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1 Inledning 
 
 
 
 
 
Dagens företag utsätts för allt hårdare konkurrens, en allt tuffare marknad som 
snabbt förändras av tekniska innovationer. Genom den informationsteknologiska 
(IT) utveckling som 90-talet kännetecknades av, sitter i dag alla företag med 
någon form av affärssystem. Företagen ska inte bara ha rätt och enkel information 
inom företaget, de ska även på ett smidigt sätt kommunicera med kunder, 
handelspartners och leverantörer och allt ska åstadkommas genom ett 
affärssystem. De stora utvecklarna av affärssystem är SAP, Oracle, Peoplesoft, 
Baan och  J:D Edwards som med ett gemensamt namn kallas för ”The big five”, 
deras bild av affärssystemet är ett system som ska ge ”en strömlinjeformad 
integration av informationer i hela organisationen” (Davenport, 1998). I en mängd 
artiklar kan vi läsa om hur stora företag implementerat affärssystem och deras 
erfarenheter av detta. Vårt eget intresse för området grundar sig i våra erfarenheter 
av problematiken kring affärssystem som vi fått vid anställningar i olika företag.  
 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Affärssystemen har under 90-talet växt i omfång från att koncentrera sig på rena 
redovisningssystem till att omfatta allt mer av företagens verksamhet och de 
processer som ingår i denna. I takt med att allt fler områden av verksamheten 
datoriserats har även systemleverantörerna utvecklat sina program till att omfatta 
dessa områden. Trenden går mot att allt fler företag köper färre men mer 
omfattande system för att hantera sina affärsprocesser (Lundberg, intervju 
031117). Dessa integrerade system framhålls som en fördel av systemutvecklarna 
eftersom de minimerar dubbelarbete vid inmatning av data och framförallt ska 
bidra till en bättre kvalitet på informationen som genereras. Dessa argument har 
på senare år mött opposition. Belackarna menar att det inte alls är så att systemens 
bidrag till företagets framgång står i proportion till de mycket stora kostnader som 
är förenade med införandet av systemen och att ett affärssystem dessutom tvärtom 
kan hindra ett företag i verksamheten. I extremfall tillskriver man hela konkurser 
på att företaget ifråga infört ett affärssystem (Davenport 1998). 
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I kurslitteratur och i media fokuserar man vanligen på stora välkända företag ofta 
med kända varumärken när man behandlar ekonomiska frågor. En stor del av alla 
företag är emellertid väldigt små i förhållande till de mer kända storföretagen. 
Småföretagens betydelse för tillväxten har aktualiserats på senare tid, inte minst i 
den senaste valdebatten. En majoritet av de politiska partierna (www.sap.se, 
www.centerpartiet.se & www.moderat.se) sätter nu sin tillit till dessa. Exempelvis 
sägs det på Socialdemokraternas hemsida att: ”De små företagen blir en allt 
viktigare del av svensk ekonomi och därmed för tillväxt och sysselsättning.” 
(www.sap.se). 
 
Oavsett åsikt om affärssystemens förtjänster är det så att de undersökningar som 
vi har studerat har varit genomförda utanför Sverige och det är, jämfört med 
svenska förhållanden, mycket stora företag som diskuteras. T.ex. har det som 
definieras som små företag under 1000 anställda (Mabert et al., 2003). I europisk 
statistik omfattar detta alla storleksklasser av företag. Småföretag definieras av 
EU statistikorgan Eurostat, i enlighet med commission recommendation 
96/280/EC, som företag med 10 – 49 anställda (Nordström, telefonintervju 
040107) Man kan alltså ifrågasätta dessa undersökningars relevans både för 
svenska förhållanden i allmänhet och för småföretag i synnerhet. Vi tycker därför 
att det skulle vara intressant att jämföra litteraturen om affärssystem med 
förhållandena i ett antal svenska småföretag. 
 
Med utgångspunkt i en litteraturstudie vill vi beskriva centrala delar av små 
företags erfarenheter av affärssystem. Genom att jämföra dessa erfarenheter med 
vad litteraturen säger om stora företag kommer vi att analysera de resultat vi får 
fram. För att undersöka detta behöver vi först beskriva fallföretagens affärssystem 
för att se om de har samma karaktärsdrag som i de studier vi använder oss av. 
Med detta som grund vill vi sedan besvara två övergripande frågor, diskuterade 
nedan. 
 
Det första området är själva införandeprocessen. Vi vill studera vad som låg 
bakom beslutet att ersätta det gamla systemet. Det blir då intressant att undersöka 
om företagen själva utrett alternativa lösningar till de problem som affärssystemet 
anses lösa. En annan sida av införandeprocessen är de praktiska aspekterna som 
vilka kriterier som användes vid valet av system, tillvägagångssättet vid 
implementeringen och även vilka personer som var involverade i processen och 
på vilket sätt. Vi vill också studera i vilken utsträckning företagen anpassar 
affärssystemet efter de egna behoven men även hur mycket den egna 
organisationen anpassas efter affärssystemets krav. Detta leder till frågan: Hur går 
det till när affärssystem införs i svenska småföretag? Följdfrågan blir då: Vilka 
konsekvenser får införandeprocessen? 
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1.2 Syfte 
 
Vi vill med utgångspunkt i relevant teori, undersöka och beskriva svenska 
småföretags affärssystem och genom att jämföra med teorin analysera 
införandeprocessen och konsekvenserna av denna. 
 
 

1.3 Disposition 
 
När vi bekantade oss med litteraturen, kom vi fram till tre intressanta aspekter 
kring användandet av affärssystem. Vi har därför disponerat teori-, empiri- och 
analyskapitlen utifrån dessa aspekter. Vi börjar med att diskutera vad som kan 
sägas utgöra ett affärssystem, och hur våra fallföretags affärssystem ser ut. 
Därefter behandlar vi varför och hur företag skaffar och implementerar 
affärssystem. Slutligen undersöker vi vilka effekter affärssystemet har på 
företaget. Vi har i början av vårt uppsatsarbete genomfört en informantintervju 
med Unikum AB som utvecklar affärssystemet Pyramid. Denna intervju har fått 
en egen avdelning i empirin eftersom den inte kan disponeras på samma sätt som 
fallföretagens intervjuer och inte heller har samma roll i analys och slutsatser. 
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2 Metod 
 
 
 
 
 

2.1 Arbetets övergripande upplägg 
 
Eftersom vi vill undersöka svenska småföretags erfarenheter av affärssystem, är 
det företagen som organisationer som är intressanta i vår studie. För att kunna 
uppfylla vårt syfte att använda teorin på svenska förhållanden behöver vi gå 
igenom litteratur om affärssystem för att ha denna som utgångspunkt för den 
empiriska studien. Det är däremot inte fråga om traditionell teoriprövning i den 
meningen att vi vill bekräfta eller falsifiera teorin. Det blir snarast fråga om en 
jämförelse med förhållandena i små svenska företag. För att kunna genomföra 
detta måste vi ta reda på småföretagens erfarenheter av affärssystem. Då företagen 
i sig inte kan ha några erfarenheter måste vi emellertid ta vägen via människorna i 
dem. Att beskriva människors upplevelser av sin omvärld är komplext för att inte 
säga omöjligt att greppa. Vi fokuserar på en viss liten del av denna omvärld 
nämligen erfarenheter av och synen på affärssystem. För att få en fyllig 
beskrivning av problemområdet och därigenom ett bra underlag för vår analys, är 
det viktigt att kunna fånga upp så många sidor av problemet som möjligt. Denna 
ambition att studera människors erfarenheter och resonemang kring affärssystem 
gör undersökningar av enkätkaraktär, som ger mer översiktliga svar, olämpliga. 
Istället väljer vi att använda intervjuer som redskap i vårt kunskapssökande. 
Nackdelen med intervjudata är att det, pga. dess heterogenitet och de få 
observationer som är möjliga, är svårt att generalisera resultaten. Det är 
nödvändigt att prioritera mellan generaliserbarhet och djup i studien med tanke 
dels på projektets ramar i form av resurser men även allmänna kognitiva 
begränsningar hos oss som undersökare eftersom antalet variabler som kan 
behandlas i en studie med nödvändighet minskar i takt med att antalet 
studieenheter ökar. Det blir alltså ett underordnat önskemål att kunna generalisera 
i strikt mening. Eftersom vår studie är både beskrivande och teoriprövande blir 
antalet variabler stort. Det är därför lämpligt att vi använder oss av en fallstudie. 
(Andersen 1998)  
 
Vi valde att inleda vårt arbete med att genomföra en informantintervju, vilket 
Andersen (1998) anser vara en lämplig start på ett projekt för att skapa sig en 
bättre bild av problemområdet, i vårt fall affärssystem i småföretag. Informanten 
bör ha förstahandskunskap vilket vi anser oss uppfylla genom att intervjua 
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Torsten Lundberg som är marknadsdirektör på Unikum AB, som utvecklar 
affärssystemet Pyramid. Efter att ha genomfört denna framstod det som ogörligt 
att studera enbart en modul för att på så sätt få en hanterlig omfattning på 
undersökningen, vilket vi hade övervägt i inledningsskedet. Det hindras enligt 
Lundberg av att nästan alla företag köper ett helt system från början vilket gör att 
de har svårt att skilja ut och bedöma den enskilda modulen. Försäljningen är 
uppbyggd på paketlösningar som är standardiserade för olika typer av företag t.ex. 
handelsföretag eller tillverkande företag. Det blir därför helheten som bedöms av 
kunderna och de skulle sannolikt ha svårt att diskutera en enskild moduls 
betydelse för valet av affärssystem. Genom intervjun med Unikum fick vi också 
snabbt klart för oss att det inte kan bli frågan om en ingående studie av 
funktionerna i systemet. Det finns alldeles för många rutiner och användningssätt 
för att vi på ett bra sätt ska kunna basera vår undersökning på att vi har en 
förståelse för hur programmet handhas i daglig drift. I och med att 
undersökningen därmed får en mer övergripande karaktär, är det befogat att vidga 
fokus och se på affärssystem som en helhet. 
 
 

2.1.1 Val av studieobjekt 
 
Vi har valt att studera affärssystemet Pyramid, som vi tidigare nämnt är utvecklat 
av Unikum AB. Valet avgjordes av att Pyramid enligt Unikum AB är anpassat för 
företag med mellan 10 och 100 anställda (www.unikum.se), vilket är nästintill 
synonymt med storleken på de företag vi avsåg att studera. Det fanns också 
praktiska aspekter så som geografiska avstånd vilka spelade en avgörande roll. 
Dessa löstes av att Unikum AB har huvudkontor i Lund vilket gjorde det lättare 
för oss att kunna genomföra personliga intervjuer, som vi ansåg vara en 
förutsättning för vi skulle kunna skapa oss en rättvisande bild av affärssystemet 
och dess utvecklare. I förlängningen medförde detta också att de användareföretag 
vi skulle studera kunde hittas i samma geografiska område. 
 
Det kan vara en brist att vi endast studerar ett affärssystem eftersom det blir 
omöjligt att jämföra de data vi samlar in med data om andra system och på det 
sättet säkrare förstå vad som är systemspecifikt och vad som är mer generellt för 
affärssystem (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi är dock inte ute efter att generera 
allmängiltig teori utan att exemplifiera hur det kan gå till och, framför allt, förstå 
hur de inblandade resonerar i svenska småföretag. För att uppnå detta har vi därför 
valt att begränsa oss till ett affärssystem, och därmed en systemutvecklare, men att 
studera flera företag som använder systemet. Genom att hålla systemet konstant i 
undersökningen minskar vi antalet förklaringsgrunder och kan dra säkrare 
slutsatser utifrån våra data. Resultaten skulle dessutom kunna bli urvattnade på det 
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sättet och vi anser oss därför kunna skapa en bättre bild av affärssystemets roll 
och användning i småföretag. För att kunna jämföra flera affärssystem skulle det 
krävas fler användarföretag och undersökningens omfattning skulle därmed 
hamna utanför vad vi anser vara rimligt för en tio veckors kandidatuppsats. Vi tror 
inte heller att det är praktiskt möjligt att med god kvalitet granska mer än ett 
system på denna korta tid.  
 
