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Abstrakt 

Affärssystem, eller ERP-system, utvecklades från början för att bemöta ett växande 
behov av informationsbehandling  i  stora tillverkande organisationer.  Intresset  för 
dessa system finns inte längre enbart i stora, tillverkande organisationer utan även i 
små och medelstora  företag.  Av de studier  som finns av affärssystem i  små och 
medelstora  företag,  fokuserar en majoritet  på systemens införande och enbart  ett 
fåtal  studier  undersöker  systemen efter  implementationen.  I  detta  arbete  studeras 
därför  konsekvenser  av  affärssystemet  Pyramid  Business  Studio  en  tid  efter 
införandet  på  fyra  företag,  tre  tillverkande-  och  ett  handelsföretag. Uppsatsens 
frågeställning är: Vilka konsekvenser har införande och användande av affärssystem 
i små och medelstora företag? För att kunna identifiera dessa konsekvenser har ett 
ramverk utvecklats. Empiriska data har samlats in genom personliga intervjuer med 
VD  för  respektive  företag.  Uppsatsens  främsta  slutsatser  ligger  i  att  viktiga 
konsekvenser  för  organisationen  ligger  i  informationshanteringen  och  att 
investeringar  av  resurser  i  utbildning  och  vidareutveckling  har  lönat  sig  på  de 
undersökta företagen.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 

Under  1970-talet  påbörjades  utvecklingen  av  informationssystem  för  hantering  av 
materialstyrning  i  tillverkningsprocesser.  Utvecklingen  skedde  främst  inom bilindustrin.  Så 
småningom standardiserades dessa system för att kunna säljas i form av paketerade lösningar 
under namnet  Material Requirements Planning Systems (MRP). Konceptet vidareutvecklades 
under  1980-talet  då  systemet  fick  ett  mer  övergripande  fokus  på  hela 
materialhanteringsprocessen under namnet MRPII. Det var dock under 1990-talet som intresset 
för  ytterligare  funktionalitet  ledde  till  att  nya  funktioner  inkorporerades,  som till  exempel 
Customer Relations Managment  (CRM). Denna utveckling resulterade i stora modulbaserade 
”super-system”,  så  kallade  Enterprise  Resource  Planning (ERP)  system  eller  på  svenska 
affärssystem,  där  moduler  för  olika  företagsfunktioner  kunde  läggas  till  eller  tas  bort. 
(Magnusson & Olsson, 2008). 

Affärssystem är benämningen på informationssystem som innehåller ett flertal moduler som 
stödjer företagets verksamhetsprocesser, såsom personalhantering, försäljning, marknadsföring, 
redovisning,  logistik  och finansiering.  Systemet  anses  vara verksamhetsövergripande,  vilket 
innebär att systemet berör en större del av organisationens arbetsuppgifter. (Esteves & Pastor, 
2001;  Magnusson  &  Olsson,  2008).  Systemets  moduler,  som  väljs  specifikt  till  en  viss 
organisation,  kan  justeras  för  att  anpassas  till  organisationens  verksamhetsprocesser.  Dock 
anses  det  att  organisationer  även  till  en  viss  grad  bör  anpassas  till  systemets  egen  logik. 
Anpassningar innebär bland annat omformning av verksamhetsprocesser, omstrukturering av 
organisationen  och  förändrade  styrningsprocesser.  Förändringsprocessen  är  en  invecklad 
process  som  ställer  stora  krav  på  organisationer  och  som  kan  resultera  i  misslyckande 
implementationsprojekt.  Detta  kan leda till  negativa och även förödande konsekvenser.  När 
medicinföretaget  FoxMeyer  Drug  gick  i  konkurs  menade  de  att  deras  misslyckade 
affärssystemprojekt varit en bidragande faktor. Kemiföretaget Dow Chemical investerade sju 
års  arbete  och nära en halv miljard dollar  på ett  affärssystemprojekt  som aldrig  slutfördes. 
(Davenport ,1998; Davenport et al., 2004). 

I  likhet  med  andra  informationssystem  implementerades  affärssystem  främst  i  stora 
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organisationer. Som en följd av en mättnad på marknaden för affärssystem för stora företag, 
började flera leverantörer av affärssystem att  intressera sig för små och medelstora företag. 
Idag finns det förenklade och förmånligare affärssystemlösningar speciellt inriktade mot små 
och medelstora företag. (Laukkanen et al., 2007; Snider et al., 2009).

Marknaden för affärssystem i små och medelstora företag är unik och har egna utmaningar och 
svårigheter.  En  av  dessa  svårigheter  är  den  bristande  kunskap  om  de  fördelar  som  ett 
affärssystem kan medföra i små och medelstora företag. Följaktligen, är det svårt att utvärdera 
den faktiska affärsnyttan  av att  implementera  ett  affärssystem.  (Esteves,  2009).  I  tabell  1.1 
presenteras EU-kommissionens definition av små och medelstora företag.

Tabell 1.1: Definition av små och medelstora företag (European Commission, 2003)

Esteves & Bohorquez (2007) omfattande  litteraturstudie  analyserar  499 akademiska artiklar 
som publicerades mellan åren 2001 och 2005. Resultaten från denna studie visar bland annat att 
en  större  del  av  de  granskade  artiklarna  (207  artiklar)  undersöker  olika  delar  inom 
implementationsfasen.  Endast  68  av  dessa  fokuserar  på  användning  av  systemen.  Vidare 
betonar författarna vikten av att bedöma fördelar av affärssystem samt mäta annuitetskvoten av 
implementationen av ett affärssystem. De menar att få studier har studerat affärsystem efter 
införandet för att fastställa hur och varför fördelar med affärssystem utvecklas över tiden. 

