört nya system för uppföljning vilka har varit tillrättalagda för att tillgodose 
ekonomiavdelningens behov och inte användarnas önskemål. Karlsson beskriver sina 
tidigare erfarenheter enligt följande citat;  
 

“Ekonomerna har fått sina behov tillfredsställda, men det är inte säkert att det har hjälpt 
oss.” - Karlsson 

 
Aktören menar dock att i detta företag kommer det byggas upp på ett annat sätt. Svensson 
menar att driftsidan kommer försöka vara med och påverka utvecklingen så systemen 
anpassas efter deras önskemål. Aktörernas uppfattning om affärssystemets omfattning 
skiljer sig något åt bland de tillfrågade, dels när det gäller de moduler vilka ska inkluderas 
och dels om företaget bör ha en och samma systemleverantör för samtliga delar. Sjögren 
anser att det är bäst att inte försöka satsa på att bygga in alla processer på en gång, utan 
genomföra implementeringen stegvis och koppla på processer eftersom. Lundgren menar 
att så många processer som möjligt bör integreras i systemet, men om det är i från samma 
systemleverantör spelar ingen roll. Huvudsaken är att systemen kommunicerar med 
varandra. Lindström menar däremot att en leverantör bör väljas till samtliga moduler. 
Främsta skälet till att Lindström menar att det ska vara samma system är för att underlätta 
kommunikationen mellan modulerna oavsett när uppgradering sker. Om allt är i ett och 
samma system uppgraderas samtliga moduler vid ett uppgraderingstillfälle. Sjögren menar 
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att en viktig faktor är att företaget delegerar ansvar för specifika processer till medarbetare, 
att någon internt kan processen och är ansvarig för den. Då man ansvarar för en viss 
process byggs en kunskap upp vilket Sjögren tror leder till tankar om förbättringsåtgärder. 

4.5.3 System och processer 
I dagsläget ligger företagets inköpsfunktion samt ekonomifunktion i affärssystemet AFSY, 
dock med vissa problem. Lundgren menar att inköpssystemet inte fungerar överhuvudtaget. 
Sjögren menar att problem med inköpsprocessen ligger i att systemet inte används som 
tänkt då definierade rutiner sällan följs och systemet justeras i efterhand. 
 
“det händer ofta att det beställs saker och i efterhand funderar man på hur det ska fixas till 

i systemet.” - Sjögren 
 
Anledningen till detta anses vara dels att det inte blir några konsekvenser om rutiner inte 
följs och dels att allt administrativt arbete tar tid. Sjögren anser att då företaget är 
projektdrivet ökar utmaningen med att få alla att arbeta enligt fastlagda processer. Då tid är 
en viktig aspekt för ett projekt, skapas incitament till genvägar. Även Karlsson samt 
Lundgren lyfter snabbheten som en viktig faktor för att systemet ska anses som bra 
implementerat. Ekonomimodulen beskrivs av aktörerna som fungerande, dock med vissa 
problem. Lundgren beskriver ekonomisystemet som tidskrävande och tungrott men att det 
fungerar någorlunda tillfredsställande. Berg menar att systemet fungerar bra men att det 
finns nackdelar med systemet. Företaget har idag inget övergripande affärssystem. 
Affärssystemet AFSY används som ett redovisningssystem och företaget utnyttjar därför 
inte systemets fulla potential. Samtliga aktörerna utom Karlsson, använder ord som 
komplicerat, tidskrävande och/eller tungrott för att beskriva AFSY. Systemet upplevs som 
svårt att göra förändringar i och är enligt aktörerna konsultdrivet, vilket medför att det 
också är ett dyrt system att underhålla. Lundin anser även att det är byggt för stora företag 
med många produkter/verksamheter.  
 
Fem av aktörerna, Lundin, Berg, Lundgren, Sjögren och Lindström anser det viktigt att 
företagets processer identifieras. Lundin beskriver att en ordentlig processmappning av 
företaget ska genomföras. Lundin understryker att det är av stor vikt att processerna 
identifieras och att företaget frågar sig hur processerna kommer se ut när företaget väl har 
gått i full produktion. Aktörerna menar att företaget måste titta på vad som faktiskt görs i 
bolaget, se till helheten och bryta ner det i mindre delar och en del i detta är att identifiera 
processer i bolaget. Sjögren menar att det även är viktigt att företaget definierar vad, hur 
och till vem företaget säljer när företaget nu står inför valet av systemstöd. 
 

“ett bra affärssystem handlar om hur väl implementerat och avstämt affärssystemet är i 
förhållande till sin affärsprocess, från ax till limpa” - Berg 

4.5.4 Vision och mål 
En strategi för hur företaget ska arbeta med frågor vilka rör affärssystem framhävs som en 
viktig punkt av Lundin, Berg, Lundgren och Sjögren. Lundin framhäver även att en 
grundläggande del är att förstå strukturen på artiklar, kunder, leverantörer och ingående 
steg i verksamheten. Affärssystemet är hjärtat i affärsverksamheten enligt Lindström. 
Affärsmodellen lyfts fram av Lundin som en viktig faktor vid arbetet med affärssystem. 
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“För varje affärssystem, eller för varje sådant här beslut man fattar kring affärssystemet, 
måste man ha klart för sig vilken affärsmodell bolaget har” - Lundin 

 
Lundin beskriver det som viktigt att en kravspecifikation arbetas fram utifrån processer och 
baserat på affärsmodell och strategi. När företaget sedan kommer till punkten för 
implementering bör ett projekt startas för detta. Enligt Lundin är det av vikt att förankra 
projektet i organisationen så alla vilka ska jobba i det också förstår varför och hur det ska 
gå till. Berg lyfter vikten med att affärssystemet integreras som en del i den dagliga 
verksamheten.  
 

“Affärssystemets roll är att vara osynligt.” - Berg 
 
Lundin, Berg, Lundgren och Sjögren menar att det är viktigt att definiera syftet med ett 
affärssystem för att skapa en förståelse inom organisationen. För att lyckas med arbetet med 
affärssystem måste organisationens medlemmar enligt aktörerna förstå varför ett 
affärssystem ska implementeras och användas i verksamheten. Arbetet med att skapa 
acceptans till affärssystemet lyfts fram av Lundgren som en viktig faktor för att lyckas med 
att få alla att dra åt samma håll. För att skapa acceptans måste företaget tänka på enkelhet i 
användandet och samtidigt anpassa företaget till den IT-mognad omvärlden kräver. 
Karlsson berättar att denne på en tidigare arbetsplats ibland kontrollräknade kalkyler för att 
säkerställa att dessa var korrekta. Aktören menar att numer ser inte användare om det är 
något fel i systemet, då användarna inte vet vad systemet gör egentligen. 
 
På frågan vad som kännetecknar ett bra affärssystem, svarar Lundgren, Lundin, Holmgren, 
Karlsson och Lindström att det är viktigt att affärssystemet är användarvänligt. Utbildning 
ses som en viktig del för att uppnå detta. Lundgren menar att det är viktigt att göra det så 
bra som möjligt för människorna vilka arbetar inom organisationen, i syfte att minska 
irritation och stress. Ett bra affärssystem effektiviserar, det skapar inte mer arbete. 

4.5.5 Hantering av personalresurser  
Sjögren menar att ledningens stöd spelar en viktig roll i att få organisationens medlemmar 
att arbeta i systemet utan genvägar och följa de arbetsprocesser vilka är fastlagda. 
Utbildning lyfts fram som en viktig faktor vid arbetet med affärssystem av sex av 
aktörerna, Lundin, Lundgren, Sjögren, Lindström, Svensson och Karlsson.  Sjögren lyfter 
bristen på tid till utbildning i systemet som en viktig faktor för varför det i dagsläget inte 
fungerar som det ska. För att skapa acceptans för ett nytt system anser Lundin och 
Lundgren att en förståelse för systemet och vad systemet gör är viktigt. Delaktighet är en 
annan konsekvens av utbildning som lyfts fram av Svensson. 
 