 

2.1.2 Val av användareföretag 
 
Vi har valt att studera företag som bedriver två olika typer av verksamhet 
eftersom vi anser att detta ger oss en mer nyanserad bild affärssystem, dessutom 
tror vi att det kan vara intressant att studera om det finns några skillnader mellan 
typerna. Vi hoppas också kunna försäkra oss om en viss begränsad variation i 
svaren. Detta skulle vid jämförelse kunna användas som förklaring till avvikande 
resultat, men kanske framförallt underlätta de försiktiga generaliseringar vi 
hoppas kunna göra. Vi tror också att en sådan jämförelse kan hjälpa oss att lättare 
se mönster i fallföretagens erfarenheter av systemet. För att kunna hitta dessa 
olika typer av företag vände vi oss till Unikum AB för att på så sätt kunna 
identifiera dels olika typer av företag och dels företag av rätt storlek inom dessa 
grupper. Unikum AB menade att de levererar olika versioner av Pyramid till olika 
typer av företag. Det handlar då främst om olika uppsättningar av moduler. Efter 
inrådan från Unikum AB valde vi ut typerna handelsföretag och tillverkande 
företag, eftersom grupperna uppgavs ställa olika krav på affärssystemet. Detta till 
följd av att gruppernas olika verksamheter karakteriserades av olika grad av 
komplexitet. Vi fick en lista med namn på olika företag som använde Pyramid och 
som passade in i kategorierna. Att välja fallföretag på detta vis skulle kunna 
medföra det som Peters (1998) karakteriserar ”selection bias”, det vill säga att de 
utvalda företagen bara är sådana som Unikum AB är väl bekanta med och som 
kan karakteriseras som ”mönsteranvändare”. Vi tror dock att det hade varit en 
både tidsödande och svår process att på egen hand söka rätt på användareföretag 
av rätt storlek och typer. Genom att vara medvetna om risken med sättet att välja 
och ha det i åtanke under studiens genomförande hoppas vi kunna minimera 
problemet. 
 
Giltigheten av de resultat som en fallstudie genererar ökar i takt med antalet fall 
(Lundahl & Skärvad, 1999 & Peters, 1998). För våra syften har vi valt att använda 
oss av en multipel fallstudie med fyra användarföretag, två av varje typ. Som 
tidigare nämndes vore det önskvärt att studera ett större antal företag från 
respektive grupp, men vi beslutade utifrån arbetets tidsbegränsning för två företag 
från varje grupp. Vi anser oss på detta sätt kunna skapa en god bild av 
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affärssystemet Pyramid, vad företagstyper spelar för roll för användandet av 
systemet och det ger oss också möjlighet att göra vissa försiktiga generaliseringar 
kring vad som kan vara mer allmänna fenomen.  
 
 

2.2 Val av intervjumetod 
 
Personliga intervjuer ger möjlighet till djupare förståelse för personernas 
erfarenheter av användningen av affärssystem. Det skulle vara bra med hänsyn till 
vårt syfte att genomföra öppna och ostrukturerade intervjuer där samtalet förs som 
en diskussion och där utrymmet för den intervjuade blir maximalt (Andersen, 
1998). På det sättet skulle vi få mest information och bäst möjligheter att förstå 
och tolka personernas inställning till och erfarenheter av affärssystem. Flera skäl 
talar emellertid emot denna typ av intervju. Det ställer stora krav på intervjuarens 
förmåga att föra ett så lättflytande samtal som möjligt och samtidigt lyssna, tolka 
och ställa fördjupande frågor. Det är även svårt att veta var man hamnar om man 
bara har några vagt definierade områden som skall beröras. Det omfattande 
materialet skall gärna dokumenteras ordagrant. Analysarbetet med detta material 
skulle bli väldigt omfattande och ställa stora krav på vår kunskap och erfarenhet 
om tolkningsarbetet (ibid.). Vi är dessutom intresserade av att jämföra de olika 
intervjupersonernas svar vilket förenklas av en viss struktur i frågorna (Lantz, 
1993). Eftersom vi dessutom har begränsat med både tid och erfarenhet av denna 
typ av uppgifter väljer vi därför att genomföra intervjuerna som halvstrukturerade. 
Vi förbereder områden som vi vill undersöka och utifrån dem övergripande frågor 
som vi har möjlighet att ställa följdfrågor på och fördjupa oss i när vi tycker att 
det behövs eller finner det intressant. Med denna uppläggning är det större chans 
att man får ett användbart material (Andersen, 1998). Vi kommer dessutom att 
följa upp eventuella oklarheter genom telefonintervjuer för att ytterligare höja 
kvaliteten på materialet. Vi tappar således vissa kvaliteter av intervjupersonernas 
föreställningsvärld men å andra sidan kan vi koncentrera oss och göra ett bättre 
arbete med det material vi samlar in. 
 
Andersen (1998) tar upp problemet med att intervjua personer i ledande 
ställningar. Problemet kan i vårt fall förstärkas av skillnader i ålder och eventuellt 
utbildningsnivå. Andersen menar att personer i sådana positioner är vana att leda 
diskussioner och därför kan ta över intervjun och styra in den på områden som 
intresserar dem. Att vara välförberedd både genom att vara påläst om ämnet och 
att ha väl genomtänkta frågor anser Andersen vara bra sätt att förebygga 
problematiken, vilket ytterligare stärker valet av en halvstrukturerad intervju. 
Andersen rekommenderar också att intervjun genomförs av mer än en person, 
varför vi valt att genomföra våra intervjuer med minst två intervjuare. 
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2.3 Val av intervjupersoner 
 
Wu & Wang (2002) delar in användare av ett affärssystem i slutanvändare (end-
users) och nyckelanvändare (key-users). Slutanvändare har bara kunskap om 
specifika delar av affärssystemet som de behöver i sitt arbete och en begränsad 
kunskap om företagets affärsprocesser. Nyckelanvändare har centrala positioner i 
organisationen och goda kunskaper om både företagets affärsprocesser, 
affärssystemet och om sitt område i organisationen. De fungerar som lärare och 
stöd för slutanvändarna och bidrar i hög grad till implementeringen av systemet. 
Wu och Wangs (ibid.) idéer om nyckelanvändare gäller mycket stora företag. En 
liknande uppdelning borde emellertid finnas även på mindre företag. Med tanke 
på våra fallföretags storlek räknar vi med att nyckelanvändare kan tänkas vara den 
person som är ansvarig för affärssystemet, oftast ekonomichefen. Det bör också 
vara dessa personer som sköter kontakterna med producenter och återförsäljare av 
affärssystemet. Vi anser att nyckelanvändarna borde vara bäst lämpade att svara 
på våra frågor, då vi intresserar oss för frågor kring affärssystem på en 
övergripande nivå snarare än en specifik del och dess problem.  
 
De roller våra intervjupersoner har kan beskrivas som en blandning av de Lundahl 
och Skärvad (1999) identifierar som experter och direkta intressenter. Experter är 
de i det avseendet att de är ansvariga för affärssystemet på företaget vi studerar. 
De är dock inte experter på affärssystem i allmänhet utan kan snarast ses som 
experter på det i deras företag implementerade affärssystemet. I ett större 
perspektiv kan de därför också ses som direkta intressenter då affärssystemet är en 
del av deras vardag och direkt påverkar deras arbetssituation. Att intervjua direkta 
intressenter anser Lundahl och Skärvad (ibid.) vara känsligt då det kan finnas 
intressekonflikter mellan intervjuaren och dem. Då vi måste erkänna att vår studie 
knappast kommer att påverka deras framtida arbetssituation tror vi att risken för 
att de skulle känna sig hotade eller besvärade av att svara på våra frågor är liten. 
Det problem som skulle kunna uppstå är istället kopplad till deras expertroll där 
de i vissa fall kan vara ansvariga för införandet av affärssystemet och därför kan 
ha svårt att ställa sig kritiska till det (Malmi, 2001). Problemet kan också kopplas 
till risken för prestigebias, det vill säga risken för att den intervjuade svarar så 
som det förväntas av henne (Dahmström, 1996) och att denne därför undviker att 
tala om problem som berör deras företag. För att kunna upptäcka sådana svar är 
det viktigt för oss att följa upp frågorna och inte nöja oss med ett svar utan att ha 
förstått grunden till det.  
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3 Teori 
 
 
 
 
 
I detta kapitel redovisar vi litteraturen som vi har använt i detta arbete för att 
skapa en teoretisk grund för affärssystem. För att lättare förstå teorin så har vi 
delat upp den i tre områden nämligen: ”Karakteristik av affärssystem”, ”Införande 
av affärssystem” och ”Affärssystemets effekter på företaget”. 
 
 

3.1 Karakteristik av affärssystem 
 
Begreppet ”enterprise resourse planning” (ERP) härstammar enligt Mabert et al. 
(2003) från tidigt 90-tal då det användes för att beskriva ett informationssystem 
som genom en gemensam arkitektur integrerar företagets olika funktioner och 
kopplar ihop företaget med dess kunder och leverantörer. Enligt Mabert et al. 
(2001) har ett ERP-system fyra karaktäristiska drag. Systemet ska omfatta de 
viktigaste av företagets funktioner som t.ex. redovisning, produktion och lager. 
Dessa funktioner ska vara integrerade med varandra så att dubbellagring av data 
blir minimal och förändringar på ett ställe i systemet automatiskt genererar 
uppdaterade uppgifter i hela systemet. Vidare ska systemet vara uppbyggt av 
moduler som kan användas tillsammans eller oberoende av varandra, men som 
även kan användas med specialiserade påbyggnadsprogram. Ett karaktärsdrag är 
även enligt Mabert et al. att systemen finns i olika varianter som är anpassade 
efter olika branschers behov. Det centrala för Mabert et al. är alltså inte att det ska 
vara en enda systemleverantör utan att systemet är integrerat. (Mabert et al. 2001) 
 
Att det är svårt att endast använda en enda leverantörs affärssystem understryks i 
en artikel av Hyvönen (2003). Han resonerar där om vad som kan räknas till ett 
ERP. Hyvönen konstaterar att det är mycket ovanligt att företag bara har en enda 
tillverkares ERP. Trots att man har alla moduler från en systemutvecklare så 
kompletterar de flesta företag ofta detta med något äldre system som inte är 
konverterat till det nya. Detta stöds av Maberts et al. (2001) undersökning. Hans 
resultat visar att trots att systemutvecklarna talar om totallösningar så kan en enda 
systemutvecklare inte täcka alla behov. Ofta kompletteras ett ERP med 
specialiserade program för t.ex. beslutsstöd och statistikgenerering. Mabert et al. 
(2003) visar i en senare studie att företag varierar väsentligt i hur stor grad de 
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förlitar sig på ett ERP, blandar moduler från olika systemutvecklare eller skapar 
egna program. 
 
Davenport (1998) använder begreppet enterprise system (ES). Detta beskriver han 
som en enda omfattande databas, som samlar in och levererar data från och till 
olika moduler som stödjer i stort sett alla verksamheter företaget bedriver och där 
en förändring av uppgifter på en plats automatiskt förändrar relaterad information. 
Enligt Davenport är syftet med ett ES att samla ihop större företags fragmenterade 
information som samlats in i äldre system men som inte kan integreras i dessa. 
Davenport betonar precis som Mabert et al.(2001) att det viktigaste 
karaktärsdraget i affärssystemet är att det är integrerat så att redundansen 
minimeras. Genom att fokusera på de stora företagen understryker Davenport att 
vinsterna med ett integrerat system är större för ett större företag även i relativa 
termer. Han menar att ett ES ger ökad produktivitet genom att effektivisera 
informationsflödet i företag. Det genereras bättre och snabbare information i ett 
integrerat system. ES ska vara ett instrument för styrning genom att ge 
beslutsunderlag till ledningen. (Davenport, 1998) 
 
Davenport (1998) sätter likhetstecken mellan ERP, ES och Business Systems. Vi 
ser dessa begrepp som synonyma med det svenska begreppet affärssystem. Som 
en sammanfattning av teorin ovan använder vi i detta arbete följande definition av 
affärssystem. Det ska vara ett integrerat system, uppbyggt av självständiga 
moduler anpassade för branschen som täcker de vikigaste funktionerna i företaget 
och som genererar information som används som beslutsunderlag. 
 
