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Abstract 
 

För att skapa en större konkurrenskraft och hantera det allt hårdare affärsklimatet väljer 
många företag idag att implementera Enterprise Resource Planning (ERP) system, dessa 
heltäckande affärssystem integrerar alla verksamhetens delar med en gemensam databas 
och skapar nya möjligheter. För att kunna utvärdera vilken nytta en organisation får av ett 
sådant system behövs det lämpliga analytiska ramverk. Trots att det finns ramverk för 
denna typ av utvärdering, råder brist på lämpliga utvärderingsverktyg. En ny utveckling på 
marknaden för dessa system är webbaserade ERP-system. Systemet köps istället som en 
tjänst, där systemet finns på en server hos tjänsteleverantören. Istället för att systemet är 
installerat lokalt, ansluter man till systemet via Internet. Då det finns en möjlighet att dessa 
system bidrar med nyttor som ett traditionellt ERP-system inte gör, finns det en risk att de 
existerande ramverken inte är tillämpningsbara för utvärdering av webbaserade ERP-
systems nytta. Vårt syfte med denna uppsats är således att förbättra kunskapen om 
webbaserade ERP-systems nytta, samt utveckla existerande ramverks användbarhet för att 
utvärdera webbaserade ERP-system. För denna studie valdes ett av de befintliga ramverken, 
ERP-ScoreCard, som studieobjekt. För att studera vilka nyttor webbaserade ERP-system 
medför och hur användbara befintliga ramverk är för utvärdera dessa, gjordes intervjuer 
med två användarorganisationer och en leverantörsorganisation. Studien visade att flera 
nyttor är gemensamma för webbaserade och traditionella system. Det identifierades dock 
nyttor, som inte är representerade i de befintliga ramverken. Således föreslår denna uppsats 
en utveckling och revidering av existerande ramverk för att förbättra användbarheten på 
webbaserade ERP-system, vilket exemplifieras med ERP-ScoreCard. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vårt valda uppsatsämne, vilket 
fungerar som en inkörsport och introduktion för läsaren. En diskussion förs sedan rörande de 
problem som finns inom ämnet för utvärdering av nytta hos webbaserade ERP-system. Med 
denna problemdiskussion argumenterar och motiverar vi vårt val av forskningsfråga och vårt 
syfte som ligger till grund för uppsatsen.   

1.1 Bakgrund 

Användning av datoriserade informationssystem (IS) är något som ökar mer och mer för varje 
år. Idag återfinns någon form av datoriserade IS i nästan alla verksamheter och i samhället 
runt omkring oss.  
 
Företag befinner sig idag ofta i omgivningar vars komplexitet och konkurrenssituation 
ständigt ökar. I det allt hårdare affärsklimatet har det blivit viktigt att på ett smidigt sätt kunna 
analysera och samla in viktig information från olika delar i företaget, som exempelvis kan 
användas för beslutsfattande. För att möjliggöra ett mer effektivt och kvalitativt 
beslutsfattande krävs ett interorganisatoriskt informationsflöde och ett system som kan 
integrera data ur alla delar av verksamheten, allt från produktion och finansiella siffror till 
Human Resources och kundrelationer. (Rashid et al, 2002) Det var ur detta behov Enterprise 
Systems (ES) växte fram. System som genom att knyta ihop verksamhetens alla delar till ett 
integrerat system, möter de behov som uppstått i den nya tuffa konkurrenssituationen.  
 
Utvecklingen och framfarten av ES skedde främst under slutet av 1990-talet, då många 
företag var i behov av att byta ut sina så kallade ”legacy” system, en del på grund av att de 
var föråldrade och en del för att hantera Y2K problemet (Davenport, 1998). ES, ofta även 
kallade Enterprise Resource Planning (ERP), definieras som heltäckande verksamhetssystem 
med en omfattande och gemensam databas. Databasen hanterar data för alla applikationer och 
moduler vilket integrerar verksamhetens alla system. (Davenport, 1998; Hedman & Kalling, 
2002; Rashid et al, 2002) Den ökade framväxten av ERP och dess popularitet märks inte 
minst på att industrin omsätter tiotals miljarder USD per år.  
 
Tidigare har ERP-system framförallt implementerats på stora och multinationella företag men 
på senare tid har efterfrågan på denna typ av system blivit större och då gett en ökad 
konkurrens. Detta har bidragit till att även mindre och medelstora företag väljer att 
implementera ERP-system. Den ökade efterfrågan har lett till en bredare och mer varierad 
marknad. Detta har även öppnat upp och bidragit till att fler varianter av ERP-system har 
börjat växa fram.  
 
I samband med den hårdnande marknaden och konkurrenssituationen har även outsourcing 
blivit allt mer populärt. Fler och fler företag har det senaste decenniet börjat lägga ut sin IT-
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verksamhet på outsourcing. Företagen slipper då fokusera på underhåll och uppgradering av 
sina system, då denna typ av aktiviteter istället läggs ut på en tredje part. Man låter då en 
extern part, med specialkompetens inom området, sköta IT-funktionen. Det kan även vara ett 
mer kostnadseffektivt alternativ och företag kan då istället satsa mer pengar och resurser på 
sin kärnverksamhet. (Bryson & Sullivan, 2003)  
 
Med globaliseringen och utvecklingen av Internet har det skapats ett behov och en möjlighet 
för webbaserade applikationer. Detta har även lett fram till en av de senare varianterna av IT-
outsourcing, Application Service Provider (ASP). En ASP-leverantör tillhandahåller systemen 
som en tjänst och företag kan då hyra in sig på dessa system och ansluta sig genom olika 
former av nätverk, oftast Internet. (Smith & Kumar, 2003)  
 
Denna typ av outsourcing är relativt ny och likt många andra nya fenomen har detta lett till 
lite utav en begreppsdjungel. Inom detta område kan man stöta på allt från ASP, Software-as-
a-Service (SaaS) till webbaserade system. Detta kan vara något förvirrande men vi ser dessa 
som olika former eller beskrivningar av hur system levereras som en tjänst istället för produkt. 
För tydligheten valde vi att använda oss av benämningen webbaserat då de andra formerna 
inte nödvändigtvis behöver vara webbaserade.  
 
Webbaserade applikationer har nu även penetrerat marknaden för ERP-system (Smith och 
Kumar, 2004). Nyligen publicerade IDG:s1 webbsida artikeln ” En historisk splittring på 
ERP-marknaden”. Artikeln beskrev att tre stora aktörer under hösten 2007 valt tre olika 
inriktningar för framtiden, varav den nya formen med webbaserade system spelar en av 
huvudrollerna (Wikberg, 2007). Även Nicholas Carr (2007) skriver om den historiska 
splittringen och den växande marknaden för Software-as-a-Service (SaaS) och webbaserade 
ERP-system.  
  
De webbaserade systemen som säljs som tjänster, oftast med en månatlig avgift per 
användare, ger små och medelstora företag möjligheten att använda sig av ERP-system utan 
den stora initiala investeringskostnaden och driftskostnaden. (Bryson & Sullivan, 2003; 
Sadogopan, 2006)  

1.2 Problemdiskussion 

Klassiska ERP-system kan, som nämnts ovan, innebära stora kostnader och investeringar i 
form av ekonomiska och andra resurser. Kostnaden efter implementering av ERP är ofta fem 
till tio gånger större än den initiala kostnaden för mjukvaran (Davenport 2000; Sheer & 
Habermann 2000 i Shang & Seddon 2002).  Det har därför växt fram ett behov av dels 
kritiska framgångsfaktorer, men även möjlighet att mäta framgång och nytta2 med ERP-
system. 
 
Trots en ökande forskning inom ERP-området råder det en stor brist på analytiska ramverk för 
att utvärdera nyttan hos ERP-system (Stefanou, 2001; Booth et al, 2000). Svårigheterna med 

                                                
1 IDG står för International Data Group och är ett medieföretag inom IT som bl.a. tillhandahåller tidningen 
Computer Sweden. Kan besökas på IDG.se 
2 Ordet nytta i denna uppsats kommer från engelskans benefit vilket översätts till förmån, nytta, fördel. Vår 
definition av nytta i denna uppsats innebär de fördelar, förbättringar eller värde man erhållit efter att ha 
införskaffat ett affärssystem. Dessa nyttor kan uppstå i form av högre intäkter, lägre kostnader, förbättrad 
arbetsmiljö, effektivitet etcetera. Vidare beskrivning av nytta finns att tillgå i kapitel 2.2. 
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att evaluera och bristen på lämpliga verktyg för att utvärdera framgång av ERP-system 
kvarstår (Chand et al, 2005; Renkema & Berghout, 1997). Detta beror till stor del på att 
forskningen fokuserat på implementeringsprocessen samtidigt som forskningen inom 
utvärdering av ERP varit begränsad (Stefanou, 2001).      
 
Webbaserade affärssystem är något som växer snabbt och företag idag kan stå inför valet att 
välja mellan att implementera ett klassiskt ”on-premise”-system3, som ofta kräver stora 
investeringar och underhåll, eller att köpa systemet som en tjänst över webben. Vi anser det 
därför vara viktigt att det även finns lämpliga instrument och ramverk för att utvärdera 
webbaserade systems nytta. Efter att ha sökt och tagit del av litteratur samt forskning inom 
området för ERP och utvärdering, från diverse databaser för akademisk litteratur, har vi funnit 
att det finns en brist av ramverk eller mätinstrument, specificerade och testade för just 
webbaserade system. I och med ökningen och utvecklingen av webbaserade ERP-system 
undrar vi huruvida de modeller och ramverk som redan finns för de klassiska ERP-systemen 
kan tillämpas på webbaserade system. Om det inte finns en skillnad på ett webbaserat och 
”on-premise”-system, bör de befintliga modellerna och ramverken fungera för båda 
varianterna. Det finns dock anledning till att undersöka de eventuella skillnaderna mellan de 
två varianterna. Om det finns nyttor och karaktäristiska som skiljer det webbaserade formatet 
från de traditionella ERP-systemen, kan det nämligen finns ett behov av att utveckla och 
förändra de befintliga ramverken för att de ska kunna användas för utvärdering av 
webbaserade ERP-systems nytta. 
  
Således har vi identifierat en kunskapslucka i att det dels finns en brist på analytiska ramverk 
för nytta med ERP-system och dels att det finns en brist av vetenskapliga studier utförda, 
rörande applicering av ramverk på webbaserade lösningar.    
 
För att försöka fylla denna kunskapslucka, behöver vi skapa en bild av vilka nyttor 
webbaserade ERP-system medför och undersöka om befintliga ramverk kan användas för att 
utvärdera dessa. För att kunna göra detta, vill vi med denna uppsats svara på frågan: 
 
Vilka nyttor genererar webbaserade ERP-system och hur användbara är existerande ramverk 
för att utvärdera dessa? 

1.3 Avgränsningar 

En avgränsning vi har gjort är att vi efter en granskande genomgång av befintliga ramverk 
inom teorin, kommer att välja ut ett ramverk som kommer att fungera som vårt studieobjekt. 
Detta innebär att den empiriska studien kommer att fokusera på ett ramverk. 
  
Uppsatsen kommer heller inte att lägga fokus på kritiska framgångsfaktorer, implementering, 
prestanda eller andra tekniska aspekter, då detta är ett föremål för en annan typ av studie. Vi 
kommer istället att lägga fokus på vad som händer efter att ett system har implementerats och 
använts och vad det har medfört. Det kommer heller inte förekomma några specifika 
finansiella beräkningar utan användare och managers erfarenhet och uppfattning kommer vara 
vår källa för evalueringen.  

                                                
3 On-premise syftar på den traditionella formen av system. Där servrar och liknande står hos företaget och 
programmet installeras lokalt på varje dator. Uppdateringar och backup sker även lokalt, likaså övrigt underhåll 
av systemet.  
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1.4 Syfte 

Att förbättra kunskapen om webbaserade ERP-systems nytta, samt utveckla existerande 
ramverks användbarhet för att utvärdera webbaserade ERP-system.   

1.5 Disposition 

I kapitel 2 och framförallt i kapitel 4 kommer vi att använda oss av sammanfattningar efter 
viktiga avsnitt. Detta görs för att underlätta och göra det smidigt för läsaren att sammanfatta 
och skapa sig en övergripande bild av de lite mer tunglästa och detaljerade delarna i 
rapporten. I slutet av kapitel 2 ges en sammanfattning av den teoretiska referensram vi 
presenterat. Kapitel 4 som presenterar vår analys innehåller en sammanfattning för varje 
delkapitel. Detta är gjort för att läsaren lättare ska kunna skaffa sig en övergripande bild av 
vad som framkommit i analysen. Detta ger läsaren möjligheten att på ett enkelt sätt gå igenom 
den omfattande analysdelen.  
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2. ERP-nyttan och dess Ramverk 

Detta kapitel består av en genomgång av den teori som använts för att uppnå vårt syfte. 
Initialt kommer olika nyckelbegrepp behandlas och definieras för att tydliggöra deras mening 
och användning i denna uppsats. Vidare kommer vi att presentera och gå igenom olika 
ramverk för utvärdering av nytta med ERP-system. Slutligen kommer vi djupare att 
presentera och argumentera för de två ramverk som vi valt att fokusera på i denna uppsats, 
samt presentera vilket specifikt ramverk som valts som huvudobjekt för studien. Detta kapitel 
skapar en teoribild om ERP-system och hur dess nytta kan utvärderas.  

2.1 Enterprise Resource Planning  

Många olika benämningar av affärssystem har påträffats under arbetets gång. ES och 
Enterprise Resource Planning (ERP) är några av dem. För tydligheten och enhetligheten i vår 
uppsats har vi försökt skapa oss en bild av dessa, för att välja en definition och benämning för 
denna typ av system. Enligt Davenport (2000) är ES och ERP två begrepp som används för att 
benämna affärssystem och författaren ger en bild av att dessa syftar på samma typ av system. 
Både Davenport (1998) och Hedman & Kalling (2002) karaktäriserar ERP och ES som 
heltäckande verksamhetssystem med stora databaser som kärna, vilka integrerar dataflöden i 
processer mellan moduler och olika applikationer.  
 
Shang & Seddon (2005) beskriver ES som ett storskaligt system bestående av flera 
integrerade moduler och applikationer för de olika delarna i en organisation. Det integrerande 
systemet ger organisationen möjligheten att integrera data och processer från de olika 
avdelningarna och deras system, vilket kan användas i beslutsprocesser. ES-system kan 
exempelvis fungera som stöd för beslutsfattande och planering på hög nivå inom 
organisationer, i frågor såsom sammanslagningar, beslut om anskaffning och investering, 
kundrelationer och marknadsbeslut (Shang & Seddon, 2002). Detta stämmer väl överens med 
vad Davenport (2000) och Hedman & Kalling (2002) beskriver som ERP. 
 
Själva termen ERP-system har tidigare diskuterats bland forskare. Davenport (1998) lägger 
även fram begreppet Business System som ett bra alternativ till ES. Men med tiden har dock 
ERP-system blivit den mer vedertagna termen både inom branschen och inom akademin 
tillsammans med ES (Klaus et al, 2000). I linje med detta definierar Shang & Seddon att 
begreppet ES är en övergripande benämning som inkluderar flera olika typer av system, 
såsom ERP, Customer Relationship Management (CRM) och Supply Chain Management 
(SCM). Det mest välkända är ERP, vilket integrerar organisationens olika grundsystem såsom 
finans-, produktions- och Human Resource system (Shang & Seddon, 2002).  
 
Som ovan nämnts förekommer ett par olika benämningar och definitioner för dessa 
heltäckande affärssystem. Även om de olika benämningarna kan användas, är det vår 
uppfattning att dessa beskriver samma fenomen och typ av system. Då vi uppfattar ERP att 
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vara den, för nuvarande, vanligaste använda termen har vi valt att i denna uppsats använda oss 
av begreppet ERP för att beskriva denna form av affärssystem. 

2.2 Nyttan hos ERP-system 

Ofta talas det om kritiska framgångsfaktorer och implementering rörande ERP. Däremot 
upplever vi att nyttoperspektivet är mindre frekvent förekommande. Vi har funnit mycket 
forskning och artiklar som berör hur man bör agera innan ERP-systemet är i drift. Däremot är 
det svårare att förutse och analysera vilka nyttor man egentligen får av ett ERP-system. Nytta 
i detta sammanhang handlar inte bara om finansiella kostnader och intäkter. Begreppet 
innefattar även ”mjuka” nyttor (intangible benefits), som beskrivs närmre nedan. Dessa nyttor 
är inte lika tydliga och är svårare att kvantifiera. Nyttan syftar till påverkan inom allt från 
organisation, kundrelationer, informationsflöde, arbetsprocesser till mer direkta finansiella 
effekter. Forskning har även visat att kostnader är svåra att mäta och kvantifiera, men nytta är 
ännu svårare att mäta och kvantifiera när det kommer till att evaluera IT-investeringar (Shang 
& Seddon, 2002). Murphy & Simon (2002) definierar och beskriver skillnaden mellan 
tangible4 och intangible5 nyttor. Utvärdering av IT-investeringar görs oftast på tangibles, 
översatt gripbara eller påtagliga. Dessa är ofta enklare att kvantifiera och kan direkt kopplas 
till ett företags lönsamhet. Dock förbises ofta intangibles, översatt immateriella eller 
ogripbara, då de ofta är svårare att kvantifiera och mäta. (Murphy Simon, 2002) 
 
IT-investeringar är idag mycket större än tidigare. Då storleken på investeringarna har ökat 
krävs det även mer grundliga utvärderingar av det erhållna värdet. Med mindre komplexa 
system var det lättare att kvantifierbart uppskatta Return on investment (ROI), men med de 
nya komplexa systemen, såsom ERP, DSS etcetera, har det blivit svårare att beräkna en 
rättvisande ROI. Det anses därför vara viktigt att inkludera även intangible nyttor i dessa 
bedömningar (Murphy & Simon, 2002). Fokus har således riktats mot ramverk som behandlar 
både tangibles och intangibles, för att finna ramverk som kan ge en så bra helhetsevaluering 
som möjligt.  
 
Murphy & Simon (2002) presenterar ett ramverk över intangible nyttor. Ramverket delar in 
intangible nyttor i två tidsperspektiv, pågående och framtida nyttor. De pågående nyttorna 
innefattar interna förbättringar av processer, arbets- och informationsflöden samt förbättrad 
kundservice i form av kvalitet, leverans och support. De framtida nyttorna rör förutseende, av 
marknader, produkter och ackvisitioner samt anpassningsförmåga till produkter, service och 
kunder. (Murphy & Simon, 2002) 
 
Det är vår slutsats att analytiska ramverk för evaluering bör täcka in såväl tangible som 
intangible nyttor för att få en så rättvisande bild som möjligt. Således försöker vi finna 
ramverk som behandlar båda dessa aspekter.   

                                                
4 Tangible benefits översätts gripbara eller påtagliga nyttor och syftar på nyttor som relativt enkelt kan 
identifieras och mätas. Vi har valt att behålla det engelska ordet då vi anser det vara tydligare och att vi inte 
hittar en lämplig specifik översättning som beskriver det lika bra. (Nationalencyklopedin) 
5 Intangible benefits är motsatsen till tangibles. Det vill säga ogripbara, svårmätta och svåra att kvantifiera och 
räkna på. Även här behåller vi det engelska ordet för en ökad tydlighet och bättre precision i benämningen. 
(ibid.) 
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2.3 Ramverk för evaluering av ERP ur ett nyttoperspektiv 

Det finns en del forskning och ett antal olika ramverk framtagna för evaluering av ERP nyttor. 
Återkommande för ramverken vi fokuserat på är att de omfattar mer än bara den direkt 
finansiella utdelningen av en ERP-investering. Av vår tolkning inbegriper ramverken såväl 
tangible som intangible nyttor.     
 
Shang & Seddon (2002) presenterar ett ramverk för utvärdering av framgång och erhållen 
nytta från ERP. Ramverket bygger vidare på resonemanget av Rackoff et al (1985) och delas 
in i fem dimensioner; Operativa, Ledningsrelaterade, Strategiska, IT-infrastrukturella och 
Organisatoriska nyttor. Dessa dimensioner förgrenar sig vidare i olika underdimensioner som 
ytterliggare förgrenas i olika former av nyttor.  (Shang & Seddon, 2002) Detta gör ramverket 
väldigt omfattande med en mängd olika nyttor, vilket kan göra ramverket otympligt. Trots 
detta anser vi Shang & Seddon’s (2002) ramverk vara bra i ett inledningsskede, då det täcker 
ett brett spektrum och ger en övergripande och rik bild av nyttorna. Detta är en av 
anledningarna till varför vi kommer att använda oss av detta ramverk i ett inledningsskede av 
vår undersökning, vilket beskrivs närmre i kapitel 3.     
 
På senare tid har olika undersökningar använt sig av Balanced ScoreCard (BSC) som basis 
för utvärdering av ERP-system, Chand et al (2005); Fang & Fengyi (2006) och van 
Grembergen & Bruggen (1997) är några av dem. Chand et al (2005) är några av dem som har 
byggt vidare på BSC. Deras ramverk är uppbyggt på dels de fyra dimensionerna från BSC, 
Process, Kund, Finans samt Innovation, som baserats på BSC’s parameter Learning & 
Growth. Ramverket har sedan utvidgats och kopplats samman med de tre processerna 
automatisera, informera och transformera. Dessa tre processer är baserat på Zuboff (1985) 
och syftar på vilken typ av process som nyttan påverkar. Det kan vara ett mål att automatisera, 
att förbättra informationsflöde eller målet att förbättra organisationens förmåga att 
transformera sig. Integreringen av de tre processerna gör att ramverket kopplar samman både 
de mål man har med systemet och de nyttor som erhålls. Vi anser att detta är en intressant 
koppling som gör ramverket mer dynamiskt och tydligare kan få fram nyttorna, då man ser de 
fyra BSC-perspektiven kopplas med olika typer av processer, vilket beskrivs närmare nedan.    
 
Gemensamt för de ramverk vi studerat närmre är att de alla tar upp både tangibles och 
intangibles. Även om de olika ramverkens utformning skiljer sig, är det vår uppfattning att de 
i grunden baseras på samma grundtanke och har stora likheter. Shang & Seddon (2002) och 
Chand et al (2005) är exempel på där ramverken generellt sätt täcker in samma 
nyttoperspektiv. Det är dock skillnaden i utformning som är intressant. Valet av vilket 
ramverk som används i uppsatsen, baseras på smidighet i användning, omfattning och 
tydlighet.  
 
Vi har vidare valt att fokusera på två av ramverken vi studerat. Vi har valt att använda oss av 
ERP-ScoreCard som studieobjekt för att undersöka dess användbarhet på webbaserat format, 
för att på en högre nivå sedan kunna föra en generell diskussion och dra slutsatser för ramverk 
för utvärdering av nytta med ERP. Valet föll på ERP-ScoreCard då vi anser att ramverket är 
konkret, och mer dynamiskt än de andra. Något som skiljer Chand et al (2005) från Shang & 
Seddon’s (2002) ramverk och några andra försök att applicera ett BSC för att utvärdera ERP-
system, är framförallt kopplingen mellan motivet bakom implementeringen av ERP och den 
erhållna nyttan. Med Zuboff´s (1985) klassificering av processer, integreras företagets 
intentioner för systemet i ramverket. Ramverket är även tydligt, med indelningar i olika 
områden, täcker brett nyttoperspektiv, samtidigt som det är fokuserat i jämförelse, känns 
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Shang & Seddon´s (2002) ramverk väldigt omfattande, med upp emot 80 olika nyttor. Det blir 
därför mindre fokuserat och inte lika tydligt och givande att använda. ERP-Scorecard framstår 
som ett mer övergripligt och lättmanövrerat ramverk som är mer distinkt. Vi anser dock att 
Shang & Seddon’s (2002) ramverk är användbart för att få ett brett spektrum när man tittar på 
webbaserade system och dess nyttor. Således kommer Shang & Seddon’s (2002) ramverk 
användas i ett initialt skede, för att med en bred front kunna skapa en bild av de nyttor ett 
webbaserat ERP-system kan generera. Hur dessa två ramverk används, kommer att beskrivas 
närmre i kapitel 3.  

2.4 ERP Scorecard 

Chand et al (2005) uttrycker ett behov av analytiska verktyg för att värdera nyttan med ERP-
system i användning. Författarna argumenterar för mer forskning om nyttor med ERP-system, 
då detta varit en bristvara. Den forskning som gjorts inom ramen för ERP-system har till 
största delen fokuserat på implementeringen och de kritiska faktorerna och därmed lämnat en 
bristvara på hur nyttan med ERP-system kan mätas. De har i ett led mot att öka kunskapen om 
och möjligheten att mäta nytta, tagit fram ett ramverk baserat på Balanced ScoreCard (BSC). 
(Chand et al, 2005) 
 
Chand et al (2005) kommenterar även Shang & Seddon (2002) som ett fungerande ramverk 
för att mäta nyttan med ERP. Chand et al (2005) anser dock att ramverket kommer till korta, 
då det inte berör förhållandet mellan nyttan och motivet med systemet.  
 