Davenport  et  al.  (2004)  argumenterar  att  fördelar  med  ett  affärsystem  visar  sig  vid  olika 
tidpunkter. Flera av dessa tidpunkter ligger långt efter implementationen av själva systemet. De 
menar  att  enbart  implementation  av  affärssystemet  inte  leder  till  en  optimal 
informationsintegration eller förbättring av organisationens arbetsprocesser. Denna process har 
en evolutionär karaktär, då:

• organisationer behöver tid för att optimera sina processer 
eftersom anställda behöver ”leva i systemet” först.

• ledningen  lär  sig  gradvis  vilken  information  som  är  tillgänglig  och  
hur den bäst kan användas.
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Företagskategori Antal anställda Årsomsättning Balansomsättning 

Medelstort <250 

Litet <50 

Mikro <10 

≤ 50 miljoner 
euro 

≤ 43 miljoner euro 

≤ 10 miljoner 
euro 

≤ 10 miljoner euro 

≤ 2 miljoner 
euro 

≤ 2 miljoner euro 
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1.2 Problemformulering

Under  senare  tid  har  det  utvecklats  affärssystem  som  är  speciellt  anpassade  till  små  och 
medelstora företag och idag finns det ett stort intresse från flera leverantörer av affärssystem att 
marknadsföra sig inom detta marknadssegment. Stora företag har andra förutsättningar än små 
och medelstora företag och flera studier menar att det finns organisatoriska faktorer som skiljer 
sig mellan dessa företag. (Adam & O’Doherty,  2000; Buonanno et al.,  2005; Snider et  al., 
2009).  Det  finns  omfattande  akademisk  forskning  med  fokus  på  affärssystem  i  stora 
organisationer. Emellertid finns det betydligt färre studier som fokuserar på affärssystem i små 
och  medelstora  företag.  Därför  uppfattar  vi  ett  behov  av  flera  studier  som  undersöker 
affärssystem i relation till små och medelstora företag.

Esteves  (2009)  menar  att  det  finns  stora  kunskapsbrister  vad  det  gäller  fördelarna  med 
affärssystem,  oavsett  organisationens  storlek.  Som  nämndes  tidigare  kan  effekter  av  ett 
affärsystem visa sig en tid efter  implementationen av själva systemet.  En utgångspunkt för 
denna studie är därför att studera affärssystem en tid efter införandet av dessa. Detta beror på 
att  organisationer  har  fått  tid  att  införa  de  nödvändiga  organisatoriska  förändringar  som 
affärssystemet kräver, och på att personalen, som affärssystemet påverkar, har fått möjlighet att 
arbeta med affärssystemet i drift under en lägre tid och kan därmed inse dess fördelar och 
nackdelar. 

Utifrån detta har vi funnit det intressant att studera de konsekvenser som affärssystem har i små 
och medelstora företag en tid efter införandet av systemet. Vi ämnar därför att besvara följande 
frågeställning:

Vilka  konsekvenser  har  införande  och  användning av  affärssystem  i  små  och  medelstora  
företag?

I detta arbete definieras konsekvens som en effekt, ett resultat eller ett utfall som följer av ett 
antal givna villkor, som en tidigare eller pågående händelse.
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1.3 Syfte 

Huvudsyfte med studien är att identifiera de konsekvenser som införandet och användandet av 
affärssystem har i små och medelstora företag.

Ett syfte med denna studie är att tillhandahålla ett enkelt och övergripande ramverk som kan 
användas för att identifiera och analysera konsekvenser av ett affärssystem. Ramverket är tänkt 
att  kunna  användas  som  en  grund  för  utvärdering.  Delvis  av  akademiker  men  även  av 
organisationer  som  har  implementerat  ett  affärssystem,  de  företag  som  ansvarar  för 
implementationen samt leverantörerna av affärssystem. 

1.4 Avgränsningar

I denna studie har vi har valt att fokusera på följande kategorier av konsekvenser:

• operativa konsekvenser

• organisatoriska konsekvenser

• strategiska konsekvenser

• konsekvenser för ledning 

Det  finns  ett  flertal  övriga  möjliga  kategorier  av konsekvenser  som skulle  kunna studeras. 
Exempel på sådana är ekonomiska konsekvenser eller IT-infrastrukturella konsekvenser. Vi har 
valt att avgränsa oss till ovan nämnda kategorier av konsekvenser av ett antal orsaker. I denna 
studie har vi valt att intervjua enskilda individer på företagen. Det hade varit svårt att finna 
enskilda informanter på företagen med kunskap att kunna svara på frågor om våra frågor hade 
berört  ytterligare  områden.  Fler informanter  på de undersökta  företagen hade inneburit  fler 
faktorer att ta hänsyn till. Vi är även av uppfattningen att små och medelstora företag i regel har 
en begränsad IT-infrastruktur. Vi besitter inte de sakkunskaper som en studie av ekonomiska 
konsekvenser troligtvis skulle kräva.  En annan orsak till avgränsningen är risken att studien 
skulle  få  en allt  för  stor  omfattning  för  att  lämpa  sig  som kandidatuppsats.  Den sista  och 
viktigaste orsaken är att vi gjorde bedömningen att ovannämnda  kategorier av konsekvenser 
skulle täcka in de flesta centrala konsekvenser av central betydelse för företagen.
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras några teoretiska utgångspunkter som kan bidra till att se affärssystem 
i sin organisatoriska kontext. Först behandlas affärssystem utifrån ett organisationsperspektiv 
och  därefter  undersökt  relationen  mellan  affärssystem  och  små  och  medelstora  företag.  
Därefter presenteras ett antal tidigare studier och empiriska undersökningar inom uppsatsens 
ämne. Detta för att identifiera ett antal viktiga aspekter av affärssystem i små och medelstora 
företag.  Slutligen,  på basis  av de teoretiska utgångspunkterna,  utarbetas  ett  ramverk  för att 
studera konsekvenserna av införandet av affärssystem.  

2.1 Organisation

2.1.1 Organisation och information

En organisation kan definieras utifrån flera olika perspektiv, såsom ett strukturellt perspektiv, 
ett  humankapitalperspektiv,  ett  politiskt  perspektiv  och  ett  symboliskt  perspektiv.  I  denna 
rapport kommer organisation att definieras som slutresultatet av 'att organisera'. Att organisera 
anses vara processen att planera en gemensam insats för att kunna åstadkomma en produkt. 
Den gemensamma insatsen inkluderar oftast en viss fördelning av arbetsinsatser, med diverse 
personer och grupper som inriktar sig på olika aktivitet. Dessa aktiviteter kommer senare att 
integreras,  koordineras  och  samordnas  för  att  producera  ett  framgångsrikt  resultat.  En 
organisation  består  bland  annat  av  strukturella,  processuella  och  gränsöverskridande  sidor 
(facets). (Child, 2005). 

Organisationer  kan  även  betraktas  som  informationsbehandlare  (information  processors). 
Kritiska  faktorer  för  organisationer  är  deras  förmåga  att  hantera  händelser  som  inte  är 
rutinmässiga och som följdaktligen inte kan förutsägas eller planeras för. I denna kontext, ju 
större osäkerhet som omger organisationens verksamhet, desto större är den mängd information 
som behöver bearbetas för att styra och samordna organisationer för att åstadkomma en viss 
prestationsnivå. För att åstadkomma högre nivåer av bearbetning av information behöver den 
organisatoriska  strukturen  ändras,  vilket  kan  göras  utifrån  två  designstrategier:  den  första 
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genom att minska behov av att bearbeta stora mängder av information och den andra genom att 
öka den organisatoriska förmågan att bearbeta information. Det sistnämnda kan åstadkommas 
bland annat genom implementation av informationssystem. (Galbraith, 1974). 

Sambandet  mellan  informationssystem  och  organisationer  har  studerats  av  flera  forskare 
(Orlikowski, 1992; Porter & Millar, 1985) . Enligt Porter & Millar (1985), finns det tre faktorer 
för  att  förstå  påverkan  av  informationssystem  i  en  organisation  och  dess  strategiska 
formuleringar.  Den  första  faktorn  är  att  utveckling  av  informationssystem  förändrar 
organisationsstrukturer,  den  andra  faktorn  refererar  till  de  konkurrensfördelar  som IT  kan 
medföra och den tredje faktorn avser nya sätt att sköta verksamheten. Porter & Millar (1985) 
understryker vikten av information och anser att informationssystem genererar mer information 
som  infångas  och  samlas,  som  inte  var  tillgänglig  tidigare.  Följaktligen  anser  de  att 
informationssystem  existerar  för  att  stödja  organisationer  och  för  att  tillgodose  deras 
informations-  och  kommunikationsbehov,  vilket  tyder  på  att  informationssystem  har  en 
betydande roll och stor påverkan i organisationer. 

2.1.2 Affärssystem och dess påverkan på organisationer

Ett affärssystem är ett verksamhetsövergripande informationssystem som stödjer ett flertal av 
en  organisations  funktioner  genom  att  koordinera  och  tillhandahålla  information.  Denna 
information  kan  användas  på  en  strategisk  nivå  som  beslutsstödjande  verktyg.  På  en 
organisatorisk  nivå  kan  informationen  användas  som  ett  verktyg  för  att  hantera 
verksamhetsprocesser,  med  hjälp  av  en  gemensam  databas  och  delning  av 
rapporteringsverktyg.  Affärssystemet  anses  även  bidra  till  att  säkerställa  integration  av 
informationsflöde i en organisation. (Davenport, 1998; Magnusson & Olsson, 2008).

Några aspekter som ligger till grund för att införa ett affärssystem är: effektivare processer, 
bättre  kontroll  över  arbetet,  sänkta  driftkostnader,  ökad  datakvalitet,  effektivisering  av 
verksamhetsprocesser,  uppnå  strategiska  fördelar  samt  att  utveckla  affärs-  och 
integrationsmöjligheterna.  (Davenport  et  al.,  2004;  Laukkanen  et  al.,  2007;Magnusson  & 
Olsson, 2008).