“Dessa system är verktyg som var och en av de anställa, oberoende av vilken position man 

har, måste kunna använda.”- Svensson 
 
Lundin betonar att då företaget kommer att växa fort under en mycket kort tid, ställs stora 
krav på att företaget utbildar och informerar anställda om hur arbetet med affärssystemet 
ska fungera. Aktören poängterar att tiden är en oerhört kritisk punkt.  
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4.6 Sammanfattning av empiri  
Sammanfattningsvis presenteras den empiriska data vilken analyseras i nästkommande 
kapitel, se Figur 6. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 6 Sammanställning empirisk data 
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5 Analys  
 

I detta kapitel analyseras insamlad data, vilken presenterats i föregående kapitel. Detta för 
att beskriva och förstå hur och varför, organisationer förbereder sig inför val och 
implementering av affärssystem. Empirin har applicerats på uppsatsens analysmodell, se 
kapitel 2.5. Kapitlet är strukturerat enligt samma upplägg som den presenterade empirin. 
De olika aktörerna vilka intervjuats bidrar med olika delar och skapar den sammanlagda 
bilden över företagets verklighet, vilken analyseras i detta kapitel. 

 

5.1 Situationen   
För att kunna förbereda sig inför val och implementering av affärssystem kan företagets 
situation identifieras. Detta för att motverka Chens (2001) påstående om att många problem 
och en stor del av misslyckanden med implementering av affärssystem kan tillskrivas 
otillräcklig planering före en implementering. En identifiering av situationen kan underlätta 
den nödvändiga planeringen. 

5.1.1 Omgivning 

Företagets bransch beskrivs som dynamisk men med starka konservativa inslag. 
Dynamiken kan kopplas till Mintzbergs (1979) beskrivning av omgivning som dynamisk 
eller stabil. Enligt Mintzberg (1979) kan en snabb förändring i företagets storlek skapa 
dynamik, då en snabb tillväxt kan introducera instabilitet i strukturen. Företaget har 
expanderat kraftigt på kort tid och det framkommer att aktörer upplever det svårt att blicka 
fram i tiden vilket kännetecknar en dynamisk miljö i enlighet med Mintzberg (1979). En 
dynamisk miljö kan försvåra en organisations möjlighet att förutse framtida förhållanden 
(Mintzberg 1979). Det är viktigt att poängtera att en dynamisk omgivning handlar om att 
den är oförutsägbar, inte att den är förutsägbart varierande (Mintzberg 1979). Dynamiken 
vilken företaget upplever är kopplat till instabilitet i organisationsstruktur som en följd av 
kraftig tillväxt och behöver således inte vara konstant. Ålder och mognad är en annan 
aspekt vilken analyseras nedan, kopplat till organisation. En dynamisk omgivning följs av 
en mer flexibel struktur (Mintzberg 1993). Strukturen beskrivs av företaget som just 
föränderlig och flexibel. De starka konservativa inslagen, förklaras av de stora 
investeringarna vilka krävs för att bedriva verksamhet. Företaget är föremål för externa 
påtryckningar och verksamhetens art innebär krav på en mängd tillstånd från myndigheter 
samt riklig information till andra intressenter.  Företaget utsätts för extern kontroll vilket är 
en maktfaktor vilken påverkar organisationen (Tosi 1992, Mintzberg 1993). Denna 
konservativa sida kan kopplas till att delar av organisationens beteende är förutsägbart och 
standardiserat, vilket kan tyda på en mekanistisk struktur i enlighet med Mintzberg (1993).  

5.1.2 Organisation 

Företaget befinner sig i ett expansivt skede och har i dagsläget ingen verksamhet i 
driftsorganisationen. Strukturen är informell och flexibilitet framhävs som en viktig 
egenskap. I dagsläget beskrivs företagets struktur som väldigt föränderlig och arbete sker 
på ett icke-standardiserat sätt. Detta kan kopplas till beskrivningen av en organisk 
organisation enligt Tosi (1992) och Mintzberg (1993). Företagets organiska struktur kan 
förklaras av företagets ålder, då ett omoget företag ofta kännetecknas av en organisk 
struktur (Mintzberg 1993). De observationer vilka presenterats tyder på en öppen och 
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informell kultur inom företaget. Språket är informellt och klädseln en aningen avslappnad 
och arbete sker delvis i ett öppet kontorslandskap. Detta tillsammans med företagets 
förklaring att de upptäcker behov inom organisation och att dessa löses allt eftersom de 
uppstår, stärker synen på organisationen som organisk då Mintzberg (1979) menar att 
organiska organisationer karakteriseras av informella relationer och att behov hanteras när 
de uppkommer. Mycket av arbetet inom företaget upplevs som kortsiktigt och det är svårt 
att lyfta blicken och tänka långsiktigt. Företaget har svårigheter att förutsäga framtiden då 
organisationsstrukturen beskrivs som föränderlig och framtiden beskrivs som svår-
definierad. Detta kan vara kopplat företagets ålder enligt Mintzberg (1993). Aktörernas 
yrkesroller förändras och titlar är aningen diffusa, ålder kan således vara en förklaring på 
den oförutsägbarhet vilken företaget beskriver. Företaget utsätts även för externa krav på 
information på grund av verksamhetens kapitalintensitet och art. Tillstånd krävs av 
myndigheter för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet, vilket påverkar företaget 
och tyder på att företaget samtidigt har en mekanistisk struktur i enlighet med Tosi (1992) 
och Mintzberg (1993). 
 
Hedberg och Jönsson (1978) menar att det i föränderliga miljöer är viktigt med 
destabiliserande komponenter inom företag. Med dessa löper företag mindre risk att bli för 
okänsliga för förändringar i omgivning. Affärssystem anses filtrera bort en stor del 
osäkerhet och följaktligen kan även viktiga förändringssignaler från omgivningen filtreras 
bort (Hedberg och Jönsson 1978). Sålunda kan det vara av fördel att företaget har 
komponenter inom företaget vilka är under förändring och inte fastställda. Företagets 
organisationsstruktur kan vara exempel på detta, då föränderligheten kan agera en 
påminnelse om den föränderliga miljö företaget befinner sig i.  
 
Baserat på situationsteori och Mintzbergs (1979) strukturella typer, diskuterar Morton och 
Hu (2008), relationen mellan affärssystemets karaktärsdrag och organisationsstruktur. 
Morton och Hu (2008) föreslår att affärssystem passar bättre med vissa organisationstyper 
än andra. Författarna föreslår vidare att mogna, större, massproducerande företag med en 
stabil omgivning, har en högre grad av överensstämmelse med affärssystem och lyckas 
därför bättre med en implementering än motsatsen. Motsatsen, företag med mycket liten 
formalisering av beteende eller standardisering av arbetsprocesser, kan enligt Morton och 
Hu (2008) stöta på betydande motstånd, vid implementering av ett standardiserat 
affärssystem. Beskrivningen av fallföretagets struktur kan tyda på att företagets operativa 
del är av en mer mekanistisk natur, frånskilt från den resterande mer organiska 
organisationen. Enligt Morton och Hu (2008) kan den organisatoriska strukturen för 
driftsdelen ha en hög grad av överensstämmelse med ett affärssystem. Företaget består i 
dagsläget av en projektorganisation vilken arbetar med att färdigställa en driftsorganisation. 
Detta kan förklara att organisationen beskrivs som föränderlig och flexibel samtidigt som 
branschen kännetecknas som konservativ. Ett projekt kan kopplas till en dynamisk 
organisation då det är viktigt att strukturen kan svara på förändringar för att möjliggöra en 
effektiv projektorganisation (Kezsbom, Schilling och Edward 1989). En av företagets 
utmaningar är att förbereda organisationen inför driftsstart, där val och implementering av 
affärssystem är en del i denna förberedelse. Då företaget inte är i drift i dagsläget ska 
affärssystemet således överensstämma med en framtida situation. Överensstämmelse är ett 
dynamiskt begrepp, då både företag och omgivning förändras över tid (Hedberg och 
Jönsson 1978). Antaganden om viktiga egenskaper hos organisationer och i deras 
omgivning påverkar val och implementering av ett affärssystem (Hedberg och Jönsson 
1978). Detta tyder på att det är av vikt att företaget identifierar sin situation. Val och 
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implementering av det befintliga affärssystemet, AFSY, genomfördes utan att identifiera 
företagets dåvarande situation, vilket kan ha medfört att implementeringen misslyckades. 