 

3.2 Införande av affärssystem 
 
 

3.2.1 Orsaker 
 
Orsaker till att införa ett affärssystem är enligt Davenport (1998) dels att det 
kostar mycket att ha flera system men framför allt att man kan få ut mer och bättre 
information ur ett integrerat system. I en studie som Mabert et al. (2001) 
genomförde var den främsta anledningen till att införa ett affärssystem att 
företagen ville förenkla och standardisera sina IT-system. I andra hand ville man 
få mer korrekt information för att underlätta samarbetet med kunder och 
leverantörer. I tredje hand ville man skaffa sig mer lättillgänglig och bättre data 
för att skapa strategiska fördelar. Mabert et al. (2001) sammanfattar det som att 
orsakerna varierar men generellt såg företagen affärssystemet som en lösning på 
affärsproblem, inte en lösning av tekniska problem som t.ex. år 2000-
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problematiken. I en annan studie av Mabert et al. (2003) anges förutom de ovan 
nämnda skälen också att företagen vill minska kostnaderna för systemen och 
konkurrenstrycket som två orsaker till införandet av affärssystem. I samma studie 
genomför Mabert et al. en surveyundersökning där han delar upp företag i tre 
grupper efter deras storlek. Orsakerna till att man inför ett affärssystem varierar 
där med storleken genom att mindre företag är signifikant mindre intresserade av 
att standardisera och förenkla systemen såväl som av att förenkla uppgraderingar 
av systemen. Mabert menar att en orsak till resultaten kan vara att större företag 
normalt har fler äldre system än mindre företag. Därmed blir vinsterna större för 
de större företagen. Även de strategiska fördelarna med ett system är mindre 
viktiga för de mindre företagen.  
 
Enligt Davenport (2001) kan ett integrerat affärssystem i princip införas av helt 
motsatta skäl. Dels kan införandet vara en möjlighet att se över och effektivisera 
företagets rutiner och skaffa sig mer kontroll över organisationen, dels kan man 
använda systemet som ett verktyg för att skapa innovationsförmåga genom att 
sprida informationen och decentralisera beslut. En paradoxal effekt av införandet 
av ett affärssystem är därför enligt Davenport att det skapar en plattare 
organisation genom att sprida informationen samtidigt som kontrollen över 
informationen centraliseras. För att systemet ska fungera måste man även 
standardisera affärsprocesserna på ett sätt som normalt förknippas med en 
hierarkisk kontrollorganisation.  
 
 

3.2.2 Lönsamhetsbedömning 
 
En investering i ett affärssystem kan bli mycket kostsam (Mabert et al., 2001) och 
det är därför naturligt att ställa sig frågan hur företag mäter de resultat ett 
affärssystem medför? För att rättfärdiga affärssystemet gör de flesta företag 
beräkningar av ROI, d.v.s. uppskattar hur stor avkastningen på det investerade 
kapitalet kommer att bli (Mabert et al., 2003). Att göra sådana uppskattningar 
anser dock Kalling (1999) vara svårt då investeringen i affärssystem får 
konsekvenser för hela organisationen, både för de delar som direkt berörs men 
även delar som är mer perifera i förhållande till källan. Han menar att kostnaderna 
är förhållandevis enkla att spåra medan konsekvenserna av införandet i form av 
intäkter eller strategiska fördelar är mer komplicerade och därför svårare att spåra. 
Han framhåller också att effekterna av affärssystemet visar sig relativt långt efter 
att den initiala investeringen gjorts och att det därför är svårt att se en direkt 
koppling mellan dessa. Det har trots svårigheterna med uppskattningarna visat sig 
att flertalet företag gör sådana och förväntar sig en positiv avkastning (Mabert et 
al., 2003). I en undersökning av Mabert et al. (2001) visar det sig dock att 
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åsikterna kring hur högt ROI är för en sådan investering går isär. I rapporten 
redovisas ROI inom intervallet 5 % till 20 % (ibid.). En aspekt kopplat till 
Kallings (1999) resonemang är hur lång livstid affärssystemet förväntas ha. Flera 
undersökningar har visat att företagen som gjort investeringar i affärssystem 
beräknar livstiden till över 10 år (Mabert et al., 2001 & Davenport, 1998) 
 
För att ytterligare belysa de ekonomiska aspekterna av affärssystemet, kan man 
för att få en klar bild av hur investeringens kostnader är allokerade, bryta ner dem 
till olika delkostnader i form av kostnader för mjukvara, hårdvara, konsulttjänster 
och utbildning av personal. Intressant för vårt syfte är att en undersökning av 
Mabert et al. (2003) har visat att småföretag spenderar större andel av sina 
kostnader på mjukvara och hårdvara vilket får till följd att mindre resurser läggs 
på övriga delar. Författarna har dock haft svårt att spåra något samband mellan 
kostnader ett affärssystem medför och de vinningar som kan fås av det. (Mabert et 
al., 2003) 
 
 

3.2.3 Tillvägagångssätt 
 
I den litteratur vi studerat spåras framgång i användande av affärssystem oftast till 
på vilket sätt de infördes (Davenport, 1998, Kalling, 1999 och Mabert et al., 
2001). Davenport (1998) menar att det företag som inför ett affärssystem utan att 
först förstått konsekvenserna av det, kan ha skapat sin egen mardröm. Hyvönens 
undersökning (2002) visar också att noggrann utvärdering av företagets behov 
innan man väljer system är nödvändig för att lyckas. Detta dels beroende på att 
affärssystemen är så pass dyra och dels för att det är oerhört tidskrävande att ändra 
på ett felaktigt system. Företagsledningen bör därför vara säker på att det är ett 
affärssystem som är lösningen på deras problem (Kalling, 1999) och för att förstå 
konsekvenserna av det bör de enligt Davenport (1998) ta ställning till frågorna 
nedan.  
 

• Hur kommer affärssystemet stärka vår konkurrenskraft? 
• Kan affärssystemet skada vår konkurrenskraft? 
• Måste affärssystemet omfatta alla våra funktioner eller kan vi begränsa 

oss till några moduler? 
• Finns det andra alternativ för ”information management” som skulle 

passa företaget bättre än ett affärssystem? 
 
Detta blir extra viktigt då inte bara användandet av ett affärssystem kan bli 
kostsamt utan även själva implementeringen kan för ett litet företag enligt Mabert 
et al. (2001) komma att kosta över $1 miljon och i värsta fall ta flera år. 
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Företagsledningen bör därför lägga samma vikt vid införandet av affärssystemet 
och göra samma noggranna beräkningar som vid en konventionell investering i 
produktionsutrustning eller liknande (Mabert et al., 2001 och Kalling, 1999). 
 
Även efter att beslutet om införande är taget är det viktigt att företagsledningen är 
djupt involverad i processen för införandet av affärssystemet och på ett tidigt 
stadium satt mål för användningen av det (ibid.). Davenport (1998) har genom en 
studie av 50 amerikanska företag visat att målen främst bör sättas utifrån ett 
organisatoriskt och strategiskt perspektiv för att de bästa resultaten ska nås.  
 
Wu och Wang (2002) menar att graden av tillfredsställelse med systemet har ett 
direkt samband med hur involverade användarna är i implementeringsprocessen. 
Mabert (et al, 2001) säger att en arbetsgrupp, bestående av ett tvärsnitt av 
användarna tillsammans med experter, bör bildas för att i förväg detaljplanera 
implementeringen av affärssystemet. Vikten av planering är något som de flesta 
företag är medvetna om men trots detta varierar utsträckningen av planeringen 
mellan olika företag (Mabert et al., 2003). De bör ta fram mått för att visa hur väl 
systemet används. Måtten ska inte enbart vara av teknisk karaktär utan ska även 
spegla hur den operationella verksamheten påverkas av affärssystemet. Exakt 
vilka mått och hur de ska utformas är inget som diskuteras i litteraturen utan detta 
lämnas till företaget självt att ta fram. Detta anser vi vara en brist då vår erfarenhet 
säger oss att det är svårt att ta fram lämpliga icke-tekniska mått.  
 
Arbetsgruppen bör också beakta på vilket sätt och i vilken utsträckning externa 
konsulter ska användas för att säkerställa överförande av kunskap kring systemet 
till den egna organisationen och på så sätt bygga upp egen expertis (ibid.). Detta 
är inte minst viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv då kostnaden för konsulttjänster 
i mindre företag står för närmare 25 % av de totala kostnaderna för ett 
affärssystem (Mabert et al., 2003). Som ett led i detta ska även utbildning och 
senare fortbildning av användarna planeras. Detta är en del av processen som i 
många fall underskattas trots affärssystemens komplexitet. Kalling (1999) går till 
och med så långt att han menar att lärandet är den viktigaste fasen vid införandet 
av ett affärssystem. Detta då organisationen inte bara lär sig om affärssystemet i 
sig utan även om organisationens egna rutiner och processer. En viktig komponent 
i utbildningen är att den anpassas efter de roller användarna har och i vilken 
utsträckning de kommer att använda systemet. Det har också visat sig 
framgångsrikt att låta de först och mest utbildade användarna i sin tur utbilda 
andra användare. (Mabert et al, 2001) 
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3.3 Affärssystemets effekter på företaget 
 
Davenport (1998) menar att affärssystem kräver standardisering av 
affärsprocesser. Problemet med affärssystemen är att det är tillverkarna av 
systemen som definierar vad som är bra processer. Detta innebär att införandet av 
ett affärssystem påverkar företagets strategi, kultur och organisation. Visserligen 
kan man välja att använda de bästa modulerna från olika systemutvecklare men 
komplexiteten i systemen gör ändå att ändringar i dem blir opraktiska eftersom det 
är svårt att uppgradera sådana systemen. Att anpassa systemen oavsett antal 
tillverkare är också väldigt kostsamt. De flesta väljer därför att anpassa eller helt 
göra om sina processer efter systemen. Maberts et al. (2001) undersökning 
nyanserar bilden något. De konstaterar att de flesta företagen anpassar sitt 
affärssystem men i väldigt olika omfattning. Generellt gäller att ju större företagen 
är, desto mer anpassar de systemet efter sina behov. Mabert et al. förklarar detta 
med att större företag har mer komplicerade processer. Alla förändringar leder till 
längre implementeringstid och högre kostnader. Detta kan vara en annan 
anledning till att de mindre företagen anpassar sig mest efter systemet. Hyvönen 
(2002) menar att det finns anledning att ifrågasätta om affärssystemen har 
möjlighet att vara tillräckligt flexibla för att möta företagens behov. 
 
Affärssystemet tvingar enligt Davenport (1998) in företaget i sin mall för hur 
verksamheten ska bedrivas. Anpassning av affärsprocesser till systemet kan 
emellertid vara både positivt och negativt. Det kan tvinga ett företag att integrera 
sina verksamheter på ett sätt som höjer effektiviteten och lönsamheten men 
samtidigt kan det tvinga företaget att överge unika lösningar till förmån för 
allmänna och på så sätt eliminera konkurrensfördelar. Hur företaget påverkas 
beror till stor del på vilken konkurrensstrategi man har och hur konkurrenterna i 
branschen agerar. För företag som differentierar sig med hjälp service är det 
väsentligt att bibehålla denna styrka. Då har man inte råd att ha likadana processer 
som konkurrenterna. Ett företag som konkurrerar med pris kan enligt Davenport 
även komma att tappa sitt kostnadsledarskap på grund av stora kostnader för att 
införa ett affärssystem. Å andra sidan har företag som har differentierade 
produkter med starka varumärken större möjligheter att använda affärssystemens 
allmänna processer utan att riskera att likna sina konkurrenter för mycket. I vissa 
branscher, Davenport nämner petroleum som exempel, har ett visst affärssystem 
utvecklats till en standard som man behöver för att vara med i spelet. (Davenport, 
1998) 
 
Mabert et al. har i sin studie från 2003 undersökt hur ett stort antal amerikanska 
företag påverkats av införandet av affärssystem. I undersökningen definieras 
småföretag som företag med en omsättning mindre än $200 miljoner, vilket i 
studien också motsvarade under 1000 anställda. Det går därför inte att direkt 
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jämföra författarnas småföretag med de företag vi har undersökt. Resultaten från 
undersökningen visar att småföretagens resultat skiljer sig på en rad punkter från 
de större företagen. Det är främst inköpsrutiner, lagerhantering och förbättrade 
leveranstider där småföretagen visar ett signifikant mer positivt resultat än de 
stora företagen. Däremot visar studien att användandet av affärssystem i stora 
företag i större utsträckning medför effektiviseringar av finansiella rutiner och 
HRM. Orsakerna till skillnader är inget som författarna resonerar kring utan de 
nöjer sig med att enbart presentera resultatet. De konstaterar dock att det är svårt 
att se ett samband mellan hur stora investeringar som gjorts och vilka fördelar 
dessa medfört. (Mabert et al., 2003) 
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4 Empiri 
 
 
 
 
 
Detta kapitel redovisar resultaten av de intervjuer som vi genomförde på Unikum 
AB och de fyra fallföretagen. Den inledande redovisningen av intervjun med 
Unikum AB har en annan disposition eftersom frågorna av naturliga skäl var 
annorlunda i denna första informantintervju. Presentation av de fyra fallföretagen 
är uppdelade efter samma kategorier som teorin. Först kommer de två tillverkande 
företagen, Saturnus AB och Regin Exomatic AB. Sedan följer de två 
handelsföretagen, Gardena Norden AB och Kinnarps i Malmö AB.  
 