Affärssystem förväntas påverka ett antal interna och externa faktorer i en organisation. Enligt 
Al-Mashari  (2002)  kan  dessa  faktorer  både  motivera  användningen  av  affärssystem  eller 
fungera som motiv för att underlåta användningen av ett sådant. Han delar upp dessa faktorer i 
fem olika kategorier: operativa, strukturella, organisatoriska, ekonomiska och tekniska.

• Operativa  faktorer  handlar  om  att  förbättra  undermålig  verksamhetsprestanda, 
minska  kostnader,  öka  svarstakten  gentemot  kunder,  förenkla  ineffektiva  och 
komplexa  verksamhetsprocesser,  understödja  nya  affärsstrategier,  anpassa 
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verksamheten  efter  internationella  normer  och standardisera  verksamhetsprocesser 
genom hela företaget.

• Strukturella faktorer handlar om att affärssystem är utformade på ett sådant vis att de 
stöder en mängd olika logiska organisatoriska strukturer.

• Organisatoriska och ekonomiska faktorer avser den påverkan som affärssystem har i 
en organisation. Den nya logiska struktur som konfigurationen och anpassning av 
affärssystemet  medför  påverkar  organisationen  både  på  ett  ekonomiskt  och  ett 
operativt  plan.  Detta  kräver  stora  förändringar  i  organisationens  struktur  och 
påverkar de sätt på vilka anställda arbetar och interagerar. 

• Tekniska faktorer avser sådant som stabilitet, flexibilitet,  skalbarhet, kapacitet och 
hårdvarukostnader. (Al-Mashari, 2002). 

Affärssystem kan föra med sig en lång rad fördelar både av materiell (tangible) och immateriell 
(intangible)  karaktär.  Dessa  är  dock  starkt  beroende  av  hur  bedömning,  urval  och 
projektledning  av  affärssystemet  går  till.  Framgång  är  långt  ifrån  garanterad  utan  starkt 
beroende av tidigare nämnda faktorer och att det finns ett starkt engagemang från företaget och 
stöd från ledningen. (Al-Mashari, 2002). 

Ett stort problem med befintliga system (legacy systems) är att det är vanligt att data inte lagras 
på ett ställe i en databas, utan att den är utspridd över mängder av datorer baserat på vilken 
funktion eller organisatorisk enhet som används. Dessa befintliga system kan var för sig ge 
värdefullt stöd för specifika uppgifter. När de betraktas som en helhet representerar de dock ett 
av företagens största hinder för att öka sin produktivitet och prestanda. (Al-Mashari, 2002). 

2.1.3 Contingency-teorin

Contingency-teorin  innebär  att  det  inte  finns  ett  enskilt  bästa  sätt  att  organisera. 
Organisationsförändringar  är  så  pass  komplexa,  så  att  göra  en  mall  för  den  ultimata 
organisationsförändringen  är  en  omöjlighet.  Det  finns  ständigt  ett  antal  svåridentifierbara 
faktorer närvarande som utfallet av en organisationsförändring är beroende av. Organisationer 
befinner sig i olika omständigheter  som starkt påverkar vilka organisationsförändringar  och 
vilken organisationsform som passar bäst. (Donaldsson, 2001).

I relation till affärssystem och affärssystemprojekt får de tankesätt som finns i Contingency-
teorin vissa följder för synen på dessa projekt. Det finns inte ett unikt bästa sätt att införa eller 
använda  affärssystem.  Ett  affärssystem  är  inte  någon  objektiv,  extern  entitet  med  en 
förutbestämd påverkan på organisationer. Istället finns det flera, olika sätt som kan fungera bra. 
Rollen som ett affärssystem har i en organisation är komplex. Ett affärssystem kan både stödja 
och hindra olika aktörers handlande i organisationer. Affärssystemet kan utvidga och inskränka 
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handlingsutrymmet  för  olika  aktörer  och  för  organisationen.  I  vissa  situationer  kan  denna 
utvidgning och inskränkning ske simultant. Komplexiteten i affärssystem är av både teknisk 
och tolkningsmässig karaktär. Denna komplexitet kan göra att affärssystemet på vissa plan gör 
organisationen  trögare  samtidigt  som  det  är  en  del  av  organisationens  flexibilitet  och 
handlingspotential. (Hedman et al., 2009). 

2.2 Affärssystem 

2.2.1 Förändringsprocessen

Affärssystemprojekt bör ses som helhetsprojekt som påverkar organiseringen av människors 
arbete.  Även  om det  finns  tydliga  inslag  av  IT  i  dessa  projekt  så  borde  de  inte  ses  som 
teknikprojekt av företagsledningen. Dessa projekt har organisatoriska förutsättningar och ger 
organisatoriska  följder.  Affärssystemprojekt  ses  därför  med  fördel  som  verksamhets-  och 
förändringsprojekt  hela  vägen  från  anskaffning  till  anpassning  och  införande.  Dessa 
förändringsprojekt  är  centrala  för  en  organisation  och  dess  framtid.  Affärssystemet  blir  en 
central  och  integrerad  del  i  organisationen,  samt  dess  produktion  av  varor  och  tjänster. 
(Hedman et al., 2009). 