5.2 Affärsmodellen 
I enlighet med Osterwalder m.fl. (2005), vilka anser att en affärsmodell är ett system i sig 
vilket visar hur bitarna av ett affärskoncept passar ihop, analyseras Northlands delar av 
affärsmodellen som en helhet, ett system. Analysen av affärsmodellen kommer således inte 
delas in i rubriker, vilket skett tidigare i uppsatsen. 
 
Northland erbjuder en något differentierad produkt, en premiumprodukt, vilken är ett 
höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat. Företaget möjliggör detta 
värdeerbjudande genom den process genom vilken malmen processas. Genom att processa 
den förhållandevis fin anses produkten uppnå de konkurrensfördelar precis nämnda och det 
innebär att företaget tar hand om vissa delar av det som deras kunder annars skulle vara 
tvungen att göra själv. Precis som Osterwalder och Pigneur (2010) framhäver är detta ett 
värdeerbjudande vilket kan liknas vid eventuella konkurrenters men vilket adderar extra 
värde och således löser kunders behov eller problem och gör att kunderna vänder sig till 
Northland. Osterwalder och Pigneur (2004) poängterar att ett värdeerbjudande är det 
aggregerade erbjudandet vilket erbjuds kund och det värdeerbjudande aktörerna hos 
Northland presenterar är koncentrerat till produktens kvalitéer och inte till exempelvis 
kundservice eller andra så kallade mervärden. För att Northland ska kunna leverera detta 
värde till kund sker dels gruvbrytning och förädling av malm i företaget, men den mest 
kritiska faktorn är logistikkedjan. Detta då det handlar om att flytta stora mängder material 
enligt det “just-in-time” tänk vilket råder i branschen, där det inte finns möjlighet att ha 
lager. De nyckelresurser vilka krävs för att leverera järnmalmskoncentratet är en 
mineralfyndighet, kompetent personal, effektiv produktionsapparat samt ett fungerande 
systemstöd. I enlighet med Osterwalder och Pigneur (2010) antar dessa resurser form som 
fysiska, intellektuella och humana. Nyckelresurser kan ägas av företaget själv eller köpas 
in/hyras av nyckelpartners (Osterwalder och Pigneur 2010). I ett inledande skede kommer 
Northland köpa in de resurser företaget inte besitter själva. Logistikkedjan och 
färdigställande av byggnationen i Kaunisvaara sker med hjälp av samarbetspartners. 
“Sjösättningen” av Kaunisvaara kräver framförallt kompetenta konsulter.  
 
I enlighet med Chesbroughs (2007) syn om att alla företag har en affärsmodell oavsett om 
den är uttalad eller ej, kan slutsatsen dras att Northland har en affärsmodell. Enligt 
Casadesus-Masanell (2011) är ett av de karaktärsdrag vilket karaktäriserar en god 
affärsmodell att den är självförstärkande, att dess olika delar stödjer varandra och inte är 
motsägelsefulla. Det råder överensstämmelse mellan de olika aspekter vilka presenterats 
om Northlands affärsmodell, de olika byggstenarna vilka behandlats och dess innehåll 
stödjer varandra och det värdeerbjudande vilket utlovas. Affärsmodell som ett system i sig 
visar hur bitarna av ett affärskoncept passar ihop (Osterwalder m.fl. 2005) och kan jämföras 
med den överensstämmelse vilken situationsteorin tar upp som ett centralt tema.   
 
Osterwalder och Pigneurs (2010) beskrivning att en affärsmodell är den logiska grund för 
hur en organisation skapar, fångar och levererar värde, går även att återkoppla till de 
aspekter Northland lyft fram vilka tillsammans ämnar uppnå just denna definition. 
Casadesus-Masanell och Ricart (2011) belyser även vikten av att beakta sina konkurrenter 
vid uppbyggnaden av en affärsmodell. Vilket kan antas att Northland gjort då det påpekats 
vid flertalet tillfällen att företaget är differentierade mot sina konkurrenter till följd av den 
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process företaget anammar efter brytning i gruvan. Om företaget har en definierad 
affärsmodell råder det oenighet om inom organisationen.  
 
Då omgivningen Northland befinner sig i beskrivs som dynamisk, kan denna miljö försvåra 
en organisations möjlighet att förutse framtida förhållanden (Mintzberg 1979). Vilket kan 
förklara den “spretighet” vilken råder om främst nyckelresurser, men även om det faktum 
att företaget trycker extra på logistik som nyckelaktivitet och inte gruvbrytning eller 
förädling. Logistiken är den del av organisationen där det vid tillfället legat stort fokus vid 
för att få igenom finansiering samt avtal med samarbetspartners. De faktorer vilka 
identifierats i företagets omgivning och organisation förklarar nödvändigtvis inte vad 
företaget faktiskt gör. De resurser företaget besitter sätts i relation genom ”vardagliga 
aktiviteterna” och resulterar i slutändan i den produkt eller tjänst kund erbjuds. Genom att 
identifiera företagets affärsmodell lyfts dessa aspekter fram, samt genom att identifiera dess 
komponenter ges en inblick i hur olika aktörer inom organisationen ser på företaget som 
helhet och vad företaget i slutändan skall åstadkomma oavsett nuläge. Affärsmodellen är ett 
följaktligen ett bra verktyg för att se på hur olika individer inom en organisation ser på 
verksamhetens olika aspekter och vilken mognad som finns genom eventuell insikt av 
helheten. Är affärsmodellen definierad alternativt kommunicerad väl, kan det påvisa om det 
finns mognad och förståelse i bolaget. Ur ett situationsteoretiskt perspektiv bör man se 
huruvida det råder överensstämmelse mellan dess komponenter, att den är självförstärkande 
och därav uppfyller ett av de karaktärsdrag vilket karaktäriserar en god affärsmodell.  
 
Resultaten tyder på en koppling mellan situation och affärsmodell, då företaget presenterar 
en affärsmodell vilken är baserad på den situation företaget befinner sig i. Då det är viktigt 
för Northland att affärssystemet fångar upp det företaget faktiskt gör, kan det även tyda på 
en koppling mellan affärssystem och affärsmodell då affärsmodellen förklarar företagets 
verksamhet i enlighet med (Osterwalder och Pigneur 2010). Osterwalder m.fl. (2005) 
menar att när affärsmodellen är definierad kan mjukvarubaserade program byggas upp för 
att underlätta ledares arbete, vilket även tyder på vikten av att ha en definierad affärsmodell 
när företag väl står inför förberedelse av affärssystem.  

5.3 Affärssystemet 
Nedan analyseras insamlad empiri kopplat till kritiska framgångsfaktorer enligt uppsatsens 
analysmodell.  Detta för att skapa en ökad förståelse för vilka framgångsfaktorer som är 
kritiska för fallstudieföretaget i förberedelserna inför val och implementering av 
affärssystem. 