 

4.1 Informantintervjun 
 
 

4.1.1 Systemutvecklaren Unikum AB 
 
Unikum AB:s (härefter Unikum) huvudkontor ligger i Lund. Deras affärsidé 
beskriver de som att utveckla ett säkert och flexibelt affärssystem som möter den 
nya dagens behov inom ekonomi, administration och information. Unikums 
viktigaste produkt är affärssystemet Pyramid, vilket är ett system som är 
moduluppbyggt och ska vara enkelt att använda i dagens PC-miljö. Försäljningen 
av Pyramid sker via ca 70 återförsäljare runt om i landet. Unikum säljer bara 
system i undantagsfall. Vår intervjuperson heter Torsten Lundberg, är 
marknadschef och har arbetat i företaget i 7 år.  
 
 
4.1.1.1 Affärssystemet Pyramid 
 
Pyramid är anpassat till företag som har mellan 10 och 100 anställda. Lundberg 
menar dock att det inte är antalet anställda som egentligen är avgörande utan 
snarare hur pass komplicerade processer företaget har. De vänder sig inte till 
något särskilt segment utan sina kunder beskriver de som väldigt olika. De anser 
att potentiella kunder i målgruppen bör känna till Pyramid. De ser affärssystemen 
Movex, Jeeves, Navision och Ismar som sina främsta konkurrenter. Det största 
konkurrensproblemet för Pyramidsystemet ligger dock i priset, då vissa oftast 
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större företag sätter en viss prestige i ett dyrt affärssystem och därför anser att 
Pyramid är för billigt. Det finns också mindre företag på andra sidan skalan som 
anser att systemet är alltför dyrt. Den största skillnaden mellan Pyramid och större 
systemutvecklares affärssystem, menar de, är relationen mellan vad kunderna 
behöver investera i system och i konsulttjänster. Unikum uppskattar att vid köp av 
ett större system tvingas kunden för varje investerad krona lägga tio på konsulter 
medan de vid köp av Pyramid bara behöver lägga 50 öre. 
 
Lundberg menar att företag idag inte blandar moduler från olika affärssystem utan 
att de köper ett helt system. Möjligen kan Unikums kunder komplettera Pyramid 
med ett säljstöd, då Unikum tidigare inte erbjudit denna funktion. De har 
emellertid numera en sådan funktion som finns till försäljning. Det är alltså inte så 
att slutkunderna köper en mindre del och sedan bygger upp sitt affärssystem. 
Pyramid säljs i paketform och Lundberg menar att inga affärssystem skräddarsys 
helt utan alla innebär paketlösningar i större eller mindre utsträckning. Graden av 
utnyttjande ser Unikum som ett kundproblem. Använder kunden inte hela 
systemet så är det inte Unikums fel, de säljer bara ett affärssystem. Pyramid är 
byggt för att minska anpassningsbehovet. Anpassningar sker främst genom 
kundens val av moduler. Det serviceavtal som skrivs med alla kunder ger tillgång 
till Unikums telefonsupport. I avtalet ingår förutom fri support också en 
uppgradering per år. 
 
Hela implementeringen sköts av återförsäljarna. Att installera programvaran tar 
bara 15 minuter. Implementeringen  kräver konsulttimmar motsvarande en dags 
konsultarbete per användare av affärssystemet. Total tid för kunden att få Pyramid 
till fullt användande brukar vara ett halvår. Av de kundanpassningar som utförs 
görs väldigt få av Unikum. De gjorde det tidigare men har nu försökt skapa ett 
verktyg med vars hjälp kunderna och återförsäljarna själva kan sköta 
anpassningarna. Detta främst för att Unikum anser det svårt att tjäna pengar på 
anpassningar, men man menar ändå att det är anpassningar som skapar nöjda 
kunder. Motiven till ett införande är enligt Unikum att företagen får ett smidigare 
flöde, mindre manuellt arbete och möjlighet att hantera större volymer i 
produktionen.  
 
God kvalitet bygger enligt Unikum på utbildning och lyckad implementation. God 
kvalitet är viktigt för Unikum då de anser att nöjda kunder är det bästa sättet att 
marknadsföra Pyramid. Lundberg menar att det är ett stort problem vid utbildning 
att det finns användare som inte vill lära sig affärssystemet. Han ser kopplingar 
mellan detta problem och dålig förankring i organisationen och 
kommunikationsproblem då ledningen inte är tillräckligt medveten om hur 
uppgifter utförs på lägre nivåer. Det är svårt att införa Pyramid i organisationer 
där det finns tvetydiga behov och motsatta viljor hos kunden. Lundberg  tror 
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också att utbildningen kan bli eftersatt av ekonomiska skäl. Unikum betraktar 
dock inte utbildningsproblematiken som något som egentligen berör dem utan att 
det i stort är ett problem för kunden. De kan dock se en konflikt i vem de ska 
tillgodose då de säljer Pyramid, de som använder systemet eller de som betalar för 
det.  
 
De utvärderar hur nöjda kunderna är med köpet av systemet genom en 
halvtimmeslång telefonintervju med den IT-ansvarige hos kunden. Intervjun sker 
6-8 månader efter köpet. De ställer frågor kring hur väl systemet fungerar, 
återförsäljarnas arbete och hur bra Unikums supportfunktion är. De anser sig inte 
se de bakomliggande orsaker till de eventuella problem som uppstått, då det 
handlar om schablonmässiga och förenklade frågeställningar. De anser trots detta 
att telefonintervjun är en god värdemätare av Pyramid. Hur kunderna utvärderar 
affärssystemet vet inte Unikum eftersom dessa frågor sällan diskuteras. 
 
 

4.2 Fallföretagen 
 
 

4.2.1 Saturnus AB 
 
Saturnus AB:s (härefter Saturnus) affärsidé är att försöka erbjuda innovativa 
dryckesprodukter med mervärde till konsument och vara den bästa partnern vad 
gäller essenser, färger och aromer till livsmedelsindustrin. Företaget har 32 
anställda och omsätter 60 MSEK. Saturnus har under årens lopp varit mest känt 
för punsch-, likör- och glöggextrakt. Där är företaget marknadsledande. Men de 
senaste åren har företaget utvecklat och breddat sitt sortiment för att stärka sin 
position även inom andra segment på konsumentmarknaden. Vår intervjuperson 
heter Petra Vegelius och är ekonomichef, vilket innebär att hon har ansvaret för 
ekonomi, personal och affärssystemet. (www.saturnus.se) 
 
 
4.2.1.1 Karakteristik 
 
Företaget har idag 18 användare med en licens på 15 användare. Det fungerar bra 
eftersom det är sällan som alla arbetar samtidigt i systemet. Vegelius vill inte 
svara på hur stora företagets initialkostnader eller företagets årliga kostnader är 
för Pyramid. Däremot berättar hon att investeringen är av ganska ansenlig storlek 
i jämförelse med företagets övriga investeringar. Saturnus använder en 
uppsättning moduler som är framtagen för tillverkningsföretag. De mest 
väsentliga modulerna i systemet är redovisnings- och lagermodulen. 
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Lagermodulens uppgift är att spara recepten som används i produktionen, 
systemet gör det lätt att få fram hur många produkter företaget producerat och 
exakt vilka mängder det varit. Telefonsupporten av systemet får de av Unikum 
och om företaget vill genomföra ändringar i systemet köps denna tjänst in av 
Unikums återförsäljare Scandbiz. Företaget ska under våren uppdatera till den nya 
versionen av Pyramid. 
 
Saturnus har fler systemutvecklare än Unikum, de har separata löne- och 
fraktsystem. Lönesystemet heter AGDA och är inte ihopkopplat med något annat 
system. Däremot fungerar deras fraktprogram ihop med Pyramid vilket de tycker 
är smidigt. Saturnus använder inte funktionen säljstöd i Pyramid och största 
anledningen till detta är att programmet inte kan arbeta ihop med deras e-
postprogram. De håller på att förbättra kommunikationen mellan systemen och 
inom en snar framtid kommer de att använda EDI mot sina kunder. Detta finns 
som en modul i Pyramid och är något som de stora kunderna trycker på att 
Saturnus ska använda. 
 
Tillförlitligheten i Pyramid är stor. De genomför tester av systemet ibland och 
värdena brukar stämma överens med verkligheten. Det är väldigt viktigt för 
företaget att de har exakt kontroll på antalet produkter eftersom de betalar 
alkoholskatt för många av sina produkter. Vegelius tror inte att systemet ger 
någon form av dubbellagring men hon tycker att detta är något som företaget bör 
kontrollera mer. Uppdatering av värden görs av särskilda personer i företaget, 
man kan väldigt lätt styra varje användares möjlighet att ändra i systemet. 
Saturnus tycker att informationen som Pyramid ger är väldigt värdefull när man 
fattar beslut. De är mycket nöjda med kvaliteten på informationen. 
 
 
4.2.1.2 Införande 
 
Systemet köptes av Scandbiz i början av 90-talet, vilket var innan Vegelius 
tillträdde posten som ekonomichef. Eftersom hon inte var med vid införandet så 
har hon svårt att säga hur lång tid det tog att installera systemet. Hennes 
uppskattning är att det tog ungefär ett år från det att man har köpte systemet till 
dess att man hade det i full drift. Problemet är inte att installera själva mjukvaran 
utan det tidskrävande steget där all data ska föras in i programmet.  
 
Eftersom Saturnus är ett mindre företag så ligger även IT-ansvaret på 
ekonomichefen. Det var personen som tidigare hade denna befattning som 
bestämde vilket system som skulle köpas in. Eftersom Scandbiz låg så nära 
Saturnus och hade ett bra rykte så tycktes det naturligt att företaget köpte av dem. 
Orsaken till införandet var att deras gamla system var för gammalt och osäkert. 
Det fanns inte någon support på systemet längre. Andra faktorer var även att vissa 
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intressenter krävde att företaget hade informationen uppbyggd på ett bestämt sätt. 
Ett exempel på det är att revisorerna ville kunna spåra transaktioner på ett visst 
sätt. 
 
Det genomfördes ingen kalkyl på investeringen i affärssystemet. Det var den 
dåvarande ekonomichefen som själv fattade beslutet. Det var viktigare att 
Scandbiz låg så nära och att de hade ett bra rykte. Anledningen till att det inte har 
gjort eller görs några beräkningar av systemets lönsamhet är tidsbrist. Den största 
kostnaden som affärssystemet medfört är kostnaderna för licenser. Företaget har 
inte gjort någon uppskattning av livslängden på Pyramid.  
 
Utbildning är något som företaget är väldigt dåliga på enligt Vegelius. Orsaken till 
att företaget satsar så lite på utbildning är att de inte har tillräcklig tid. Hon tror att 
företaget måste satsa på utbildning när de ska uppdatera till den nya versionen av 
Pyramid. 
 
 
4.2.1.3 Affärssystemets påverkan på organisationen 
 
Systemet ger möjlighet till en del anpassningar. Det är Scandbiz som gör dem åt 
Saturnus. De har bland annat en speciell statistik som Unikum har utvecklat för 
dem. Unikum gjorde även anpassningar som gjorde det möjligt att mäta i gram 
eftersom det tidigare bara fanns möjlighet att använda måttenheten kilo i 
programmet. Vegelius menar att många av företagets tidigare anpassningar nu 
blivit en del av en av Pyramids standardmoduler. Det har blivit mer standardiserad 
programvara nu. Saturnus AB har ingen som särkilt anpassar programmet till 
verksamheten, mindre justeringar kan de själva utföra, som exempel nämner hon 
ändringar av utskriftsformat. Vegelius tycker det finns tillräckliga möjligheter att 
göra anpassningar i systemet, även om dessa har en tendens att bli alltför 
kostsamma. Hon tycker dock att det är svårt att bedöma vad de behöver ändra på 
då hon själv jobbar i systemet. Hon menar även att det lätt blir att de anpassar sitt 
arbete efter programmet. Vegelius tycker att det skulle vara intressant att låta 
någon från Unikum komma och granska arbetsgången och tror att de säkert skulle 
hitta förbättringar. Det hade varit klokt att göra så för idag är systemet uppbyggt 
av någon som jobbade där för länge sedan. Hon är t.ex. tveksam till om företaget 
utnyttjar register på det effektivaste sättet.  
 