Davenport et al. (2004) noterar att affärssystemprojekt inte slutar på samma sätt som projekt i 
dess traditionella omfattning och att integrationen av affärssystem är en process som fortsätter 
en längre tid efter systemets införande. Med detta menas att en rad förändringar kommer att 
genomföras som i sin tur kommer att påverka organisationens arbetssätt, och därmed bidra till 
att driva en förändringsprocess. Denna process sker i takt med att systemet konfigureras och 
implementeras,  vilket kommer att  medföra olika fördelar vid olika tidspunkter.  (Davenport, 
2004). Vidare påpekar Magnusson & Olsson (2008) att införande av affärssystem innebär en 
organisatorisk förändring,  vilket  inte  nödvändigtvis  sker i  form av en strukturell  förändring 
men en förändring som även sker rörande rutiner, kultur och processdesign. 

Införande  av  affärssystem  innebär  att  organisationer  lämnas  med  avvägandet  att  antingen 
förändra  sin  verksamhet  eller  att  acceptera  att  det  nya  systemet  inte  stödjer  vissa 
verksamhetsprocesser (Davenport, 1998; Laughlin, 1999). Även i de fall där organisationer inte 
förespråkar design av nya verksamhetsprocesser kommer de att ständigt behöva finjustera och 
förbättra sina verksamhetsprocesser (Davenport et al., 2004). 
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2.2.2 Integrationsprocessen internt och externt 

Integration  är  en  föreetelse  där  två  fristående  system  utbyter  information  med  varandra 
(Davenport  et al.,  2004; Magnusson & Olsson, 2008). Integration av ett  affärssystem är en 
pågående process som fortsätter en längre tid efter systemets implementation. Möjligheterna att 
integrera olika funktioner i en organisation är en av de främsta orsakerna till utvecklingen av 
Enterprise systems (affärssystem). Den interna integrationen kan ske med hjälp av bland annat 
lönesystem, kundvårsdsystem, lagersystem eller bokföringsprogram. Integrationen sker genom 
centralisering  av  organisationens  operativa  information  som  fördelas  mellan  olika 
nyckelfunktioner  i  systemet  samt  standardiserade  verksamhetsprocesser  mellan  olika 
funktioner och verksamhetsprocesser. (Davenport et al., 2004).

Verksamheten  kan  behöva  kommunicera  med  omvärlden,  exempelvis  kunden,  leverantören 
eller dotterbolag i den egna koncernen. Denna form av integration kallas för extern integration 
och kan medföra stora förbättringar i en organisations effektivitet. Den anses även vara en av 
de  drivande  krafterna  bakom implementationen  av  affärssystem.  För  många  organisationer 
tycks  den  externa  integrationen  vara  en  avgörande  aspekt  för  framgång  i  en  modern 
affärskontext. För ett flertal organisationer blir integrationen en fortlöpande process som pågår 
en längre tid efter att implementationen av systemet är avslutad. Införandet av ett affärssystem 
resulterar  inte  automatiskt  i  en  framgångsrik  integration  av  information  och  processer. 
(Davenport et al., 2004).

2.2.3 Effektivisering av verksamhetsprocesser

Processorientering har hamnat i fokus då organisationer numera betraktas som en samling av 
processer. Tidigare betraktades organisationer som en samling av funktionsorienterade enheter. 
Processorienteringen blir organisationens utgångspunkt för hur verksamheten ska ordnas. Vilka 
processer som anses vara grundläggande komponenter i verksamhetens värdeskapande styrs av 
processhanteringen. (Magnusson & Olsson, 2008). 

Verksamhetsprocesser är en samling av sammanhängande aktiviteter, som skapar ett definierat 
resultat. Med detta menas att en verksamhetsprocess har klart identifierad in- och utdata, där en 
verksamhetsprocess beskriver transformationen från in- till  utdata.  Processerna anses ha två 
viktiga  kännetecken,  den  första  innebär  att  processerna  har  kunder  som  är  mottagare  av 
processens resultat och den andra är att processer korsar organisatoriska gränser och sker tvärs 
över olika funktioner. Dessa processer kan exempelvis vara utveckling av en ny produkt eller 
beställningar. (Davenport et al., 1990)

Effektivisering av verksamhetsprocesserna är en av anledningarna för organisationer att införa 
ett  affärssystem  (Laukkanen  et  al.,  2007).  Som  nämndes  tidigare  i  denna  uppsats, 
tillhandahåller affärssystem standardiserade systemstöd, vilket till en viss grad förutsätter att 
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verksamheten  anpassas  efter  systemet.  Denna  anpassning  har  en  stor  betydelse  i 
verksamhetsprocesser, då införandet av affärssystem ofta leder till att verksamheter måste se 
över sina verksamhetsprocesser. (Magnusson & Olsson, 2008).

2.3 Affärssystem i små och medelstora företag

Att  små  och  medelstora  företag  använder  sig  av  affärssystem är  ett  relativt  nytt  fenomen. 
Affärssystem användes tidigare nästan uteslutande av stora organisationer.  (Laukkanen et al., 
2007;  Snider  et  al.,  2009;  Tagliviani  et  al.,  2002).  Nya  affärssystem  har  kommit  ut  på 
marknaden, vilka försöker möta krav på informationsbehandling tillsammans med krav på stor 
flexibilitet. Det är inte nödvändigtvis  någonting som etablerade aktörer med erfarenhet från 
stora affärssystem kan leverera. Det har fungerat som en signal för de etablerade aktörerna på 
marknaden  för  affärssystem att  marknaden  för  små  och  medelstora  företag  kräver  enklare 
lösningar  som har  en  lägre  anpassningskostnad  och  totalkostnad.  Strategin  som aktörer  på 
marknaden  för  affärssystem  har  haft  för  att  sänka  totalkostnader  har  varit  att  minska  på 
funktionaliteten. (Bounanno et al., 2005).