Som nämnts tidigare baseras ramverket dels på BSC:s fyra dimensioner, process, kund, finans 
och innovation, och dels på Zuboff’s (1985) tre begrepp automatisera, informera och 
transformera. En av de vanligaste intentionerna och målsättningarna med en implementering 
av ERP, är att automatisera verksamhetens processer. Genom automatisering söker företaget 
att effektivisera genom att få en enhetlig data inom hela organisationen. Den andra 
parametern är informering, vilket innebär en högre visibilitet och tillgänglighet av information 
inom organisationen, som i sin tur ligger till grund för ett bättre beslutsfattande på alla nivåer. 
Den tredje parametern, transformering, innebär föränderlighet, det vill säga huruvida systemet 
ger organisationen möjlighet att mutera och följa radikala förändringar i omgivningen. Dessa 
tre intentionsparametrar kombineras med de fyra perspektiven från BSC. (Chand et al, 2005) 
 
Bokföring och finansiella beräkningar kan spåras långt bakåt i tiden. Historiskt sett har det 
vanligaste mätinstrumentet för organisationers framgång varit finansiella. Dock krävs det mer 
för att tydligt skildra en organisations mål och framgång. Organisationer saknar ofta 
måttsystem och utvärdering av aspekter utöver de finansiella, såsom kundrelationer, 
kompetens inom företaget och processutförande. (Kaplan & Norton, 1996) 
 
Ett av perspektiven i BSC är interna processer. Vid mätning och utvärdering av interna 
processer fokuseras det på de processer som har störst inverkan på och är vitala för att 
tillfredställda kunder och för att organisationen skall uppnå sina finansiella mål. Processerna 
mäts och säkras för att i sin tur bidra till organisationens framgång i de andra delarna. 
Mätning sker bland annat på effektivitet i olika aktiviteter inom organisationen. (Kaplan & 
Norton, 1996) 
 
Kundperspektivet i BSC innefattar mått för aktiviteter och relationer till kunder samt 
kundsegment. Mått och strategier på hur arbetet och relationer till kunder skall uppnås och 
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kan förbättras. Måttenheter för kundperspektivet inkluderar tillfredställelse av kunder, 
bevarande och förvärvande av kunder, kundintäkter, marknadsandelar etcetera. (Kaplan & 
Norton, 1996)    
 
Det finansiella perspektivet i BSC finns med då det i slutändan ofta handlar om det 
ekonomiska läget i en organisation. Den finansiella mätningen relateras vanligen till 
beräkning såsom vinst, kostnader, intäkter, kassaflöde, avkastning, ROI (Return on 
Investment) etcetera. (Kaplan & Norton, 1996)    
 
Det fjärde och sista perspektivet benämns i Kaplan & Norton (1996) Learning & Growth. 
Detta perspektiv berör aspekter som kompetenser inom organisationen och utbildning och 
lärande hos de anställda. För att ett företag skall växa och fungera krävs det kompetens och 
ständig utveckling av de anställda. Perspektivet berör även infrastruktur procedurer, arbetssätt 
och arbetsmiljö. En kompetens leder till bättre beslut som i sin tur leder till bättre utveckling 
för organisationen. (Kaplan & Norton, 1996) Detta perspektiv finns även med i ERP-
ScoreCard, men benämns där som innovation.       
 
 
ERP-scorecard illustreras här med sina två axlar, den ena med BSC:s fyra perspektiv och den 
andra axeln med Zuboffs (1985) automatisering, informering och transformering.  
  Process Kund Finans Innovation 

Automatisera 
Operativ Nytta 

Effektivisera 
processer 

Uppfylla 
kundbehov mer 
effektivt 

Minska 
kostnader 

Utbilda 
kompetenta 
användare 

Informera 
Taktisk Nytta 

Beslutsstöd för 
arbetare och 
Chefer 

Öka kunders 
tillfredställelse Öka intäkter 

Utbilda anställda 
till bättre 
beslutstagare 

Transformera 
Strategisk nytta 

Flexibilitet och 
smidighet 
gentemot 
förändringar i 
omvärlden 

Möjligheten att 
möta nya krav 
och behov hos 
kunder 

Bidra till ökad 
tillväxt och 
marknadsvärde 

Underlätta 
kontinuerlig 
evolution och 
adaption.  

         
Figur 2.1 ERP-scorecard ( mod. efter Chand et al, 2005, s. 568) 
 

2.4.1 Processperspektivet 

Process/Automatisera 
 
I ramverkets första cell sammanlänkas syftet att automatisera med BSC:s processperspektiv. 
Det övergripande operativa målet inom denna cell är enligt Chand et al (2005) att 
effektivisera verksamhetsprocesser. Att med så få resurser som möjligt maximera 
produktionen. Vi tolkar verksamhetsprocesser som vardagliga processer i kärnverksamheten, 
exempelvis tillverkning, fakturering, försäljning och så vidare. 
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Lämpliga mätvärden för denna typ av processer är genomströmning eller kapacitet. Det vill 
säga hur många enheter som kan produceras, levereras eller säljas under ett bestämt 
tidsintervall. Andra mätvärden och nyttor i denna cell kan vara färre fel eller minskad 
resursårgång. Då en automatisering även innebär att systemet måste vara igång för att en 
aktivitet skall kunna utföras, bör även systemets tillförlitlighet i att fungera och dess aktivitet 
övervakas. (Chand et al., 2005) 
 
 
Process/Informera 
 
En ökad tillgång och förbättrad spridning av information leder enligt Chand et al (2005) till 
bättre beslutsfattande. En målsättning i denna del av ramverket bör därför vara att förbättra 
beslutsfattandet i organisationen. Ökad möjlighet till planering kontroll och kvalitetssäkring 
samt en bättre och mer lättillgänglig information ger ett bättre beslutsunderlag och kan därför 
leda till bättre beslut. (Chand et al, 2005) 
 
 
Process/Transformera 
 
Målet med ERP-systemet är att det skall vara smidigt och flexibelt för att underlätta för 
organisationens adaptionsförmåga till förändringar i omgivningen, vilka kan orsaka 
förändringar av organisationens verksamhetsprocesser. Förändringar i omgivningen kan yttra 
sig i form av tekniska framsteg, lagregleringar, marknadsutveckling etcetera. 

2.4.2 Kundperspektivet 

Kund/Automatisera 
 
Automatisering har även inverkan på arbetet och relationer gentemot kunder. Ett mål med 
ERP-systemet kan vara att förbättra företagets möjlighet att uppfylla kunders behov och vara 
mer effektiva i sitt arbete med kunder. Även om en automatisering inte direkt behöver ha en 
positiv inverkan för kunderna är det viktigt att skapa en förståelse för kunders behov och 
identifiera lämpliga mätvärden, för att kunna utvärdera företagets förmåga att möta dessa och 
vilken inverkan automatiseringen har. Detta kan yttra sig i form av ett minskat antal klagomål 
från kunder, kortare svarstider för support och kundtjänst eller andra liknande processer som 
har en direkt inverkan på kunden. (Chand et al., 2005) 
 
 
Kund/Informera 
 
Målsättningen inom denna cell är att med hjälp av en högre grad av informering bättre kunna 
identifiera och uppfylla kunders behov och krav. Genom att bättre hantera information om 
kunder och deras behov ökar möjligheten att identifiera och tillfredställa kunders önskemål 
och behov. Måttenheter för hur väl organisationen uppfyller sina kunders behov kan vara; 
antalet återkommande kunder, tillfredställelse hos kunder, leveranssäkerhet eller liknande 
faktorer som indikerar hanteringen av kunder. 
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Kund/Transformera 
 
Transformering i kundperspektivet syftar till att förbättra organisationens förmåga att hantera 
och möta förändringar i kundkretsen och deras behov. Målsättningen är att organisationen 
skall bli bättre på att möta nya krav och behov hos kunder samt nya kunders krav. Det kan 
värderas genom att titta på kundbasen, hur många fler kunder man lyckats knyta till sig och så 
vidare. (Chand et al, 2005) 

2.4.3 Finansiella perspektivet  

Finans/Automatisera 
 
Chand et als (2005) cell för Finans och Automatisering berör kontroll av kostnader. 
Målsättningen med systemet i denna cell är att minska kostnaderna och öka ROI. I Case-
studien i Chand et al (2005) angavs en minskad budgetkostnad för IT som finansiell 
målsättning med det nya ERP-systemet. Detta kan användas, däremot är kostnaden för 
utförandet av verksamhetsprocesser före implementeringen av ERP-systemet kontra 
kostnaden med det nya systemet ett vanligare och tydligare mått för den finansiella nyttan. 
(Chand et al, 2005) 
 
 
Finans/Informera 
 
Målsättningen för ett ERP-system i denna cell är liknande med den i Finans/Automatisera, 
men istället vill man förbättra ROI genom att öka intäkterna. ERP-systemet är tänkt att ge en 
ökad tillfredställelse hos kunder. Detta genom en bättre service till kunderna, vilket i sin tur 
leder till ökade möjligheter att knyta till sig fler kunder. Detta kan även ge ökade intäkterna, 
samt bidra till att marknadsandelar erövras och att positioneringen på marknaden förbättras. 
(Chand et al, 2005) 
 
 
Finans/Transformera 
 
Målsättningen i denna cell är att ERP-systemet skall underlätta organisationens arbete med att 
stärka sitt marknadsvärde och öka sin tillväxt. Detta genom att systemet möjliggör och 
förenklar inträden på nya marknader och ökar kunskapen om marknader. (Chand et al, 2005) 

2.4.4 Innovationsperspektivet 

Innovation/Automatisera 
 
Denna cell syftar till att göra de anställda till mer kompetenta användare av systemet. En mer 
kompetent användare kan använda systemet på ett bättre och mer effektivt sätt. Vilket i sin tur 
leder till högre effektivitet och produktivitet i utförandet av arbetsuppgifter. Kompetensen hos 
användare beror på kvaliteten och effektiviteten i utbildning och upplärning i användning av 
systemet. Därmed är det kvaliteten och utformningen av utbildning och inlärningsprocesser 
som används som måttstock i denna cell. (Chand et al, 2005) 
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Innovation/Informera     
 
I denna cell vilken kombinerar informera och innovation är målsättningen att de anställda 
skall bli bättre beslutsfattare med hjälp av ERP-systemet. Precis som i cellen för 
Innovation/Automatisera är utbildning och lärande i fokus. I denna cell är det en högre nivå 
av lärande. Det är inte bara kompetens i att använda systemet, utan även att lära ut hur 
information från systemet kan användas och analyseras inför beslut. ERP-systemet kan då 
fungera som ett beslutsstöd. (Chand et al, 2005) 
 
 
Innovation/Transformera 
 
Kompetensökningen i denna cell handlar om att öka anställdas kunskap om områden som 
nämnts i cellen ovan. De anställda utbildas i att förstå marknader och utvecklingen i 
omgivningen för att kunna föra organisationen framåt och utvecklas i fas med omgivningen. 
Detta innefattar kompetenser om marknader och hur de skall penetreras och bemötas. (Chand 
et al, 2005) 

2.5 Shang & Seddon’s ES Benefit Framework 

Som nämnts tidigare består Shang & Seddon’s (2005) ramverk av fem dimensionerna 
operativa, ledningsrelaterade, strategiska, IT-infrastrukturella och organisatoriska nyttor. 
Dessa delas vidare in i ytterliggare underkategorier som även de förgrenar sig. Nedan beskrivs 
de fem dimensioner övergripande utan att gå in på detaljnivå. 

2.5.1 Operativa nyttor 

Dessa nyttor är ofta tangible och är i förhållande till andra nyttor enklare att mäta och räkna 
på. På operativ nivå kan nyttor te sig i form av minskade lönekostnader, 
inventeringskostnader, administrativa kostnader. Kostnadsreduktioner kan även återfinnas i 
minskad tidsåtgång i aktiviteter, det vill säga att olika aktiviteter kan effektiviseras och 
cykeltider kortas ner, såsom minskad tidsåtgång från beställning till leverans. Även ökad 
produktivitet och förbättrad kvalitet i arbetsprocesser räknas till operativa nyttor. (Shang & 
Seddon 2002) 

2.5.2 Ledningsrelaterade nyttor 

Nyttorna i denna dimension syftar på förbättrat styre och kontroll på managementnivå inom 
organisationen. ERP-systemet kan till exempel möjliggöra en bättre planering och 
beslutsfattande för managers. Förbättrad allokering av resurser, bättre och smidigare tillgång 
till information är bara några av de nyttor som ett ERP-system kan bidra med på 
managementnivå. Nyttor på managementnivå reflekteras ofta i form av managers uppfattning 
av användning och tillgång av information, samt beslutsfattandets kvalitet. Shang & Seddon 
(2002) anser att dessa nyttor är intangible, det vill säga att de är svåra att mäta och kvantifiera 
i beräkningar. (Shang & Seddon 2002)    
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2.5.3 Strategiska nyttor 

Shang & Seddon’s (2002) ramverk innefattar även de nyttor ERP kan bidra med i 
organisationers strategiska arbete. Även dessa är ofta av intangible art och kan länkas till 
organisationens expansion, konkurrenskraft och förmåga att uppnå strategiska mål. Nyttor kan 
identifieras genom att evaluera om systemet underlättar organisationens tillväxt, 
affärsallianser, innovation och stödjer organisationens utveckling och nya 
konkurrensmöjligheter. (Shang & Seddon 2002)       

2.5.4 IT-infrastrukturella nyttor 

Dessa nyttor är delvis tangible, i form av beräkning av IT-kostnader. Nyttor inom IT-
infrastrukturen berör flexibiliteten i systemets förmåga att möta förändrade krav internt och i 
omgivningen. En förbättring kan även yttras genom minskade kostnader och resursåtgång för 
underhåll, utveckling, backup och dylikt. (Shang & Seddon 2002) 

2.5.5 Organisatoriska nyttor 

Den femte och sista dimensionen i Shang & Seddon’s (2002) ramverk berör de 
organisatoriska nyttor ett ERP kan ge. Nyttorna klassas av författarna som intangible och 
handlar ofta om positiva attityder och trivsel med det systemet. Nyttor kan te sig i form av 
förändrade arbetssätt, samt bättre harmoni i arbetsprocesser. Ett snabbare och bättre lärande 
inom organisationen, samt ett bemyndigande till anställda och en ökad positiv moral och 
arbetsmiljö, är nyttor som har identifierats efter ERP-implementeringar. (Shang & Seddon 
2002)  

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

ERP-system innebär heltäckande affärssystem som integrerar moduler och applikationer från 
alla delar i en organisation. Data från organisationens samtliga verksamheter kan då 
integreras, vilket möjliggör effektivisering och bättre informationsflöde som kan bidra till ett 
bättre beslutsfattande. 
 
I denna uppsats fokuseras det på ramverk som utvärderar den erhållna nyttan från ERP-
system. Nytta innebär de fördelar och förbättringar som erhålls med att använda ett ERP-
system. Det kan vara rent finansiella och tydligt mätbara nyttor men även mer mjuka och 
svårdefinierade nyttor, såsom bättre beslutsfattande, förbättrad arbetsmiljö etcetera. 
 
ERP-ScoreCard är ett ramverk framtaget för evaluering av nytta med ERP. Ramverket är 
baserat på BSC och integrerar de fyra perspektiven Process, Kund, Finans, Innovation med 
processmålen automatisera, informera och transformera. Bland de befintliga ramverken inom 
området för att utvärdera nyttan med ERP-system, kommer detta ramverk vara studieobjektet 
för att undersöka applicerbarheten på webbaserade ERP-system. 
 
Shang & Seddon (2005) presenterar ett ramverk med de fem dimensionerna Operativa, 
Ledningsrelaterade, Strategiska, IT-infrastrukturella och Organisatoriska nyttor, vilka 
förgrenas i ett stort antal underkategorier. Ramverket är väldigt omfattande och kan ge en rik 
bild, däremot är det något otympligt i användning. Vi ansåg dock att ramverket och dess 
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egenskaper lämpade sig för att användas i ett inledningsskede, för att skapa en bild av 
webbaserade system och dess nytta. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogör vi för vilket tillvägagångssätt och vilka metoder vi använt oss av i 
denna uppsats. Detta görs för att förtydliga hur vi gått tillväga för att samla in empiri och hur 
empirin har analyserats. Syftet med detta är att genom en argumentation för våra metodval 
skapa en tydlighet och trovärdighet i vårt utförande och resultat.  

3.1 Tillvägagångssätt 

 
Då forskning och litteratur som behandlar nyttor och webbaserade ERP-system var begränsad, 
valde vi att genom intervjuer samla in empirisk data angående den upplevda nyttan med 
webbaserade ERP-system. Vi ansåg att intervjuformen var det datainsamlingssätt som bäst 
lämpade sig, vilket beskrivs närmre i kapitel 3.4.2. Initialt gjorde vi en expertintervju hos en 
leverantörsorganisation, där vi använde oss utav Shang & Seddon’s (2002) ramverk för att 
bättre bekanta oss med vad ett webbaserat ERP- system är och vilka deras nyttor är. Vidare 
utfördes tre intervjuer baserat på Chand et al (2005), två hos användarorganisationer och en 
kompletterande expertintervju, för att testa vårt valda studieobjekt, ERP-ScoreCard. Genom 
att använda oss av empiriska källor från både en säljorganisation och köpare, som använder 
sig av systemet, fick vi ett bredare urval med representanter från två olika perspektiv.    
 
Vi delade upp uppsatsen i framförallt tre huvuddelar; problemformuleringen, det empiriska 
materialet, samt teorin. Detta för att uppsatsen skulle få en stark förankring i dess struktur och 
en tydlighet i vårt tillvägagångssätt. Inspiration till detta arbetssätt hämtades från Jørgensen & 
Rienecker (2002). 
 
För att identifiera de nyttor som kan erhållas, valde vi att intervjua olika företag som 
implementerat och använder sig av webbaserade ERP-system. Tanken med detta var att vi 
skulle få en bild av vilka nyttor som uppstår med ett webbaserat system. För att identifiera och 
analysera nyttor valde vi att utgå från Chand et als (2005) ERP-ScoreCard. Vi avsåg att dels 
undersöka konkreta och mätbara nyttor, det vill säga tangibles, men även mer obestämda och 
svårmätta nyttor, intangibles, för att inte bara fokusera på de nyttor som fås fram genom 
finansiella beräkningar. Genom att identifiera och analysera vilka nyttor som uppstått vid 
användning av webbaserade system, eftersträvade vi att jämföra dessa med de nyttor som tas 
upp i ramverket. Genom parallellisering av de identifierade nyttorna i teorin gentemot de från 
empirin, försökte vi utvärdera huruvida Chand et als (2005) ramverk är anpassat för 
webbaserade system, samt finna exempel på vilka nyttor ett webbaserat ERP-system kan bidra 
med. Även funna nyttor som inte preciserats i teorin och ramverket var av intresse för att 
kunna utveckla och förbättra ramverkets användbarhet på webbaserade ERP-system. Således 
sökte vi även efter att identifiera nyttor som kan vara specifikt för just webbaserade system. 
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3.2 Undersökningsmetod 

Vid utförande av en undersökning eller forskning väljs även ett vetenskapligt angreppssätt. 
Deduktivt och induktivt angreppssätt är två av de vanligare undersökningsmetoderna. Den 
deduktiva metoden innebär enligt Bryman (2002) att man utgår från teorin för att sedan 
applicera och empiriskt testa teorin på verkligheten, för att utifrån resultatet omformulera 
teorin. Ett vanligt förfarande inom deduktion är att utifrån teorin bygga hypoteser som sedan 
testas empiriskt (Bryman, 2002). Det induktiva angreppssättet har istället sin utgångspunkt i 
empirin och syftar till att generera ny teori utifrån empirin, det vill säga att forskningens 
resultat utgör teorin (Bryman, 2002). Vi anammade dock inte strikt något av de här 
angreppssätten. Vi hade en utgångspunkt i teorin, där vi studerade olika ramverk, för att sedan 
välja ett ramverk som sedan undersöktes empiriskt. Detta indikerade på ett deduktivt 
förfarande, trots att vi inte använde oss av hypotestestning. Då det inte fanns så mycket teori 
för just webbaserade ERP-systems nytta, strävade vi även efter att generera ny teori, för att 
utveckla det befintliga ramverket utifrån vårt resultat. Detta har likheter med det induktiva 
angreppssättet. Om det ska dras paralleller till någon undersökningsmetod så skulle det vara 
till det deduktiva, undersökningen har dock ej strikt följt det deduktiva angreppssättet. 

3.3 Kvalitativ metod 

I denna uppsats behandlades nyttor i form av både tangibles och intangibles. De senare, är i 
sin natur svårare att mäta och kvantifiera. Detta innebär en högre komplexitet och kräver att 
man går djupare än bara finansiella beräkningar och kvantitativa data, för att kunna skildra 
nyttorna på ett bra sätt. För att kunna skapa en rik bild över de nyttor som webbaserat ERP-
system kan generera och på ett bra sätt kunna fånga upp såväl tangible som intangible nyttor, 
var det viktigt att vi valde den metod som var lämpligt för detta ändamål.  
 
En kvantitativ undersökning tenderar till att fokusera mer på siffror och statistik och lämpar 
sig inte alltid lika bra när det gäller att analysera svårkvantifierbara förhållanden (Oates, 
2006). Alvesson & Deetz (2000) anger olika fördelar med en kvalitativ metod. I jämförelse 
med kvantitativ metod, som ofta fokuserar på statistik och strikt mätning, skapar den 
kvalitativa metoden bättre förutsättningar för att ge djupare och rikare beskrivningar av det 
som studeras. Det kvantitativa tillvägagångssättet, med exempelvis frågeformulär, kan ofta 
leda till ytliga abstraktioner som egentligen inte beskriver fenomenet på ett lämpligt sätt. En 
del praktiker menar till och med att detta gör resultaten föga användbara och mindre relevanta 
i den praktiska verkligheten. (Alvesson & Deetz, 2000)  
 

Då denna typ av svårkvantifierbara nyttor, intangibles, var viktiga för vår undersökning, 
ansåg vi att ett kvalitativt förfarande med rika och djupa beskrivningar lämpade sig bäst för att 
analysera detta komplexa område och ge en helhetsbild där alla typer av nyttor 
representerades.   
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3.4 Informationsinsamling 

3.4.1 Litteraturinsamling 

Litteraturen som användes bestod av akademisk litteratur i form av böcker och vetenskapliga 
artiklar. Litteraturen användes för att skapa en kunskap om området Enterprise Systems och 
mer bestämt Enterprise Resource Planning, där fokus främst låg på att hitta ramverk och 
teorier för nyttan av ERP-system. För att finna böcker använde vi oss av databasen LOVISA 
och även referenser i andra artiklar och uppsatser inom ämnet. För finna artiklar användes 
Lunds Universitets databas för vetenskapliga artiklar, ELIN. Även www.scholar.google.com 
och IEEE.com, sciencedirect.com samt ACM.org användes för att söka efter artiklar.    
 
Vetenskapliga artiklar och även andra källor i form av tidskrifter och bloggar användes för att 
skapa en kunskapsbas och insikt i Software-as-a-Service (SaaS) som fenomen och specifikt 
inriktat på webbaserade system. Det var denna litteratur som fick upp vårt intresse för ämnet 
SaaS och webbaserade system. Det var också utifrån denna litteratur vi fick en inledande 
förståelse om vad webbaserade system är och hur de fungerar.  
 
Anledningen till att vi använde främst artiklar är att det idag inte finns mycket forskning och 
publicerade böcker om webbaserade ERP-system, då detta är ett relativt nytt ämne.  
 
Vi försökte vara kritiska i vår granskning av litteraturen för att få en så rättvisande bild som 
möjligt av ämnet. Litteratur i form av tidskrifter och bloggar användes inte som vetenskapligt 
pålitliga källor, utan främst som inspiration och inkörsport till ämnet.  Då det finns en risk att 
dessa grundas mer på individuella åsikter och tankar än vetenskaplig fakta.   

3.4.2 Kvalitativa intervjuer 

Vår studies empiriska primärdata bestod av intervjuer från två olika typer av organisationer. 
Två intervjuer gjordes med representanter från organisationer som köpt och använder sig av 
webbaserat ERP-system och två expertintervjuer gjordes med en representant från en 
leverantör av webbaserade ERP-system. Detta medförde att både kund- och säljperspektivet 
representerades, vilket gav oss en bättre helhetsbild. Som nämnts tidigare, använde vi oss av 
en kvalitativ ansats i vår uppsats och vi valde även att använda en kvalitativ intervjuform. 
Denna form av intervju är enligt Trost (2005) bra för att få informationsrika svar. 
Informationsrika svar var nödvändigt för vår undersökning, så att de svårmätta nyttorna, samt 
de nyttor som inte var fördefinierade skulle komma fram på ett bra sätt. Vi ansåg det även 
vara lämpligt med kvalitativa intervjuer, för att kunna få en närmre dialog och 
kommunikation med våra informanter och därigenom få en djupare inblick och förståelse för 
nyttorna, vilket vi ansåg hade varit svårare med andra former av datainsamlingsmetoder.   
 