Programmet skapar rutiner i företaget, men rutiner som är onödiga försöker de 
hela tiden att arbeta bort. De ser även en tendens till att deras stora kunder i ökad 
omfattning styr valet av moduler och anpassningar. Systemet har gjort att 
företaget blivit mer effektivt, informationen är mer lättillgänglig. De har idag ett 
projekt som försöker skapa en enklare produktion. Ett exempel är att de försöker 
gå igenom alla receptet och se om de kan göra dem enklare. Ett råvara som 
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används i liten utsträckning och är väldigt svårt att få tag i, kan man kanske ta bort 
och på så sätt effektivisera produktionen. Detta har också bidragit till att stärka 
deras konkurrenskraft. 
 
Ibland kan systemet vara lite osmidigt. De köper glaset till sina produkter av ett 
företag men betalar till en producent i ett annat land, vilket innebär att systemet 
ser detta som två leverantörer och redovisningen blir lite missvisande. Systemet 
skapar en stelhet tycker Vegelius. 
 
 

4.2.2 Regin Exomatic AB 
 
Regin Exomatic AB (härefter Exomatic) har sitt huvudkontor i Teckomatorp 
nordväst om Lund. Idag har de 40 anställda. Företaget utvecklar, tillverkar och 
marknadsför ett distribuerat automationssystem för allmän styrning, reglering och 
övervakning i tekniska nätverk. Ett stort kundsegment finns i fastighetsbranschen. 
Geografiskt finns kunderna över hela världen, 60 % av produktionen går till den 
svenska marknaden. Företaget är ett dotterbolag till Regin AB som har sitt 
huvudkontor i Göteborg. Omsättningen ligger på ca 43 miljoner för Regin 
Exomatic AB. Vår intervjuperson heter Maria Rubensson och är 
affärssystemadministratör. (www.exomatic.se) 
 
 
4.2.2.1 Karakteristik 
 
Exomatic har idag 30 användare av affärssystemet Pyramid. Licensen är på 15 
användare, trots lågt antal licenser fungerar utnyttjandet av systemet bra, för det är 
väldigt sällan alla använder det samtidigt. Telefonsupporten får de från både 
Unikum och Scandbiz, något som företaget använder i stor utsträckning. Exomatic 
använder en uppsättning moduler av Pyramid som är framtagen för tillverkande 
företag. Företaget använder samtliga av Pyramids moduler förutom kassaflöde 
och säljstöd. Säljstöd är dock en modul som de snart ska installera i företaget. De 
viktigaste modulerna är redovisning och produktionsstyrning.  
 
Företagets omkostnader varje år för Pyramid är 37 000 SEK. Rubensson kan inte 
svara på hur stora initialkostnaderna var för Pyramid, detta på grund av att hon 
inte arbetade med systemet när det implementerades. Däremot berättar hon att 
investeringen var ganska stor, om man jämför med företagets övriga investeringar. 
Företaget har fler program än Pyramid, de har haft ännu fler program men allt 
eftersom Pyramid klarar av fler applikationer så försöker de att minska antalet 
program i företaget. Exomatic moderbolag har ett annat affärssystem som heter 
Mods. Exomatic använder ett annat program, som är sammankoppat med 
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Pyramid, till produktionsstyrningen. Orsaken är enligt företaget att man har för 
komplicerad process för Pyramid. Lönesystemet är inte integrerat med Pyramid 
och de har inga EDI-system som är ihopkopplade med kundernas eller 
leverantörernas affärssystem. Inom en tioårsperiod kommer troligtvis koncernen 
att ha ett affärssystem som kommer att vara mer integrerat med kunder och 
leverantörer. Rubensson berätta att det bästa för företaget är att ha ett affärssystem 
som har all information som behövs och kan hittas med hjälp av ett program.  
 
Dubbellagring förekommer och är något som företaget hela tiden vill arbeta bort 
med genom registervård. Detta innebär att användarna hela tiden ska uppdatera 
informationen i affärssystemet. Användarna måste ha tilltro till systemet annars 
skapar de egna arbetsrutiner och informationen stämmer då inte längre i systemet. 
Företaget tycker att Pyramid har gjort att dubbellagringen har minskat och 
arbetsprocessen blivit mer smidig. Idag är det lättare för varje beslutfattare i 
företaget att hitta rätt information inom rimlig tid. Exomatic tycker att 
informationen som Pyramid ger är mycket bra som underlag för beslut. De är 
väldigt nöjda med kvaliteten på informationen. 
 
 
4.2.2.2 Införande 
 
Systemet Pyramid köptes 1990 av Unikum. Själva implementeringen tog ett år, 
alltså tiden från beslut till full drift. Rubensson påpekade att komma upp i absolut 
full drift är något som de ständigt måste arbeta med. Full drift i systemet är nästan 
ett ouppnåeligt ideal. Företaget ser systemet som en produkt, systemet ger 
möjligheten att arbeta på ett visst sätt men det är upp till användaren att avgöra 
arbetsmetoden. Systemet innehåller många funktioner och det kommer många 
nyheter i form av förbättringar eller tips på sätt att arbeta bättre i systemet. Att få 
ut denna information till samtliga användare är ett tidskrävande förlopp som 
företaget alltid måste arbeta med att bli bättre på. Företaget satsar på utbildning på 
systemet. De tycker att det är viktigt med utbildning för varje användare, så att de 
ser nyttan och meningen med systemet. Idag genomför Rubensson kontinuerligt 
återkommande utbildningsdagar för att effektivisera användandet av systemet. 
Hon vill även själv skapa en förståelse över vilka problem eller möjligheter som 
systemet medför. 
 
De största kostnaderna som företaget har är licenskostnader plus kostnader för 
Rubenssons tjänst. Företaget har inte räknat på kostnader och intäkter av systemet, 
anledningen är att det är svårt att mäta eller uppskatta de exakta förtjänsterna. Det 
är Rubenssons personliga uppfattning att systemet har effektiviserat många 
processer vilket kan var tillräckligt för att visa att systemet frambringar en vinst 
för företaget. Rubensson har inte värderat livslängden på Pyramid utan ser idag 
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ingen anledning till att diskutera ett byta av affärssystemet. Företaget har satsat 
mycket pengar i Pyramid.  
 
Orsaken till införandet var att det gamla systemet kraschade och att varken 
systemet eller support längre fanns kvar på marknaden. Att valet blev Pyramid var 
enligt Rubensson ett beslut som ekonomichefen tog och den största anledningen 
var att systemutvecklaren låg geografiskt nära företaget. Lokalförankringen gav 
trygghet och systemutvecklaren hade ett bra rykte. Företaget begärde inte in fler 
offerter av andra systemutvecklare. 
 
 
4.2.2.3 Affärssystemets effekter på företaget 
 
Anpassningen av affärssystemet till organisationen är ett förlopp som de har blivit 
bättre på för varje år som företaget har haft systemet. Detta ser de dels som ett 
bevis på att användarna har lärt sig systemet men även på att systemtillverkarna 
lyssnar på företaget och försöker förbättra sitt system så att det passar bättre till 
företagets verksamhet. Varje anpassning som företaget gör är en tids och 
kostnadskrävande process. För att uppnå bra användande måste systemet vara 
lättarbetat, vilket är ytterligare en orsak till att företaget satsar på utbildning. 
 
Affärssystemets påverkan på organisationsstrukturen är att den har blivit mer 
övergriplig. Alla kan lättare få tillgång till informationen i verksamheten. 
Organisationen har enligt Rubensson blivit mer smidig. Många arbeten som 
företaget tidigare gjorde manuellt görs idag av affärssystemet, vilket har 
effektiviserat företaget och på så sätt stärkt dess konkurrenskraft. På frågan om 
företagets kultur har ändrats av systemet blev svaret att det var marginellt. 
 
Brister med systemet är att det har skapat en stelhet för företagets produktion. 
Exomatics produktion är upplagd på ett särkilt sätt vilket gör att affärssystemet 
inte passar så bra och därför skapar merarbete. Företaget har försökt anpassa 
affärssystemet till produktionen men ändringarna är för stora för att kunna 
genomföras till en rimlig kostnad. Företaget genomför ingen utvärdering av 
systemet utan eftersom företaget är så litet så tycker Rubensson att hon har en klar 
bild av fördelar och nackdelar av systemet. 
 
 

4.2.3 Gardena Norden AB 
 
Gardena Norden AB (härefter Gardena) är ett starkt varumärke inom trädgård. Det 
finns väl inte en trädgårdsägare som inte har haft en gardenaprodukt i sin hand? 
Gardenas affärsidé är att tillhandahålla enkla, tillförlitliga kvalitetsprodukter för 
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alla med trädgård. Verksamheten i Sverige sker sedan 1998 genom det helägda 
dotterbolaget Gardena Norden AB med huvudkontor i Malmö. Här finns förutom 
huvudkontor också lager, distribution och logistik. De är 10 anställda på kontoret i 
Malmö plus 8 på kontoret i Danmark. Företaget omsätter 149 miljoner. Vår 
intervjuperson heter Joakim Svantesson, arbetar som controller och är även 
ansvarig för företagets affärssystem. (www.gardena.se) 
 
 
4.2.3.1 Karakteristik 
 
Gardena Norden AB har i höstas övergått till samma affärssystem som deras 
moderbolag, nämligen SAP. Vår intervju kommer att titta på deras erfarenheter av 
systemet som de hade innan, nämligen Pyramid. Initialkostnaden för Pyramid är 
svår att exakt beskriva eftersom företaget gjorde en omfattande ändring av både 
system och utrustning när Pyramid installerades. Totalt blev kostnaden ungefär 
400 TSEK. Investeringen av Pyramid var av ansenlig storlek om man jämför med 
övriga investeringar i företaget. De årliga kostnaderna för affärssystemet var 37 
TSEK i licenskostnader. Utöver detta tillkom konsultkostnader för anpassningar 
av affärssystemet. 
 
Gardena hade 10 användare av Pyramid men licens för 15. Telefonsupporten 
köptes av Unikum. Deras version av Pyramid är ett standardpaket från Unikum, 
alltså inte en specifik lösning för företaget i deras bransch. Systemet är uppbyggt 
av olika moduler där de använder alla utom MPS (Material och 
produktionsstyrning) och anläggningsregister. De viktigaste modulerna är 
redovisning och order/lager/inköp. Företaget har även andra program för 
lönehantering, frakthantering och ett sökprogram. Det sistnämnda är till för att 
förbättra tillgängligheten av informationen i Pyramid. De två första systemen är 
inte ihopkopplade med Pyramid, vilket företaget såg som ett problem. Gardena 
använde modulen EDI, vilket förbättrade kommunikationen mellan leverantörer 
och kunder.  
 
Företaget såg inte att systemet gav någon form av dubbellagring av information. 
Det berodde främst på att Pyramid är ett enkelt och lättöverskådligt system. Innan 
man införde Pyramid hade man dock problem med detta. Gardena ser brister i 
vilken information man kan få ut av Pyramid. Ett stort problem är att det är svårt 
att på ett enkelt sätt följa enskilda transaktioner. Eftersom informationen är väldigt 
väsentlig för att styra företaget har man skaffat ett sökprogram som plockar fram 
mer och bättre information ur Pyramid än vad dess egen sökfunktion klarar av.  
 
 
 
 

24  



4.2.3.2 Införande 
 
Affärssystemet Pyramid köptes in 1998 av Scandbiz som är en av Unikums 
återförsäljare. Implementeringstiden för systemet var ungefär 5 månader. Pyramid 
är ett enkelt system vilket gjorde att själva installationen inte tog så lång tid. Det 
var ekonomichefen som var ansvarig för hela processen, inga användare eller 
direktiv från ledning påverkade inköpet. Företaget har inte satsat på utbildning för 
att effektivisera handhavandet av systemet. Företaget låter varje användare testa 
sig fram i systemet genom ”Trial and error”. Genom att begränsa varje användares 
möjligheter att ändra något i systemet så bibehåller företaget säkerheten i 
systemet. 
 
Någon kalkyl för investeringen har företaget inte arbetat fram. Inga samband 
mellan kostnader och vinster har i efterhand tagits fram. Företagets största 
kostnader för affärssystemet har varit licenskostnaden. Livslängden på systemet 
blev fyra år och den största anledningen varför företaget bytte system var att deras 
omsättning ökade väldigt mycket efter en omstrukturering i företaget. Vilket 
innebar att Pyramid blev ett för litet system för företaget. 
 
Orsaken till införandet var att Gardena hade ett föråldrat system som hade många 
brister. Att företaget valde just Pyramid berodde inte främst på priset eller 
systemets utformning utan på att ekonomichefens granne jobbade på Scandbiz. 
Det genomfördes ingen upphandling av olika systemtillverkare vid själva inköpet, 
chefens personliga kontakter hade en större betydelse. 
 