2.3.1 Motiv till införande och användning

Små  och  medelstora  företag  tenderar  att  avfärda  affärssystem  som  en  central  punkt  för 
organisatorisk  innovation  och  att  ha  en  låg  medvetenhet  om  den  ekonomiska  och 
organisatoriska påverkan som ett affärssystem har på organisationen (Bounanno et al., 2005; 
Tagliviani et al., 2002). Det finns en bristande medvetenhet hos små och medelstora företag om 
vilka delar av organisationen som affärssystemet  har potential  att  förbättra (Esteves,  2009). 
Fokus ligger på hantering av den dagliga verksamheten (Bounanno et al., 2005). Detta skiljer 
sig från större företag som i regel använder sig av en strategi för radikal innovation med fokus 
på  grundläggande  förändringar  så  som  förändringar  av  verksamhetsprocesser  eller 
organisationsstrukturen (Bounanno et al., 2005). 

Små och medelstora företag är mindre benägna till utvärdering av den egna organisationen och 
planering  av  organisatorisk  förändring,  än  vad  stora  företag  är  (Bounanno  et  al.,  2005; 
Tagliviani et al., 2002). Förståelsen för och intresset av att standardisera processer är mycket 
större hos stora företag (Bounanno et al., 2005). Utöver detta kan små och medelstora företag 
omöjligtvis förbereda implementationen av affärssystemet på ett sådant sätt att framgång kan 
garanteras (Snider et al., 2009). Valet av affärssystem i små och medelstora företag styrs sällan 
av noggranna analyser av företagens behov och möjligheter, utan snarare av faktorer utanför 
den egna verksamheten (Tagliviani et al., 2002). 
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Congden et al. (2005) genomförde en studie för att finna drivande faktorer för implementering 
av  affärssystem.  I  studien  studerades  skillnader  på  drivande  faktorer  mellan  små  och 
medelstora företag och stora företag. Deras studie fokuserar på fyra grundläggande faktorer: 

• Integrera arbetsuppgifter internt för att öka effektiviteten. 

• Minska kostnader. 

• Främja organisationstillväxt. 

• Skapa länkar till externa intressenter. 

Resultatet av denna studie tyder på att både stora samt små och medelstora företag i stort sett 
har samma drivande faktorer för att implementera ett affärssystem. Studien tyder dock på att 
det kan finnas skillnader i hur organisationer prioriterar kostnader som drivande faktor. Stora 
företag har betydligt fler kostnader som ett affärssystem kan påverka direkt efter införandet. 
Dessa kostnader kan innefatta minskade personalkostnader på grund av effektivare processer, 
minskade underhållskostnader för en mängd separata, äldre system, utökad lagerkontroll med 
färre  hyllvärmare  och  mer  precisa  beställningspunkter,  samt  minskade  inventariekostnader. 
(Congden et al., 2005). 

Stora företag motiverar  i  högre grad användningen av affärssystem på grundval  av interna 
(endogenous) faktorer, så som bristande beslutsstöd eller icke-standardiserade processer. Små 
och medelstora  företag motiverar  i  högre grad sin användning av systemen på grundval  av 
externa (exogenous) faktorer. Exempel på sådana faktorer är övergången till euro som valuta i 
vissa länder eller ändrade lagar och regler. De större företagen har en hög medvetenhet om de 
organisatoriska  följder  som  ett  affärssystem  för  med  sig  och  behovet  för  radikala, 
grundläggande  organisationsförändringar.  En  inkrementell  och  överdrivet  försiktig 
angreppsvinkel mot organisatorisk innovation kan leda till att en liten organisation går under. 
(Bounanno et al., 2005).

Små och medelstora företag tenderar att i högre grad använda sig av en strategi för inkrementell 
innovation. Fokus ligger på stegvisa förändringar med mätbara resultat. (Esteves, 2009). Stora 
företag ser förbättringar främst på det finansiella området, samtidigt som små och medelstora 
företag främst ser förbättringar inom tillverkning och logistik (Mabert et al., 2003). 

Ramdani et al. (2009) har utvecklat en modell för identifiering av de egenskaper hos små och 
medelstora företag som gör att det är sannolikt att de implementerar affärssystem. Resultat från 
deras studie visar att de faktorer som gör det sannolikt att företagen implementerar affärssystem 
skiljer  sig  från  de  som  gör  det  sannolikt  att  företagen  använder  sig  av  andra  sorters 
informationssystem. Små och medelstora företag påverkades i högre grad av teknologiska och 
organisatoriska  faktorer  snarare  än  omvärldsfaktorer  (enviromental  factors).  Utöver  detta 
nämner studien ett antal uppfattningar hos företagsledningen som gör det mer sannolikt att ett 
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företag inför ett affärssystem:

• företaget är konkurrenskraftigt.

• ansvariga har en större möjlighet att experimentera med systemen innan införandet. 

• stödet från ledningen är starkt.

• graden av organisatorisk förberedelse är hög.

• företaget är stort i sin nisch. 