Standardisering och struktureringen nämns även i Trost (2005). När det gäller 
standardiseringen valde vi att hålla den låg eftersom detta ger den intervjuade större frihet i 
sitt språkbruk och att ordningsföljden, följdfrågor kan formuleras utifrån tidigare svar. Vår 
förhoppning var att detta i större utsträckning skulle motivera informanterna och skapa en 
dialog för att kunna lyfta fram de komplexa och svåridentifierade nyttorna. Vidare valdes en 
semistrukturerad intervjuform. Anledningen till detta var att intervjun blev mer avslappnad 
och informanten mer öppet kunde förhålla sig till frågorna, vilket medförde att de intervjuade 
lättare kunde välja hur detaljrikt de vill svara på de respektive frågorna. Då vi även var 
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intresserade av att få fram nyttor som vi inte kunde förutse i förtid, ansåg vi också att en 
semistrukturerad intervju skulle vara bättre lämpad för att identifiera nyttor, då den är mer 
flexibel och kan anpassas mer efter vad informanten lyfter fram och därmed kunna visa nyttor 
både inom och utanför den teoretiska referensramen. Den semistrukturerade formen var 
således bättre lämpad i jämförelse med en fullt strukturerad intervju, som kan kännas stram 
och mer bara en lista med frågor som skall som bockas av i tur och ordning. En fullt 
strukturerad intervjuform hade även kunnat hämma vår insamling av nyttor som inte 
innefattas i ramverket vi valt och kanske förhindrat att nyttor utanför ramverket kunnat 
identifieras. Grunderna till val av intervjuform hämtades framförallt ur Trost (2005) men även 
till viss del ifrån Oates (2006). 
 
I vår selektion av datainsamlingsmetoder fann vi klara fördelar och nackdelar med vald 
intervjumetod. Några väsentliga fördelar är enligt Oates (2006) till exempel att intervjuer 
hanterar ämnet detaljrikt och med ett bra djup. Det finns en hög grad av flexibilitet eftersom 
intervjuerna kunde anpassas efter rådande omständigheter och framförallt i förhållande till 
informanten, vilket passade bra för att hantera de komplexa och svåridentifierade nyttorna. 
Några klara nackdelar är att metoden är tidskrävande för forskarna, framförallt när det gäller 
transkribering och analys av ostrukturerad data. Det kan även vara svårt att uppnå 
trovärdighet och hålla analysen objektiv. Det krävs en god social och kommunikativ förmåga 
hos de som skall föra intervjuerna för att uppnå ett lyckat resultat. (Oates 2006) Vi ansåg dock 
den kvalitativa intervjuformen var övervägande positiv för vårt ändamål och var därför det 
mest lämpliga valet. 

3.4.3 Intervjuguide 

För att få ett bra underlag för att kunna svara på vår frågeställning och uppnå vårt syfte valde 
vi att ställa frågor om de nyttor som upplevts med användning av ett webbaserat ERP-system. 
Intervjufrågorna baserades på de nyttor som vi fann i vår litteraturgenomgång. 
 
Vår första intervju var en expertintervju och gjordes som en introduktion till webbaserade 
ERP-system och vilka nyttor som kan finnas. För detta baserade vi frågorna främst på 
ramverket av Shang & Seddon (2002). Då detta är ett väldigt omfattande ramverk med ett 
brett spektrum, ansåg vi detta lämpligt för vår inledande intervju som utfördes på en expert. 
Vår avsikt med intervjun och det valda ramverket var som sagt att få en bred ingång till vilka 
nyttor som kan upplevas med webbaserade ERP-system. Frågorna i denna expertintervju var 
indelade i fem huvudområden där nytta kan upplevas: Operativ nivå, Ledningsrelaterade 
sammanhang, Strategisk nivå, inom IT-infrastruktur och Organisations nivå 
 
Tre intervjuer gjordes sen för att testa det valda ramverket ERP-ScoreCard. Två intervjuer 
gjordes med användare av webbaserade system. Intervjufrågorna baserades på Chand et als 
(2005) ERP-scorecard. Vår avsikt med detta var att efter att ha gjort en bredare och inledande 
expertintervju, gå ut och testa det valda studieobjektet, ERP-ScoreCard. Intervjufrågorna för 
dessa intervjuer baserades på de tolv cellerna och målen från Chand et al (2005), som 
presenterades i kapitel 2.4. Även en fjärde och kompletterande intervju genomfördes med 
personen från vår första intervju, i denna intervju baserades frågorna och på Chand et al 
(2005). Detta för att få en större enhetlighet i vår empiri och även kunna koppla informationen 
från leverantörsorganisationen direkt till ERP-ScoreCard.  Samtliga frågeformulär och 
transkriberingar finns att tillgå i bilagorna. 
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3.5 Analys 

När det gäller kvalitativa intervjuer så finns det inga i förväg definierade tekniker för hur 
analysen skall hanteras. Som hjälpmedel får man istället använda den egna fantasin och 
kreativiteten för att leda analysarbetet framåt. Framförallt är kreativiteten viktig i samband 
med kodningen av intervjumaterialet. (Trost, 2005) Därför skedde vår analysprocess iterativt 
för att frambringa så mycket som möjligt av intervjuerna.  
 
Trost (2005) hävdar att det finns olika åsikter om huruvida analysprocessen skall ske 
simultant med intervjun eller om det är bättre att vänta tills allt material är insamlat. Kvale 
(1996) premierar att det sker simultant. I vårt fall utfördes stora delar av analysen i efterhand, 
för att under intervjun istället fokusera utförandet och dialogen. Med hjälp av inspelning och 
att analysen skedde relativt kort tid efter intervjutillfället ansåg vi att vi fick en bra balans 
mellan att på effektivt sätt genomföra intervjun och att ha kvar upplevelsen och intrycken från 
intervjuerna. 
 
Enligt Bryman (2002) finns det, till skillnad från kvantitativ dataanalys, inga tydliga regler för 
hur analys av kvalitativ data bör utföras. En av de former Bryman (2002) presenterar är 
kodning. Det var denna metod vi använde oss av för att kunna analysera primärdata från våra 
intervjuer.  
 
Innehållskodningen innebar att vi markerade intressant data med en kod. Koderna baserades 
på olika teman, närmare bestämt angav de vilken typ av nytta det var och var den hörde 
hemma i ramverket. En kod skapades även för att markera intressant data och eventuella 
nyttor som låg utanför ramverkets räckvidd eller som inte definierats explicit i teorin. 
Kodningen gjordes för hand på utskrivna exemplar av våra transkriberingar, kodningen 
kontrollerades sedan och fördes in digitalt. De data vi fick ut från vår kodning sammanställdes 
sedan och diskuterades. Fullständiga kodade transkriberingar finns att tillgå i bilagorna. 
 
Kodning: 
  Process Kund Finans Innovation 

Automatisera PA KA FA IA 

Informera PI KI FI  II 

Transformera PT KT FT IT 
Tabell 3.1 Kodning för analys 
 
NU = Nytta utanför ramverket 

3.6 Urval och Informanter 

Enligt Trost (2005) är det väsentligt att man vet att ens urval blir statistiskt representativt, men 
i samband med kvalitativa studier är det oftast inte av lika stor betydelse som för en 
kvantitativ undersökning. Det finns olika metoder för att sammanställa ett önskat urval, men 
då tillgången och mängden av urval och informanter var begränsad vid denna tidpunkt, 
använde vi oss inte av någon specifik metod vid inhämtningen och sammanställningen av 
vårat urval. 
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Vi utförde i uppsatsen en expertintervju med Jens Collskog, försäljningschef Fortnox AB i 
Växjö. Han har varit delaktig sedan verksamheten grundandes 2001. Företaget tillhandahåller 
webbaserade affärssystem innehållande: Order, fakturering, CRM säljstöd etcetera, med en 
databas som hanterar all data. Alla program i systemet är alltså integrerade, vilket gör att 
systemet har de egenskaper som definierar ett ERP-system. Främsta anledningen till varför vi 
valde att göra en expertintervju var för att få en bredare och bättre bild och få en förståelse för 
webbaserade ERP-system. Genom vår kontakt med Fortnox ökade även vår access och 
möjlighet att komma i kontakt med användarorganisationer. Vi fick genom Fortnox kontakt 
med deras kunder och det var utifrån dessa vi valde våra två användarintervjuer. Även om 
detta innebar en risk för bias i vårt urval fick vi väga detta mot framkomligheten. Då den 
svenska marknaden för webbaserade ERP-system än så länge är begränsad och att de andra 
aktörerna vi kom i kontakt med inte kunde delta, var framkomligheten till informanter och 
urval begränsad. Vi ansåg att access och framkomligheten vägde tyngre än risken för bias och 
valde därför att fokusera oss på Fortnox och deras kunder.  
 
Den första användarintervjun gjordes med Marilyn Roos på 2xB Redovisning, som är en 
redovisningsbyrå, etablerad i Växjö och Malmö. Marilyn jobbar som konsult och använder 
webbaserat ERP och har i ett tidigare skede även varit samarbetspartner när det gällde att 
testa programmen. Även i dagsläget sitter hon med i referensgrupp för att vidareutveckla och 
förbättra nuvarande och framtida system.  
 
Den andra användarintervjun utfördes med Håkan Ask på Oniro Solutions AB i Malmö, som 
är ett nystartat mindre företag som sysslar med kommunikationsfrågor internt och externt. När 
ett företag har ett problem eller en möjlighet bistår Oniro Solutions AB med lösningar 
skriftligt, muntligt eller elektroniskt. I dagsläget använder företaget sig av Order, Fakturering 
och CRM säljstöd.  
 
Detta urval medförde att vi kunde studera nyttor ur två olika perspektiv. Expertintervjuerna 
med Jens Collskog gav oss en bild av nyttorna och möjligheterna med webbaserade ERP-
system från ett leverantörsperspektiv. Vi ansåg även Jens Collskog som från början varit 
involverad i utvecklingen av webbaserade system, kunde bidra med en god expertis inom det 
relativt nya området. Intervjuerna med Marilyn Roos och Håkan Ask, gav oss perspektivet 
från kund och användare och vilka nyttor de hade erfarit med det webbaserade systemet. De 
två olika perspektiven i vårt urval var intressant då vi kunde se vilka likheter och olikheter det 
fanns angående nyttorna från de olika perspektiven.   

3.7 Etik  

Vi har i samtliga av våra intervjuer varit noga med att informera våra informanter om att 
deltagandet är helt frivillig och att de gärna får vara anonyma om de så önskar.  Samtliga 
informanter har dock valt att inte vara anonyma. Vi är av den uppfattningen att anonymisering 
har både positiva och negativa konsekvenser för uppsatsen. När ett företag väljer att inte vara 
anonyma blir det svårare eliminera viss produktfokusering, eftersom det då tydligt framgår 
vilket företag som använts som studieobjekt. Dock tillför det ett värde i form av att det blir 
intressantare och lättare för läsaren att relatera till ämnet. 
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3.8 Reliabilitet och validitet 

Begreppet validitet delas upp i två delar, innehållsvaliditet och konstruktionsvaliditet. Att ge 
innehållet validitet innebär att de frågor som ställs i undersökningen är väl förankrade i teorin 
och att de är väl anpassade till kontexten och täcker in hela området du utreder. Validitet i 
konstruktionen betyder att undersökningen är konstruerad på ett sådant sätt att den mäter och 
samlar information om det forskningen verkligen syftar till att undersöka. (Oates, 2006) 
 
I vår undersökning innebar detta att våra intervjufrågor tog upp alla de nyttor som 
informanten kunde tänkas uppleva. Frågorna baserades på de nyttor och faktorer som 
identifierats i den teoretiska genomgången. För att skapa validitet i konstruktionen av 
intervjun försökte vi utforma frågorna med kopplingar till de nyttor vi funnit i intervjun, men 
att det även lämnades öppet för nyttor som inte framkommit i den teoretiska referensramen.  
 
En av nackdelarna med intervjubaserad forskning är att reliabilitet är svårt att uppnå då 
konstans och objektivitet kan vara svårt att uppnå i en kvalitativ intervjuform (Oates, 2006). 
För att sträva efter en så hög reliabilitet som möjligt i vår undersökning använde vi Oates 
(2006) utvärderingsguide som stöd vid vårt genomförande och konstruerande av intervjuer.  
   
Trots vikten av reliabilitet och konstans anger dock Trost (2005) att det är just förändringen 
och inkonsekvensen man är intresserad av vid kvalitativa undersökningar, vilket vi ansåg 
stödja vårt val av metod. 

3.9 Källkritik 

De informanter som användes för intervjuerna var alla kunder till samma leverantör. 
Kontakten skedde genom leverantören. Detta kan ha inneburit en viss bias i de svar som 
erhållits i intervjuerna. När man har en säljorganisation som källa finns det risk för att det som 
kommuniceras i intervjun blir något snedvridet. Det kan finnas underliggande intressen som 
gör informanten benägen att framhålla de positiva aspekterna (Alvesson och Sköldberg 2000). 
Något som dock kan hjälpa till att upprätthålla en jämn fördelning i informationen är det 
faktum att vi i vår uppsats har använt oss av empiriskt material från både säljperspektivet och 
köparens perspektiv.  
 
En av anledningarna till detta var som nämnts tidigare att det vid detta tillfälle inte existerade 
så många aktörer på det svenska marknaden för webbaserade ERP-system. Leverantören som 
valdes var den som var mest lämplig för vår studie och en av de få Sverigebaserade 
leverantörerna med system som faller under kategorin webbaserade ERP-system.  
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4. Analys av Identifierade nyttor med webbaserat ERP 

I detta avsnitt kommer vi att behandla och analysera de data vi utvunnit från våra intervjuer 
och koppla samt diskutera dessa utifrån teorin och främst ERP-ScoreCard. Vi presenterar 
och diskuterar här de nyttor vi funnit och dess koppling till teorin. Nyttorna behandlas och 
diskuteras utifrån de olika cellerna från ERP-ScoreCard och slutligen presenteras och 
diskuteras de nyttor vi funnit, som befinner sig utanför ramverket och teorin. De identifierade 
nyttorna sammanfattas sedan i ett ScoreCard som ger en överblick av vilka nyttor som 
identifierats och var de är placerade i ramverket. Detta ger en snabb överblick och 
sammanfattning av vårt resultat och vår analys. 
 
Intervjuade personer: 
 
Jens Collskog, expertintervju/leverantörsintervju 
Marilyn Roos, användarintervju 
Håkan Ask, användarintervju 

4.1 Processer 

Bättre automatisering i processer 
 
I litteraturen fann vi att en automatisering av processer kan leda till en minskad resursåtgång 
och ökad output i verksamheten, genom minskad tidsåtgång och färre fel i processer. 
Informant Jens Collskog angav automatik i system som en stor fördel. Ett webbaserat system 
förenklar och har stora möjligheter för integrering av system. Denna integrering tillåter en 
högre grad av automatik och många processer kan göras helautomatiskt. Exempelvis kan 
kassasystem eller system som skannar in leverantörsfakturor automatiskt sända vidare 
informationen till övriga system som är integrerade. Detta sparar in tid och dubbelarbete 
försvinner och effektiviserar processer, då en händelse inte behöver registreras i flera system 
och inga fakturakopior behöver framställas eller skickas mellan olika parter. Detta är också 
något som informant Marilyn Roos upplever som en fördel med det nya systemet. 
Leverantörsorganisationen nämner även att automatisering av backup, underhåll, 
uppdateringar, support och andra aktiviteter sparar mycket tid, kostnad och minskar 
problemen för användare, då alla dessa aktiviteter sköts av tjänsteleverantören. Detta anges 
även av representanterna från kundorganisationerna som båda upplever en förenklad vardag 
med en automatisering av backup och underhåll av systemet.  
 
Det påpekades dock i användarintervjuer hur automatisering ibland har inneburit problem. 
När det infördes en förändring av redovisningspraxis, stämde inte längre det automatiserade 
systemet överens med verksamheten.  Detta är ett exempel på hur automatisering ibland kan 
ställa till det och att det finns ett behov av att systemet kan transformeras, så att det kan 
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anpassas efter nya krav och rutiner i omgivningen. I det fall som nämndes i en av 
intervjuerna, kunde problemet löses med förändrade arbetsrutiner.  
 
För oss indikerar detta att det är viktigt för organisationer som överväger att investera i ERP-
system, att överväga huruvida ett system med hög automatisering passar för verksamhetens 
omgivning. För företag med en snabbt förändrande omgivning, där krav och rutiner ständigt 
ändras, är kanske inte ett system med hög grad av automatisering den bästa lösningen. 
 
Ett webbaserat system möjliggör en kollaborativ supportfunktion, då supporten kan logga in 
på samma skärmbild som användaren och i realtid gå igenom problemet. Här kan vi se en 
indirekt koppling till effektivisering. Tiden för felhantering kan minskas och därigenom leda 
till effektivisering. Nya webbaserade system baseras ofta på XML, vilket ger större 
möjligheter att validera och kontrollera datainputs. Detta kan bidra till att färre fel och 
problem i företagets processer uppstår. Detta är dock svårt att generalisera då det kräver att 
applikationen använder sig av XML-formatet. Någon uppfattning om hur många av de 
webbaserade systemen på marknaden som använder sig av XML har vi dock inte. Vi kan 
därför inte säkerställa att detta är en gemensam nytta hos webbaserade system. 
 
 
Informationstillgänglighet för processaktiviteter 
 
Chand et al (2005) angav ett bättre beslutsfattande genom tillgängligare information, kontroll, 
planering etcetera. Detta fann vi även indikationer på i våra intervjuer där Jens Collskog 
beskrev hur ett webbaserat system ger användaren möjligheten att när som helst och 
varsomhelst logga in och använda sig av systemet. Detta innebär en konstant tillgång till 
information och att tillgängligheten inte är begränsad till en särskild geografisk plats eller en 
specifik arbetsstation. Spridningen av information förbättras också, då alla intressenter kan få 
en egen inloggning och få tillgång till den information som behövs, exempelvis 
balansrapporter, statistik eller annat beslutsunderlag. Även från kundperspektivet upplevdes 
denna nytta med webbaserade ERP-system. Marilyn Roos upplevde en större tillgänglighet 
till information med det nya systemet och beskrev hur revisorer med egen inloggning enkelt 
kan gå in och kontrollera bokföringen, vilket sparar tid och ger möjligheten att arbeta aktivt 
från en annan geografisk plats.  
 
Vi ser en koppling mellan den ökade tillgången av information oavsett tid och plats som en 
möjlighet för att kunna fatta beslut snabbare baserat på rätt information. Det finns alltså ett 
samband mellan informanternas upplevda nytta och den nytta i litteraturen som tar upp en 
ökad informationstillgänglighet i förhållande till bättre beslutsfattande. Även om denna nytta i 
teorin fokuserar mer på hur systemet med integrerade databaser etcetera, möjliggör en bättre 
informationstillgänglighet, kan tillgängligheten till själva systemet ses som en nytta i sig. För 
de webbaserade systemen är det snarare bättre access till systemet som bidrar till att 
information blir mer tillgänglig. Även om det förbättrade accessen till systemet kan kopplas 
och bidrar till att information blir mer tillgänglig, finns det en skillnad i vad nyttan i 
ramverket och nyttan i empirin syftar till   
 
Två informanter, Jens Collskog och Marilyn Roos tog upp en förbättrad kontroll och 
planering med hjälp av webbaserade system, en nytta som även identifierats i litteraturen. Där 
ett bättre beslutsfattande kan uppnås bland annat med hjälp förbättrad kontroll och planering. 
Det är intressant att detta identifierades både från sälj- och kundperspektivet. 
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Jens Collskog berättade hur en CRM6-funktion kan användas som kontrollverktyg vid 
anlitning av exempelvis telemarketingföretag. Om telemarketingföretaget måste registrera hur 
många samtal som gjorts, antalet svar och så vidare, kan företaget med hjälp av ett webbaserat 
system kontrollera och övervaka det anlitade företagets aktivitet och utförande i realtid. 
 
Collskog angav även nyttan för franchisekedjor som väldigt stor. Med hjälp av ett webbaserat 
system kan franchisegivaren kontrollera och hämta information från alla franchisetagare och 
filialer och därmed på ett bättre sätt övervaka och skaffa lämpligt beslutsunderlag. Funktionen 
erbjuder även möjligheten för benchmarking mellan de olika franchisetagarna 
 
Även de stora integrationsmöjligheterna bidrar till att information kan fördelas och integreras 
på ett mer effektivt sätt. I våra intervjuer finner vi likheter med de nyttor vi funnit i 
litteraturen, där ERP-system förbättrar beslutstagandet genom bättre analys, planering samt 
större tillång och spridningsmöjlighet av viktig information inom organisationen.    
 
 
Processers tranformation 
 
Informant Marilyn Roos anser att det webbaserade systemet är mer flexibelt och utvecklar sig 
i takt med förändringar i omgivningen. Ett par förändringar har skett i omgivningen sedan det 
nya systemet implementerades, dels en skatteförändring inom byggnadsbranschen. En 
uppdatering skedde snabbt därefter och systemet anpassades efter de nya kraven. Detta tyder 
på att systemet i detta fall har en god anpassningsförmåga och på ett smidigt sätt kan byggas 
ut eller uppdateras i takt med förändringar i omvärlden. Vi fann här ett tydligt samband 
mellan vad köpsidan har upplevt och vad vi funnit i litteraturen, där en nytta kan vara att 
systemet har förbättrat företagets möjlighet att svara på förändringar i omgivningen och vara 
adaptiv.  
 
I ett annat ärende som Marilyn Roos beskrev, lämpade sig inte systemets automatik. Då var 
lösningen istället att förändra arbetsprocessen. Detta kan hänföras till vad Shang & Seddon 
(2002) skriver om att ett ERP-system även kan bidra med nytta genom att arbetsprocesser 
förändras. 

4.1.1 Sammanfattning av nyttor i processperspektivet   

Webbaserade system ger stora möjligheter till integrering av olika system. Hög grad av 
automatik och helautomatiserade processer leder till effektivisering. Även valideringen och 
kontroll av data blir bättre och således minskar även mängden felaktig data. Arbetsmoment 
som backup, support och underhåll har flyttas över på tjänsteleverantören detta leder till 
automatisering och sparar framförallt tid åt kunden. Ibland kan dock automatiseringen skapa 
problem, då den inte stämmer överens med praxis och följer nya rutiner.  
 
Informationstillgängligheten ökar också då accessen är oberoende av geografisk plats och 
tidpunkt. Kvalitet och tillgänglighet till information leder till ett effektivare beslutsfattande 
inom organisationen. Systemet ger en förbättrad kontroll och planering inom företaget och 
kan komma att möjliggöra intern benchmarking.  

                                                
6 CRM är en förkortning av Customer Relationship Management. Denna typ av system hanterar kommunikation 
och arbete gentemot kunder. Funktioner såsom, planering, kalender och omfattande kontakthantering kan finnas 
i denna typ av program. 
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Vi identifierade nyttor inom transformering, då systemet är flexibelt och i vissa fall enkelt 
kunde anpassas till förändringar i omgivningen. Vi fann dock fall där automatiken inte 
klarade av en förändring i omgivningen. I detta fall löstes problemet med förändrade 
arbetsrutiner. 

4.2 Kundnyttorna med webbaserat ERP-system 

Automatisering för Kundaktiviteter  
 
Informant Marilyn Roos nämner att systemet underlättar mycket för hennes kunder och 
effektivare tar hand om deras behov. Detta beror framförallt på att svarstider på supporten 
kortas ned och att problem kan lösas snabbare och mer effektivt. 
 
En annan fördel Marilyn Roos kunder har fått tack vare det webbaserade systemet är att 
eftersom flexibiliteten har ökat så kan kundens behov bättre tillfredställas. Till exempel kan 
nämnas en kund som gärna vill sköta så mycket som möjligt av bokföringen själv. Kunden 
kommer endast och visar Marilyn en gång i kvartalet och då tittar de tillsammans så att det är 
korrekt utfört. Hade kunden inte använt sig av ett webbaserat system hade det varit mycket 
mer problematiskt att när som helst bara gå in och titta. Med ett webbaserat system kan detta 
göras när som helst och kräver inte ett möte eller att en representant skickas till kunden. Detta 
bidrar till minskad tid- och resursåtgång.  
 
Möjligheten med att ge kunder tillgång till systemet och en egen behörighet bidrar till ett 
bättre samarbete gentemot kunder, detta påtalar också Jens Collskog. Att flera parter kan ha 
tillgång till systemet och att systemet är tillängligt dygnet runt, underlättar och möjliggör ett 
närmre och mer flexibelt samarbete mellan företag och deras kunder. Därigenom kan man på 
ett bättre sätt möta kunders behov och öka kvaliteten i arbetet gentemot kunder.  
 
Marilyn Roos nämner även att kunder blir väldigt förvånade när de får höra priset på 
webbaserade ERP-system. Hon berättar att andra system är dyra att köpa in i och vid en 
jämförelse så är det webbaserade alternativet det billigaste i dagsläget. Detta uppfyller i 
förlängningen en kundnytta i och med att kostnaderna minskar för företagets kunder. 
 