5.3.1 Kultur och struktur 

Inom företaget identifieras en negativ inställning till affärssystem i allmänhet och befintligt 
system i synnerhet. Då arbetet med affärssystem saknat samordning och gemensam strategi 
har olika delar av organisationen köpt in egna system. Det framkommer även att det kan bli 
svårt att skapa en acceptans inom organisationen om befintligt system för ekonomi och 
inköp skulle väljas som ett övergripande affärssystem. Enligt Razmi (2009) beror acceptans 
av ett nytt system till stor del på kulturen i företaget. Företagets inställning till affärssystem 
och det faktum att företagets olika delar “väljer själva” vad som är det lämpligaste 
systemet, kan tyda på en företagskultur vilken innebär ett hinder i enlighet med Razmi m.fl. 
(2009).  Det har i företaget handlat om att hitta bäst system för “sin” enhet och inte det 
gemensamt bästa. Chen (2001) menar att en viktig del i ledningens stöd är att förhindra just 
detta beteende och istället skapa en kultur där företaget ses som en helhet. Företaget ser 
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affärssystemets negativa rykte som ett hinder för en implementering av ett affärssystem. 
Något motsägelsefullt är det faktum att ett motstånd mot affärssystem anses vara vanligt 
förekommande i alla typer av företag oberoende system, vilket kan tolkas som att företaget 
inte anser kulturen vara kritiskt för en implementering. Insamlad data tyder dock på att 
företagets kultur kan underlätta eller försvåra arbetet med affärssystem och är således en 
viktig faktor i förberedelsen i enlighet med Razmi m.fl. (2009). 
 
Företagets struktur är föränderlig och upplevs något diffus. En implementering innebär 
enligt Francoise m.fl. (2009) en förändring i struktur. Företaget är inte låst i befintliga 
strukturer och är öppna för den förändring i struktur och arbetssätt vilket följer av ett 
affärssystem, vilket kan tyda på att den föränderliga och flexibla organisationsstrukturen 
möjliggör att ett framtida affärssystem kan integreras i företaget i enlighet med Razmi m.fl. 
(2009). I dagsläget pågår arbete inom företaget att definiera ägare av data och processer 
vilket även anses som viktigt. Detta tyder på att organisationsstruktur är en kritisk faktor 
vid förberedelserna inför val och implementering av affärssystem i enlighet med Razmi 
m.fl. (2009). Kommunikation har varit ett tidigare problem inom företaget och framhävs 
som en kritisk faktor. Detta kan kopplas till kommunikation som kritisk framgångsfaktor, 
diskuterat av Razmi m.fl (2009) för att förväntningar och mål med affärssystemet ska 
kommuniceras till organisationens medlemmar. 

5.3.2 Projekt 
Det har, inom företaget, tidigare saknats någon med ett strategiskt ansvar över 
affärssystemsfrågor. Företaget har i dag en aktör vilken antagit ett långsiktigt strategiskt 
perspektiv och initierat arbetet med affärssystem. Denna aktörs betydelse kan kopplas till 
betydelsen av en förkämpe då denne besitter en nyckelroll i arbetet med affärssystem 
(Francoise m.fl. 2009) samt marknadsför affärssystemets betydelse och implementering i 
företaget (Nah m.fl. 2003). Aktören besitter en betydande roll inom organisationen, vilket 
möjliggör beslutsfattande. Enligt Bradley (2008) kan detta ha en positiv effekt på hur 
framgångsrikt arbetet med affärssystem blir. Om aktören hanterar och minskar 
förändringsmotstånd inom organisationen (Nah m.fl. 2003, Bradley 2008) framkommer 
inte, säkert är dock att aktören är den vilken står för samordning och driver arbetet framåt. 
Närvaron av en ledare med samordnande egenskaper anses som en kritisk faktor inom 
företaget.  
 
En projektgrupp med medlemmar från olika delar av organisationen anses som en viktig 
faktor enlighet med Nah m.fl. (2003) samt Francoise m.fl. (2009). I dagsläget är det 
företagets ekonomifunktion vilken främst arbetar med detta, dock har aktörer från olika 
delar av organisationen tilldelats ansvar att definiera organisationens processer, vilket kan 
kopplas till tilldelandet av ansvarsområden som en kritisk faktor (Razmi m.fl. 2009). I 
dagsläget är projektgruppen inte tvärfunktionell i den mening att organisationens olika 
enheter finns representerade i en definierad projektgrupp (Nah m.fl. 2003). Det 
framkommer dock att det är viktigt för företaget att olika enheter inkluderas i arbetet med 
affärssystem.  Storleken på projektgruppen är relativt liten i dagsläget då det är begränsad 
till ekonomifunktionen, vilken kan vara positivt för att lyckas med implementeringen enligt 
en studie av Snider, da Silveira och Balakrishnan (2009). En projektgrupp där samtliga 
delar av företaget finns representerade är ofta större och enligt studien av Snider m.fl. 
(2009) negativt associerade med tid, kvalité och kostnad för implementering. De aktörer 
vilka arbetar med affärssystemet är inte frigjorda från ordinarie ansvarsområden, men inom 
företaget finns uppfattningen att det kommer krävas, en uppfattning vilken delas med 
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Zhang m.fl. (2005) samt Francoise (2009). Studien av Snider m.fl. (2009) tyder dock på att 
det inte behöver påverka resultatet av implementering om projektgruppen inte är frigjorda 
från ordinarie ansvar. Detta då företagen i nämnd studie, små och medelstora företag, ofta 
kännetecknas av ett flexibelt arbetssätt och att arbetsuppgifter utöver ordinarie 
ansvarsområden är förväntat (Snider m.fl. 2009). 
 
Det framtida affärssystemets omfattning är något otydlig inom företaget, när det gäller 
vilka delar av organisationen som kommer påverkas och hur en implementering kommer 
utföras. Enligt Razmi m.fl. (2009) är det viktigt att omfattningen definieras då den påverkar 
tid och kostnad. Oklarheter i omfattning kan kopplas till att företaget i dagsläget inte har en 
gemensam strategi för hantering av affärssystem, vilken kommunicerats ut till företagets 
medlemmar. Företaget ser vikten i att förbereda organisationen på ett införande av 
affärssystem, men är i behov av ett fungerande affärssystem inom en mycket snar framtid 
och inser därför att genvägar måste tas i förberedelsen av organisationen. Tiden framställs 
av aktörerna som en mycket kritisk punkt då företaget behöver ha ett affärssystem 
implementerat och tiden för genomförande är knapp. Måldatum är fastställt, om dessa är 
realistiska (Razmi m.fl. 2009) är en annan fråga. Detta tyder på att definition av 
omfattningen i affärssystemsprojektet anses som viktigt inom företaget i enlighet med 
Razmi m.fl. (2009).  

5.3.3 Vision, syfte och mål 
Vision i enlighet med Razmi m.fl (2009) benämns inte som en viktig faktor av aktörerna, 
vilket kan kopplas till att företaget har vårt att förutse framtiden. Företagets bild över målet 
med ett implemenerat system är däremot relativt klar och framhävs som ett användarvänligt 
system, välintegrerat i verksamheten och väl avstämt med processer. Det är viktigt för 
företaget att ha en gemensam syn på vad affärssystemet gör och vad syftet med systemet är, 
i enlighet med Umble m.fl. (2003) samt Razmi m.fl. (2009). En gemensam strategi för 
hantering av systemfrågor framhävs även som mycket kritiskt av aktörerna i denna uppsats. 
Med strategi menas en plan för hur företaget ska nå en önskad position med specifika 
aktiviteter i enlighet med definition av Casadesus-Masanell och Ricart (2011). Vikten av att 
veta vilken affärsmodell företaget har framkommer även som en kritisk faktor för att lyckas 
med implementering av ett affärssystem. Relationen mellan affärsmodell och affärssystem 
diskuteras av Osterwalder m.fl. (2005) vilka menar att ett företags affärssystem stödjer 
affärsmodell, då affärsmodellen är länken mellan systemet och organisationen. 