 
4.2.3.3 Affärssystemets påverkan på organisationen 
 
Anpassningen av organisationen till affärssystemet var stor, systemet passade 
enligt Svantesson till 70 % deras arbetssätt medan 30 % fick de ändra sig för att 
kunna arbeta med systemet. Möjligheterna till anpassning anses vara goda. 
Företaget tycker att de anpassningar de har gjort till systemet är klara 
förbättringar. Orsaken är att affärssystemet ger nya infallsvinklar om hur man kan 
lägga upp arbetet på ett bättre sätt. Det blir lätt att användarna arbetar på samma 
sätt i många år och då kan affärssystemet var ett bra led i förändringsarbetet.  
 
Organisationsstrukturen har inte ändrats i företaget till följd av Pyramid utan den 
är fortfarande lika platt som tidigare. Vidare menar Svantesson att systemet inte 
nämnvärt har påverkat företagets kultur eller rutiner. Det som blivit bättre är att 
företaget har ett enkelt system som ger snabb information för att kunna fatta ett 
beslut. Företaget tycker att de har blivit mer effektiva och alltså ökat deras 
konkurrenskraft gentemot konkurrenterna.  
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De största bristerna som systemet hade var en viss form av stelhet. Företagets 
försäljningsavdelning hade väldigt svårt att bygga upp någon form av 
rabattsystem eftersom detta inte alls fanns med i systemet. Även att följa en 
transaktion i systemet var svårt. Svantesson menar att bristerna var få och att det 
viktigaste var att användare var nöjda med systemet. 
 
 

4.2.4 Kinnarps Malmö AB 
 
Kinnarps AB är idag den tredje största kontorsmöbeltillverkaren i Europa. 
Kinnarps Malmö AB (härefter Kinnarps)är ett dotterbolag till Kinnarp AB. 
Dotterbolaget har sitt huvudkontor i Malmö och har idag 17 anställda. Företaget 
har funnits i 10 år och har en omsättning på 70 miljoner. Vår intervjuperson heter 
Katarina Stejre och är ekonomichef. Hon har även ansvaret för affärssystemet. 
(www.kinnarps.se) 
 
 
4.2.4.1 Karakteristik 
 
Kinnarps har en licens för 15 användare av Pyramid men det är bara elva personer 
som använder systemet. Telefonsupporten sköts av Unikum. Idag använder de 
sällan supporttjänsten. Kinnarps vill inte svara på frågan om företagets 
initialkostnader och årliga kostnader för affärssystemet. Däremot berättar Stejre 
att investeringen är av medelstorlek i jämförelse med övriga investeringar i 
företaget. Kinnarps använder en uppsättning moduler av Pyramid som är 
sammansatt för handelsföretag, de viktigaste är order/lager/inköp, redovisning, 
kundreskontra och leverantörskontra. Företaget har även funktionen Designstudio, 
vilket ger möjligheten för användaren att själv kunna ändra utseendet efter eget 
önskemål. Företaget har även två fristående program; ett för lön eftersom Pyramid 
inte har den funktionen och ett för säljstöd för att Pyramid inte kan integreras med 
Kinnarps e-postprogram. Man har även ett för att kunna arbeta mot moderbolagets 
affärssystem. Det är nämligen så att moderbolaget har Movex, vilket inte direkt 
går att arbetar ihop med Pyramid. Företaget har inget program som arbetar direkt 
mot deras kunder eller leverantörer.  
 
Dubbellagring förkommer i systemet. Detta kan bero på att företagets säljare har 
informationen på sina personliga handdatorer i stället för att jobba mot ett och 
samma affärssystem. Vidare skriver många användare ut informationen på papper 
bara för det känns säkrare för användaren än att ha det i datorn. Generellt upplevs 
dubbellagringen som onödig men inte alltför problematisk. Det har blivit mycket 
bättre med Pyramid mot hur det var tidigare. Uppdatering av informationen i 
systemet är något som företaget satsar på att förbättra, det är viktigt att ha rätt 
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information i systemet. Vid beslutsfattande är informationen man får ut av 
Pyramid väldigt viktig.  
 
 
4.2.4.2 Införande 
 
Företaget köpte Pyramid i början av 2001 av Novada, en återförsäljare som sedan 
gick konkurs vilket betydde att Unikum intog rollen som säljare av systemet. 
Tiden från att beslutet hade togs att systemet skulle köpas in tills företaget hade 
det i full drift var ungefär sex månader. Inga särskilda krav från företagsledning 
eller från användarna förekom i inköpsprocessen. Unikum hjälpte företaget att 
installera systemet och anordnade även utbildning för användarna. Mer utbildning 
på systemet har företaget inte satsat på. Stejre berätta att en satsning på utbildning 
säkert hade gjort användaren ännu mer effektiva, men att det är svårt att avsätta 
tid för utbildning. 
 
Pyramid har förenklat många processer, gjort dem snabbare än tidigare, vilket 
klart inneburit en ökad vinst för företaget men det är inget som de har räknat på. 
Anledningen till detta uppger hon vara tidsbrist. Det är Stejres personliga 
uppfattning att systemet är en lönsam investering. Vilket hon anser bevisat genom 
att många tidskrävande manuella processer idag sköts av datorn. De största 
kostnaderna som affärssystemet medfört hos Kinnarps är licenskostnaderna. 
Pyramids livslängd i företaget är något som Stejre inte har kalkylerat på. 
 
Orsaken till införandet var att företaget ville minska antalet IT-system. De hade 
många olika system, dels från andra leverantörer och en del ”hemmasnickrade” 
Excelprogram. Anledningen till att företaget valde Pyramid var att man hade testat 
en lagermodul från Pyramid som företaget var nöjd med. Att företagets 
datasupport även var återförsäljare av Pyramid spelade också en viktig roll. 
Företaget funderade över att installera Movex eftersom deras moderbolag hade 
detta affärssystem, men denna process tog för lång tid och var alltför komplicerad. 
Istället valde Kinnarps ett system som snabbt kunde implementeras i deras 
organisation nämligen Pyramid. Företaget ser det dock som ett problem att ha två 
affärssystem som inte är fullt integrerade. 
 
 
4.2.4.3 Affärssystemets påverkan på organisationen 
 
Kinnarps har gjort väldigt få ändringar i systemet för att få det anpassat till deras 
organisation. Endast få ändringar i inköpsmodulen gjordes när Pyramid 
installerades. Företaget ser ändringar i systemet som något som är dyrare än den 
förtjänst de ger. Företaget tycker att systemet är väl anpassat till organisationens 
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verksamhet. De anser inte att deras sätt att arbeta har ändrats på grund av 
Pyramids införande. 
 
Affärssystemet har inte påverkat företagets organisationsstruktur eller kultur. 
Stejre talar om att många arbetsamma manuella rutiner har försvunnit tack vare 
det nya affärssystemet. Systemet är enkelt och lättanvändligt vilket klart gjort 
företaget mer effektivt och mer konkurrenskraftigt. 
 
Pyramids användarvänliga miljö samt att det är väl anpassat till företagets 
verksamhet gör att användarna klarar av allt mer på egen hand. Detta leder till att 
de enda kostnaderna företaget har idag är licenskostnaden. Trots detta kommer 
troligtvis företaget att inom en tioårsperiod endast ha ett affärssystem för hela 
koncernen vilket troligtvis kommer att bli Movex. 
 
På frågan om företaget saknar något i systemet är svaret att de är nöjda. Viktigt är 
att påpeka att ett problem som återstår för dem att lösa är att få affärssystemet mer 
integrerat med övriga system. Vidare ser företaget ett problem i att få användarna 
mer intresserade av systemet så att de på så sätt lägger in mer information och 
uppdaterar informationen i programmet. Det är viktigt att ha rätt information i 
systemet. Företaget jobbar med att förbättra kvalitén och att försöka minskar 
antalet fel som kan uttryckas i att företaget skickar möbler eller fakturor till fel 
adress. 
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4.3 Sammanställning av intervjusvar 
 
Tabell 1 nedan är till för att skapa en tydligare bild av empirin. Tabellen är också 
en frågeguide för intervjuerna med fallföretagen men svaren är skrivna i förenklad 
och sammanfattad form. 
 
Tabell 1. 

 Tillverkande företag Handelsföretag 
Karakteristik av affärssystemet Saturnus Exomatic Gardena Kinnarps 
Basfakta     
     Hur många användare har ni? 18 30 10 11 
     Hur många licenser har ni? 15 15 15 15 
     Vilken typ av support har ni? Telefon Telefon Telefon Telefon 
 Företagets omsättning 2002 60 MSEK 40 MSEK 149 MSEK 70 MSEK 
 Hur stora var de initialkostnaderna 
 för investeringen av Pyramid? Ej svarat Vet ej. Stora. Ej svarat 

 Vad är de årliga kostnaderna för 
 Pyramid? Ej svarat 37 TSEK 37 TSEK Ej svarat 

 I vilken storleksordning är 
 investeringen av Pyramid? Medelstor Medelstor Stor Medelstor 

Ingår de flesta funktionerna?     

 Vilka är de mest väsentliga  
 funktionerna i affärssystemet? 

Redovisning, 
lager 

Redovisning, 
produktions-

styrning  

Redovisning, 
order/ lager/ 

inköp 

Redovisning, 
reskontror, 
order/ lager 

inköp 

Använder ni Pyramids moduler till 
dessa funktioner? Ja 

Nej inte 
produktions-

styrning 
Ja  Ja 

Vilka funktioner har ni andra 
systemutvecklare till? Lön, frakt 

Lön, 
produktions-

styrning 

Lön, frakt, 
sökverktyg Lön, säljstöd 

Ett integrerat system?     
 Hur många mjukvarutillverkare  
 har ni? 3 3 4 4 

 Hur många av dem kommunicerar  
 med varandra? 2 2 2 2 

 Är affärssystemet kopplat till  
 kunder eller leverantörer? Nej, men snart Nej Ja Nej, men till 

moderbolaget
 Förekommer det dubbellagring  
 av data i affärssystemet? 

Förmodligen 
inte Ja Nej Ja 

 Hur mycket dubbellagring finns  
 det i systemet? - Lite - Lite 

 Har dubbellagringen ökat eller  
 minskat efter systemets införande? Minskat Minskat Minskat Minskat 

Är systemet uppbyggt av moduler?     
 Är systemet uppbyggt av  
 moduler?  Ja Ja Ja Ja 

Bransch/typ-anpassat     
 Har ni en speciell version av 
 systemet som är gjord för er  
 typ av verksamhet? 

Ja Ja Nej Ja 
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 Tillverkande företag Handelsföretag 
Forts. tabell 1 Saturnus Exomatic Gardena Kinnarps 
Används informationen som 
beslutsunderlag?     

Hur värdefull är informationen från 
affärssystemet som beslutsunderlag? Mycket Mycket Mycket Mycket 

Får ni ut den information ni behöver 
från systemet Ja Ja Delvis Ja 

 Kompenserar ni för detta?  - - Ja, sökverktyg - 
   
Införande av affärssystem     
 Orsaker till införande     

 Varför införde ni ett nytt  
 system? 

För gammalt 
system. Ingen 

support 
längre. 

Gamla 
systemet gick 

sönder. 

Gammalt, 
bristfälligt 

system. 

Ville minska 
antalet 
system. 

 Varför valde ni Pyramid? 
Återför-

säljaren låg 
nära företaget.

Lokal 
förankring 

Personlig 
kontakt 

Återför-
säljaren hade 

data-
supporten.  

Lönsamhet     
 Har ni gjort någon lönsamhets- 
     bedömning av Pyramid? Nej Nej Nej Nej 

 Mäter ni sambandet mellan  
 kostnader och vinster? Nej Nej Nej Nej 

 Om nej, varför inte? Inte tid Svårt att mäta - Inte tid 
 Hur fördelar sig kostnaderna för 
  införandet på mjukvara, licenser,  
 konsulter och utbildning? 

Största delen 
är 

licenskostnad.

Licens, 
utbildning 

Största delen 
är 

licenskostnad. 

Största delen 
är 

licenskostnad.
 Hur lång ytterligare livslängd 
 räknar ni med att affärssystemet 
 har? 

Vet ej. Inga planer att 
byta. Det blev 4 år. Vet ej. 

Införandet     
 När köptes affärssystemet? Tidigt 90-tal 1990 1998 2001 

 Av vem köptes affärssystemet? Scandbiz Unikum Scandbiz Unikum & 
Novada 

 Genomfördes det  
 upphandlingar mot andra  
 systemleverantörer? 

Nej Nej Nej Nej 

 Hur lång tid tog det att  
 implementera affärssystemet  
 till fullständigt användande? 