2.3.2 Användning av affärssystem i små och medelstora företag

Ett problem kring användningen av affärssystem i små och medelstora företag uppstår, då det 
finns skillnader eller motsättningar mellan systemets inbyggda antaganden, om bästa sättet att 
hantera arbetsprocesser, så kallade  best practices, som systemet för med sig och existerande 
arbetsprocesser i den faktiska organisationen (Kumar & Jos, 2000; Liang & Xue, 2004). Liang 
& Xue (2004) beskriver tre strategier för att hantera denna problematik vid anpassning mellan 
system och organisation:

• anpassa affärssystemet till lokala ledningsegenskaper (local management features)

• göra affärssystemet anpassningsbart på en mängd olika nivåer

• införa affärssystemet stegvis med hänsyn till den organisatoriska inlärningsprocessen

För  att  kunna  realisera  potentiella  fördelar  med  affärsystem  i  små  och  medelstora  företag 
behövs det en långsiktig vision för användningen av affärssystemet. Fördelarna uppstår under 
olika faser i affärssystemets livscykel. Utvärdering av systemet är avgörande under användning 
av affärssystem efter införandet. (Esteves, 2009). 

Adam  &  O’Doherty  (2000)  undersöker  i  sin  studie  om  affärssystemprojekt  i  små  och 
medelstora företag kan vara framgångsrika även om inga stora resurser i form av tid och pengar 
investeras i projekten. Deras studie visar att stora initiala investeringar på intet sätt garanterar 
framgång även om det ökar sannolikheten till ett framgångsrikt projekt. I sin studie finner de ett 
flertal  små  och  medelstora  företag  som  med  små  investeringar  lyckas  implementera  och 
använda  affärssystem på  ett  fördelaktigt  vis.  Vissa  små  och  medelstora  företag  som inför 
affärssystem märker inte av några organisatoriska förändringar över huvud taget (Bounanno et 
al., 2005).
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2.4 Ramverk för utvärdering av affärssystem 

Att utvärdera ett informationssystem har blivit svårare i och med att systemen med tiden blivit 
mer komplexa. Att jämföra olika implementationer av affärssystem kvantitativt är svårt då det 
finns  ett  stort  antal  svåridentifierabara  faktorer.  Tidiga  informationssystem,  så  kallade 
transaction  processing  systems,  designades  med  det  explicita  syftet  att  ta  över  repetetiva 
arbetsuppgifter  som  till  exempel  löneuträkningar  från  personalen.  Ett  sådant  system  var 
förhållandevis  enkelt  att  utvärdera  då  det  gick  att  sätta  systemets  kostnader  gentemot  de 
minskade personalkostnader som systemet förde med sig. Med tiden blev informationssystem 
mer och mer komplexa. Stöd för nya aktiviteter i organisationer, som till exempel beslutsstöd, 
började  byggas  in.  I  och  med  den  ökade  komplexiteten  blev  det  svårare  att  utvärdera 
systemimplementationer.  Idag  är  några  av  de  största  fördelarna  som  affärssystem  har, 
möjligheten  att  integrera  och  standardisera  arbetsuppgifter,  samt  att  bidra  med 
realtidsuppdaterad information av arbetsflödet. Dessa fördelar resulterar i ökad produktivitet 
och ger ledningen ett förbättrat beslutsunderlag. Dock är dessa faktorer svåra att utvärdera med 
kvantitativa metoder. (Murphy & Simon, 2001). 

Det  finns  flera  olika  synsätt  på  affärssystem,  ett  organisatorisk,  ett  tekniskt  och  ett 
deterministiskt.  Med  ett  organisatorisk  synsätt,  är  de  konsekvenser  som  införandet  och 
användningen av ett affärssystem har på en organisation, mångfacetterade och motsägelsefulla. 
Det gör att begrepp som positivt eller negativt, flopp eller succe, sällan kan ge en representativ 
bild  av  verkligheten.  Införandet  av  nya  affärssystem  i  organisationer  är  komplext  och 
oförutsägbart. Resultat och effekter av införande och användning av affärssystem växer fram ur 
social interaktion. Dessa resultat och effekter är inte givna eller entydiga. Konsekvenser av ett 
affärssystemprojekt är omöjliga att fullt ut beräkna på förhand. Däremot finns det en potential i 
affärssystem med dess  best practices  att skapa strukturer som kan användas för att utveckla 
organisering  av  verksamheten  och  dess  processer.  Denna  utveckling  kan  automatisera, 
rationalisera,  frigöra eller  skapa nya resurser för lärande.  Detta organisatoriska synsättet  på 
affärssystem ger en mer nyanserad och användbar bild av relationen mellan affärssystem och 
organisation än den bild ett tekniskt eller deterministiskt synsätt ger. (Hedman et al., 2009). 

Vid  tidigare  granskningar  och  klassificeringar  av  affärssystem  har  en  mängd  varierande 
faktorer undersökts. Stefanou (2001) utvecklade ett ramverk för utvärdering av fördelar med ett 
affärssystem.  Ramverket  jämförde  utlovade  fördelar  före  implementationen  med  faktiska 
fördelar efter implementationen. Stefanous ramverk delade upp dessa fördelar i två kategorier: 
finansiella och operativa. Sarkis & Sundarrays (2000) studie hanterar strategiska faktorer för 
utvärdering av affärssystem. De menar att dessa faktorer bör struktureras utifrån huruvida de är 
materiella eller immateriella och om de är kvalitativa eller kvantitativa. Vidare menar de att 
fördelarna  som  ett  affärssystem  för  med  sig  kan  generaliseras  till  tre  olika  kategorier: 
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strategiska, taktiska eller operativa. 