5.3.4 System och processer 

Befintliga system är inte tillfredsställande och ekonomisystemet beskrivs som komplext 
och tungrott. Det befintliga systemet finns kvar sedan föregående lednings tid och deras val 
förklaras som mindre genomtänkt för den situation företaget befann sig i då. Enligt 
Macintosh (1985) kan lednings förmåga att bland annat beakta företags omgivning och 
produktionsteknik, leda till mindre passande och ineffektiva system. Företagets komplexa 
befintliga system innebär enligt Holland och Light (1999) att företaget också har ett 
komplext arbete framför sig. Företagets olika enheter har köpt in olika system och 
företagets systemkarta är därför väldigt spretig. Det uttrycks oro över vad som skulle hända 
om dessa avdelningar blir tilldelade ett helt nytt system som är verksamhetsövergripande. 
De befintliga systemen kan därför beskrivas som en kritisk faktor i företaget samt en viktig 
del i förberedelsen inför val och implementering av affärssystem. 
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Företaget är ett ungt företag utan driftsverksamhet i dagsläget. Det framkommer att en 
mognad i organisationen kan vara viktigt vid arbetet med affärssystem. Ett system behövs i 
projektfasen, men det är svårt att blicka förbi projektet och se vilket system som är 
lämpligast i ett driftsläge. Företaget står inför en arbetet med processkartläggning i enlighet 
med Razmi m.fl. (2009). Då företaget inte är i produktion måste företaget fråga sig hur 
processerna kommer att se ut i framtiden och utvärdera dessa. Processerna inte kan 
klassificeras som befintliga i dagsläget då företaget inte nått mognad och fastställt samtliga 
processer. Företaget ser vikten av att processer identifieras och definieras, men processerna 
skapas samtidigt som företaget lever i dem och det är svårt att lyfta blicken och tänka sig 
hur det ser ut i framtiden. Definiering av befintliga processer framförs som en kritisk faktor 
i enlighet med Razmi m.fl. (2009). Företagets svårigheter att blicka framåt kan kopplas till 
företagets ålder, då ålder kan påverka förutsägbarheten, vilket tidigare diskuteras 
(Mintzberg 1993). Företaget behöver ett system vid projektfasen för att kunna uppnå 
exempelvis de legala krav vilka finns om extern redovisning samt den interna 
informationshantering bolaget är i behov av. I detta skede finns det dock låg förståelse för 
hur den faktiska driftsorganisationen ska verka, det saknas detaljkunskap om de rutiner och 
processer vilka ett system bör stödja och vilka bör finnas med i en kravspecifikation. Det 
ligger således en problematik kring det behov av ett systemstöd vilket finns tidigt i en 
organisations liv samtidigt som det inte finns nog med kunskap för att göra ett rätt val. Med 
facit i hand kan företaget konstatera att detta mycket väl kan vara en av de anledningar 
vilket gör att företaget nu står inför ett nytt val om hur en långsiktigt hållbar lösning skall 
ske för företaget när det kommer till deras affärssystem. 

5.3.5 Hantering av personalresurser  
Utbildning anses vara en viktig faktor för att lyckas med ett affärssystem. Delaktighet, och 
acceptans framhävs som positiva konsekvenser av utbildning av användare i system. 
Företaget anser även att utbildning skapar förståelse för vad systemet faktiskt gör och 
varför det är viktigt att systemet används på rätt sätt. Detta kan kopplas till utbildning av 
användarna som en kritisk faktor, vilken identifierats av bland annat Chen (2001) samt 
Umble m.fl. (2003). Det framkommer inte när och om utbildning kommer att ske, men 
aktörerna anser att det är viktigt för att lyckas med implementering och är därför identifierat 
som en kritisk faktor inför val och implementering av affärssystem. Det är viktigt för 
företaget att skapa en känsla av kontroll hos organisationens medlemmar. Exempel på detta 
är att processer ska definieras av medlemmar från olika delar av organisationen samt att det 
framkommer som viktigt att valet av affärssystem arbetas fram tvärfunktionellt. Detta kan 
kopplas till vikten av medarbetarnas delaktighet i implementeringsprocessen enligt Zhang 
m.fl. (2005). För att få medlemmarna i organisationen att arbeta i processerna och ta 
systemen på allvar framhävs ledningens stöd som en faktor. Ledningens stöd kan innefatta 
flertalet delar enligt Chen (2001), där skapandet av en projektgrupp är ett exempel på 
aktivitet kopplat till ledningens stöd. Företaget inser vikten av en projektgrupp, vilket kan 
innebära att ledningens stöd anses som en viktig faktor för företaget i enlighet med Al-
Mashari m.fl. (2003), Nah m.fl. (2003), Umble m.fl. (2003), Somers och Nelson (2004), 
Zhang m.fl. (2005), Francoise m.fl. (2009), Dezdar och Sulaiman (2011). 

5.4 Situationen, affärsmodellen och affärssystemet 
Det framkommer av ovanstående analys av de olika delarna av uppsatsens analysmodell att 
situationsfaktorer som omgivning och organisation, företagets affärsmodell samt kritiska 
framgångsfaktorer för implementering av affärssystem kan vara viktiga vid förberedelser 
inför val och implementering. De förberedelser vilka är av vikt för en specifik organisation 
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behöver med andra ord inte nödvändigtvis vara kritiska för en annan då dessa kan variera 
mellan organisationer. Detta kan kopplas till att förklaringen till det stora antalet 
misslyckanden med implementering av affärssystem är kopplat till affärssystemens 
standardiserade natur, vilken kräver att företaget anpassar sig till standardiserade processer 
(Umble m.fl. 2003, Morton och Hu 2008). Förberedelsefasen kan innebära en bedömning 
av överensstämmelsen mellan organisationen och det framtida affärssystemet (Chen 2001, 
Hong och Kim 2002). Överensstämmelse är dock inte är ett statiskt begrepp i enlighet med 
Hedberg och Jönsson (1978), då förändring av omgivning och organisationer är det enda 
beständiga. Överensstämmelsen bör därför omvärderas över tid enligt Camponovo och 
Pigneur (2004). Resultat tyder på att omständigheter i det specifika företagets situation 
påverkar förberedelser inför val och implementering. Beroende på situation krävs olika 
aktiviteter eller fokus på olika aktiviteter för att förbereda organisationen på bästa sätt. Ett 
företag vilket har svårt att förutsäga framtiden, kanske inte ska försöka förutsäga den utan 
istället acceptera att prognoser är osäkra, i enlighet med Hedberg och Jönsson (1978) för att 
skapa en överensstämmelse med dess situation. 
 
Uppsatsens resultat tyder på att det kan finnas flera dimensioner i hur ett företag förbereder 
sig inför val och implementering av affärssystem. Situationsteori kan till viss del förklara 
hur företag förbereder sig inför val och implementering av affärssystem, då företagets 
karaktärsdrag kan påverka om möjlighet finns till att förutse framtida förhållanden 
(Mintzberg 1993). Detta ger dock inte en fullständig förklaring till varför organisationer 
genomför en implementering av ett komplext affärssystem utan någon förberedelse av 
organisationen. Uppsatsens resultat visar att företagets situation är en produkt av tidigare 
val, där ett affärssystem implementerades utan överensstämmelse med företagets situation 
eller organisation. Affärssystem har blivit en självklarhet i många organisationer i dag 
(Chen 2001), institutionell teori kan därför bidra med ett ytterligare perspektiv då 
institutionella regler kan fungera som myter vilka organisationer antar, för att erhålla 
legitimitet, resurser, stabilitet och förbättrade förutsättningar för överlevnad (Meyer och 
Rowan 1977). Ugrin (2009) fann i sin studie att beslutsfattare inkluderar institutionella 
faktorer vid beslut om implementering av affärssystem och menar att beslutsfattare söker 
efter information vilken kan legitimera en implementering av ett affärssystem när 
kunskapen om resultatet av detta beslut är osäkert. 
 