 
Kund/Informera  
 
Mycket av ett webbaserat system bygger på öppen kommunikation samt flexibilitet och 
tillgänglighet till informationen och dess verktyg. Informant Marilyn Roos nämner bland 
annat att det underlättar för kunderna att de har full tillgång till alla siffror oavsett var de 
befinner sig. De behöver endast en dator de kan logga in på. Hon säger vidare att det 
viktigaste är att kunderna är någorlunda insatta i ekonomin. De behöver inte ha full förståelse 
för den. Tillgängligheten gör även att en utomstående revisor som skall granska ett 
aktiebolags bokföring ej behöver vara på plats. Arbetsprocessen stoppas inte heller upp 
eftersom de simultant kan vara uppkopplade mot systemet. Detta leder till att kunder lättare 
får tillgång till rapporter relaterade till ekonomi, säljstöd eller andra områden. Det är även så 
att problem kan lösas direkt över Internet där båda parterna simultant kan interagera i realtid 
och se vad kunden har gjort fel.  
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Ovan nämnda saker ger ofta kunden en ökad tillfredställelse. Som nämnts tidigare kan även 
samarbetet mellan företag och kund blir bättre och mer flexibelt, genom att kunder får 
behörighet och tillgång till systemet samt att tillgängligheten är oberoende av tidpunkt och 
plats. Detta får effekter även på tillgången och spridningen av information. Då man inte är 
lika beroende av tidpunkt och geografisk plats, kan information delas och spridas lättare. 
Vilket innefattas av Chand et als (2005) dimension Kund/Informering.   
 
 
Kund/Transformera 
 
Marilyn Roos nämner även att förändringar och nya önskemål snabbt kan läggas in i systemet. 
Det går snabbt och effektivt att omkonstruera systemet efter kundernas önskemål och 
förväntningar. Detta gör att företaget bättre kan möta sina kunders behov och krav, för att de 
så adekvat som möjligt skall kunna tillfredsställas. Givetvis märks detta framförallt hos de 
kunder som använder sig av samma system. 

4.2.1 Sammanfattning av nyttor inom kundperspektivet 

Tillgängligheten och flexibiliteten, med bland annat möjlighet för kunder att logga in, 
underlättar arbetet gentemot kunder och tar effektivare hand om deras behov. Tid och 
resursåtgång för kundaktiviteter minskar. Det nya systemet möjliggör ett bättre och 
effektivare samarbete med kunder. 
 
Tillgången till information ökar med webbaserat system, då man oberoende av tid och plats 
alltid kan nå systemet, förutsatt att det finns Internetuppkoppling. Den ökade tillgången och 
kvaliteten på information bidrar till ett förbättrat arbete gentemot kunder. Systemet kan även 
snabbt och effektivt anpassas efter nya krav och behov hos kunder. 

4.3 De finansiella nyttorna med webbaserat ERP-system 

Finansiell nytta genom automatisering 
 
I litteraturen fann vi att ett företag kan erhålla nyttor i form av reducerade kostnader. Chand et 
al (2005) kopplar automatiseringen till minskade kostnader av t.ex. arbetskraft. 
 
Denna form av nyttor kunde vi även identifiera i empirin. Informant Jens Collskog angav 
exempelvis fördelar med minskade kostnader då fakturor går direkt in i bokföringssystemet. 
Det krävs inga fakturakopior eller manuellt införande av fakturor i bokföringen. 
Automatisering och minskning av dubbelarbetet bidrar till minskat antalet debiterade timmar 
från revisorer, vilket gör att företaget sparar både tid och pengar. Möjligheten att kunna hämta 
bokföring från ett företags flera filialer och på ett snabbt och smidigt sätt kunna sammanställa 
en summerad bokföring, för hela organisationen, sparar in många arbetstimmar, vilket ger 
lägre lönekostnader. Jens Collskog ger ett exempel på en organisation med flera filialer runt 
om i Sverige. Tidigare spenderades upp emot sex veckor för en Sverigetotal sammanställning 
av alla filialers bokföring. Med ett webbaserat system som integrerar alla loger och respektive 
affärssystem, kan en Sverigetotal numera sammanställas på betydligt kortare tid. Detta 
innebär en avsevärd kostnadsreduktion och besparing av resurser.  
 



Webbaserade ERP-system  Bertilsson & Edlund 

 30 

Även kundorganisationerna ser finansiella nyttor med automatisering. Marilyn Roos upplever 
kostnadsbesparingar på många vis. Till exempel med tidrapporteringsfunktionen i systemet 
sparar företaget in två arbetsdagar i månaden, vilket innebär en minskad arbetskraftskostnad.  
 
 
Finansiell nytta genom bättre tillång till informat ion 
 
Chand et al (2005) anger ökade intäkter som en nytta kopplat till ERP-system. Informant 
Marilyn Roos upplevde en positiv finansiell effekt med systemet. Vi hade dock svårt att 
identifiera direkta intäktsökningar i vår analys. Däremot upplevde Marilyn Roos systemet 
som en bidragande faktor till mer nöjda kunder och fler samarbeten, samt en möjlighet att ge 
sina kunder en bättre service. Även en ökad konkurrenskraft med det webbaserade systemet 
angavs. Vi ser detta som en indirekt koppling till ökade intäkter och ser en viss koppling till 
ramverkets cell Finans/informera.  
 
Även Jens Collskog angav att företag fått en ökad konkurrenskraft med webbaserade system. 
Det finns exempel där företag vänt sig till Fortnox för att komma i kontakt med 
samarbetspartners och andra företag just för att de använder sig av webbaserat system. Detta 
ser vi som en indikation på att ett webbaserat system kan ge en starkare konkurrenskraft och 
attrahera nya kunder och därigenom ökade intäkter.  
 
Några direkt naturliga kopplingar till ökade intäkter har vi inte identifierat, men vi kan 
däremot se flera indirekta kopplingar som leder till ökade intäkter. Andra exempel, än de ovan 
nämnda, är att en högre automatisering sparar mycket tid, likaså att tid för uppdateringar, 
underhåll och backuper försvinner samt att integreringen medför att företag och deras 
anställda kan lägga mer fokus på kärnverksamheten och därigenom öka intäkterna. Även 
CRM-säljstöd kan bidra till en effektivare försäljning och därmed ökade intäkter, då försäljare 
på ett bättre sätt kan arbeta mot kunder och samarbeta och tillgå information varsomhelst och 
när som helst.      
 
 
Finansiell nytta genom transformering 
 
Informant Marilyn Roos angav att företaget stärkt sin position med systemet och att ett 
intresse för webbaserade system väckts även hos marknadens stora aktörer. Enligt Roos har 
även företagets tillväxt ökat sedan införandet av systemet. Detta beror till stor del på ett 
förbättrat arbete gentemot kunder med det webbaserade systemet. Andra konkreta exempel på 
hur systemet bidragit gett tillväxt framkom dock inte.  
 
Även om vi inte funnit så många konkreta exempel och stöd för att webbaserade system har 
bidragit till finansiella nyttor, till exempel i form av ökade intäkter, anser vi att 
automatisering; ökad effektivitet; förbättrat kundarbete; bättre tillgång till information 
etcetera, samt faktumet att det webbaserade formatet frigör resurser och tid som kan fokuseras 
på kärnverksamheten, indikerar att systemet indirekt bidrar till ökade intäkter. 
 
En annan aspekt som påtalas i intervjuerna är att formen att hyra och betala för ett webbaserat 
system som en tjänst, det vill säga Software-as-a-Service, ofta blir billigare än att köpa ett 
system som en produkt. Från båda perspektiven har det angetts att detta minskar de 
övergripande IT-kostnaderna för företaget. 
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4.3.1 Sammanfattning av nyttor inom finansiella perspektivet 

Automatiseringen med ett webbaserat ERP-system ger finansiella fördelar. Både sälj- och 
kundorganisationerna angav nyttor i form av minskat antal arbetstimmar och minskade 
lönekostnader med automatiseringen. 
 
I vår analys fann vi dock inte några direkta och konkreta exempel på ökade intäkter. Däremot 
angavs; mer tillfredställda kunder; fler samarbeten; ökad konkurrenskraft; mer tid att fokusera 
på kärnverksamheten; förbättrad tillgång och kvalitet av information vid 
försäljningsaktiviteter som nyttor både av leverantörs- och kundperspektivet. Vi anser att 
detta tyder på indirekt kopplingar till ökade intäkter. 
 
Webbaserade system kan även förbättra arbetet gentemot kunder, vilket leder till ökad 
tillväxt. Automatisering; effektivisering; informationstillgång; förbättrade kundrelationer 
etcetera, bidrar till ökade intäkter. Exempel på direkt inverkan på ökade intäkter identifierades 
dock inte. 

4.4 Systemet bidrar till innovation 

Innovation/Automatisera 
 
I vår litteraturgranskning fann vi att produktiviteten kan förbättras genom att utbilda mer 
kompetenta användare. Marilyn Roos har märkt att hon och de andra användarna har fått en 
ny kompetens i användningen av systemet. Framförallt har det webbaserade formatet gett en 
större frihet och en större flexibilitet för användarna. Det har gjort att de anställda känner sig 
nöjda med sina arbetsuppgifter, vilket är en viktig del för produktiviteten.  
 
Informant Jens Collskog beskrev fördelen med att ett företags alla bekymmer med att 
installera programvara; virusskydd; uppdateringar; underhåll; säkerhetskopiering etcetera, 
försvinner med ett webbaserade systemet. Detta har även kopplats till andra nyttor men kan 
även kopplas i detta fall. Användaren behöver inte oroa sig och spendera tid och kraft på att 
hantera systemet. Istället kan användaren fokusera på sina arbetsuppgifter och det man är bra 
på. Detta ser vi som en indikation på en ökad produktivitet, då användarna kan fokusera på sin 
huvuduppgift och därför vara mer effektiva i både användning och utförande. 
 
Marilyn Roos berättar att hon ingår i en referensgrupp för tjänsteleverantören. I gruppen sitter 
utvalda kunder i Sverige med jämn geografiskspridning. De träffas regelbundet och lär av 
varandra. Genom att dela med sig av varandras erfarenheter kan de få tips och ta lärdom och 
på så sätt bli mer kompetenta användare. Detta kan hänföras till de nyttor som vi funnit i 
litteraturen över hur man genom utbildning skapar mer kompetenta och produktiva användare. 
Detta beskrivs även av leverantörsorganisationen som menar att arbetet med referensgrupper 
är en nyttig tvåvägskommunikation, där både användare och tjänsteleverantören gynnas. Ett 
utbyte av idéer och tips användare emellan, men även mellan användare och utvecklare, leder 
till en ökad kompetens i användning, men även som en feedback och utveckling av systemet i 
sig. 
 
Trots att upplägget med referensgrupper i sig inte är något unikt för just webbaserade system, 
utan även kan användas i andra sammanhang, finns det en fördel med det webbaserade 
formatet. Nämligen att man kan utföra utbildningar och upplärning genom att användare är 



Webbaserade ERP-system  Bertilsson & Edlund 

 32 

uppkopplade på systemet tillsammans med en ”lärare” som interaktivt och i realtid 
tillsammans med ett obegränsat antal användare kan kommunicera och utbilda. Alla har 
samma skärmbild och kan med hjälp av telefon undervisas utan att klassrum eller gemensam 
geografisk plats behövs. 
 
 
Innovation/Informera 
 
Referensgruppen som nämnts ovan har en bred funktion och påvisar en viss koppling även till 
denna nytta. Användare hittar hela tiden nya sätt att använda systemet, med hjälp av 
referensgruppen kan detta spridas. Nya användningsområden och en ökad generell kompetens 
om systemet, kan leda till ett bättre beslutsfattande och leda till innovativa idéer och 
handlingar hos användarna. Vilket i Chand et al (2005) benämns som en nytta i cellen 
Innovation/Informera. 
 
Som tidigare nämnts fann vi i intervjun med Jens Collskog att analysfunktioner och dylikt 
ständigt utvecklas och kommer fram mer och mer. Denna utveckling och med input från 
referensgrupper ser vi som ett steg mot en större möjlighet för bättre beslutsfattande och i ett 
längre perspektiv en möjlighet till bemyndigande hos anställda. 
 
 
Innovation/Transformera 
 
Även vad det gäller nytta genom innovation och tranformering ser vi en referensgrupp som ett 
verktyg. Tanken är att denna grupp effektivt ska hjälpa till att diskutera och förbättra system 
utifrån ett användarperspektiv i förlängningen kan det att ge strategiska fördelar för 
användarorganisationer och gör det lättare för företag att kontinuerligt anpassa sig förändra 
sina processer för att tidigt kunna dra nytta av nya innovationer. Detta skulle exempelvis 
kunna resultera i att en bredare kundgrupp nås. 

4.4.1 Sammanfattning av nyttor inom Innovationsperspektivet 

Sammanfattningsvis så har användarna fått en ökad frihet och flexibilitet med systemet, vilket 
har lett till en ökad produktivitet. Kunderna behöver inte längre lägga någon tid på  att utföra 
underhåll och backup av systemet, de kan istället fokusera på andra arbetsuppgifter. Detta 
leder till ökad produktivitet och effektivitet i arbetsutförandet. Med ett webbaserat system kan 
utbildning ges med ett obegränsat antal användare som alla kan logga in och se på samma 
skärmbild. Med hjälp av referensgrupper kan ett kunskapsutbyte öka kompetensen hos 
användare och ge feedback för vidareutveckling av programmet och alltså medverka till en 
snabbare utveckling av programmet. Även i denna cell ser vi en nytta med referensgruppen. 
Ett verktyg som kan bidra till bättre system och på lång sikt strategiska fördelar för 
användarorganisationen.  
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4.5 Nyttor utanför ramverket 

Support 
 
En nytta I ERP-Scorecard är att färre fel uppstår i arbetsprocessen. För att arbetet skall flyta 
måste systemet fungera. Med en välfungerande support kan problem hanteras mer 
friktionsfritt. Jens Collskog anser att ett webbaserat system möjliggör en smidig och effektiv 
support. Supporten kan snabbt släppas in och åtgärda problemet. Det sparar mycket tid och 
arbete för användarna. Marilyn Roos angav specifikt supporten som en klar fördel med det 
nya systemet. Även Håkan Ask upplevde supporten som en stor fördel med det nya systemet. 
En snabb och smidig support förenklar vardagen. Även om vi redan tidigare tagit upp 
supporten och knutit denna till nyttor i ramverket, så finns det inte specifikt definierat i 
ramverket som ett nyttoperspektiv. Själva supportfunktionen kanske har mer med 
tjänsteleverantörens service än det webbaserade systemet i sig att göra. Men den fördelaktiga 
supporten, som möjliggörs med ett webbaserat system, var väldigt påtagligt i alla intervjuerna. 
Således kan supporten vara något som är kopplat det webbaserade formatet.     
 
 
Frigörande av resurser och minskad IT-kostnad        
 
En annan aspekt som identifierats i både litteratur och empiri är att webbaserade system kan 
leda till en väsentligt lägre kostnad för hela IT-verksamheten i ett företag. Då behovet av en 
egen IT-avdelning, underhåll och utveckling försvinner när man köper det webbaserade 
systemet som en tjänst. Jens Collskog anser att det webbaserade formatet framförallt ger små 
och medelstora företag en bättre möjlighet att få ett standardsystem med alla nödvändiga 
funktioner utan de stora investeringar som ofta förknippas med inköp och underhåll av ett 
system. Med det webbaserade systemet, har man en fast månadskostnad och behöver inte 
spendera tid och resurser på underhåll, backup och uppdateringar. Detta sköts helt och hållet 
av tjänsteleverantören. 
 
Detta var även något som framhölls av användarorganisationerna. Informant Håkan Ask valde 
ett webbaserat system, framförallt eftersom ansvaret för backup och uppdateringar av 
systemet tas hand om av tjänsteleverantören. Även informant Marilyn Roos ser det som en 
stor fördel att slippa oroa sig för backup och uppdateringar. Hon nämnde även att ett 
webbaserat system är mycket mer miljövänligt alternativ eftersom ändringar, uppdateringar 
etcetera inte längre behöver skickas per post, utan detta sker istället direkt över Internet. 
Oavsett om det är en kund i direkt kontakt med tjänsteleverantören eller en kund som har stöd 
från en redovisningsbyrå så ger detta en ökad tillfredställelse 
 
Informant Marilyn Roos påtalar även den ekonomiska fördelen med en minskad IT-kostnad. 
Vid valet av system var det här det billigaste Marilyn Roos kunde hitta, samtidigt som det 
innebar en minskad kostnad, då företaget inte behöver betala extra för uppdateringar. 
Systemet uppdateras kontinuerligt och detta ingår i den fasta månadskostnaden.    
 
Detta är också en nytta som berörts tidigare i detta kapitel. Den totala IT-kostnaden är inget 
som specificeras i ramverket. Kanske är skillnaden mellan att köpa en tjänst eller en produkt 
något som borde behandlas i ramverket, med avsikt på företags totala kostnader för IT. Det 
kan även vara så att detta inte är tydligare specificerat i Chand et als (2005) ramverk, för att 
det är en relativt enkel matematik att räkna ut skillnaden. Likväl anser vi att det är något som 
måste behandlas.  
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Tillgänglighet och Flexibilitet 
 
Vi har i vår empiri identifierat en ökad flexibilitet och en tillgång till såväl systemet som 
information, oavsett geografisk lokalisering, som en av de stora nyttorna med webbaserat 
system. Även om bättre informationsflöde och tillgängligheten till information berörs i 
ramverket, så tas inte tillgängligheten och konstant access till systemet upp. Då det är 
tillängligheten av systemet som har bidragit till flera av nyttorna med webbaserat ERP-
system, däribland bättre informationsflöde och –tillänglighet, bör detta tas upp mer konkret 
och få ett större utrymme i ramverket. Detta skulle kunna vara ett perspektiv som bör 
integreras i ett evalueringsramverk. I det globaliserade samhället med världsomspännande 
organisationer där kommunikation och samarbete måste ske över nationella gränser och över 
långa sträckor, är flexibilitet och möjligheten för att kunna kommunicera och arbeta oavsett 
geografisk plats och tidzon, något som borde vara viktigt vid val av ERP-system. 
Tillgängligheten till systemet och informationen spelar en viktig roll i detta sammanhang. 
Med ett webbaserat system, som är nåbart dygnet runt, minskar dessa problem. Anställda 
världen över kan använda systemet oavsett var dom befinner sig, utan att begränsas av tid och 
rum. Denna konstanta tillgänglighet innebär och att systemen i olika länder kan arbeta mot 
varande oavsett om det är dag eller natt. 

4.6 Sammanfattning av identifierade nyttor i ERP-ScoreCard 

I tabellen nedan har vi infogat de viktigaste och mest förkommande nyttorna som vi har 
koppla till Chand et als (2005) ERP-Scorecard. Detta för att ge en mer översiktlig bild och 
mer specifikt kunna visa i vilken kategori vi har funnit de olika nyttorna.  
 
  Process Kund Finans Innovation 

Automatisera 
Operativ Nytta 

Denna nytta 
kunde i stor 
utsträckning 
identifieras i vår 
empiri.  

Stöd funnet. 
Snabbare kunna 
ge stöd åt 
kunder. 
Effektivare 
bemötande och 
samarbete. 

Stöd funnet. Hög 
grad av 
automatisering 
minskar 
kostnader och 
allokering av 
resurser. 

Stöd. Bättre 
arbetssituation. 
Fokus på 
ordinarie 
uppgifter leder till 
ökad 
produktivitet 

Informera 
Taktisk Nytta 

Stöd för denna 
nytta 
identifierades, 
främst i form av 
ökad 
tillgänglighet till 
systemet och 
information samt 
ökad kontroll. 

Även här stöd 
funnet, med en 
större möjlighet 
att dela 
information. 
Oberoende av 
tid och rum. 

Indirekt stöd och 
koppling. 
Frigörande av 
resurser som 
kan fokuseras på 
tex. försäljning. 
CRM, förbättrar 
försäljning. 

Indirekt stöd i 
form av 
referensgrupp 
Funnet stöd, 
genom möjlighet 
till effektivare 
utbildning 

Transformera 
Strategisk nytta 

Visst stöd funnit, 
i form av 
flexibilitet och 
anpassnings-
möjlighet. 

Svagt stöd 
funnet. Viss 
koppling till att 
förändringar i 
omgivningen kan 
bemötas 
effektivare. 

Svagt stöd. 
Finns 
indikationer på 
förstärkt 
marknads-
position. 

Svagt stöd. 
Referensgrupp, 
tvåvägs-
kommunikation 
för framtida 
utveckling. 

         
Tab. 5.1 Sammanställning av identifierade  nyttor (mod. efter Chand et al, 2005, s. 568) 
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5. Diskussion och slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer vi övergripande diskutera hur väl ERP-ScoreCard fungerar 
för att utvärdera webbaserade ERP-systems nytta och vilka nyttor vi funnit med webbaserade 
ERP-system. Till skillnad från förra kapitlet, där diskussionen fördes för varje 
nyttodimension, kommer detta kapitel fokusera på ramverket som helhet och betydelsen av de 
nyttor som inte inbegripits i ramverket. Vi fokuserar här på en högre abstraktionsnivå för att 
kunna generalisera våra resultat och argumentera för våra slutsatser ovanför detaljnivå.  
Här knyts uppsatsen ihop och vi argumenterar här för hur vi har uppfyllt vårt syfte med 
uppsatsen, genom att svara på vår forskningsfråga samt en diskussion om vilket resultat vi 
har fått och vilken betydelse resultatet har. Vårt förslag på utveckling och revidering av ERP-
ScoreCard kommer även diskuteras och visualiseras.  

5.1 Avslutande Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att förbättra kunskapen om webbaserade ERP-systems nytta, 
samt utveckla existerande ramverks användbarhet för att utvärdera webbaserade ERP-system, 
genom att svara på frågan: Vilka nyttor genererar webbaserade ERP-system och hur 
användbara är existerande ramverk för att utvärdera dessa? 
 
Den analys som gjordes visade att flera av nyttorna som identifierats i teorin, främst i Chand 
et al (2005), var gemensamma även för webbaserade ERP-system. Även om vi inte fann lika 
stort stöd för alla nyttorna, kunde de mindre tydliga ändå kopplas indirekt till ramverket. 
Detta visar att det finns stora likheter mellan vilka nyttor som erhålls av traditionella och 
webbaserade ERP-system. Även om inte alla nyttor är lika starkt representerade i vår 
empiriska undersökning, är det vår uppfattning att ramverket på ett övergripande sätt täcker in 
majoriteten av de nyttor vi funnit. Anledning till varför en del nyttor inte var lika starkt 
representerade i vår empiriska undersökning, anser vi bero på valet av metod. Det var 
framförallt nyttor inom det finansiella perspektivet och nyttor av kvantitativ natur, tangibles, 
som inte var lika tydliga som andra nyttor. Om undersökning även hade innefattat kvantitativa 
studier och beräkningar av exempelvis finansiella effekter, kunde dessa nyttor ha blivit mer 
tydligt representerade. Detta var däremot ett medvetet val, då vi ansåg att det kvalitativa 
tillvägagångssättet bäst skulle kunna skildra såväl tangible som intangible nyttor. Det hade 
däremot varit svårare att med en kvantitativ studie kunna identifiera de mer svårkvantifierbara 
nyttorna, vilket hade gjort undersökningen mer lidande än med en kvalitativ metod. Även om 
vi i vår empiri fann stöd för och identifierade de nyttor som Chand et al (2005) angivit för 
traditionella ERP-system, så fann vi även nyttor och karaktäristiska som specifika för 
webbaserade ERP-system. Dessa är av stor betydelse, men är inte upptagna i ramverket. Detta 
tyder på att det finns skillnader mellan traditionella och webbaserade ERP-system, i form av 
vilka nyttor som kan erhållas och indikerar att det finns et behov av att revidera och utveckla 
de befintliga ramverken, för att de bättre skall kunna användas för utvärdering av 
webbaserade ERP-systems nytta.  
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Den första aspekten som faller utanför ramverket eller inte explicit behandlas, är support och 
underhåll. Något som tydligt och ofta har framkommit i alla våra intervjuer är den förbättrade 
supporten och att drift och underhåll av systemet sker automatiskt och centralt från 
tjänsteleverantören. Den minskade resursåtgången för drift, underhåll och effektivare support 
leder till minskade totalkostnader för IT. Detta möjliggör att företag som tidigare inte haft 
kunskap, tid eller resurser, kan dra nytta av att använda ERP-system i det webbaserade 
formatet. En utvärdering borde enligt oss även titta på förändring och eventuellt förbättring i 
form av support, drift och underhåll, kopplat till den totala kostnaden för IT. Denna aspekt 
skulle kunna inkorporeras i det finansiella perspektivet eller i automatisering av procceser och 
kräver kanske inte en särskilt stor revidering av ramverket, mer än att det bör tas upp inom det 
finansiella perspektivet.       
   
En annan nytta vi funnit i vår undersökning är den ökade tillgängligheten och flexibiliteten, 
något som varit återkommande i alla intervjuer och som varit en bidragande faktor till flera av 
de andra nyttorna. Den konstanta tillgängligheten dygnet runt och oavsett geografisk plats, ser 
vi som en av de främsta fördelarna med ett webbaserat ERP-system. Detta är vad vi ser som 
en stor skillnad jämfört med andra typer av system. Tillgängligheten och flexibiliteten är en 
återkommande faktor som bidrar till ett mervärde med webbaserade ERP-system. Även om 
det finns möjligheter att öka tillgängligheten och få access på andra platser än kontoret i 
traditionella system, genom exempelvis klienter och liknande, är det en inneboende egenskap 
i det webbaserade formatet, vilket gör att detta hanteras bättre och effektivare med 
webbaserade system. Den ökade tillgängligheten och access möjliggör ett effektivare arbete 
och underlättar för geografiskt utspridda organisationer. Med det webbaserade systemet är det 
inte bara nyttor i form av förbättrat informationsflöde och tillgång med hjälp av integrering 
och gemensam databas, utan det är också en ökad tillänglighet till hela systemet med alla dess 
funktioner. Det innebär att inte bara information blir mer tillgänglig, utan funktioner och 
aktiviteter kan användas och utföras när som helst och varsomhelst. Detta ger en ökad 
flexibilitet och effektivitet för både användarorganisationen och samarbetspartners samt andra 
intressenter, då de kan enkelt få tillträde till systemet, dess information och funktioner, oavsett 
var de än befinner sig och tid på dygnet.    
 