1 år 1 år 5 månader 6 månader 

 Vilka var involverade? Ekonomichef Ekonomichef Ekonomichef Ekonomichef 
 Vilken var ledningens roll? Ingen Ingen Ingen Ingen 
     
 Vilken var användarnas roll? Ingen Ingen Ingen Ingen 
 Satsade ni på utbildning? Nej. Ja Nej Ja 
 Hur mycket utbildning har  
 ni haft på systemet? Ingen Mycket Ingen Endast vid 

installationen.

 Vilken var användarnas roll 
  i utbildningen?  - 

Alla 
användare är 

med på 
utbildningen. 

- 
Unikum höll 
utbildning för 
användarna. 

30  



 
 Tillverkande företag Handelsföretag 
Forts. tabell 1 Saturnus Exomatic Gardena Kinnarps 
Affärssystemets effekter på företaget     
Anpassningen av affärssystemet till 
organisationen     

 Hur väl har Pyramid passat in på er 
 organisation? Lite Lite Mycket Mycket 

 I vilken utsträckning har 
 affärssystemet anpassats efter era 
 behov? 

Lite Lite Inget  Mycket lite  

 Finns det tillräckliga möjligheter  
 att anpassa affärssystemet? Ja Ja Ja Ja 

 I vilken utsträckning har 
 kostnaderna påverkat graden av 
 anpassning? 

Mycket, det är 
för dyrt att 

göra 
anpassningar 

Mycket, det är 
för dyrt att 

göra 
anpassningar 

- Ja, i hög grad.

Införandets påverkan på 
organisationen     

 På vilket sätt har affärssystemet 
 påverkat organisationsstrukturen? Lite Lite, mer 

smidig Inte alls Inte alls 

 Hur har införandet av 
 affärssystemet påverkat rutiner? 

Bra, många 
processer har 
effektiviserats

. 

Bra, onödiga 
rutiner har 
tagits bort 

Förändrat 
gamla rutiner 

Bra, onödiga 
rutiner har 
tagits bort 

 Hur har införandet av 
 affärssystemet påverkat kulturen? - Marginellt Inte alls Inte alls 

 Hur har införandet av 
 affärssystemet påverkat er 
 konkurrenskraft? 

Positivt Positivt Positivt Positivt 

 Hur har införandet av 
 affärssystemet påverkat er 
 effektivitet? 

Positivt Positivt Positivt Positivt 

 Hur har ni kommit fram till det?  Personlig 
uppfattning 

Personlig 
uppfattning 

Personlig 
uppfattning 

Personlig 
uppfattning 

 Finns det några brister med 
 systemet? Ja Ja Ja Ja 

 Vilka är de bristerna? 

Stelhet i 
produktionen 

och 
dubbelarbete 

Stelhet i 
produktion 

Stelhet, 
försäljarnas  

Saknar 
integrering 

med de andra 
systemen. 
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5 Analys 
 
 
 
 
 

5.1 Karakteristik av affärssystem 
 
 

5.1.1 Viktigaste funktionerna 
 
Ett affärssystem ska enligt Mabert et al. (2001) innehålla de viktigaste 
funktionerna för företaget. Av de olika funktioner som våra intervjupersoner 
bedömer som väsentliga i ett affärssystem så ingår de flesta i Pyramid. Exomatic 
använder inte Pyramid i produktionen utan har moduler från en annan 
systemutvecklare som kommunicerar med Pyramid. Anledningen är att Pyramid 
inte motsvarar de behov som Exomatic har, något som intervjupersonen inte 
upplever som en brist i Pyramid.  
 
 

5.1.2 Ett integrerat system. 
 
Alla fyra fallföretagen har separata lönesystem som inte är integrerade med 
Pyramid. Orsaken är att Pyramid inte har denna funktion. Inget av företagen 
upplever detta som ett problem. Det sägs inte ge merarbete. Saturnus och Gardena 
har ett eget fraktprogram men det är endast fraktprogrammet på Saturnus som är 
integrerat med Pyramid. Kinnarps har ett fristående säljstöd för att kunna arbeta 
ihop med företagets e-postprogram. Det är alltså bara ett företag som använder 
flera systemutvecklare till de moduler som upplevs som viktigast i systemet men 
alla fyra företagen har andra systemutvecklare till vad de upplever som mer 
perifera delar. Detta stämmer väl med Hyvönens (2003) och Mabert et al. (2001, 
2003) karakteristik av affärssystem. Det är uppenbarligen som Hyvönen säger att 
det är svårt att enbart ha en systemutvecklare till allt, även om företagen strävar 
efter att reducera antalet systemutvecklare.  
 
Mabert et al (2001) säger inte att det måste vara en enda systemleverantör utan att 
systemet ska vara integrerat, vilket stämmer ganska bra överens med våra 
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fallföretag. Orsaken till att det inte är fullt integrerat är att det är svårt att få 
Pyramid att kommunicera med en del program. 
  
Saturnus och Gardena menar att det inte förekommer någon dubbellagring i 
systemet. Exomatic och Kinnarps upplever att det förekommer dubbellagring i 
systemet men att det inte är något stort problem. Det väsentliga är att man inte 
behöver göra uppdateringar på flera ställen. Alla fyra företagen säger att det blivit 
mycket bättre sedan man införde Pyramid.  
 
 

5.1.3 Branschanpassat, modulbaserat affärssystem 
 
Enligt Mabert et al. (2001) är ett affärssystem normalt uppbyggt av självständiga, 
branschanpassade moduler som är integrerade. Unikum säljer Pyramid i olika 
paket med samma kärna men med variationer i vilka moduler som ingår för olika 
typer av företag. Alla fallföretagen har en sådan anpassad uppsättning moduler av 
Pyramid, utom Gardena som även har moduler för tillverkande företag utan att de 
för den skull använder modulerna.  
 
 

5.1.4 Informationen som beslutsunderlag 
 
Alla företagen uppger att de använder informationen från affärssystemet som 
beslutsunderlag. Det är bara Gardena som inte tycker att Pyramid räcker utan 
använder ett särskilt sökprogram för att få fram mer detaljerad information. 
Gardena skulle också önska att det var lättare att följa transaktionerna i systemet. 
Davenports (1998) åsikt att syftet med affärssystemet bör vara att generera 
beslutsunderlag stämmer alltså väl in på våra fallföretag men Gardena tycker inte 
att Pyramid ensamt når ända fram. 
 
 

5.2 Införande av affärssystem 
 
 

5.2.1 Orsaker till införande 
 
Bristen på krav på ett nytt system är slående. Ett av de fyra fallföretagen hade en 
vag idé om att man skulle få ut mer information ur ett nytt affärssystem. Kinnarps 
menade att det skulle bli mer förenklat och mer standardiserat med ett 
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affärssystem. Dessa argument stämmer överens med teorin (Davenport, 1998). 
Däremot berör inget av företagen anledningar som Davenport (1998) tar upp att 
företaget vill minska kostnaderna för affärssystemet eller öka sin konkurrenskraft.  
 
Saturnus, Gardena och Kinnarps överlåter i stort sätt valet av affärssystem på 
återförsäljaren. Alla företagen har samma anledning till valet av systemutvecklare, 
nämligen att det är de goda relationerna och den geografiska närheten till 
återförsäljaren som är de viktigaste argumenten. Trots att investeringen tillhör 
företagens större investeringar så genomför företaget ingen planrad upphandling. 
Inget av fallföretagen tar upp någon form av genomtänkt strategi där man frågat 
sig hur systemet ska se ut för att passa företaget. 
 
 

5.2.2 Tillvägagångssätt vid införandet 
 
Det är lätt att vara kritisk till fallföretagens enkla upphandlingar av affärssystem 
men det handlar ju alltid en avvägning mellan kostnaderna, och fördelarna man 
uppnår. En upphandling enligt Davenports (1998) riktlinjer tar mycket tid, 
resurser och, kanske framförallt, kräver kompetens. På företagen av den storlek vi 
undersökt har IT-ansvaret legat på ekonomichefen. Det är i alla företagen 
ekonomichefen som styrt inköpet av ett affärssystem. Enligt Mabert et al. (2003) 
borde detta vara en fördel eftersom det i första hand är fråga om att stödja 
affärsprocesser, inte att lösa tekniska problem.  
 
Inget av fallföretagen har gjort någon bedömning av om investeringen är lönsam, 
varken i form av uppskattningar innan investeringen eller som mätningar efter 
införandet. Detta är lite underligt eftersom Kinnarp, Saturnus och Exomatic 
beskriver investeringen som ganska stor och Gardena beskriver den som stor i 
jämförelse med övriga investeringar.  Kinnarps och Saturnus anger att tiden inte 
funnits för att genomföra några beräkningar. Detta går helt emot vad både Mabert 
et al. (2001) och Kalling (1999) anser vara grundläggande förutsättningar för ett 
framgångsrikt införande och användande av affärssystem. Att inte göra några 
kalkyler är att inte lägga samma vikt vid affärssystemet som vid 
produktionsutrustning eller liknande. Exomatic pekar dock på samma problem 
som Kalling (1999) och Mabert et al. (2001) ser hos lönsamhetsbedömning av 
affärssystemet, nämligen svårigheterna att spåra intäkterna. Enligt Kalling (2001) 
är problemet också kopplat till systemets livstid. Detta tidsperspektiv är det inget 
av fallföretagen som har bestämt eller räknat på.  Detta skiljer sig från de resultat 
som Mabert et al. (2001) och Davenport (1998) kom fram till.  
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När det gäller att hitta sina kostnader har fallföretagen, precis som Kalling (1999) 
menar, lättare att göra detta jämfört med intäkter. Den tyngsta posten är 
licenskostnaderna för fallföretagen vilket också stämmer väl överens med 
resultatet från Mabert et al. (2003) undersökning.  
 
Alla fallföretagen betonar hur viktigt affärssystemet är men inget av företagen har 
ens övervägt andra alternativ eller granskat andra systemutvecklare. Man kan 
tolka detta på olika sätt. Det kan bero på att de olika systemen som finns på 
marknaden är väldigt lika och att man i så fall är medveten om detta. Vi har 
uppfattat att företagens kunskap om alternativa affärssystem är begränsad vilket 
talar emot en sådan slutsats.  
 
Det finns en klar skillnad mellan de två tillverkande företagen och de två 
handelsföretagen. Det tar dubbelt så lång tid för ett tillverkande företag att 
installera ett affärssystem jämfört med ett handelsföretag. Detta kan bero på att 
produktionen är mer komplex för varje tillverkandeföretag och därmed svår att 
standardisera för ett affärssystem. Likheten mellan företagen är större inom 
redovisning, fakturering och inköp. Dessa funktioner är mer standardiserade vilket 
gör att affärssystemet stämmer bättre överens på dessa affärsprocesser, något som 
stämmer överens med Davenport (1998). 
 
Vare sig företagsledning eller användarna var involverade i införandet av 
affärssystemet. Ekonomichefen var den som ansvarade för installationen. Detta 
går helt emot Kallings (1999) och  Davenports (1998) teorier där 
företagsledningen spelar en viktig roll i implementeringen. Att det enbart är 
ekonomichefen kan vara förståeligt eftersom våra fallföretag inte har så många 
anställda, vilket betyder att ekonomichefen själv ansvarar för inköpet av ett 
affärssystem. Wu och Wang (2002) skriver att graden av tillfredställelse med 
systemet har ett direkt samband med hur involverade användarna är i 
implementerinsprocessen. Detta stämmer inte med våra fallföretag, där inget av 
fallföretagens användare fick vara involverade i installationen. Detta kan bero på 
att själva installationen är väldigt kort och enkel, något som Unikum hävdar. 
 
På området utbildning är det Exomatic och Kinnarps som har satsat på utbildning 
av användarna. Kinnarps satsade bara på utbildning vid själva igångsättandet av 
affärssystemet medan Exomatic har genomfört många utbildningstimmar. Det 
betyder att Saturnus, Kinnarps och Gardena inte stämmer överens med teorin där 
Kalling (1999) förklarar att lärandet är den viktigaste fasen vid införandet. De tre 
fallföretagen säger att det är svårt att avsätta tid för utbildning, vilket enligt oss 
beror på att företagen inte prioriterar utbildning. 
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5.3 Affärssystemets effekter på företaget 
 
 

5.3.1 Anpassningen av affärssystemet till organisationen 
Saturnus och Exomatic anser inte att Pyramid i utgångsläget passade helt för deras 
verksamhet, utan det krävdes en del mindre justeringar av systemet för att de 
skulle bli nöjda. Däremot anser handelsföretagen att systemet redan vid införandet 
var anpassat efter deras behov.  
 