Organiska organisationer kan uppleva osäkerhet över framtida förhållanden, vilket leder till 
svårigheter att förutsäga framtiden (Mintzberg 1993). Enligt Ugrin (2009) försöker 
organisationer eliminera osäkerhet genom att imitera andra organisationer vilka de 
uppfattar som legitima inom branschen. Detta kan tyda på att en implementering av ett 
affärssystem är en institutionell regel vilken ger stabilitet till en organisk organisation i 
enlighet med beskrivningen av institutionell regel av Meyer och Rowan (1977). Detta 
resonemang kan tyda på att legitimitet kan vara en ytterligare dimension i förberedelsen 
inför val och implementering av affärssystem. Ugrin (2009) menar att medvetenhet om 
institutionell påverkan är viktig för att inte åsidosätta systematiska analyser. Om ett 
införande av ett affärssystem kan förstås som en legitimitetsstärkande åtgärd i en osäker 
miljö kan institutionella faktorer påverka uppsatsens analysmodell och bör således tas i 
beaktning vid förberedelser inför val och implementering av affärssystem. 
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6 Avslutningsvis  
 

Detta avslutande kapitel presenterar uppsatsens slutsatser. Uppsatsens övergripande syfte 
är skapandet av en ökad förståelse för förberedelse inför val och implementering av 
affärssystem i ett företag. Syftet uppfylls genom identifiering och analys av hur faktorer i 
omgivning, organisation och affärsmodell samt kritiska framgångsfaktorer för 
implementering, är centrala vid förberedelse inför val och implementering av affärssystem. 
Vidare presenteras uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag och slutligen diskuteras 
förslag till fortsatt forskning samt metodproblematik. 

 

6.1 Slutsatser och diskussion  
Företagets bransch beskrivs som dynamisk vilket gör det svårt att förutse framtida 
förhållanden. Aktörerna beskriver att det är svårt se hur situationen kommer se ut om ett år, 
vilket kan påverka förberedelser inför val och implementering av affärssystem. Det i 
kombination med företagets ålder gör att definition måste ske av framtida processer, men 
företagets dynamiska situation gör det svårt att förutse dessa. Organisationen kan beskrivas 
som en kombination av dynamisk och konservativ, där verksamhetens art traditionellt sätt 
kan kopplas till en konservativ och mekanisk struktur med hög grad av standardisering. 
Flexibiliteten och den föränderliga miljön kan komma av företagets ålder samt är en del av 
projektets natur. Då det är skillnad i att vara projekt och drift är det viktigt att betänka 
situationen vid förberedelse av affärssystem då val av affärssystem mycket väl kan ske i 
projektstadiet i en organisations liv. Genom att betänka situationen möjliggörs ett 
helhetsperspektiv där skillnaden kan bli påtalande om hur det är nu och hur det faktiskt bör 
se ut sen, genom att ställa nuläge i relation till hur det är tilltänkt att se ut senare. Ett projekt 
kan anta en mer organisk form medan driftsorganisationen kan karaktäriseras som mer 
mekanistisk. En insikt i dessa skillnader kan eventuellt vara viktigt i arbetet i 
förberedelsefasen. Uppsatsens resultat tyder på att företagets mognad samt organisationens 
och omgivningens karaktärsdrag kan vara faktorer vilka påverkar förberedelser inför val 
och implementering. Resultat pekar på att en identifiering och förståelse av dessa faktorer 
är centrala. Beroende på situation krävs olika aktiviteter eller fokus på olika aktiviteter för 
att förbereda en organisation på bästa sätt. Resultaten motiverar att situation med fördel 
inkluderas i en modell för förberedelse. 
 

Resultaten tyder på en koppling mellan situation och affärsmodell, då företaget presenterar 
en affärsmodell vilken är baserad på den situation företaget befinner sig i. Affärsmodellen 
kan hjälpa en omogen organisation, organisationer i liknande skeden som 
fallstudieföretaget, att få förståelse för helheten. Detta för att nå överensstämmelse mellan 
situation och dess affärssystem. Uppsatsens resultat föreslår således att affärsmodellen kan 
vara länken mellan situation och affärssystem. Uppsatsen påvisar även en koppling mellan 
affärssystem och affärsmodell. Affärsmodellen förklarar företagets verksamhet och det är 
viktigt för företaget att affärssystemet fångar upp det företaget faktiskt gör.  
 
Morton och Hu (2008) föreslår att olika kritiska framgångsfaktorer kan vara mer eller 
mindre beroende på den organisationsstruktur vilken företaget besitter. Denna uppsats tyder 
även på att detta. De framgångsfaktorer för förberedelse vilka identifierats hos fallföretaget 
är en möjliggörande kultur och struktur, närvaron av en förkämpe och projektgrupp, 
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tilldelade ansvarsområden samt projektets omfattning. Kommunikation, syfte och mål 
visade sig vara viktiga faktorer enligt företaget samt även hanteringen av de befintliga 
systemen och definiering av befintliga processer. Stöd från ledning och utbildning av 
användarna kunde identifieras som viktiga faktorer. En gemensam strategi för arbetet med 
affärssystem framhävdes som ytterligare en viktig faktor vilken projektets förkämpe 
ansvarar för enligt aktörerna. I uppsatsen identifieras många av de kritiska 
framgångsfaktorerna vilka presenteras av Razmi m.fl. (2009), dock inte samtliga. Detta 
tycks kopplas till företagets specifika situation. Resultatet tyder även på att institutionella 
krafter kan påverka organisationer i förberedelsefasen, vilket inte var väntat av författarna. 
Institutionell teori kan möjligtvis förklara en bristande förberedelse, då jakten på legitimitet 
kan åsidosätta en systematisk analys av situationen. Institutionella krafters påverkan 
föreslås nedan som en ytterligare dimension till framtida studier. 

6.1.1 Teoretiskt bidrag 
Flertalet studier har bemött affärssystemets komplexa natur med identifiering av kritiska 
framgångsfaktorer för implementering av ett affärssystem (Umble m.fl. 2003). Razmi m.fl. 
(2009) antar ett alternativt perspektiv och föreslår ett ramverk för bedömning av ett företags 
förmåga att genomföra en implementering av ett affärssystem. Ett urval av kritiska 
framgångsfaktorer används för bedömning av denna förmåga. Tidigare studier föreslår även 
att överensstämmelse mellan organisation och affärssystem påverkar framgång vid 
implementering av affärssystemet (Hong och Kim 2002, Morton och Hu 2008). Ifinedo och 
Nahar (2009) fann att högre nivåer av framgång med implementering av affärssystem kan 
nås genom att matcha organisatoriska egenskaper med situationsfaktorer såsom 
organisationens storlek och struktur. Osterwalder m.fl. (2005) föreslår att 
affärsmodellskonceptet kan bidra till att skapa en gemensam förståelse mellan en 
verksamhet och dess affärssystem. 
 
Ett gap identifierades följaktligen i litteraturen då det saknas forskning där ett situations-
teoretiskt perspektiv antas för att skapa en förståelse för hur omgivning, organisation, 
affärsmodell och affärssystem kopplas samman. Resultat antyder att vid förberedelse inför 
val och implementering av affärssystem kan identifiering av omgivning, organisation, 
affärsmodell och kritiska faktorer för implementering, vara centrala. Uppsatsen bekräftar 
teorier om att de separata delarna i uppsatsens analysmodell är av vikt vid arbetet med 
affärssystem samt föreslår en konceptuell modell, se Figur 7, med utgångspunkt i befintlig 
teori. Modellen är ett första förslag för att belysa överensstämmelse mellan situation, 
affärsmodell och affärssystem.  
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Figur 7 Konceptuell modell för fortsatt forskning 

 
6.1.2 Praktiskt bidrag 
Ur ett praktiskt perspektiv, kan resultat från denna uppsats leda företagets uppmärksamhet 
till vikten av att identifiera och hantera överensstämmelse mellan situation, affärsmodell 
och affärssystem. Uppsatsens analysmodell (Figur 5) syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för företag vid förberedelser inför val och implementering av affärssystem. 
Ambitionen är att analysmodellen ska kunna användas av företagsledning för att erhålla en 
bättre möjlighet till organisatoriskt samförstånd samt bättre förutsättningar till att fördela 
resurser och fatta beslut på ett välgrundat sätt när det gäller arbetet med ett affärssystem. 
Genom att applicera modellen och identifiera ett nuläge ges insikt om de faktorer vilka är 
väsentliga vid förberedelse. Således kan företag bedöma om de är redo för val och 
implementering av ett affärssystem.  