Även om detta i viss mån kan hänföras till informationstillgänglighet i processer och har 
kopplats till andra nyttor i Chand et al (2005), anser vi att tillgänglighet till systemet sträcker 
sig längre än så. Vi ser det som tillgänglighet på en annan nivå och anser att det är nyttor som 
möjliggörs med webbaserade system, vilket bidrar till att flera av de definierade nyttorna i 
Chand et al (2005) uppstår även med webbaserat system. Då vi ser detta som en viktig faktor i 
evaluering av webbaserade ERP-systems nytta, anser vi att denna aspekt bör få ett större 
utrymme och tydligare ska representeras i ramverk för utvärdering av nyttan. I jämförelse 
med nyttan med outsourcing av underhåll och bakup samt minskad IT-kostnad, anser vi att 
denna faktor bör få ett större utrymme. Det behövs därför en något större förändring av de 
befintliga ramverken. I ERP-ScoreCard anser vi att tillgängligheten borde utgöra en egen cell 
eller dimension. Den ökade tillgängligheten medför nyttor i alla perspektiv, från process till 
innovation och bör därför integreras i ramverket. 
 
Vårt förslag på utveckling av ramverk för utvärdering är således dels förflyttandet av 
underhåll och skötsel av systemet och dels den ökade tillgängligheten och flexibiliteten bör 
inkorporeras i de befintliga ramverken för att deras användbarhet på webbaserade ERP-
system skall förbättras. För det ramverk vi valt att studera, det vill säga ERP-ScoreCard, 
föreslår vi följande revidering av ramverket med tillgänglighet till systemet: 
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  Process  Kund Finans Innovation  

Automatisera      

Informera      

Transformera      

Tillgänglighet  
       

Figur 5.1 Reviderat ERP-scorecard (mod. efter Chand et al, 2005, s. 568) 
 
Detta är ett förslag på hur ramverket kan utvecklas, för att bättre anpassas för webbaserade 
ERP-system, det behövs även ytterliggare testning och validering av dess duglighet. 

5.2 Slutsatser 

I vår empiriska studie om vilka nyttor som kan erhållas av att använda webbaserade ERP-
system, har vi funnit att flera av de nyttor som teoretiserats för traditionella ERP-system även 
förekommer med de webbaserade systemen. Vi har även identifierat nyttor som är specifika 
för webbaserade ERP-system. Dessa nyttor har dock inte identifierats eller specificerats 
tillräckligt i den teoretiska referensramen. Genom att ha studerat och identifierat dessa nyttor 
har vi kunnat svara på vilka nyttor som kan erhållas med webbaserade ERP-system och 
därigenom bedöma befintliga ramverks användbarhet och lämplighet. Vi fann att ERP-
ScoreCard kan användas, men att det inte är fullt anpassat för webbaserade ERP-system. Det 
finns möjlighet att utveckla dess användbarhet i utvärdering av webbaserade ERP-system. Vi 
föreslår en utvidgning av ERP-ScoreCard, där tillgänglighet utgör ett fjärde 
processperspektiv. Även förflyttandet av underhåll, backup och skötsel till tjänsteleverantören 
innebär nyttor som bör tas upp i det finansiella perspektivet.  
 
I ett generellt perspektiv anser vi att de existerande ramverken för utvärdering av ERP-
systems nytta, bör revideras för att de skall kunna appliceras på webbaserade ERP-system. 
Genom denna studie anser vi att kunskapen om webbaserade systems nytta har ökat, genom 
att empiriskt ha studerat de erhållna nyttorna med ett webbaserat ERP och analyserat dessa 
utifrån de i teorin definierade nyttorna för ERP-system. Vår undersökning kom fram till att 
det finns ett behov av att utveckla existerande ramverk för att förbättra dess användbarhet för 
utvärdering av webbaserade ERP-system, genom att tydliggöra nyttan med tillgängligheten 
till systemet, förflyttandet av support och underhåll samt en minskad IT-kostnad. 
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5.3 Begränsningar och Framtida forskning 

Något som kan ha påverkat resultaten i vår uppsats är att urvalet av empiriska källor inte varit 
så stort som vi önskat. Det finns behov av att göra studier i större skala än vad vi har gjort. Ett 
större urval och fler intervjuer skulle kunna bidra till fler upptäckter och intressanta resultat.  
 
Även valet av metod påverkade undersökning. För framtida studier kan ett alternativ vara att 
även utföra kvantitativa undersökningar. Detta skulle kunna bidra till att de mer kvantitativa 
nyttorna ytterliggare kan stödjas. Ett nästa steg kopplat direkt till vår uppsats är att djupare 
studera och testa den reviderade versionen av ramverket och dess användbarhet för 
utvärdering av webbaserade ERP-systems nytta. 
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Bilaga 1 

Intervjumall – Introducerande expertintervju med Jens Collskog 
 
Bakgrund: 
 
Vad är din roll på företaget? 
 
Har ni alltid levererat webbaserat eller sålde ni traditionella ”on-premise” eller ”off-the-
shelf” system från början? 
 
Varför har ni valt att sälja webbaserade system? 
  
Använder ni er av någon form av instrument för att utvärdera nyttan av ett system? 
 
Vad upplever du vara den vanligaste anledningen att kunder vänder sig till er? 
 

- För att pressa kostnaden för IT? 
- Eller ser det som en strategisk investering? 

 
 
Organisatorisk nytta (intangible): 
 
Hur kommer det sig att ni vänder er främst mot små och medelstora företag? 
 
Vilka organisatoriska effekter kan ett webbaserat system ge? 
 
 
Ledning och planering: 
 
Vad innebär ett webbaserat system för ledning,  planering och kontroll i ett företag? 
 
 
Strategisk nytta (intangible): 
 
Vad kan ett webbaserat system innebära för strategiska aktiviteter? 
 

- Beslutsstöd, allianser, tillväxt 
 
Hur kan ett webbaserat system fungera som en konkurrensfördel? 
 
 
Infrastrukturell nytta ( tangible/intangible): 
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Webbaserade system sägs minska IT-kostnaderna för företag. Vilka andra fördelar ser du 
med webbaserat när det gäller infrastrukturen? 
 
 
Operationell nytta (tangible): 
 
Hur påverkar webbaserade system kostnader på operationell nivå? 
Tex. arbetskraft för aktiviteter? 
 
 
Avslutande frågor: 
 
Har du varit med när webbaserade systemet har fått en negativ effekt eller inte uppfyllt sin 
nytta? 
 
Vilka anser du vara de nyckelfördelarna med webbaserat jämfört med traditionellt ERP-
system? 
 
Vad tror du om framtiden för ERP-marknaden? 
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Bilaga 2 

Intervjumall - Kompletterande expertintervju med Jens Collskog 
Baserat på ett ERP-scorecard i Chand et al (2005) 
 
Process 
 

1. Hur kan ett webbaserat system förbättra och stödja arbetsprocesser på operationell 
nivå i företagen? 

a. I form av effektivisering 
b. Förbättrat beslutstagande 
c. Anpassning till förändringar i omgivningen 
 

2. Hur uppnås detta? 
a. Automatisering av aktiviteter 
b. Bättre tillgång till  information 
c. Möjligheten att anpassa sig till förändringar i omgivningen 
 

3.  Har ett webbaserat system någon gång resulterat i förbättringar du inte förväntat 
dig? 

 
 
Kund 
 

4. Vad anser du att ett webbaserat system bidrar med i arbetet gentemot kunder? 
a. Effektivare möta kunders behov 
b. Pro-aktivt Identifiera och uppfylla nya kundbehov 
c. Mer anpassningsbara till förändringar hos och av kunder 
 

5. Hur uppnås detta med ett webbaserat system? 
a. Förbättrad kundsupport, kortare tid för respons, färre klagomål. 
b. Kunderna förväntar sig mer och är nöjdare 
c. Utökad kundbas, uppfyller nya behov och nya kunders behov, partnership och 

allianser med kunder. 
 

6. Har du märkt att ett webbaserat system lett till förbättringar med kundarbetet som du 
inte förutsett? 

 
 
Finans 
 

7. Vilka rent finansiella fördelar anser du ett webbaserat system medföra? 
a. Minskade kostnader 
b. Ökande intäkter osv.  
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8. Hur uppnår ett webbaserat system detta? 
9. Har du sett några fall där finansiella fördelar du inte hade räknat med har uppstått? 
10. Har du sett några kopplingar mellan ett webbaserat system och ökad tillväxt? 



Webbaserade ERP-system  Bertilsson & Edlund 

 43 

Bilaga 3 

Intervjumall till användare av webbaserade ERP-system 
Baserat på ett ERP-scorecard i Chand et al (2005) 
 
Inledande 
 
1. Vad är er affärsidé? 
 
2. Vad har du för roll på företaget? 
 
3. Använde ni er an någon form av utvärderingsverktyg inför valet av nytt system? 
 
4. Känner du att det finns ett behov för att på ett bra sätt kunna utvärdera system och dess 
nyttor? 
 
5. Vilka av Fortnox system använder ni? 
 
6. Är det integrerat med era andra system? 
 
Process 
 
7. Vad hade ni för mål med det nya systemet, vad det gäller processer och arbetssätt i 
företaget?  
 
- Effektivisering av processer 
- Bättre beslutstagande 
- Bättre anpassning till förändringar i omgivningen. 
 
 
8. Hur har ni lyckats uppfylla detta? 
 
- Automatisering av fakturering  
- Tydligare och mer lättillgänglig information, beslutsstöd. 
- Anpassning efter förändringar i omgivningen. Nya lagar eller teknologi. 
 
 
9. Har det uppstått förbättringar och nyttor ni inte hade förväntat er? 
 
 
Kund 
 
10. Vad hade ni för mål och förväntningar med systemet i arbetet gentemot era kunder? 
 
- Möta kunders behov på ett effektivare sätt 
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- Proaktivt Identifiera och uppfylla nya kundbehov 
- Mer anpassningsbara till förändringar hos och av kunder. 
 
 
11. Hur har ni lyckats uppfylla detta? 
 
- Förbättrad kundsupport, kortare tid för respons, färre klagomål. 
- Kunderna förväntar sig mer och är nöjdare 
- Utökad kundbas, uppfyller nya behov och nya kunders behov, partnership och allianser med kunder.  
 
 
12. Har det uppstått förbättringar och nyttor ni inte hade förväntat er? 
 
 
Finans 
 
13. Vilka finansiella mål och beräkningar hade ni för det nya systemet? 
 
14. Hur uppfylldes detta? 
 
15. Har det skett några finansiella förändringar som ni inte hade förväntat er? 
 
16. Hur har systemet påverkat er tillväxt? 
 
 
Innovation 
 
17. På vilket sätt såg ni systemet som en fördel för era anställda? (mål) 
 
- Mer produktiva, effektivare beslutstagare, gynnar innovation och eget ansvar.  
 
 
18. Hur har systemet påverkat anställda i sitt arbete 
 
- Bättre utbildning och kunskap om systemet har lett till mer kompetenta användare.  
 
 
19. Har systemet hjälpt och ökat kompetensen hos de anställda på ett sätt ni inte hade 
förväntat er? 
 
 
 
20. Upplever ni  några nyttor eller förändringar som uppstått utöver de som kommit fram 
hittills?  
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Bilaga 4 

Transkribering av Introducerande expertintervju med Jens Collskog 
 
Genomförd 2007-11-29 
 
P = Per Bertilsson 
C = Carl Edlund 
J = Jens Collskog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU 
 
 
 
 
 
PI 
 
 
 