Vi bedömer att anledningen till att det främst är de tillverkande företagen som 
tvingats till någon form av anpassning, utöver val av moduler, kan spåras dels i 
tidpunkten för införandena av systemet och dels i hur komplex verksamheten är. 
De båda tillverkande företagen införde affärssystemet för drygt 10 år sedan och 
det är troligt att Pyramid inte var lika utvecklat då som det var i slutet av 90-talet 
och början av 2000-talet. Det skulle kunna betyda att de anpassningar som då 
gjordes av de tillverkande företagen idag ingår som standard i de nya modulerna. 
Det som talar emot detta är att Exomatic fortfarande inte anser att Pyramid svarar 
mot de krav som deras produktionsprocess ställer. Detta leder fram till de 
tillverkande företagens mer komplicerade verksamheter. Mabert et al. (2001) 
pekar på att ju mer komplicerad verksamhet ett företag har ju mer anpassningar 
krävs av systemet. Vi anser att detta argument väger tyngst då det också stämmer 
väl in på vår studie där företagen med produktionsprocesser gjort anpassningar i 
större omfattning än de rena handelsföretagen.  
 
Samtliga fallföretag anser att det finns tillräckliga möjligheter till anpassning i 
Pyramid. Trots det så är det inget av företagen i studien som gjort riktigt 
omfattande anpassningar. Orsaken till att fler anpassningar inte gjorts uppger 
fallföretagen främst bero på de kostnaderna som är förknippade med sådana. Detta 
ligger också i linje med Davenports (1998) resonemang om att 
anpassningskostnaderna gör att företag istället anpassar organisationen efter 
affärssystemet. Mabert et al. (2001) har också visat i sin undersökning att små 
företag generellt gör mindre anpassningar än stora företag. Vår studie pekar på att 
dessa förhållanden även kan stämma in på svenska förhållanden eftersom inga av 
våra fallföretag har genomfört några större anpassningar.  
 
 

5.3.2 Införandets påverkan på organisationen 
 
Fallföretagen anser överlag inte att de behövt anpassa sin organisation efter 
affärssystemet i någon större utsträckning. Detta gäller främst områdena 

36  



organisationsstruktur och kultur där knappast några förändringar alls krävts. 
Fallföretagens rutiner har däremot ändrats och samtliga företag pekar på att de 
främst har kunnat ändra eller ta bort onödiga rutiner och på så sätt skapat en högre 
effektivitet något som stämmer med teorin av Davenport (1998). Fallföretagen 
anser vidare att effektiviteten även överlag blivit bättre och att deras 
konkurrenskraft ökat genom affärssystemet. Det ska dock anmärkas att det inte på 
något av fallföretagen gjorts någon regelrätt utvärdering av hur affärssystemet 
påverkat organisationerna, därför är den ökade effektiviseringen och 
konkurrenskraften en personlig uppskattning av intervjupersonerna. 
  
Vi ställer oss tveksamma till om fallföretagen verkligen anpassat sig i så liten 
utsträckning som de själva påstår. Detta därför att de i andra sammanhang under 
intervjuerna talar om att systemet ”tänker” på ett visst sätt och att systemet vill att 
man ska göra på ett visst vis. I de fall de tvingats anpassa sig efter Pyramid för att 
förändringar inte gått att genomföra eller blivit för kostsamma säger Exomatic att 
det beror på det egna företagets komplicerade processer och inte på brister hos 
affärssystemet. När frågan ställs rakt ut om systemet har några brister så är 
samtliga överens om att det har det. När bristerna senare ska preciseras så nämner 
Saturnus, Exomatic och Gardena att det skapar en stelhet vilket gör det svårt att 
ändra på processer och rutiner. Kinnarps nämner svårigheterna med att koppla 
samman Pyramid med andra system som den största bristen, vilket också pekar på 
att de tvingats anpassa sig efter systemet.  
 
Att de anpassar sig i den utsträckning som de gör, är dels kopplat till den bristande 
flexibiliteten som Hyvönen (2002) pekar på, och dels till Davenports (1998) 
resonemang kring att det är systemutvecklaren som definierar vad bra processer är 
och att affärssystem är tvingande. Utifrån vårt perspektiv tolkar vi det som att 
fallföretagen accepterar bristen på flexibilitet eftersom man tror att 
systemutvecklaren har bra kunskap kring vad bra processer är. Detta leder till ett 
risktagande från fallföretagens sida då de helt litar på utvecklaren. Risken 
förstärks av att Unikum själva genomför vad vi skulle karakterisera som ganska 
bristfällig uppföljning av vilka problem slutkunderna stött på och framförallt av 
de bakomliggande orsakerna till dessa.  
 
Det som talar för att företagen handlar på ett riktigt sätt kan vara att de främst 
konkurrerar med sina produkter istället för genom pris eller god service. Detta 
skulle enligt Davenport (1998) medföra att de inte har samma beroende av 
affärssystemet för att kunna konkurrera. Detta stärks av att båda handelsföretagen 
dessutom stöds av de starka varumärken de representerar.  
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6 Slutsatser 
 
 
 
 
 
Som ett steg i vårt arbete valde vi att studera olika typer av svenska småföretag. 
Vi har dock inte kunnat se några större skillnader mellan de tillverkande företagen 
och handelsföretagen, vilket vi tolkar som att det snarare är storleken än typen av 
verksamhet som förenar företagen. Vi anser att detta stärker de slutsatser vi drar, 
eftersom det snarare pekar på likheter än skillnader mellan småföretagen. 
 
Vi har i analysen sett att mycket av resultaten kring karakteristiken av våra 
fallföretag stämmer överens med den studerade litteraturen. Det är tydligt att det i 
detta avseende går bra att tillämpa litteraturen på svenska småföretag trots att den 
bygger på studier av större företag. Detta säger oss även att de skillnader som 
uppmätts mellan företag av olika storlek kanske inte är lika dramatisk som påstås. 
Vi kan se att vissa tendenser som exempelvis Mabert et al. (2003) pekat på 
förstärks ytterligare då man som vi studerar riktigt små företag. Ett exempel som 
kan belysa detta är hur företagen fördelar sina resurser. De stora företagen i 
Mabert et al. studie satsar mer på konsulttjänster än de företag som i deras studie 
karakteriseras som mindre. Denna trend förstärks i vår studie av att våra 
småföretag i princip inte satsar något alls på detta.  
 
När vi resonerar kring hur införande av affärssystem ser ut i svenska småföretag 
så måste vi däremot börja med att peka på stora skillnader i jämförelse med den 
studerade litteraturen. Småföretagen lägger varken den tid eller vikt vid införandet 
som litteraturen (Davenport, 1998 & Kalling, 1999) förordar. Detta är naturligt 
eftersom samtliga våra fallföretag vill hålla nere kostnaderna för affärssystemet. 
Det är troligen så att det varken finns den tid eller de pengar som krävs för att 
genomföra det som utifrån litteraturen skulle karakteriseras som ett optimalt 
införande. Litteraturen är skriven med utgångspunkt i förhållandena i avsevärt 
större företag och det skulle därför vara orättvist att ställa samma krav på 
småföretagen. 
 
En företeelse som vi dock inte kan bortse från är att själva införandet har varit 
väldigt oplanerat, vilket har medfört stora brister ända från upphandlingen till den 
faktiska implementeringsprocessen. Detta är än mer uppseendeväckande då 
småföretagen både karakteriserar affärssystemet som viktigt och investeringen 
som stor. Vi får en känsla av att införandet i stor utsträckning är ett hastverk. Det 
som verkar ha varit av störst betydelse är att ersätta det gamla systemet med något 
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nytt. Därefter bryr man sig inte ens om att sätta upp någon egentlig 
kravspecifikation. Företagen vet därför inte vad de söker i det nya affärssystemet, 
utan köper ett på godtyckliga grunder. 
 
Vilka konsekvenser har då införandet fått för småföretagen? Den allmänna 
uppfattningen bland fallföretagen är att de är mycket nöjda med affärssystemet, 
vilket i viss mån skulle kunna vara ett mått på ett framgångsrikt användande. 
Detta påstående borde dock uppröra både Kalling (1999) och Davenport (1998) 
vilka anser att ett väl utfört införande är grunden för ett framgångsrikt 
användande. Vi är själva i viss mån beredda att hålla med de båda författarna. Vi 
ställer oss tveksamma till om det finns anledning för fallföretagen att vara nöjda. 
Vi anser att det oplanerade införandet har fått konsekvenser för företagens 
förmåga att bedöma och utvärdera affärssystemet. Vet man inte vad man är ute 
efter från början så blir det svårt att bedöma det man har fått. Vi kan inte uttala oss 
om hur väl de utnyttjar sina affärssystem, men vår poäng är att det kan inte 
fallföretagen heller. Detta får ytterligare en konsekvens och det är att de har svårt 
att veta hur de ska förbättra sitt användande, vilket också avspeglar sig i de 
blygsamma satsningarna på utbildning. 
 
 

6.1 Reflektioner 
 
Vårt arbete har givit svar på en del frågor men även väckt nya. Vi har konstaterat 
att upphandlingsprocessen lämnar en del i övrigt att önska men vi har inte kunnat 
förklara varför. Ett karaktärsdrag för våra fallföretag är att de saknar en 
uppdelning av ansvaret mellan ekonomifunktion och IT-ansvar. Vi undrar vilken 
betydelse detta har för införandeprocessen. Det skulle därför vara intressant att 
studera lite större företag som har denna funktionsuppdelning.  
 
En observation som ligger utan för vårt direkta studieområde är hur pass dåligt 
informerade de var på Unikum om förhållandena ute på användareföretagen. Det 
vore intressant att studera relationen mellan systemutvecklare och användare av 
ett affärssystem, t.ex. hur jobbar utvecklarna för att förstå användarnas situation 
och önskemål? 
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Bilaga 1 
 

Frågeguide 
 

Personlig intervju den 17 november 2003, med Torsten Lundberg, 
marknadsdirektör på Unikum AB 
 
Introduktion 
1. Presenterar oss själva. Akademisk bakgrund mm C uppsats 10 p 
2. Problembild leverantörer och kunder uppfattar hos ett affärssystem. 

Inte tekniskt utan mer organisatoriskt, övergripande uppfattningar. 
3. Intervjuns upplägg 
4. Vad är din roll i företaget? Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 
 
Köp och implementering 
5. Hur skulle du beskriva ert segment/målgrupp? 
6. Vilka är de olika stegen vid köp och implementering av ert system? 
7. Hur anpassningsbar är processen och systemet till era kunden? 
8. Vad är er roll i processen och vad ligger på återförsäljare, konsulter och kunder? Hur mycket 

påverkar ni utformningen av systemet - kundens val av moduler mm? 
9. Hur väl tycker du att ni och era kunder förstår varandra? 
10. Hur prissätter ni ( vad kostar)? Genomsnittlig prislapp? 
11. Vad är den främsta orsaken till att införa ett affärssystem? 
12. Vilka moduler köper en normalkund? 
13. Hur många har enbart Pyramid och hur många blandar med andra system? 
14. Hur lång tid räknar ni med att en normal implementering tar? 
 
Drift  
15. Vad är er roll i driften? 
16. Vilka faktorer tror du främst påverkar användandet av ert system? 
17. Vad tycker du är god kvalité hos ett affärssystem? 
18. Hur mäter ni kvalitén? 
19. Vad krävs för att optimalt utnyttjande?  
20. Hur vet ni att kunden utnyttjar systemet fullt ut?  
21. Hur visar ni att det har varit ekonomiskt lönsamt att investera i ert system? 
22. Var finns de största orsakerna till problem med användandet av affärssystem? 
23. Är det tekniska, organisatoriska eller handhavande problem? 
 
Generellt 
24. Generell bild av problem med affärssystem? 
25. Vilka är de största fördelarna och nackdelarna med ett affärssystem? 
26. Vad är dina erfarenheter av de anställdas inställning till affärssystem,? 
27. Har ni identifierat några trender i branschen? 
28. Ser ni något ökat kontrollbehov hos era kunder?  
 
Praktiskt 
29. Ska vi inrikta oss på en modul eller på ett övergripande sätt? 
30. Vi funderar på att intervjua några företag som använder Pyramid. Kan du rekommendera 

lämpliga företag som enbart har Pyramid och några som blandar med andra system som 
ligger i närregionen. Systemet ska vara i full drift.  

31. Kan vi få möjlighet att följa upp intervjun? 
32. Skulle vi kunna få intervjua personer med andra roller i ert företag om vi 

skulle anse oss behöva det? 
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