6.2 Metodproblematik och förslag till fortsatt forskning 
Uppsatsens resultat kan ha påverkats av att aktörerna fick möjlighet till förberedelse innan 
intervjutillfällen. Förberedelsen kan ha gett upphov till tillrättalagda svar och påverkat 
aktörerna till att ge de svar vilka de trodde söktes. Ytterligare begränsningar i uppsatsen 
kan kopplas till författarnas begränsade erfarenhet i datainsamling samt uppsatsens tidsram. 
Ett kritiskt förhållningssätt till uppsatsens datainsamling är relevant då möjlighet till 
uttömmande svar kan bero på intervjuarens kunskaper i intervjuteknik. Uppsatsens tidsram 
har begränsat författarnas möjlighet att exempelvis göra jämförelser mellan flertalet företag 
vilka står inför val och implementering av affärssystem, vilket hade kunnat ge möjlighet till 
ökad generaliserbarhet. Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie vilket begränsar 
generaliserbarheten (Jacobsen 2002). Då uppsatsens resultat är knutna till fallföretaget och 
dess situation, skulle det vara intressant att applicera uppsatsens analysmodell på fler fall, 
för att öka räckvidden. Uppsatsen är en ögonblicksbild av hur ett företag förbereder sig 

Situation Affärsmodell Affärssystem 
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företagsresultat 

Bedömning av förberedelse 

inför val & implementering av 

affärssystem  



- Slutsatser och diskussion - 

51 

inför val och implementering av affärssystem, därför skulle det vara intressant att studera 
ett företag under en längre period för att identifiera centrala faktorer i olika faser av 
förberedelseprocessen. Ytterligare förslag är att testa om företag som antar uppsatsens 
föreslagna helhetsperspektiv lyckas bättre med implementering av affärssystem än andra. 
Den konceptuella modell vilken presenterats kan med fördel användas som utgångspunkt 
vid fortsatta studier av företags förberedelse inför val och implementering av affärssystem. 
 

Utöver de förslag vilka lyfts ovan presenteras följande förslag till fortsatt forskning:  
 

• Då resultat antyder att företagets projektorganisation kan ha påverkan på 
förberedelsefasen kan denna aspekt belysas i fortsatt forskning. Hur påverkas 
förberedelsen när organisationen i sig befinner sig i ett projekt?  

 
• Uppsatsen har avgränsats till den vänstra halvan av “The Business Model Canvas”, 

fortsatta studier kan använda sig av hela modellen för att stärka “sambanden” 
ytterligare.  

 
• Det framkommer att institutionella krafter kan ha en roll i förberedelser inför val 

och implementering av affärssystem, då de kan bidra till en ofullständig 
förberedelse. I fortsatta studier inom området kan institutionell teori med fördel 
lyftas in som ett kompletterande perspektiv. 
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Bilaga 1 
 
Sammanställning kritiska framgångsfaktorer 
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Bilaga 2 
 
Beskrivning av författarnas arbetsprocess enligt Högskoleverkets önskemål 
 
Författarna till denna uppsats har studerat till Civilekonom med inriktningen Redovisning 
och styrning och ett speciellt intresse för ekonomistyrning har väckts under utbildningens 
gång.  Diskussioner om uppsatsens ämne kom därför att utgå från detta intresse. Författarna 
ansåg vidare att det vore intressant att göra en fallstudie hos ett lokalt företag, att göra en 
fallstudie föll sig naturligt då vi ville erhålla en djupare förståelse. Val av fallstudieföretag 
och ämne var ett gemensamt beslut, vi fann ett särskilt intresse för Northland Resources 
och vände oss därav till dem. Vår uppfattning är att en förutsättning för att möjliggöra 
ekonomistyrning inom en organisation är tillgången av information vilket erhålls av 
effektiva och väl fungerande affärssystem. Då Northland stod inför val av affärssystem 
kom detta att bli uppsatsens ämne.  
 

Kurser inom utbildningen har bidragit till just ovannämnda utgångspunkt om behovet av 
information för ekonomistyrning. Mer specifikt har kunskap från kurser som Strategisk 
ekonomistyrning samt Redovisning och styrning varit hjälpsamma. För uppsatsens 
genomförande har kurserna Vetenskaplig metod samt Organisationsteori varit relevanta och 
litteratur från dessa, exempelvis Hatch (2004) har använts som referens. Vid diskussioner 
om uppsatsen har författarna lyft in kunskap från olika kurser som genomförts i vår 
utbildning vilket gett känslan av att uppsatsen fungerat som en sammanfattning av 
utbildningen.  
 

Uppsatsens litteratursökning startade med att båda författarna sökte efter litteratur kopplat 
till det valda ämnet och problemet. Artiklar sparades och lästes av båda författarna. En 
avgränsning av uppsatsens ämne skedde inledningsvis till förberedelse inför val och 
implementering av affärssystem, vilket begränsade urvalet av litteratur. Utifrån 
avgränsningen skedde sedan ett urval av artiklar vilka ansågs lämpliga för ämnet. För att 
båda författarna skulle dra lärdom från uppsatsens litteraturstudie har båda godkänt 
användandet av samtliga artiklar. Referensram och teori är skriven gemensamt av 
författarna. De olika delarna i referensramen har utvecklats genom att författarna växelvis 
arbetat med varje del. Uppsatsens referensram och teori skapade förutsättningar för 
genomförandet av den studien vilken genomförts, mer specifikt en förförståelse vilken låg 
till grund vid utveckling av analysmodellen samt intervjuguider. För att få ut så mycket 
som möjligt av studiens intervjutillfällen, ställde en av författarna merparten av frågorna 
medan den andra författaren antecknade och ställde följdfrågor. Strukturen på genomförda 
intervjuer medförde bättre flyt i dialog och mer genomtänkta följdfrågor. Respektive 
intervjutillfälle avslutades med en diskussion mellan författarna om erhållna svar täckte de 
områden uppsatsen ämnade belysa. Denna bekräftelse från respektive författare skedde 
efter varje intervjutillfälle. Efter respektive intervjutillfälle lyssnade bägge författarna 
igenom intervjuerna då dessa spelades in. Intervjuerna transkriberades även av författarna.  
  
Uppsatsens analys startade med diskussioner vilka skett löpande under uppsatsens gång. 
Analysen är skriven gemensamt av författarna. En diskussion om resultat och analys 
resulterade i uppsatsens slutsatser. Det avslutande kapitlet och den modell som utvecklats 
som förslag till fortsatt forskning är framtagna gemensamt av författarna. Förberedande 
material inför kursens seminarier har arbetats fram av författarna gemensamt. Båda 
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författarna har läst samt kommenterat de andra seminariedeltagarnas uppsatser och sedan 
diskuterat fram en mer djupgående opponering. Genom hela processen har gemensamma 
beslut tagits, vilket har säkerställts genom en öppen dialog och författarnas delaktighet 
genom hela arbetets gång. Då delaktighet och att båda författarna bidrog till alla moment i 
uppsatsen var av vikt för författarna har denna uppsats skrivits tillsammans av bägge 
författarna. 



 

60 

Bilaga 3 

 
Utgångspunkt vid utformning av intervjuguider 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide 1  
 
Bakgrundsinformation 
Vilken är din position inom företaget?  
Vilka arbetsuppgifter har du? Berätta gärna om dem.  
Hur länge har du arbetat hos företaget? 
Vad arbetade du med innan du började hos Northland?  
 
Företagets situation 
Kan du beskriva den bransch ni befinner er i?  
Vilken påverkan har omgivningen på organisationen?  
Är organisationsstrukturen fastställd?  
 Ansvarsfördelning, Rutinbeskrivning, Processbeskrivning. 
Hur ser du på att organisationen går från projekt till produktion?  
 
Affärsmodell 
Vilket/vilka kundsegment vänder sig ert företag till? 
Vad erbjuder ni era kunder? Och vad är det som gör ert erbjudande unikt? 
Berätta om era viktigaste resurser för att detta erbjudande skall möjliggöras.  
 Humana/Finansiella/Fysiska/Intellektuella  
Berätta om era viktigaste aktiviteter för att detta erbjudande skall möjliggöras. 
Sker dessa aktiviteter inom organisationen eller använder ni er av partnerskap? 
Vilken är den viktigaste aktiviteten för det ansvarsområde du tillhör? 
 