C: Först har vi bara lite bakgrund, som vi tänkte höra, om du vill köra igång? 
J: Ja visst 
C: Då kör vi, vad du har för roll på företaget? 
J: Ja, titeln är försäljningschef, fast vi är ju så små att man har ju fortfarande 
fingrarna i alla syltburkar. 
C: Ja, vad har hänt där? (bandage på fingrarna) 
J: Nej, jag skar mig hemma när jag diskade faktiskt. 
C: Jaha okej 
J: Det har inte med företagets syltburkar att göra. Nej så är det, jag var ju med 
från början också så att grundare och vd och huvudägare och så är ju Jan Elvenby 
som han heter och det var ju han och jag från början och sen köpte vi 
programmeringstjänsten så att säga då, i ett tidigt skede tills vi kom igång lite 
grann och vi började anställa och sådär. Så att det har väl blivit att man är med i 
det mesta. Försäljning, marknadsföring, ja utveckling, alltså prioritering av 
utveckling. Jag knappar ju inte kod själv men jag är ju med och tycker till i vilken 
ordning vi bygger in funktionalitet och sådana där saker. 
C: ja 
P: och kontakten med kunderna då också, främst? 
J: Ja 
P: Ja sen undrar vi ju lite så här vad som ligger bakom att ni bestämde er för, 
alltså hur ni kom in på det här med webbaserat, för det är ju inte så stort som vi 
har förstått det, i Sverige? 
J: Nej, det är det ju inte och marknaden ägs ju utav företag med traditionella 
program fortfarande, även om det börjar förskjutas nu. Nej skälet är att man ser 
att det ger kunderna så mycket mer, det ger kunderna en så mycket enklare 
vardag, man kan erbjuda lösningar på samma saker för betydligt lägre priser. Man 
kan samarbeta, är man utspridd så kan man samarbeta oavsett var i världen man 
befinner sig. Många företag idag lägger ut redovisningen på en redovisningsbyrå 
och har ingen koll själv, utan det är byråns val när de förser kunderna med 
rapporter och sådana här saker. Jobbar man webbaserat kan kunden ha en egen 
inloggning och logga in när som helst och se hur företaget går och sådär. Så det 
är alla dessa fördelar och då tyckte vi att det är bättre att vi börjar med det här 
innan någon annan gör det. 
C: ja precis 
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P: Det är ju ett rätt vågat val också att våga gå in på det här 
J: ja, visst, absolut och det är ju en mer komplex försäljning för vår del, vi måste 
ju sälja in tekniken som sådan innan vi kan sälja in våra produkter. Men vi ser ju 
ett värde i att va först och vi vill ju bli originalet bland webbaserade applikationer 
så att säga. 
C: Ja 
P: Ja, om man då går in så här lite vad är det vanligaste att du upplever dina 
kunder kommer till dig, vilken är alltså anledningen till att dom vill ha 
webbaserat? 
J: Att dom vill ha webbaserat! 
P: Ja, vad är den vanligaste anledningen till att dom vänder sig till just er istället 
för traditionella? 
J: Ja, dom ser den här fördelen med att kunna jobba var dom vill, dom kan sitta 
på kontoret, dom kan fortsätta hemma utan och släpa med sig datorn, dom kan 
sitta på sommarstugan och så vidare. Det är ju en bit att dom själva är helt fria. 
Det andra är ju då att man är fria att samarbeta med vem man vill, anlitar jag en 
redovisningsbyrå så släpper jag in dom men jag tappar inte kontrollen själv för 
det. Och är man en säljarorganisation så kan man dela CRM och kundregister 
även om man är utspridda. 
C: Det är mycket med flexibiliteten? 
J: Ja visst  
C: applikationen så att säga? 
J: ja absolut, ja 
P: och ni har ju eller vi läste på hemsidan att ni vänder er främst mot små företag 
och medelstora, anledningen till att ni fokuserar just på dom är det? 
J: Det är att vi vill ha ett standardsystem som vi levererar, ett större företag har ju 
krav på unika anpassningar och vi vill ha låga priser och stora volymer istället för 
höga priser och små volymer helt enkelt, du måste välja väg där tror jag. 
P: Ja 
C: Mm, man får nischa sig lite kanske? 
J: ja, trots allt är ju 98% av företagen i Sverige under tjugo anställda så att det är 
ju där volymen finns. 
P: mm, men tror du att det även fungerar lika bra om det är större företag med 
just krav och så, med ett webbaserat eller hur? 
J: Ja alltså tekniken som sådan fungerar ju minst lika bra för ett större företag, det 
är det att vår företagsidé är att leverera ett standarprogram. 
P: Precis, men möjligheterna med webbaserat utesluter inte stora? 
J: Nej absolut inte, det är snarare tvärtom. Stora företag är ju ofta ännu mer 
utspridda och utspridd personal och samarbetsnätverk och så vidare. 
P: jag tänker mer om tekniken i sig kanske kommer till korta där? 
J: nä, det tror jag inte, på CRM sidan har vi en del större kunder, där i vissa fall 
kanske man inte har krav på skräddarsydda lösningar på CRM-sidan och då kan 
ju vårt system fungera även för större företag. Där har vi ju Electrolux tex. och 
vägverket och ja sådana som är lite fler användare. 
P: ja, mm, okej, nu när jag ser alltså, på dom olika nyttorna som kan erhållas så 
brukar vi titta på eller vi har delat in i ett par olika former då. Och då är det den 
organisatoriska nyttan som handlar om ja arbetssätt, jag får faktiskt titta här lite 
grann, men alltså processer och strukturen på företag om det finns nåt speciellt 
som passar mer för webbaserat, om det genererar en organisationsstruktur i sig, 
om du förstår vad jag menar? 
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J: Oj ja du, en fördel är att du når med en utspridd säljarorganisation tex 
utesäljare så kan man ändå nå samma kundregister oavsett var man befinner sig 
så att säga  du loggar på dig. Du har ett usb-modem, eller hittar ett trådlöst nät i 
en hotellfoajé och loggar på dig eller du pluggar in 3G mobilen som modem eller 
vad du nu gör. Där e du ju fri, du behöver liksom inte checka ut kundregistret när 
du åker iväg och checka in när du kommer tillbaks utan du jobbar rakt mot källan. 
Det är väl ett exempel, om det sorterar in i din kategori där vet jag inte? 
P: Ja det är väl också väldigt svårt att säga, men det är väl mer dom, om jag 
förstår det rätt, dom mer lite platta organisationerna som är utspridda och 
moderna, inte så statiska utan dom som mer är flexibla? 
J: ja dom har ju mest nytta av det här, sen kan man ju tycka även, jag tycker ju att 
alla småföretag borde vara Fortnox kunder givetvis. 
P: ja, självklart 
J: En annan fördel är att du slipper så mycket bekymmer. Du slipper installera 
program på din dator, du slipper skydda mot virus och intrång, du slipper ta 
backuper själv alltså allt det där sköter ju vi. Jag brukar ju säga det när jag är ute, 
att som kund sitter man i förarsätet hela tiden. Vi springer där och pumpar däcken 
och fyller på oljan, du bara är i förarsätet hela tiden. Allt annat löses åt en. 
C: ja så själva implementeringsfasen försvinner ju nästan? 
J: Ja och det kontinuerliga också med backuper tex, man vet ju att småföretag i 
allmänhet tar inte backuper på sin data, man håller ju tummarna liksom och här 
vet man att man har en backup som är max ett dygn gammal, det är ju 
jättebehagligt att veta att det sköts. Det bara sköts per automatik. Och jag behöver 
aldrig installera uppgraderingar eller någonting sånt utan när vi uppgraderar 
lägger vi upp uppgraderingen på servern nästa gång kunden loggar in, så är det 
uppgraderat. Han behöver aldrig vara bekymrad att han jobbar i ett inaktuellt 
program eller så, utan det bara funkar. 
C: Extra trygghetskänsla kan man säga 
J: ja precis 
P: Sen är det hur man kan använda det som ett strategiskt verktyg, alltså att 
kunderna som just har använt sig av då webbaserat. Vad har du för bild av hur 
dom? att det är ett strategiskt konkurrensverktyg? 
C: för kunderna alltså? 
P: ja alltså för kundernas del? 
J: för kundernas del, ja tittar man på en kund till oss som är redovisningsbyrå tex 
så är det ju verkligen ett strategisk. Det är ju en konkurrensfördel jämfört med 
andra byråer som inte har möjligheten att släppa in kunden i sitt eget program tex. 
Här kan ju redovisningsbyrån säga då, här bästa kund om du vill fakturera själv 
så gör du det, om du bara vill ha tillgång till att titta på rapporter så kan vi sätta 
upp det på det viset. Vill du sköta det mesta själv kan du göra det och här kan vi 
ställa in det precis hursomhelst i behörighetssystemet och du kan alltid nå det när 
du vill och vi kan ändå nå det när vi vill. Kör du fast nånstans kan du bara ringa 
till oss och be oss att logga in och titta på verifikat ”A37” och se hur det ser ut. 
P: hur det ser ut 
J: ja du har en helt annan interaktion. I det andra fallet om kunden vill fakturera 
själv och köra traditionellt program ja då ska kunden fakturera, skicka in 
fakturakopia till byrån. Byrån sitter och bokför upp dom och det är ju 
dubbelarbete och då får man betala per timme helt i onödan till byrån där liksom. 
Så vi försöker ju verkligen få våra byråpartners, som vi kallar det då, att använda 
det i sin marknadsföring. Vänd er till oss för vi kör Fortnox och då sparar vi 
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tillsammans tid och pengar på det viset.  
C: Mm,  
P: Sen var det här också, det är ju en grej som man kan säga att, webbaserade 
system är ju ofta eller det framhålls att det blir mycket billigare för företagen. Det 
är ju det alltså att du hyr det för mycket lägre kostnad och så här. Har du någon 
uppfattning om att folk ofta ser det som att man använder ett webbaserat för att 
pressa IT-kostnader mer än att man väljer ett webbaserat för att man ser det som 
ett bättre alternativ? Förstår du hur jag menar? 
J: Ja jag förstår hur du menar. Jag tror att man mer ser det som ett bättre alternativ 
än att man sparar pengar på det än så länge. Det är klart att det är mycket för att 
vi vänder oss mot småföretag. Stora företag kanske har mer pengar att spara på än 
vad ett litet företag har då. Men, vi argumenterar ju på det viset också, vi talar ju 
om för dom att du behöver inte ha den värsta PC:n utan det räcker med en dator 
som är kraftfull nog att gå ut på nätet för det mesta av bearbetningen sker på 
servern det behöver inte belasta din processor och ditt internminne utan en vanlig 
enkel dator och inga investeringar i backuper, lösningar på nåt sätt. Så visst är det 
fördelar det också absolut. 
C: Vad är annars huvudfördelarna? Som brukar va förutom just den ekonomiska 
grejen, vad brukar ni få höra då? Från era kunder? Du vart ju inne på backuper o 
sådana grejer 
J: ja visst men också flexibiliteten, jag kan jobba var jag vill. Jag kan samarbeta 
med vem jag vill oavsett hur vi finns geografiskt i förhållande till varandra. Jag 
kan vara på resande fot, jag kan koppla upp mig på hotellet på kvällarna och titta 
på orderingången på företaget. Och vad det nu kan vara. 
P: Sen, använder ni er av någon form av eller om du känner till någon form av om 
hur man utvärderar om det har blivit ett lyckat system i användning, om ni har 
någon sån modell eller någonting för att? 
J: hur kunderna ? 
P: ja för att analysera om ett webbaserat passar för denna kunden till exempel, 
förstår du vad jag menar? 
J: nja, nä alltså det vet jag inte, vi har ju inga modeller för det på nåt sätt utan vi 
talar ju bara om fördelarna och känner man igen sig och skulle uppskatta någon 
av dom fördelarna så är det ju bra.  
P: Och det försvinner kanske också lite i och med att dom inte är involverade och 
inte har hand om, utan ni sköter ju hela systemet. 
J: Ja visst, det är ju en kunskapsfråga också. Alltså det vet man ju med, om man 
får en cd-skiva med en uppgradering och så ska den installeras och sen blir man 
otrygg och så vet man inte hur det kommer bli nu. Kommer data och försvinna 
när jag trycker på fel val här någonstans i installationsproceduren? Här behöver 
man aldrig bekymra sig om något sånt utan man utsätts aldrig för den situationen. 
Och som liten företagare kan det vara en fördel. Jag menar om jag är elektriker så 
ska jag inte behöva vara IT-expert också,, det ska ju bara funka för mig. Precis 
som att jag inte vill behöva hålla på och reparera bilen själv eller vad det nu är. 
P: ja byta till vinterdäck och sådana saker. 
J: mm, nej visst det gör vi, vi uppgraderar när det behövs 
P: om man ser på er produkt då som, ni har ju ett par olika system då, hur dom 
är? Alltså om man väljer att implementera alla era system, är dom integrerade i 
någon form då? 
J: ja, dom är helt integrerade med varandra, dom samlas i samma databas, så en 
kund till oss har bara en databas här. 
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C: okej 
J: oavsett hur många applikationer han abonnerar på och sen är det ju byggt så att 
det är, tex. kundregister, det är samma  kundregister som betjänar både CRM och 
fakturering så har du bearbetat ett prospekt i CRM som sen blir kund så finns den 
för dig när det sen är dags att fakturera. Du behöver inte registrera in den igen 
eller så. Och ändrar kunderna adress och du knappar in adressändringen på ett 
ställe så slår det igenom överallt och sådär. Den hämtar ju från samma ställe och 
fakturor som jag skapar bokförs automatiskt i bokföringen och sådär, så det e ju 
så integrerat det kan bli kan man säga.  
P: så det är vad man skulle kunna kalla ett ERP-system då? 
J: mm, ja 
P: om man definierar det som ett system som integrerar alla delarna i ett företag? 
J: ja och att du väljer själv vilka moduler du vill abonnera på. 
C: ja definitionen är ju den att det är en central databas som ska hantera alla 
tjänsterna. Och det stämmer ju då. 
J: ja. 
P: hur vanligt är det att era kunder har mer än två eller flera av era program? 
J: ja det är vanligt. Framförallt blir det vanligt med tiden. Man kanske kliver in 
och provar det ena och sen så tycker man att det fungerade bra och så ser man 
fördelen med att ta ett till då och sådär. 
P: ja nu vet jag inte riktigt vad det var jag skulle säga. 
P: men om man ser till alltså framöver, hur tror du utvecklingen kommer att ske? 
J: Jag tror det blir precis som tidigare teknikskiften har varit, den nya tekniken 
finns tillgänglig ett tag och det händer inte så mycket och det händer inte så 
mycket och plötsligt så exploderar det. Precis så var det ju på åttiotalet när vi gick 
från papper å penna till dator. Pc:n fanns ju från 1981 eller något i den stilen, men 
slog igenom 1987 eller något sånt. På nittiotalet fanns det ju Windows eller 
egentligen från 1989, men först 1994 någonting som det verkligen slog igenom 
med det Windows baserade, nu har ju Internet funnits i några år och, Internet har 
ju slagit igenom på vissa delar bankärenden, boka resor köpa böcker och skivor, 
söka information, och vad det nu är. Det liksom känns att det är moget för en 
explosion även här nu. Titta på en sån bransch som redovisningsbranschen, 
kanske världens mest konservativa bransch. Till och med i redovisningsbranschen 
så slår vi igenom rätt hyggligt.  
C: mm, vi såg det på era referenskunder. 
J: ja just det,  
C: som låg ute på nätet. 
J: mm just det, det är ju ett sätt att sätta trovärdighets stämpel på oss också. 
C: Ja 
J: Vi är så seriösa så att till och med redovisningsbranschen anlitar oss liksom. Så 
vi har ju mycket kunder, framförallt i redovisningsbranschen kan man säga just 
för att man har ofta samarbete med sina kunder och man vill kunna nå dom från 
flera håll då va. Där är ju tekniken extra bra. 
P: hur är det med beslutsstöds funktioner och sådär i ert system till exempel, om 
man tänker mer avancerat beslutstöds system men och plocka in fakta och?  
J: För våra kunder då? Eller hur menar du?     
P: Ja i systemet då för att kunna använda för hur? 
J: Ja det kan man väl säga. Tittar man på redovisnings sidan så har vi ju förutom 
att vi har alla standard rapporter så att säga, balansresultat, hur bokför du, 
verifikationslista osv. så försöker vi ha sådana här rapporter som kundtopplista så 
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du kan se och snabbt få en blick över vilka dina fem största kunder är och vilken 
omsättning står dom för. Dom borde vi kanske skicka julkort till eller, ja ni 
förstår. 
C: mm 
J: mm och vi bygger ju in mer och mer av analys rapporter så du ska kunna se 
och skapa sina beslutsunderlag i form av rapporter och sådär. Det tycker jag att vi 
är rätt duktiga på faktiskt om man tittar på alla. Om man tittar om man jämför 
med andra bokföringsfirmor också 
P: det är väl något som kommer mer och mer, och väldigt populärt idag med just 
data-warehousing eller? 
J: mm 
P: eller kanske inte riktigt så men  
J: för småföretag är det nog inte riktigt så.  
P: nej 
J: då är det fortfarare så att man tittar i plånboken hur det går för företaget liksom. 
C: ja 
J: men mm 
C: det finns ju olika, det finns ju planerings verktyg å sådär också liksom. 
J: Ja just det 
C: mm 
J: nej vi får väl se vad som händer framöver, vi håller ju, vi breddar ju sortimentet 
hela tiden. Vi tror det är viktigt att bredda sortimentet för det är ju inte bara en 
produkt att sälja  
C: ja 
J: Utan man blir mer intresserad av det som fanns tidigare också och sådär 
släpper vi tidsredovisning nu på söndag faktiskt. Löneprogram som släpps till 
våren någon gång till våren. Så vi bräddar ju också, samtidigt som vi förbättrar 
det vi har liksom.  
P: Man har ju läst om olika jag vet inte om det var lantmännen eller någonting 
som alltså hade vanliga system, men saknade någonting. jag tror det var CRM Jag 
vet inte vilket företag om de var ni eller någon annan var inblandad, de la ju på en 
web-service liksom ovanpå 
J: Ja just det 
P: men dom produkterna ni har till exempel det är inget komplement utan de? 
J: Nä, de fungerar bara så. Våra program är bara webbaserade. Du kan inte köra 
dom på något annat sätt, lokalt hos dig. Utan du kör dom webbaserade. Fördelen 
med det är ju att du kan uppnå en bättre prestanda när man använder ett program 
som är byggda för webben från början. Jämfört med om du över webben 
använder program som från början inte är byggda för det så att säga då får du ju 
ofta prestanda problem. Man har inte haft prestanda tänket med sig utan de är 
liksom byggda för lokalt bruk där du har hela processens uppmärksamhet, hela 
internminnets uppmärksamhet, hela tiden, inga bandbredder som skall hanteras 
över huvud taget liksom. Försöker du köra en sån applikation över nätet så får du 
ju ofta prestanda problem med svarstider och sådana här saker. Bygger du för 
nätet från början så försöker du ta hänsyn till sådana här saker, så att du inte 
skickar mer data än vad som behövs, mellan servern och användaren tex.. Så det, 
det är en viktig skillnad, det är många kunder till oss eller många prospekts som 
vi är ute och snackar med. Som blir imponerade över hur snabbt, snabba 
programmen är trots att de är webbaserade, då va, man förväntar sig om det är 
webbaserat så ska det ta fem sekunder innan jag trycker på spara innan skärmen 
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uppdateras och så här va.  För att man har erfarenhet från den typen av program. 
C: det går snabbare och snabbare?! 
J: jaja visst.   
C: uppkopplingarna! 
J: ja visst absolut och sen har vi ju inga tunna klienter eller något sånt utan bara 
webbläsaren som du använder. 
C: Om man tittar på era kunder som använder Fortnox tror du att dom kan få en 
ökad affärsnytta för att dom använder just er, om du förstår vad jag menar? 
J: det får dom absolut 
C: de får dom. 
J: jo det får dom på många sätt. Dom sparar ju tid, som vi snackade om. Dom 
sparar ju en massa tid. Dom är ju bara ”förare” aldrig ”mekaniker” liksom. Dom 
har ju det här att de kan nå det varifrån som helst. Även om chefen är på 
semester, så kan han ju logga in sig varje kväll om han vill titta på orderingången. 
Se om han kan vara kvar en vecka till i Thailand eller om han måste hem och 
styra upp det liksom så att ja menar visst  
C: J kan ju titta vidare på det här, samarbeten och allianser lika så där, kan du se 
några saker där också?     
J: Ja det kan ja också göra. Vi har ju kunder som har anlitat telemarketingföretag 
till exempel. Då beordrar dom telemarketingföretaget att se till att ni registrerar 
de ni gör i vårt Fortnox CRM. Så vi kan sitta hemma på kammaren och se vad ni 
gör. Hur många har ni ringt idag, hur många nej har ni fått, hur många ja osv. Det 
är ju genialiskt. Det är ju ofta ett bekymmer när du anlitar ett 
telemarketingföretag. Du har ingen pejl på hur det går. Nu kan du ju följa det live 
hur det går för dom till exempel. 
P: sker det också att det kommer från andra hållet så det är kundernas kund som 
kommer till dom och säger. Vi jobbar med er för att ni har? 
J: ja på byrå sidan är det mycket så. Där är det många företagare framförallt yngre 
människor faktiskt, som ringer till oss. Jag har en liten firma här och jag orkar 
inte med bokföringen själv längre, men jag vill ju kunna nå den via nätet. Vilka 
firmor jobbar ni med? Så kan vi ju fixa kunderna till våra byråpartners och det 
händer i sort sätt varje dag att någon hör av sig.  
P: det är ju bra: 
J: Javisst men absolut, men lite grann är det en generations fråga också. I vårt 
kundregister är man nog i snitt yngre än vad företagen i snitt är i Sverige så att 
säga. Och lite storstadscentrerat också. 
P: Ja 
J: vi är större i stora städer än på landsbygden.  
C: Du brukar ju vara så med nya innovativa saker, börjar med yngre och centrerat 
i storstäder! 
J: där tror ja att det är så att i storstäder så förstår man att man är 
konkurrensutsatt. För att vara optimal. Så snabb och effektiv som möjligt. På 
landsbygden spelar det inte så stor roll. Gretas redovisning i Vimmerby, hon 
sköter ändå Vimmerbys företags dom har ingen annan stans att vända sig.  
P: Om man skulle säga så här framtidsperspektiv eller även nu, finns det 
någonting som skulle tala emot den webbaserade framfarten? 
J: De vore ju om något allvarligt hände liksom att alla Swedebanks kunders konto 
var tömda rätt vad det var, via nått hack. Förtroendet för Internet som sådant 
naggas ordenligt i kanten. Det är väl det i så fall. 
P: det är främst den orsaken du ser?  
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J: Ja annars kan jag liksom inte se några bekymmer. Alltså det är ju all skillnad är 
en fördel tycker jag 
P: Ja nä det är väldigt intressant. Ser det också som stanna kvar vid 
J: Skälet till att vi inte växer snabbare är den normala trögheten så att säga. Jag 
har kört Volvo i hundra år, jag kan köra Volvo i tio år till liksom. Trots att det har 
kommit någon ny super bil som är billigare, bättre, så att de ja får inga andra bra 
skäl till. Det är bekvämt att låta det vara som det är. 
P: Det har väl täckt in de rätt så bra tycker jag, vad vi hade tänkt oss. Det e rätt så 
svårt också  
J: Absolut 
C: Det är svårt att avgöra hur många frågor man skall ha därför försökte vi 
anpassa lite. 
P: Vi har faktiskt bara kommit i kontakt med er än så länge i Sverige 
J: okej 
C: Vi har försökt kontakta Salesforce och lite sådär, men de inte många som har 
det just i Sverige och vi vill göra det live, IRL, så att säga.  
Och sen är det så att man kontaktar lite fler referenskunder istället  
P: Så man får kundens perspektiv också  
C: För det är ju lite det vi vill göra, jämföra. Skillnaden i nyttan med ERP 
klassiska traditionella ERP-system. 
P: Vi har varit ute och sökt lite, men det är bra för er för det var inte många. 
J: Det finns ju några till aktörer i Sverige det gör det ju, fast vi är dom ända. 
C: Det fanns många men ni var dom enda på alla delar. 
P: Projektplatsen var ju nåt.  Planering å projektprodukter så det är ju inget 
affärssystem så, på det sättet liksom.  
P: Vi kontaktade SAP också men dom hade ingenting i Sverige som vi kunde få 
kontakt med, men sen fick jag faktiskt tips av en som jag känner om er så. Mm så 
är det  
C: hade vi nåt mer där eller? 
P: nä det var väl allt inom det 
J: det hade varit roligt att se frågorna 
P: Ja, vi försöker ju hålla intervjun så öppen som möjligt för att den inte ska bli 
styrd av vad vi har hittat hitintills. De grejer vi har tittat på tar vi väl upp dom här 
fem dimensionerna oftast för ERP-system då, men vi hittar nästan ingenting för 
just webbaserade. 
J: en annan fördel som inte har kommit fram riktigt, är om man tänker sig 
nätverk, företag eller föreningar till exempel en franchisekedja eller en förening 
som finns med underföreningar när du jobbar webbaserat så finns ju 
informationen tillgänglig. Det innebär ju. Vi har ju till exempel OddFellow som 
kunder, du vet ordern.  
C: ordern 
J: Ja just det är 300, drygt 310 loger i Sverige då. Dom har ju haft ett enormt 
problem. Dom har ju krav från USA där då OddFellow finns huvud-OddFellow. 
Att dom ska sammanställa en Sverigetotal varje år en ekonomisk berättelse i 
princip och så ska den över till USA då. Innan vi kom in i bilden så skötte varje 
loge sin redovisning precis som dom ville själva. En del hade papper och penna 
en del gjorde Excel mallaren del hade program, vilket program som helst då va. 
Och då ska det sammanställas kontoplaner som ser helt olika ut från olika håll. 
Det var sex veckors jobb ungefär tror jag dom sa att det var. Sex veckors jobb att 
få ihop det här till en Sverigetotal varje år då. Nu gjorde dom så här att 
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OddFellow bestämde centralt att så här ska kontoplanen se ut all loger skall 
bokföra i Fortnox och då satte vi upp 310 databaser till dom då va en till varje 
loge, en huvud över kan man säga så att Oddfellow centralt kan när som helst 
köra en rapport som suger upp alla konto saldona och summerar dom och skapa 
Sverigetotalen. Det som förut tog sex veckor var ett knapptryck nu. 
Då kan du ju tänka dig en franchisekedja. Det kan ju vara att man vill ha lite koll 
man vill bechmarka sin franchisetagare mot varandra hur går butiken i Växjö 
gentemot butiken i Göteborg och butiken i Malmö osv. Då kan du se vissa 
nyckeltal, dom har höga varukostnader i förhållande till omsättning jämfört med 
dom osv. så det finns ju rätt mycket fördel med att det är så nåbart. Sen måste det 
vara en överenskommelse mellan de olika parterna liksom vi bygger ju inte 
ingångar för någon som inte utan att vi vet att dom har kommit överens om det, 
självklart liksom. Det kan ju också vara att man har tillgång till delar av det. Man 
behöver inte ha tillgång till allt Kanske bara har tillgång till försäljningssiffrorna 
och inte alls kostnadssiffrorna. Sånt här går ju också att fixa till lite snyggt.  
C: tänkte lite på det här med säkerheten,  har du många kunder som frågar om 
det? 
J: Ja 
C: Ni har ju databasen hos er så att säga. 
J: det är vanligt att man frågar.  
C: De e ju den stora skillnaden. 
J: det kan ju kännas otryggare att sitta i Luleå och veta att serven står i Växjö. 
C: Man lämnar ju ifrån sig allt sitt material, kunddatabaser hela det här kanske. 
J: Jo visst absolut, de får vi mycket frågor på. Men de är ju klart att det är också 
en mognads och pedagogisk varför detta är säkrare än att ha det på den egna 
datorn. Så dom diskussionerna får vi ta mycket. 
P: Det är ju det samma som med Internetbank, tog ju ett tag innan folk, visst. 
J: jaa ja visst absolut. 
P: ja det är ju dom här vi har kollat på. Och sen nyttodimensionerna som sen som 
går in närmre på alla dom har gjort studier på minska kostnader för arbetstimmar 
operationell nivå och förbättra infrastrukturen strategisk nivå även managerial 
”benefitt” som då, va mellan chefs nivå ledning och styrning också.  
J: Ett typ exempel om man är ett lite större företag med en riktig styrelse och 
sådär. Då kanske man har ett inlogg till styrelsen så att dom har tillgång till 
rapporterna när som helst, vilket gör att dom kan komma bättre förberedda till 
styrelsemötena å sådär. De är också en fördel.   
P: det blir ju en kontroll då för om man tar OddFellow, då kan han också gå in 
och kolla deras bokföring direkt. 
J: I deras fall så är det ju så. 
P: Ja 
J: Sen är det ju inte säkert att alla vill ha det så. 
P: Men till exempel så skulle han kunna gå in å säga: den här verifikationen 
”1891” ser konstig ut? 
J: Ja absolut och precis på samma sätt kan vi ge våra kunder bättre support. I våra 
program har vi byggd in en funktion där vår kund kan se och släppa in vår 
support genom att trycka på en knapp. Som om dom ringer hit och så säger dom 
att den här leverantörsfakturan ser skum ut, jag har öppnat support inlogget kan 
du gå in och kolla. Javisst då kan vi hoppa in och kolla och då kan vi se att beror 
på att du, va det nu är då va. Vi märker att våra ärenden och tiden på supporten är 
oerhört mycket kortare också än vad en traditionell programleverantör har. Vi kan 
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ge bättre support och vi kan ha fler kunder per supportare så att säga. 
C: Vad beror det på då? 
J: Att vi inte måste lägga en massa tid på att kunden ska förklara hur det ser ut på 
skärmen 
C: ja okej ni kan gå in och titta direkt? 
J: Vi kan få in och titta direkt. Det är ju klassiska grejor många gånger va. Jag 
försöker spara det här men den protesterar. Ja det beror på att du står i räkenskaps 
år 2006 och försöker registrera på 2007 eller vad det nu är, ja ni kan se det 
framför er. Vi jan ju direkt ta upp bilden som kunden har ser precis då va och det 
gör ju att vi kapar en massa tid då va. 
C: Ja verkligen. 
J: All den tid det tar för kunden att förklara kapar vi ju bort liksom. 
P: här så är ni som jobbar tio anställda ungefär?  
J: vi är femton sen har vi ett dotterbolag som det är fyra anställda i. 
P: Okej okej, men är det främst IT eller är det ekonomer? 
J: Av oss nitton så är nio programmerare, halva styrkan är programmerare i 
princip. Sen har vi tre personer som bistår med kunnande som ligger till grund för 
programmen ekonomikunnande och sådär, sen är vi säljare och supportare vi 
andra då. 
P: Ja, de var ju intressant. 
J: Vidarutvecklingen är oerhört viktig för oss eftersom vi kommer in som en ny 
spelare i en etablerad bransch. Vi måste vara lite vassare, funktionerna måste vara 
lite vassare, kunna lite mer. Vara lite smartare och så där va. Så vi försöker ju 
också bevisa för kunderna genom att uppgradera hyfsat ofta. Hyfsat bra 
förbättringar varje gång. Här händer det mest även om vi inte har bäst 
funktionalitet så förbättrar vi snabbast. 
C: På sikt så. 
J: kan man själv rita. 
P: hur länge har ni funnits? 
J: vi började 2001 och då var det ju två och ett halvts år utveckling innan vi talade 
om att vi fanns egentligen. Mjuka upp lite strategiska partners och grejor då va 
men första kunden vi fick in vid årsskiftet 2003/2004. Det tog två och ett halvt år 
och komma på banan med något ting som var säljbart. 
P: har ni varit verksamma inom samma produkt men inom det traditionella innan 
då eller? 
J: Ja både Jan som är VD här och jag kommer ju ifrån SPCS. 
CP: Jag tror nästan att det var allt.       
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C: Då kör ja igång helt enkelt. 
J: Absolut 
C: Första är på process. Hur kan ett webbaserat system förbättra och stödja 
arbetsprocesser på operationell nivå i företagen? Sen är det a,b,c där som är lite 
hjälp 
J: ja just det 
C: det har ju inte med frågan och göra, lite hjälp på vägen kan man säga. 
J: Det förbättrar ju helt allmänt genom att systemet är nåbart, överallt där man har 
Internet så att säga. Idag har du det i mobilen och sådär också. Så det är 
egentligen nåbart var du än är så att säga. Är det ett företag som har utspridd 
personal, så kan ju personalen nå programmet varifrån som helst. 
C: Ja 
J: klar fördel att du kan behörighets styra och sådär. Trotts friheten kan man ju ha 
vissa begränsningar som säger att olika användare kan ju ha olika behörigheter. 
Det behöver inte vara så att alla når all information eller sådär utan man kan ju 
begränsa som man vill. 
C: Ja, På vilket sätt kan du säga att det uppnås? 
P: om man tänker rent generellt, av vad affärs systemen i sig, med hur grejer 
kanske automatiseras eller liknande, alltså funktionerna i programmen, 
automatiseras eller ja information blir mer tillgänglig. 
J: Ja att informationen blir mer tillgänglig är ju helt solklart, det blir den eftersom 
du når den från fler ställen. En annan fördel som blir allt vanligare är att man 
integrerar flera olika system med varandra. Man integerar till exempel våra 
system med kassasystem eller med system som skannar in leverantörsfakturor 
eller system som sköter påminnelse hantering och inkasso hantering av 
kundfakturor och sådana här saker. När du har webbaserade system så kan 
integrationerna vara mycket mera hel automatiska eftersom informationen finns 
nåbar hela tiden. Du behöver inte manuellt sitta och hantera något någonstans och 
sedan sitter någon manuellt och importerar det. Nu kan du sätta upp regler sen 
kan interaktionen fungera helautomatiskt. Skannar man i nen leverantörsfaktura 
så nästa dag så finns leverantören upplagd i Fortnox leverantörsregister, fakturan 
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finns i leveratörs-utkontran och sådär. Så det är klart där kan man prata om 
effektivisering. Om man tittar på 1a där då. 
CP: ja precis 
P: Den innefattar ju då lite även fråga två också ju, med automatiseringen och 
tillgången till information. 
J: ja just det. 
P: tillgång till informationen uppnår effektivisering och kanske underlättar 
beslutstagande också för folk att   
J: Jaa beslutstagande underlättas på så vis att du alltid har tillgång till information 
kan man säga. 
P: ja yes. 
P: vi kan väl hoppa ner till kundperspektiv eller precis det blir ju fråga fyra då. 
J: jaa  
P: hur det, hur ett webbaserat ERP system kan förbättra arbete gentemot kunder  
J: en sak där är ju du kan ju ha flera användare som når samma program och 
samma information, men det behöver inte vara användare som tillhör samma 
organisation heller egentligen utan du ett företag som anlitar en redovisningsbyrå 
för att sköta din ekonomi till exempel så kan ju både du som företagare och din 
byrå nå din information så att säga och det möjliggörs ju bara för att det är 
webbaserat. Det hade ju inte fungerat om det hade legat lokalt på någon dator. Då 
hade ju antingen byrån fått åka ut till kunden eller kunden komma in till byrån 
eller byrån hade fått skicka rapporter via brev eller något annat stenålders grejs 
då. Här kan ju båda logga in och man kan ha behörigheter så att byrån når det 
byrån ska kunna nå och kunden når det kunden ska kunna nå. Man kan ju släppa 
på fler. Det kan ju vara så att företaget har ett moderbolag som också har ett 
intresse i företagets redovisning, man kanske har en revisor som kontinuerligt 
skall hållas informerad om hur det går för företaget och det kan han ju göra då 
genom att logga in när han vill då va. Så det öppnas en massa sådana här 
möjligheter. Det är vansinnigt smidigt och vara kund, alternativet skulle vara att 
man själv sätter upp en server och sådana här saker då va men det tycker vi att 
man som elektriker eller vad man nu har för företag man ska ju inte behöva vara 
IT expert liksom utan man ska ju bara behöva använda, precis som man kör sin 
bli ska man kunna köra sitt data program utan att behöva bygga det själv eller 
reparera/ utveckla det vidare själv.    
C: Ja precis 
P: säljstöd CRM och så  
J: det är samma sak där det är många organisationer som är utspridda över hela 
Sverige och i vissa fall i hela världen till och med att dom  och det är klart att det 
finns en fördel med att kunna nå  samma kund databas var man än är, man kan ju 
smidigt och enkelt bearbeta den  här kunden i någon annan ort eller i något annat 
land och sådana här saker då va. Det finns massor med fördelar. 
C: jättebra, då kan vi köra vidare på finans och då va. Vilka rent finansiella 
fördelar anser du ett webbaserat system medför? 
J: framförallt är det fördelar för oss som levererar webbaserade system, vi sparar 
en massa pengar. Vi behöver inte skicka ut program boxar eller cd skivor eller 
uppgraderingar eller någonting sån. Utan vi sköter våra servrar och vi 
uppgraderar våra servrar alla uppgraderingar kommer kunderna till godo direkt 
när vi har gjort dom så att säga. Så vi spara en massa pengar på att slippa hantera 
den här distributionen logistiken och så här då va. Våra kunder sparar pengar och 
de sparar tid framförallt som i förlängningen betyder att dom sparar pengar. Dom 
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behöver aldrig installera några program eller några uppgraderingar, de behöver 
aldrig ta ”backupper” för det sköter vi, det gör vi varje dygn. Vi kan erbjuda en 
effektivare support genom att om kunden godkänner så kan ju vår support släppas 
in i kundens program och det gör ju då att vi kan erbjuda en effektivare support 
genom att vi vår support personal faktiskt kan gå in och titta hur det ser ut på 
kundens skärmbild osv. 
C: om man ser till era kunder tror du man kan öka deras intäkter på något vis 
också eller! 
J: ja du  
C: det är svårt och säga kanske 
J: det finns ingen naturlig koppling där, man kan säga att intäkterna ökar eftersom 
att säljarbetet blir effektivare möjligtvis, genom att du har ett gemensamt CRM 
för hela sälj organisationen då. Så på så vis kan man ju antaga att intäkterna ökar. 
P: har du någon gång upplevt att det varit grejor som du eller någon annan på 
Fortnox inte hade räknat med när ni började med webbaserat så här. Några 
fördelar både inom kundarbete process och finans då va. Som man inte hade 
förväntat sig från början men som sedan visat sig att oj det gör detta också. 
J: jo det kan man nog säga, vi tycker ju att vi hittar fler argument för varje dag 
som går egentligen. Genom att vi hör våra kunder berätta hur dom drar nytta ut av 
att det är webbaserat det händer ju att det är saker som vi inte har tänkte på det får 
ja ju säga. Det kan till exempel vara det här med att vi har byggt den här support 
möjligheten att våra kunder kan släpp in vår support den fördelen kanske vi inte 
hade sett riktigt från början. En annan sak är ju när vi integrerar våra system med 
andra system just den här hel automatiken som du kan uppnå i en integration då 
va, det kanske också är saker som man kanske inte riktigt tänker på från början, 
hur bra det kan bli liksom.  
P: det är på något sätt lättare att integrera ett webbaserat med andra med andra 
system än vad det hade varit med ett ”klassiskt”. 
J: ja både enklare och bättre, det är ju enklare så till vida att du har dina 
standarder du har ju xml som är ett bra fil format jämfört med textfil till exempel 
som du ofta har i andra system då va. Där har vi fördelar bara genom formatet du 
har kontroller i xml du kan så att säga protestera om du försöker integrera in en 
faktura till exempel, det visar sig att det saknas väsentlig information, det kan till 
exempel saknas information om vem som är leverantören i en leverantörsfaktura. 
I en text fils import så kan du ju inte ha någon sådan validering utav det som 
kommer utan här slukar ju systemet det som kommer helt enkelt. Integrerar du 
det med xml så kan du ha sådan validering så att den säger stop här, det här är 
inte tillräckligt med information det här tänker jag inte ta emot alls tills det att ja 
får komplett information. Så det är ju en sak, sen är det ju det här att du får det 
hel automatiskt genom att det ligger webbaserat öppet så kan du ja ett hel 
automatiskt integration. Ett system kan ju gå in och hämta information 
schemalagt på natten, eller tvärtom att att system trycker ut information till ett 
annat system schemalagt över natten, som vi gör till exempel med sådana här 
skanningsprogram som skannar in fakturor. Så har vi ju det att varje natt, skjut 
över alla nya inskannade leverantörsfakturor in i leverantörsreskontran hos den 
här kunden. 
Den automatiken kan du ju inte uppnå om du ena programmet ligger lokalt 
någonstans för då kräver det att en användare sitter vid den här datorn och gör 
just detta manuellt. Det är både enklare och resultatet blir bättre.  
P: så ett webbaserat jämfört med ett traditionellt kan man säga är bättre på att 
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automatisera. 
J: ja högre grad av automatik får du ju absolut. 
C: sista här då som är Innovation, på vilket sätt anser ni att ett webbaserat system 
genererar fördelar för då användarna/anställda? 
J: vi har ju varit inne på allt det här egentligen, behagligare du slipper, är du 
användare av att webbaserat system så slipper du vara IT expert själv, slipper 
vara IT kunnig själv, slipper installation back upp uppgraderingar, kan mer 
koncentrera dig på din uppgift. Sen är det en fördel att du kan dela program och 
data med vem du vill geografiskt det finns inga begränsningar vill du släppa in 
din redovisningskonsult i ditt program så kan du göra det eller vill du släppa in 
säljaren som jobbar i Sydney så kan du göra det, har du ett moderbolag i 
Sydafrika kan du släppa in dem det finns alltså inga begränsningar över huvud 
taget.    
P: vi hörde också i en annan intervju att ni jobbar med referensgrupper.  
J: ja det stämmer det gör vi. Vi vill veta att vi vidareutvecklar programmen på ett 
sätt som marknaden uppskattar helt enkelt, därför så har vi referensgrupper som 
vi ständigt kontinuerligt bollar med dessa sakerna vill vi bygga in i systemet 
vilket är viktigast att vi gör först. Hur på vilket sätt ska vi bygga in den här nya 
funktionen, blir det bra om vi gör så här kan bilderna se ut så här vilka rapporter 
behöver tillkomma för att stötta, en massa sådana här frågor som vi bollar med 
referensgruppen. Vi ser ju dom som representanter för vår marknad helt enkelt.  
P: används det för er på något att utbilda era kunder och användare i hur dom kan 
använda. 
J: ja det gör vi. Där drar vi ju också nytta av att det är webbaserat, till viss del kan 
man säga. Vi använder ofta telefon och Web och så ordnar vi utbildningar via 
telefon och Web så att säga. Vi ordnar ett konferens samtal på telefonen och sen 
delar vi ut en skärm bild så att deltagarna kan logga på sig och så sitter läraren 
och så kör läraren systemet på sin skärm och pratar i sin telefon och så kan det i 
princip sitta hur många som helst och titta på vad han gör och säger i telefonen. 
Det blir mer och mer tryck på den typen av utbildningar. Däremot så har vi inte 
så mycket klassrums utbildningar. Det finns inget behov, folk klarar sig rätt bra 
med den typen vi har över nätet, eller luta sig mot vår support, eller så klar de sig 
helt själva med hälp utav dokumentationen.  
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Bilaga 6 