Affärssystem 
Vad är din bild av betydelsen/innebörden av ett affärssystem?  
 
Berätta om er situation kring affärssystem, finns ett befintligt affärssystem enligt dig?  
Om det finns ett befintligt system hur skedde valet av detta system? (Om de ej ansåg att det 
fanns ett befintligt system: Hur bör ett val av affärssystem ske?) 
Om de ansåg att stod inför val av affärssystem: ser du några utmaningar kring val av 
affärssystem? 
 
Har du någon tidigare erfarenhet av affärssystem?  
Hur påverkar denna erfarenhet din uppfattning om alternativet att implementera det 
systemet i ert bolag?   
 
Vad är syftet med ett affärssystem?  
 Ur hela organisationens perspektiv 
 Ur din ansvarsenhets perspektiv  
Vad är dina förväntningar på ett affärssystem?  
 Ur hela organisationens perspektiv 
 Ur din ansvarsenhets perspektiv  
Hur skulle ett affärssystem stödja dig i din roll? 
Ser du några fördelar/nackdelar med ett affärssystem?  
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Hur sker implementering av ert affärssystem?  
 Projektgrupp? Utöver eventuell projektgrupp, vilka involveras?  
 Tidsrestriktioner? 
 Enligt budget? 
 Vad är din roll? 
Utmaningar med implementeringen? 
Vad är målet med implementeringen? Hur vet ni att implementeringen lyckats?  
Vad, enligt dig, påverkar hur användbart eller effektivt affärssystemet är? 
 
Hur ser uppbyggnaden ut av systemet? Vilka moduler ingår/ska ingå i ert system?  
Om olika moduler finns, implementeras alla på en gång eller sker implementeringen 
stegvis?  
Hur anser du att ett integrerat affärssystem skapas? 
 
Standardisering  
 Vilken påverkan anser du att system har på organisationen? 
 Vilken påverkan anser du att organisationen har på systemet? 
Vad, enligt dig, påverkar hur användbart eller effektivt affärssystemet är? 
Anser du att utbildning är ett kriterium för att användarvänlighet skall uppnås? 
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Bilaga 5  
 
Intervjuguide 2  
 
Bakgrundsinformation  
Vilken är din position inom företaget?  
Vilka arbetsuppgifter har du? Berätta gärna om dem.  
Hur länge har du arbetat hos företaget? 
Vad arbetade du med innan du började hos Northland?  
 
Företagets situation 
Kan du beskriva den bransch ni befinner er i?  
Vilken påverkan har omgivningen på organisationen?  
Är organisationsstrukturen fastställd?  
 Ansvarsfördelning, Rutinbeskrivning, Processbeskrivning. 
Hur ser du på att organisationen går från projekt till produktion?  
 
Affärsmodell 
Vilket/vilka kundsegment vänder sig ert företag till? 
Vad erbjuder ni era kunder? Och vad är det som gör ert erbjudande unikt? 
Berätta om era viktigaste resurser för att detta erbjudande skall möjliggöras.  
 Humana/Finansiella/Fysiska/Intellektuella  
Berätta om era viktigaste aktiviteter för att detta erbjudande skall möjliggöras. 
Sker dessa aktiviteter inom organisationen eller använder ni er av partnerskap? 
Vilken är den viktigaste aktiviteten för det ansvarsområde du tillhör? 
 
Affärssystem 
Vad är din bild av betydelsen/innebörden av ett affärssystem? 
Vad är syftet med ett affärssystem enligt dig?  
Vad är den viktigaste funktionen med ett affärssystem? 
 Ur hela organisationens perspektiv  
 Ur din ansvarsenhets perspektiv  
Berätta om er situation kring affärssystem, finns ett befintligt affärssystem enligt dig?  
Vad har du för tidigare erfarenhet av affärssystem?  
Hur skulle ett affärssystem stödja dig i din roll? 
Ser du några fördelar/nackdelar med ett affärssystem?  
Vad, enligt dig, påverkar hur användbart eller effektivt affärssystemet är? 
Anser du att utbildning är ett kriterium för att användarvänlighet skall uppnås? 
 
Standardisering  
 Vilken påverkan anser du att affärssystem har på organisationen? 
 Vilken påverkan anser du att organisationen har på systemet? 
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Bilaga 6 
 
Kompletterande information om Northland Resources 
Organisationen är idag mer definierad efter en genomgripande organisationsförändring där 
en Chief Operating Officer (COO) tillsats, som ansvarig för både projekt och drift. I och 
med denna förändring finns en mycket tydligare brygga mellan projekt och drift. 
Produktionsledningsgruppen är vidare betydligt mer integrerad i den dagliga verksamheten 
och övergång från projekt till drift känns enligt företaget mer naturlig. Det finns en tydligt 
uttalad strategi kring organiseringen av stabsfunktioner och hur dessa funktioner ska 
fungera tillsammans med driftsorganisationen. 
 
Den generella uppfattningen inom organisationen är fortfarande att företaget har oerhört 
mycket jobb med det dagliga. Projektet befinner sig just nu i en mycket viktig fas som 
kräver stor uppmärksamhet för detaljer och framdrift. Northland har dock ändå initierat ett 
mycket viktigt strategiskt arbete gällande en framtida IT-plattform, en strategi för att 
långsiktigt säkra ett hållbart och kostnadseffektivt systemstöd. Northland arbetar för 
närvarande med att skapa en koncernövergripande IT-strategi. Målsättningen är att påbörja 
arbetet med att implementera denna under innevarande år. Ett viktigt led i detta arbete är att 
skapa en permanent IT-organisation under ledning av en IT-chef som rapporterar direkt till 
Chief Financial Officer (CFO). Det nuvarande affärssystemet upplevs fortfarande som 
mycket konsultdrivet och svårt att anpassa/förändra. Detta är ett av huvudskälen till att en 
så pass genomgripande processkartläggning och utvärdering av alternativa systemlösningar 
genomförts. 
 
Detta arbete innebär en totalöversyn kring IT-struktur, där man bland annat ser till val av en 
affärssystemslösning. Northlands Acting CFO, som har en gedigen erfarenhet från IT (bl.a. 
som Chief Information Officer (CIO)), har engagerat en konsult som är specialiserad inom 
detta område. Tillsammans med en projektgrupp inom Northland har en 
processkartläggning genomförts med syfte att identifiera nuläge inom systemsidan i 
allmänhet, samt brister, och även behov för framtiden i synnerhet. Processerna har tydligt 
definierats och krav på systemstöd inom respektive huvudprocessområde har tydligt 
definierats.  
 
Arbetet har lett fram till tre stycken konkretiserade förslag för olika vägval som leder fram 
till en sammanhållen och integrerad systemstruktur. Ett av alternativen som utvärderats 
inom ramen för detta arbete utgörs av ett utbyte av befintligt affärssystem. Arbetet som 
bedrivs inom detta är sanktionerat från bolagets styrelse och leds av CFO. Styrgrupp består 
av CFO, Chief Executive Officer (CEO) samt två representanter från ekonomifunktionen. 
Projektledning sker på konsultbasis via en mycket erfaren konsult inom 
affärssystemsområdet. Projektgruppen är tvärfunktionell och består av representanter 
utsedda från respektive del av verksamheten för att säkerställa att samtliga delar inom 
huvudprocesserna finns med i utvärderingen. 
 
Tiden är en fortfarande en oerhört viktig faktor och en utvärdering bekräftar att arbetet med 
en integrerad systemstruktur kommer vara tidskritiskt oavsett val av framlagda förslag. 
Resonemanget är dock att det, oavsett en tuff tidplan, är lättare att implementera en 
genomgripande förändring förr snarare än senare. När projektet väl är i drift kommer en 
förändring av denna karaktär vara ännu tuffare att genomföra.  