Transkribering av Användarintervju med Marilyn Roos , 2xb redovisning 
 
Genomförd 2007-12-13 
 
M = Marilyn Roos 
J = Jeanette (Medarbetare) 
P = Per Bertilsson 
C = Carl Edlund 
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C: Är det något annat du undrar innan vi kör igång? 
M: Nä, ingenting 
C: Så ska vi se, det är lite frågor som vi kommer utgå ifrån. 
M: Ja, okej 
C: Sen så är det inte säkert att vi kör allt, för vi ser lite vad vi känner, för allt 
kanske inte passar in. 
M: Nä, vi får väl se, jag prata fritt ur hjärtat och förstår jag inte vad ni menar så 
frågar jag. 
C. Ja precis 
P: Amen det e jättebra. Ja det kommer ju att handla lite så här om vad ni hade för 
intentioner innan ni valde det? Och varför ni valde det? Och sen hur det har blivit 
efteråt med vilka fördelar som har kommit och nyttor och så. Som det här ger. 
Det är lite så det kommer va fokuserat. 
M: mm  
P: Ja så tänkte vi, vi kan börja lite inledande då med vad det är ni gör?, Vad är er 
affärsidé?  
M: Vi i är ju en redovisningsbyrå, och vår affärsidé från början var att vi skulle 
locka till oss småföretag. Alltså man slipper vända sig till dom här riktigt stora 
jättarna som har en helt annan prissättning osv., sen är det ju så här att jag började 
i Växjö och fick rätt så snabbt kunder här nere. Då blev det ju så att i och med att 
vi hade SPCS Visma som vi körde mestadels i, så blev det ju att jag fick ju ta 
med mig allt, köra backuper för att ta med mig hit ner, sitta här nere och jobba, 
köra backup, och så dit upp. Sen till slut när det växte och vi blev fler så var jag 
ju tvungen att skriva upp vilka bolag jag hade tagit med mig upp, som inte gick in 
här nere och gjorde någonting, alltså det var väldigt svårt. Det hände väl aldrig 
oss någon gång att vi liksom råkade radera ut någonting, men alltså rädslan fanns 
ju där hela tiden. Att man skulle radera ut några data därför att man inte visste att: 
”oj hon har tagit backupen med sig just på det företaget och sitter och jobbar 
någon annanstans”. Det var ju egentligen det som föranledde det hela, och jag 
eftersökte ju sådana här program väldigt tidigt. Egentligen långt innan Fortnox 
fanns, ville jag ha nåt nätbaserat och jag vet egentligen inte riktigt hur vi kom i 
kontakt med Jens (Collskog), det kan jag inte riktigt säga. 
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- Jeanette (medarbetare) !? Kommer du ihåg hur vi kom i kontakt med Jens, 
ja hur? Var? När? varför? Hur kom det sig? 

J: ja du träffade väl honom på Videum!  
M: Var det där uppe jag träffade honom…, aja det var liksom att man började 
prata och till slut då… 
Nu kom jag ihåg att det var en kund till mig som hade sett någonting om just det 
här, så var det. Och då ville han att jag skulle gå upp till Jens och titta på det hela. 
Då var dom bara tre stycken som jobbade där uppe, på fortnox. Och det var väl 
precis i uppstarten , det fanns ju inget program, utan dom höll på att egentligen 
utarbeta nåt, så ville dom egentligen ha en samarbetspartner som kunde vara med 
och så att säga testa programmet. I alla fall så när jag då tittade på det, ja det var 
ju ”basic”, det var så att det inte gick att använda i det läget. Sen bestämda vi 
faktiskt oss för att vi skulle vara med och testa. Sen blev det så att den ena 
delägaren i det här bolaget, han skulle ha varit med och hjälpt till, men han, ja föll 
ifrån så han jobbade inte aktivt i bolaget och då kände jag att jag inte hinner med. 
Så att vi fick backa på det samarbetsavtalet vi hade tecknat med Fortnox, det här 
utvecklingsavtalet. Och sen efter det så sa jag till Jens, att han var välkommen 
tillbaka. Jeanette satt och testade lite grann då också, men det krävdes alltså så 
enormt mycket tid i ett utvecklingsskede. 
C: Ja men det gör det ju 
M: Ja men så någonstans så blev det så här att Jens han kom tillbaka ungefär ett 
år senare och då började vi testa det här, och det var väl två år sedan nu och vi har 
använt det i två år.  
C: Vilka mer specifikt av Fortnox är det bokföring och mer? 
M: Alltså jag testar ju liksom allt nu, jag själv är ju så glad för det här för att det 
gör att det finns ju inga begränsningar någonstans. Jag har ju kunder uppe i 
Göteborg som sitter och jobbar i det här programmet. Eftersom jag är 
administratör så ger jag ju dem rättigheter. Dom gör de grejerna dom kan och jag 
gör det jag måste göra och det gör ju företaget själv kan bli kan bli mer aktivt. För 
dom kan göra så mycket enormt mycket själv, därför jag har möjlighet att gå in 
och se att det är korrekt osv. och jag har ju spärrmöjligheter. Att det inte poppar 
in i bokföringen direkt utan jag kan själv säga att: ”nä ni får bara spara, så att jag 
kan gå in och titta innan det hoppar in i bokföringen”.  
C: men det är bokföringen? 
M: Alltså det är bokföring, det är tidrapporteringen håller jag på med nu, och jag 
har ju tex. Order som jag har sålt in till några utav mina kunder. Därför att då vet 
jag att säljarna vet precis vad dom säljer. Då har säljarna först varit inne i CRM, 
alltså deras säljstödsprogram, sedan lägger de en order. Sen när dom väl har lagt 
en order då kan de på administrationen gå in och köra ut fakturor och sånt 
efterhand. Ibland är det ju så att man lägger en order sen ska den ordern gå ut 
med fyra fakturor på ett år. Och så lägger dom datumen, så kommer dom ut. 
Alltså man går bara in och ser att nu har de här orderna fallit, då kör vi över dem 
till faktureringen. Så egentligen testar jag allt, alltså ja jag kör allt. Det gör jag. 
C: ja okej 
P: Det automatiserar väl också väldigt mycket? Att när dom då lägger en order så 
är det ingen som behöver skicka ett brev till någon o säga att nu får ni… 
M: Nej, utan det är just det här att det är så himla enkelt, fruktansvärt enkelt och 
genomtänkt. Sen är det ju så att det kommer nya saker och man efterfrågar vissa 
saker. Sen det är ju alltid lite inkörning innan man får det till att funka hundra, 
men sen får jag lov att säga att deras support är helt suverän därför att har du nåt 
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problem så bara ringer du och dom tar tag i det direkt och dom är lyhörda för 
problemen. Och sen har det ju blivit så att vi har väl tyckt väldigt mycket här nere 
från vårt kontor eller jag har den uppfattningen i alla fall, så vi fick faktiskt frågan 
att sitta med i referensgruppen. Så vi är ju några från olika ställen jag är här ifrån 
Malmö, sen är det en ifrån Helsingborg, en från Göteborg och så två från 
Stockholm. Och då träffas vi någon gång ibland och sitter och diskuterar. Vad 
som är rätt fantastiskt med det här programmet är att man lär sig utav varandra 
också när man sitter i den här referensgruppen. För du har så många möjligheter. 
Så är det någon som kommit på ett sätt hur man kan använda det, ja då lär man 
sig det också. För egentligen är det bara fantasin som sätter gränser i det här 
programmet. 
P: Alltså det gynnar också att folk kan hitta nya sätt att använda programmet? 
M: Javisst oja, det kan dom. 
P: Ni använder det klart som en tjänst för era kunder, men er egen bokföring görs 
också i detta program? 
M: Jajamensan, så all bokföring sköts där. 
P: Hur är det så här, om man tänker rent informativt, har det förbättrat 
informationsflödet? 
M: Hur menar du? 
P: Är information mer tillgänglig? Alltså informationen ni vill komma åt för att 
tex kunna ta beslut? 
M: Ja alltså naturligtvis, det är ju så att de aktiebolag som jag sköter bokföringen 
till, där har ju revisorerna som ska revidera tillgång till det här också och kan gå 
in och läsa. Alltså dom kan inte göra någonting, de kan bara gå in och titta och 
köra ut rapporter. Det är ju så här att i bokföring finns det en massa bestämmelser 
och där måste man tex. ha kontinuerlig kontroll över ett bolag, det är revisorernas 
plikt. Och då kan dom exakt gå in och se hur långt har man bokfört, följer man? 
Alltså så att man bokför kontinuerligt. Hur ser resultatet ut? Så att naturligtvis, 
man slipper en massa papper emellan, utan man kan sitta och jobba. Jag kan sitta 
här och jobba här aktivt så kan en revisor uppe i Växjö gå in o titta, utan att, jag 
vet inte ens om att han har varit inne och tittat. Men man ser allting hela tiden, så 
naturligtvis, det är mycket mer lättillgängligt förut så var det ju fax och det var 
kanske brevledes osv. Det var mycket papper och filer man skickade, men det 
slipper man nu. 
C: Hur känns det med anpassning till omgivning med Fortnox? Regelförändringar 
eller andra saker? Jag vet inte om du har uppfattat något sådant? 
M: Alltså det är ju såhär att det kommer ju hela tiden nya saker. Det har kommit 
en ny grej här nu att man får lov att ha kontantprincipen, som innebär att du inte 
behöver bokföra en faktura förrän du har betalt den och du behöver inte bokföra 
en kundfaktura förrän du har fått betalt. Det kan inte Fortnox! Därför att det är 
automatik i det här, så kör du en faktura i Fortnox hamnar den i reskontran direkt 
och då får du redovisa momsen osv. och att den ligger där som en kundfordran. 
Men det löste vi på ett enkelt sätt. För i och med att det är uppdelat som det är. Så 
är det ett företag, så har jag löst det så att Fortnox har fått lägga upp företaget två 
gånger. Så då har du ett företag som heter ”Företagsnamnet – Fakturering”, 
”Företagsnamnet – Bokföring”. Vilket gör att dom sköter bara faktureringen, där 
det står fakturering och det är bara det man kan komma åt, och då hamnar det inte 
i den andra bokföringen. Och så sköter man bokföringen. Så jag menar det finns 
ju lösningar på det också. 
C: Ja okej, Så ni kör det som parallellt?   



Webbaserade ERP-system  Bertilsson & Edlund 

 62 

 
 
 
PT 
 
 
 
 
 
 
 
PT 
PA 
PT 
PA 
 
 
 
 
 
 
 
KI 
 
KA 
 
 
 
 
 
KT 
 
 
KT 
 
 
K 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FA, FI 

M: Ja, visst man kör det parallellt och sen är det ju så att vi…  
J: Sen har dom ju lagt ni och löst väldigt bra, när det kom nu att det var omvänd 
skattskyldighet till byggbranschen så har dom ju alltså det uppdaterade dom 
ganska snabbt. 
M: Och det var dom ju tvungna till också, för att det är ju väldigt många stora 
företag som håller på med just med, med just det här med byggnads. Sen har dom 
ju underentreprenörer osv. Det var ju då byggmomsen skulle.... Så att det var dom 
ju snabba på naturligtvis. Sen kommer det ju, det är som jag säger: ”jag använder 
programmet och när jag märker att det inte följer bestämmelsen det är först då 
slår jag kan larm”. Sen är det ju sådana här saker som ju är naturligt för en annan, 
som man inte tänker på. Som nu när hon sa om byggmomsen naturligtvis är det ju 
en bestämmelse som kom, men dom anpassade det till det. Och det är ju likadant 
nu när momsblanketterna förändrades och det är olika saker som ska redovisas. 
Naturligtvis uppdaterar dom ju alla sådana saker. För det är ju egentligen nummer 
ett, att man följer det regelverk som finns. 
P: När ni valde att skaffa det här webbaserade också, hade ni något 
kundperspektiv också på det? Alltså någon motivering till att köpa systemet, att 
ni ansåg att det som ett bättre instrument gentemot kunder? 
M: Ja definitivt, alltså detta är bra för alla parter. Den tjejen som, jag vet inte om 
ni mötte henne, hon som var gravid. 
P: Ja! 
M: Hon gick här, hon tex., har suttit och skött sin bokföring hemma, så kommer 
hon hit en gång i kvartalet och så går vi in och tittar tillsammans och så visar jag 
henne hur hon ska göra och sen så går hon hem och fortsätter. Så tar jag liksom 
bara själva boksluts biten så att säga. När vi ska så att säga, summera året och 
göra deklarationen, det är den biten jag tar då. Så att mycket kan dom göra själv 
och jag är ju inte sådan att jag säger ”amen jag ska ha alla knutar till mig”. Utan 
naturligtvis så tycker jag ju att dom som vill göra det själv, ska göra det själv för 
det är ju det som är meningen. Vi ska liksom ha ett samarbete och det bästa med 
det här är att det vara en kund som gör väldigt mycket själv, sen händer det 
någonting. Vi säger att dom blir sjuka eller har varit sjuka. Det är ju inga problem 
för mig att bara gå in. ”Amen kom hit med grejerna så kör vi dom”. Eller om det 
är en särskild vill säga arbetstopp och det är, så kan man gå in, så flexibiliteten 
den är enorm alltså. 
P: Det fungerar alltså bra med förändrade behov från kunder och sådant? 
M: Javisst, så jag menar, egentligen är det ju kundens behov som styr det hela. 
Sen är det ju naturligtvis jag som då säljer min tjänst, om jag vill släppa ifrån 
mig. Men jag tycker ju att det är det som är meningen. Att vi ska kunna ha den 
här flexibiliteten. Sen gör det ju det också att jag har möjlighet med den 
prissättning som vi har här. Vi har alltså i huvudsak inte tim-debiterad taxa här 
utan vi har sak-debiterad. Jag har då sådana som kan sitta och jobba på konsult. 
Då vet jag precis att, har dom bokfört 580 verifikationer så får dom betalt för 580 
verifikationer. Och sen får det ha tagit hur kort tid som helst eller hur lång tid 
som helst. Så att det gör ju att det finns dom som kan ta hem, så dom sitter 
hemma också.  
P: När ni skulle investera, hade ni någon form av kalkyl eller något sätt som ni 
utvärderade själva investeringen att välja webbaserat jämfört med någonting 
annat? 
M: Jag ska tala om att det här att det var det billigaste överhuvudtaget så att det 
finns alltså inte ett bättre och billigare alternativ i och med att du har möjligheten 
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att kunna avsluta det när du vill. Någonstans är det ju såhär att, och det kan ju jag 
förstå också, att dom är så säkra på att det här fungerar. Så att har man väl börjat 
med det, så slutar man inte använda det. Därför kan man då gå ut och säga: ”Vi 
har inga bindningstider!” 
P: Har ni kunnat se på något sätt om era intäkter och kostnader har ökat eller 
minskat och om tillväxten ökat med hjälp av det nya systemet? 
M: Ja om vi säger så här, tittar vi nu på kostnadssidan. Så programinköpen på 
SPCS Visma var ju inte billiga. Man fick köpa programuppdateringar för varje år, 
alltså för att kunna ligga uppdaterade och det här sker ju med automatik hela 
tiden. Samtidigt så var det så här också med ett vanligt, så att säga, program där 
får du dina CD-skivor och det är en massa grejer som skickas och tittar du rent 
miljömässigt så är det ju idiotiskt. Du kan tänka dig så mycket bråte som skickas 
runt och nu hux flux så går det via Internet istället.  
C: Ja, mycket tid sparas in också kanske? 
M: Det är enormt mycket tid som sparas in. Miljöbesparingar om vi nu ska vara 
miljötänkare. Och det är tid som sparas naturligtvis, därför att uppdateringarna 
sker ju direkt på alla datorer. Annars fick jag dra runt den här skivan och först 
skulle den in på all de här tre, sen skulle den in på servern. Sen var jag tvungen 
att ta upp den till Växjö och så skulle den installeras där också. Så att definitivt.  
P: Kan det även kopplas då till kostnader för andra arbetsuppgifter? Alltså i ert 
utförande av arbetsuppgifter? 
 
M: Ja visst, om man tittar så här så. Nu när deras tidsrapporterings system har 
kommit så tror jag att vi själva internt sparar ungefär två arbetsdagar i månaden 
bara på vår debitering. För det har vi förut fått sitta och föra in. För jag vill ju att 
mina kunder ska veta vad jag tar betalt för och är väldigt noga med det. Så alla 
har fått ett debiteringsunderlag och då har vi haft ett debiteringsunderlag till varje 
kund. Där vi då har suttit och skrivit in tider och hur många verifikationer man 
har gjort osv. Nu så fixar man det i tidrapporteringen och jag ska faktiskt testa 
faktureringen för första gången på onsdag nästa vecka. Med att bara hämta upp de 
tiderna då. Nä så att det blir besparingar på många sätt.                    
P: Mm för, jag tänkte tillbaka till det här med kunderna och sånt, jag antar att det 
också har märkts en större tillfredställelse hos kunderna. Att dom är mycket 
nöjdare? 
M: Kunderna är jättenöjda, dom blir väldigt förvånade när man talar om priset 
också. För det kostar ju inte så mycket för dom och en läs-licens kostar 19 kr i 
månaden och det är ju inget ting. 
P: Nä 
M: Så att och då kan dom gå in och titta själva. Jag vill att en kund skall vara 
insatt i ekonomin, även om han inte förstår det så ska man kunna läsa rapporterna 
och det är mycket lättare att han en öppen kommunikation om dom kan gå in och 
titta vi kan sitta och diskutera dom kan ringa mig och så kan man köra den här 
diskussionen på telefon. Jag vet inte en enda av mina kunder som har varit 
missnöjda över att vi har lagt över det i det här systemet.  
P: Har det, kanske lite svåra frågor att relatera till så här, men har det på något 
sätt påverkat de anställda? Har det här systemet, ökat kompetensen tack vare att 
det är lättanvänt och flexibelt, alltså ökat kompetensen som anställd i stort? Det 
finns sådana kopplingar i sånt vi har läst innan 
M: Naturligtvis får man ju en annan kompetens, att använda så att säga datorerna 
på ett annat sätt. Det blir det ju och användandet den informationen som finns. 
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Sen är det en annan sak och det är det att, en anställd ska känna sig nöjd med sina 
arbetsuppgifter och ha en flexibilitet. Ja idag så är dagis stängt, jag kan ta med 
mig pärmen hem, jag jobbar hemifrån. Har man nöjda och belåtna anställda, ja då 
snurra det bara på. Det är ju så det fungerar och det kan jag väl säga, det tycker 
jag, har alltid varit lite rädd för det här med att till slut så sitter en massa mänskor 
hemma och jobbar men man har ingen arbetsplatts, men det är det sociala som 
också är viktigt. Men så har det inte blivit, utan det är ju i nöd situationer det 
händer saker och ting som gör att man kan sitta och jobba hemifrån. 
C: Om man skulle göra en jämförelse med SPCS som ni använde innan och nu, 
har användarna bättre koll på programmen nu eller är det samma, samma sak 
samma insikt så att säga? Om du förstår vad jag menar… 
M: Jag tror du menar så här att om man kan programmen. Naturligtvis så lär man 
sig en programvara  
C: Ja  
M: Tittar man på SPCS Visma så var den ju enkel.  
C: Ja 
M: Ibland var det vissa, vad jag kan se i det här, det var olika personer hade 
utvecklat olika saker. Så kommandot i SPCS, om man säger att du hade ett 
kommando, det var inte samma kommando i alla delar, utan det beror på vilken 
del som utvecklaren har gjort. Så det kan jag säga är en brist va. Jag tycker att om 
man gör en sak på ett ställe i ett program, så ska jag kunna göra exakt samma sak 
på nästa ställe och jag skall få samma resultat. Trycker ja på ”Tab” så ska det vara 
”Tab” ibland funkar det inte i SPCS och man var tvungen att gå in och ändra 
vissa sök begrepp och så. Om man jämför programmen som sådant så är 
sökfunktioner och sånt är mycket bättre i Fortnox och där har vi lärt varandra 
också här. Det finns dom anställda här som har sagt ”jamen så kan man göra”. 
Man lär ju säg ett visst sätt att arbeta och sen då när man då kan få dom här tipsen 
från varandra. Så jag tycker man lär sig ett program, det gör man, men det är 
roligare med ett program som fungerar likadant hela vägen. 
C: Programmen är väl olika förberedda  
M: Ja just det jaja. 
P: Jag tänkte på det, har ni några andra system förutom dom webbaserade som ni 
använder var dag så att säga? 
M: Jag använder fortfarande SPCS löneprogram eller Visma som det numera 
heter. Löneprogrammet är så komplext, så jag har faktiskt sagt till dom på 
Fortnox att dom skall ligga lite lågt och se till att allt annat funkar innan man 
hoppar på löneprogrammet. Därför den kostnaden är så pass liten. Visserligen har 
dom förändrat det nu på SPCS/Visma, dom tar betalt för hur många användare 
lägger in. Har du mer en tjugo så måste du upp på nästa version som är upp till 
fyrtio osv. det är ju en prisstege. Så har det inte varit tidigare, då har du kunnat 
lägga in hur många som helst. Du köpte löneprogrammet så kunde du lägga in 
hur många som helst. 
C: Okej 
M: det har jag kvar, sen finns det ju en del kunder som inte velat gå över till 
Fortnox som fortfarande jobbar i dom vanliga programmen. Vi har en här i stan 
som jobbar med SOFT-ONE och jag tycker inte om programmet som sådant, men 
han vill inte gå över innan han vet att avtalsfaktureringen fungerar i Fortnox och 
jag vet att den kommer i uppdateringen i vecka 3. Där ser jag med tillförsikt att 
han också skall byta. Det är ju just det här dilemmat man har när man är ute hos 
en kund och dom har ett program, då kan jag aldrig göra någonting någon 
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annanstans ifrån. Jag måste ta mig dit. Det är ju en sårbarhet för mig. 
C: mm 
M: Därför då har ju jag lärt mig detta programmet och en medarbetare till, skulle 
det vara vi två inte kan, ja då sitter vi där eftersom det finns ingen annan som kan 
det. Det är så specifikt. Sen är det en annan kund som är i Skanör. Som har 
någonting som heter Xo. Och Xo är ju uppköpt utav Visma, det ligger alltså i 
samma.   
C: jag okej  
M: Javisst jobbar jag i andra program det gör jag. Jag kan ju inte tvinga in mina 
kunder i det här utan man får ju ta det som dom jobbar i. 
P: Då är dom inte integrerade på något sätt? 
M: Nej 
P: Så vet inte hur det fungerar riktigt, men om du skulle vilja ha någon 
information från det gamla programmet in i det nya Fortnox och hämta upp i 
faktureringen tex., så får du göra det enskilt då? 
M: det är ju så här att jag gör ju inga sådana där grejor. Utan jag jobbar fullt och 
fast i deras, men däremot den dagen dom skulle bestämma sig så kan vi ju lägga 
över filerna lätt, skit smidigt att slänga in det. Jag lade in ett företag häromdagen. 
Det som är så smidigt då va, ringer man säger: nu ska en ny klient in okej då får 
dom namnet på den och då lägger dom upp alltihop och det tar kanske efter tio 
minuter ringde dom till mig och så pang kunde jag bara dra in alltihop. Just det 
här med att importera data, det är hur enkelt som helst. 
P: Men om du skulle sitta i Fortnox och tänka att det var något jag skulle kolla då 
måste du gå in i det andra programmet för att kolla? 
M: Jajamensan men så jobbar jag inte utan antingen har jag hela bokföringen i det 
ena eller hela bokföringen i det andra.  
CP: ja 
M: Man jobbar liksom aldrig i bägge två. Det gör inte jag i alla fall.  
P: Ja 
M: det kanske finns dom som gör det men jag gör inte det. 
P: ja, vi har täckt in det rätt så bra men  
M: Ja 
P: Men att använda dom här webbaserade har det förstärkt eller ökat er 
konkurrenskraft på något sätt? 
M: Ja definitivt, det har det gjort 
P: stärkt era positioner? 
M: Alltså definitivt, vad som är rätt roligt egentligen är att jag fått in det så att 
dom tycker om det på en så stor byrå som Öhrlings, som då finns över hela 
världen. Dom fick ju in det eftersom det var revisorer, men sen har även Jens har 
varit där och informerat och sen har det blivit så att dom tycker att det är skitbra. 
Dom ser ju sina möjligheter, slippa alla dom här papperna alla backuper och alla 
filerna som skall hanteras hit och dit. Dom kan gå in och se allting perfekt alltså. 
Det är just Växjö som har börjat, jag tror man har gått in på något ställe och tagit 
något säljstöds program osv. Jag tror att det här kommer, det gör det. 
 
P: Man skulle kunna tänka sig att ett så stort företag som Öhrlings ändå. Till och 
med så stora företag kan använda sig utav…  
M: Definitivt och vad jag kan tycka är idiotiskt och tyvärr så är det väl ett 
dilemma på många stora företag att man ska ha ett monument över sig själv och 
så ska man sitta och göra några hemmabyggda program som är helt urusla och 
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kostar hur mycket som helst, och vilka får betala i slutändan jo det är kunderna.  
CP: Ja 
M: Då känner jag lite grann att man ska göra det man är bra på och då ska man 
låta dom som kan utveckla programvara göra det och så kan dom hålla på med 
det dom kan, men tyvärr så är detta ett fenomen på stora bolag, tyvärr så är det så. 
Dom här stora revisionsbolagen, det är många utav dom som har haft tex. 
Nordstedts bokslutsprogram och skatteprogram på Öhrlings som många andra 
också har då. Men sen sitter man och bygger egna program som är sämre och rent 
estetiskt att titta på fula och läsa. För någonstans, så får du ett papper så ska det 
vara tilltalande ändå och är det då en årsredovisning, ska det vara lättläst. Nej så 
att tyvärr, så är det. 
P: Hur är det inom redovisning och bokföring, kräver det några större 
skräddarsydda system, eller man kan använda standardiserade system i rätt stor 
utsträckning?   
M: Om jag säger så här. Det styrs ju mycket utav lagar och regler och det finns ju 
då kontoplaner som är, ja dom är standardiserade. Ja så naturligtvis, sen hur det 
rent tekniskt fungerar. Men man bygger det, det här måste det innehålla och sen 
är det ju så här att tittar man på Fortnox så innehåller det ju vad det måste 
innehålla och sen har det de här små extra grejorna som är helt suveräna, just ur 
arbetsredskapssynpunkt när du ska göra avstämningar eller söka verifikationer 
eller du kan gå in och söka efter belopp. De är sådana här små finesser. 
C: Användarvänlighet? 
M: Det blir så effektivt, istället för att hålla på och bläddra i en massa pärmar och 
papper kan du bara gå in och klicka och klicka dig vidare. Komma ner i, Du kan 
gå in på en resultatrapport. Sen gå in på ett konto där, sen klickar du på kontot 
och ser allting som är bokfört på det konton. Sen kan du gå in på en specifik rad 
och se exakt hur den ser ut. Sen kan du gå i pärmen och plocka fram den, det var 
de här jag ville titta på. 
P: Debet och kredit har varit samma i alla år  
M: Ja  
P: Och det kommer väl och vara det ett tag till. 
M: De här grejorna finns ju och dom finns ju i alla program för det måste dom ha  
P: Jo precis och då ska dom utveckla ett eget, dom här stora då och det kanske 
inte finns någon anledning. Kanske mer inom ett tillverkande företag tex. för 
kemiska grejer, då är det kanske lämpligt? 
 
M: Vet du vad jag tror, någonstans är det så här att dom har en rädsla. Det är 
därför dom bygger dom här programmen själv. Därför de har väl fått in någon 
kund som har börjat använda det här och då har de dem där. [knäpper med 
fingrarna] Jag vet att kunder kommer och går av olika anledningar, ägarskifte 
eller så lägger man ner eller så vill man byta redovisningsbyrå för dom tyckte inte 
om oss på den här byrån. Det är ju liksom lite olika naturligtvis va. Men jag tror 
faktiskt att det ligger mycket rädsla i dels det och sen att man vill bygga ett litet 
monument, att vi har vårt eget och det är så bra. Vilket det inte är. 
P: Är det några nyttor utöver de vi har pratat om hittills eller några fördelar som 
du kan komma att tänka på. Som vi inte har tagit upp hittills? 
C: Som ni inte tänkte på i förväg, men när ni väl hade börja använda programmet 
kom på att, ”ja det här” Det här hade vi inte kunnat tänka oss? 
M: Ja det skulle man kunna säga allt som är över standard, så är det ju dom här 
aha upplevelserna att oj jaha men gud vad bra, att det är lättarbetat, lättillgängligt. 
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Jag har faktiskt en kund som jobbar nerifrån Spanien och vi har lagt över honom 
nu och han kan se exakt vad jag gör. Plus att han kan göra vissa saker själv.  
Nu jobbar jag inte så mycket med valutor, utan det är mest Jeanette som gör det. 
Hon som var här inne. Det är ju också rätt bra att man kan jobba på det viset. Med 
olika valutor Det finns ju då engelsk text för dom som då använder euro, 
naturligtvis så väljer man engelsk text Vad proffsigt det känns, här slänger jag 
iväg fakturorna skickar dom med e-post, för det vill dom här företagen ha då va. 
Så kommer det tillbaka till mig på engelska då, som tackar för att det har kommit 
fram. Det känns ju jätte proffsigt, men hon gör ju ingenting, hon bara drar iväg 
det så kommer det på det språket. 
C: ja det är ju skönt. 
M: ja och är man så dålig som jag är i engelska så är det jätte bra haha. 
P: ja det var nog ungefär vad vi hade. 
C: Ja 
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Bilaga 7 

Transkribering av användarintervju med Håkan Ask på Oniro 
 
P = Per Bertilsson 
C = Carl Edlund 
H = Håkan Ask 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Något annat du generellt undrar? 
H: Nej, ni intervjuar väl fler. Webbaserade ERP system jag vet inte vad det står 
för. 
CP Nej, affärssystem kan man säga som integrera CRM m.m. allting i ett så att 
säga. 
H: Hur många företag har ni hittat som jobbar med det så att säga? 
C: De är svårt att hitta webbaserat som kör alla så att säga, vi försöker ju. Hittat 
ganska många men i Malmö regionen så är det ganska tunt med dom. 
H: Det är det alltså! 
C: Ja, dom flesta har ju kanske av sex som man ska ha egentligen för att klassa 
det som ett riktigt ERP system kanske dom har tre fyra stycken liksom. 
P: Det är många redovisningsfirmor som har bokföringen bara då va. 
H: Ja just det  
P: Men ni hade väl ett par stycken eller från Fortnox? 
H: Ja jag har både order, fakturering och en till… 
C: Säljstödet 
H: Ja just det CRM Säljstödet  
P: Det är det då när man har ett par stycken i samma så är det då ERP. 
H: Jaha okej 
C: Precis 
H: Ja vår affärs idé då va, ja vi jobbar med kommunikationsfrågor internt och 
externt. Men det handlar då om elektronisk kommunikation, 
skriftligkommunikation och muntlig kommunikation, så försöker vi integrera 
dom tre bitarna. Det är kommunikationsfrågor helt enkelt. När företag har 
problem eller möjligheter, ska vi komma in och kunna lösa det skriftligt muntligt 
eller elektroniskt. Räcker det? 
P: Det blir alldeles bra, det är mer för att få en bild. Din roll då är? 
H: Jaa liksom egen… har en anställd, så vi är bara två stycken här Jag är allt i 
allo. 
C: Hur länge har ni hållit på så att säga. 
H: Förtaget registrerades startades 2006-11-05 sen starta vi upp då i mars, så det 
är rätt nytt. 
P: Hur kom det sig att ni valde just Fortnox? Hur kom ni i kontakt med det så att 
säga… 
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H: Ja haha, det var en som kände en ansvarig här nere på Fortnox så att säga. Så 
det var genom detta. Det var alltså muntligt kontakt så att säga. 
P: Jaa 
H: Eller mun mot mun metoden som det heter. Så vi gjorde ingen form av 
utvärdering av det inför valet  
P: Nej 
H: Så det var bara… 
P: Så det här med att det var webbaserat var bara en slump? 
H: Nej, nej de var tanken att det skulle vara webbaserat. Så att de ligger. Jag har 
tidigare haft Hogia, men det lång ju bara på min dator och det känns som en risk 
med back upp och allt va det är. Slarvar man med det och sen tycket jag det var 
bökigt med backuppen också alltså från Hogia. Hur man gjorde backuppen det 
vet jag inte. 
C: Nej precis 
H: den var otydlig så att säga  
C: Jaa  
H: Jaa där är en grej jag skullen kunna utvärdera och det är faktureringssystemet. 
Det irriterar mig på Fortnox   
C: Okej 
H: det är när man har råkat spara och bokföra, sen upptäcker att det är något fel 
ändå, så måste man hålla på och kreditera och kreditera en helvetes massa 
fakturor internt då ändå va. 
C: Jaa ja  
H: istället för att bara kunna radera den. 
C: Istället för att börja om från början, så måste man gå tillbaka. 
H: Ja, för det kunde jag på Hogia när man gjorde fel i faktureringen men det går 
inte nu. 
C: Okej 
H: Den låser en där  
P: Valet av just webbaserat vilken nytta har det gett dig? gentemot om du hade 
stannat kvar i Hogia då alltså är det något du har reflekterat över? 
H: Nej, det kan ja inte säga. Jag kan inte säga att Fortnox var bättre en Hogia rent 
användarvänligt och sådär  
C: Nej  
H: Det skulle just vara det att det är just webbaserat då, man riskerar inte 
någonting själv. Det är den ända fördelen, annars tycker jag nog att Hogia var 
minst lika bra 
P: Mm 
H: Rent sorterings mässigt och sådär, jaa 
C: Du hade samma tjänster hos Hogia som du har idag? 
H: Nej ja hade bara faktureringen. 
C: Var det bara fakturering, du hade inte dom andra? 
H: Nej precis 
P: Men hu har det webbaserade förändrat ditt sätt att arbeta, på något sätt, 
flexibilitet tillgänglighet är det någonting du kan… 
H: Nej det har det ju inte eftersom jag har en bärbar dator så har jag ju använt den 
ändå så  att säga, men det hade ju kunnat bli den nytta. Men jag har inte haft den 
nyttan så att säga rent att ja kan jobba från vilken dator som helst. 
P: Nej 
H: Det har jag ju inte gjort 
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C: Hade ni varit fler anställda så hade ju… 
H: Där sa du någonting, han som är anställd så att säga han kan ju gå in jobba på 
det. 
C: Man kan göra det var som. 
H: Jaja där kan ha göra han går ju in i order system m.m. 
P: Hur är det med tillväxten, om ni skulle bli fler? 
H: Då är det bara att lägga till en ny användare, visst man får betala för det men 
så är det. 
P: Men det här med att du skall installera det på en ny dator och back upp på den 
datorn. 
H: Nej det behöver jag ju inte ju. Mer en att han får rätt inloggningsuppgifter.  
P: Sen hade vi lite här om du hade några mål med just det webbaserade att 
automatisera processerna eller dina arbetssätt men det kanske inte är. 
H: Jag känner mig för liten för det, hade jag varit ett stort företag så hade jag 
kanske det. Hade jag velat att folk skulle kunna jobba hemma, men nej jag har 
inte haft sådana webbaserade mål. Jag jobbar ju med, jag har andra partners också 
som, webbaserade hemsidor så att säga uppdateringsverktyg och sånt där. Ett 
företag som heter Lemoon som är webbaserat, så på det sättet har jag ju mål att 
hitta webbaserade företag. Jag jobbar med att företag som har en lagvakt som är 
webbaserad, bevakar lagar och sånt där. 
C: Jaa ja  
H: Så på det sättet har jag hamnat i det av en slump. 
P: Mm… nej det har ju varit det också att försöka hitta en så länge är det inte så 
många stora företag som har gått in på den webbaserat, så då blir det ju skillnad 
där ju men hur har det påverkat ditt arbetssätt gentemot kunder, eller din kontakt 
relation till kunder? 
H: Pga. det webbaserade 
P: Ja det nya systemet 
H: Nej det kan jag inte påstå, nä ni får hjälpa mig här…  
C: Kunder som har valt just dig till exempel för att du använder Fortnox.   
H: Nej inte en enda,  
P: Men om man tänker det här CRM säljsystemet har det förbättrat din. 
H: Jag behöver inte så himla många kunder för att snurra runt, jag har väl en tio 
till tjugo kunder som jag jobbar kontinuerligt med 
C: Ja 
H: I och för sig så är CRM systemet onödigt. Men när man ska kontakta någon så 
är det rätt okej. Men man kan ju jobba med e-post  
P: Det är väl när det blir många att hålla reda på som det är… 
H: Ja precis 
P: Ja då ska vi se här, har det blivit billigare med det nya systemet, gemfört med 
det gamla? 
H: Nej det har blivit dyrare haha 
P: Det har det? 
H: Hogia var gratis för mig eftersom den redan var betald ju 
P: Okej 
H: Den låg ju i min dator så att säga, så på det sättet så har jag ju en ökad kostnad 
men den är ju minimal det är ju rätt biligt det här. 
CP: Mm  
P: Men om man räknar på när du köpte in Hogia, eller det behövde du kanske inte 
göra. 
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H: Jo, då investerade jag några tusenlappar men det var inte så mycket. 
P: Men det har inte jätte stor skillnad i pris då. Det har inte blivit billigare då  
H: Det har inte blivit billigare inte arbetsmässigt heller ju, nej men verktyget i sig 
påminner om Hogia du har ju samma möjligheter att kolla hur mycket du har 
fakturerat osv. 
P: Mm 
H: Förutom att man har gjort det lite besvärligt då, med tanke på att man inte kan 
ta bort en faktura/makulera fast jag inte har bokfört det osv. Jag har inte 
bokföringssystemet, men ändå så låser den mig där. 
C: Ja, ja okej 
H: Jag har inte frågat dom om man kan göra något. 
P: Så istället för att ta bort verifikationen så får du kreditera eller debitera tillbaka 
den då.  
H: Ja det blir en himla massa papper, jag har ju hjälp med bokföringen så att däga 
så att dom får ju mer jobb då så att säga. 
P: Dom som sköter din bokföring har dom också en inloggning i det systemet. 
H: Nej det har dom inte  
P: Det borde dom kanske ha då 
C: Då kan ni kika samtidigt, då kan båda kolla.  
H: Dom borde köpa bokföringssystemet. 
C: Tog upp just det på den redovisningsbyrån vi pratade med. 
H: Ja 
C: Korrigera och så där. 
H: Det är egentligen bara fakturorna som behöver läggas in där, hamnar ju ändå i 
jaa 
C: Jaa 
P: Mm 
C: Fördel för dina anställda nu har bara en men. 
P: Det kanske är lite svårt att applicera just eftersom ni inte är så många. Är du 
bättre på att använda det nya systemet än du var på att använda Hogia? Om du 
Använder systemet på att bättre sätt. 
H: Det är CRM och order systemet isf att ja kan lägga in grejor där det hade jag 
inte på Hogia, där har jag fått en förbättring så att säga. 
P: Jaa 
H: Att jobba med framtida åtgärder 
P: Så på något sätt har det ökat din kunskap om programmet då också? 
H: Jaa det hade kunnat lösas med Hogia också om jag hade köpt till dem. CRM 
system där också. Dom kanske har webbaserat där också, har dom inte det. 
P: Det är inte så många som har webbaserat som vi har hittat, som passar in på 
just det vi tänkte kolla på då va. Som hade alla dom här, CRM, bokföring, order, 
faktura, som vi uppfattade det iaf. Mm det blir lite svårt 
H: Jag är så liten för er 
P: Ja precis, det är det som blir svårt då klart. 
C: Du hade ganska många av Fortnox tjänster så vi tyckte iaf att det var relevant   
P: Det var så valet föll på dig 
H: Jag förmodar att ni har fått underlag och dom har sagt ring dom och dom… 
P: Vi frågade vilka har flera av systemen i Malmö regionen. Men Håkan på Oniro 
har tre stycken. 
H: Ja just det  
P: Och så var vi på en redovisningsfirma men dom har ju bara redovisningen så 
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där fick vi inte in den här helheten. Okej, är det något annat som du känner 
liksom att, som innan hade du bara Hogia bokföring då eller fakturering som jag 
förstod. 
H: Ja 
P: Nu när du har alla systemen är det någonting du känner, o det här har verkligen 
blivit bättre. 
H: Nej det som jag tänkte skulle bli bättre är det här nu, det är det här att ja kan 
jobba men e-post utskicken när jag ja lägger upp det så ska det funka automatsikt, 
men jag har inte fått ordning på det systemet än, det är en tilläggstjänst. Jag kan 
köpa e-post webbaserat också av ett annat företag Vigsend eller något annat sånt, 
så det finns varianter. Det var det ja tänkte att ja skulle få över dom direkt för att 
skicka i väg till kunder eller eventuella kunder. 
C: Ja, ja  
H: Men det har jag inte greppat hur ja ska få ut dom e-postadresserna, jag får 
ringa dom på support   
C: Dom brukar vara rätt snabba. 
H: Ja de är skitbra, supporten ger svar på en gång så de är jävligt bra. 
C: Ja dom skröt lite om det, vi var uppe och intervjuade Jens också, de är en av 
sakerna dom är mest stolta över skulle jag tro, att båda kan koppla upp, titta på 
samma skärm så att säga, sitter du i Hogia till exempel så ser inte dom va du ser 
så de blir ju omständligare. 
H: Jaa det är skitbra, dom ser ju hur jag ”febblar” och sånt. Nej det är bra! 
C: Det spara tid, det är ju alltid bra. 
P: De andra kunderna har ju sagt det också att supporten. 
H: Det största med webbaserade är ändå det att du kan sitta på vilken dator som 
helst och koppla upp dig med ditt lösenord.   
C: Ser du någon nytta så här i efterhand som du inte tänker på som du har fått, 
sen du började köra webbaserat. 
P: Nytta, fördelar! 
H: Fördelar rent ekonomiskt 
C: Förutom just tid och det här då som man ser från början. 
H: Ren nytta webbaserat förutom det man. 
C: Det är inte säkert du har, måste låta dig tänka lite också. 
H: Jag har inte sätt den vinsten som jag skulle kunna ha att ja tänker … 
webbaserat. Nyttan är att jag slipper göra back upp ju, det är ju alltid bra, slipper 
känna den oron så att säga som skulle kunna finnas. Det hände faktiskt med mitt 
gamla system att datorn paja och ja hade glömt göra back upp, då fick ja sitta och 
leta en massa. 
C: Du gick över då? 
H: Ja den kändes rätt enkel då 
P: Var det den främsta andledningen egentligen, eller främsta 
H: Främsta andledningen var inte så mycket att Fortnox hade ett bättre verktyg än 
Hogia för de kollade jag inte så mycket utan jag tog för givet att det funkade helt 
enkelt. 
P: Mm, var det någonting som du hade kunnat hoppas på att göra i mailen, men 
det fungerade inte. Finns det något annat som du hade förväntat dig som inte har 
uppfyllts. 
H: Ja där är lite sånt sorterings problematik tycker ja faktiskt vid fakturerings 
biten, jag få inte riktigt ordning på sortering, men det får jag ta med supporten om 
jag gör något fel där, jag hittar inte exakt.    
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PA 

C: Uppdateringar sköter ju Fortnox så det slipper du ju nu när du inte kör Hogia  
H: Ja, ja det är ju en fördel också, det betalar jag säkert för. 
C: Ja det ingår alltid 
H: Dom säger inte det själva heller 
C: För några kunder har dom ändrat om lite just för att dom ska kunna göra vissa 
saker, man kan alltid komma med önskemål 
H: Skräddarsy lite 
C: Det var någon grej, när vi pratade med henne, så hade dom fixat det över en 
dag i stort sätt. 
P: Som jag förstår det, eftersom det är standardprodukt som dom ger till alla då. 
Så antar jag att dom la in det för alla då. Att om dom hade önskemål så hade dom 
ändrat om det    
H: Det är bra. 
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Ordlista  

ASP – Application Service Provider, är en utomstående part som tillhandahåller IT-lösningar 
som en tjänst. En form av outsourcing där ett företag anlitas för att sköta IT-funktionen. 
 
BSC – Balanced ScoreCard är ett mätverktyg, eller en metod som företag kan använda sig av 
för att ta fram lämpliga nyckeltal för att kunna kontrollera och utvärdera hur det går för 
företaget. Metoden är framtagen av Kaplan & Norton. 
 
Enterprise Resource Planning – Datoriserade affärssystem, som integrerar alla system i 
verksamheten med en gemensam databas. 
 
Intangible benefits – Nyttor som är svåra att mäta och kvantifiera. Kan översättas till 
svenskans ogripbara eller immateriella nyttor. 
  
Nytta – Fördel eller förbättring som erhållits. Är översatt från engelskans benefit. 
 
Software-as-a-Service – Benämning på hur system säljs som en tjänst istället för en produkt. 
 
Tangible benefits – Nyttor som är lätta att mäta och kvantifiera. Kan översättas till svenskan 
påtagliga eller gripbara nyttor.  
 
Webbaserat – Ett system som inte ligger installerat på den lokala hårddisken eller det lokala 
nätverket, utan ansluts till via Internet. Det vill säga att systemet ligger på tjänsteleverantörens 
server och används online. 
 
Y2K Problem – Förkortning av ” Year 2000 problem”. Inför millennieskiftet var det många 
system som behövdes bytas ut, på grund av att man inte programmerat dem för att kunna 
hantera datum efter 2000. Detta innebar att det fanns stora risker för att system skulle krascha. 
För att undvika detta bytte många verksamheter ut sina gamla system.   
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