Davenport et al. (2004) beskriver att fördelar av affärssystem har studerats utifrån två olika 
perspektiv.  Det  första  perspektivet  är  utifrån  de  fördelar  som ett  affärssystem anses  borde 
tillföra  en  organisation.  Detta  perspektiv  används  vid  utvärdering  i  förstudien  innan 
implementation av ett affärssystem. Det andra perspektivet fokuserar på faktiska, realiserade 
fördelar,  som systemet  för med sig när det är  i  drift.  Dessa två perspektiv är  kopplade till 
varandra,  men  det  innebär  inte  att  alla  förväntade  fördelar  kommer  att  realiseras  efter 
implementationen av affärssystemet.

2.4.1 Shang & Seddons ramverk

Shang & Seddon (2002) har utvecklat ett ramverk för att identifiera fördelar från affärssystem. 
Deras  studie  analyserar  ett  affärssystems  egenskaper  och  utgår  ifrån  ett  brett  spektra  av 
emperiskt material. De undersöker studier om fördelar med IT, tittar på information på Internet 
från olika leverantörer av affärssystem som beskriver framgångsrika fall och så utför de 34 
fallintervjuer  med  företagsledare.  Studien  identifierar  25  olika  sorters  fördelar  som  en 
organisation kan uppnå genom användning av ett affärssystem. Fördelarna är grupperade i fem 
kategorier. Operativa, ledning, strategiska, IT-infrastrukturella och organisatioriska.

Operativa fördelar berör återkommande aktiviteter som involverar inhämtning och förbrukning 
av  resurser.  Dessa  aktiviteter  repeteras  vanligtvis  periodiskt  dagligen,  veckovis  eller 
månatligen. IT har länge använts för att minska kostnader och för att öka produktiviteten. Detta 
genom automatisering  av grundläggande repetitiva  arbetsuppgifter.  Det  finns  belägg för att 
investeringar  i  IT  för  att  strömlinjeforma  processer  och  automatisera  transaktioner  ger 
affärsnytta genom att verksamhetsprocesser går snabbare, arbete ersätts av automatisering och 
volymerna  blir  större.  Då  affärssystem  automatiserar  verksamhetsprocesser  och  möjliggör 
förändringar i processer kan förändringar förväntas ske på ett antal operativa plan. Behovet av 
inventarier kan förändras och arbetsprocessens totala tid kan påverkas. (Stefanou, 2001; Shang 
& Seddon, 2002). 

Fördelar  i  ledning och  styrning  går  att  finna  inom  tilldelning  och  kontroll  av  företagets 
resurser. Ledningen får en ökad överblick och kontroll av verksamheten.  Denna kontroll av 
verksamheten ger utökade möjligheter till korrekta strategiska beslut för affärsverksamheten. 
Dessa  aktiviteter  är  vanligtvis  beroende  av  insamlad  och  sammanställd  information  och 
rapporter.  Enligt  Shang  & Seddon  (2002)  har  flertalet  studier  inom området  fokuserat  på 
fördelar för ledarskapet från ledarnas synvinkel. I sitt arbete menar Shang & Seddon (2002) att 
affärssystem  med  sina  centraliserade  databaser  och  inbyggda  dataanalysverktyg  har  goda 
förutsättningar att underlätta beslut om och planering av verksamheten. Information i realtid 
om företagets prestationer kan hjälpa en organisation att förbättra resurshantering, planering 
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samt beslutsfattande Denna information kan även underlätta generella förbättringar på flera av 
organisationens  avdelningar.  I  företag  finns  ett  behov  av  en  ökad  produktivitet  på  ett 
administrativt plan. Hanteringen av likvida medel kan vara ett omständigt och kostsamt arbete 
och är ett område inom vilket det ofta finns stort utrymme för förbättringar. (Shang & Seddon, 
2002). 

Strategiska fördelar identifieras över tid. Att bygga långvariga konkurrensfördelar kan snarare 
handla om att bygga upp en välfungerande organisatorisk infrastruktur, än att vara först med att 
använda ny teknik. Strategiska aktiviteter involverar långsiktig planering av strategiska beslut. 
Exempel  på  sådana  beslut  kan  vara  sammanslagning  och  uppköp  av  verksamheter, 
produktplanering  med  mera.  Affärssystem  kan  stärka  banden  till  kunderna  och  underlätta 
kundkontakter  så att  dessa sker  smidigt  och regelbundet.  Integrerade  IT-system skapar nya 
möjligheter  att  öka  konkurrensfördelar  från  differentiering  och  utrymmet  för  innovationer 
genom att kunna anpassa tjänster och produkter efter enskilda användare, utan att det för den 
sakens skull behöver bli dyrare. Ett väl fungerande affärssystem har förutsättningar att leda till 
att det aktuella företaget blir kostnadsledande, med andra ord förutsättningarna att ha de lägsta 
operativa  kostnaderna  inom affärsverksamhetens  sektor.  (Shang & Seddon, 2002;  Porter  & 
Millar, 1985). 

IT-infrastrukturfördelar går att finna inom de återanvändbara IT-resurser som fungerar som 
grund  för  nuvarande  och  kommande  affärsapplikationer.  Att  skapa  en  välfungerande  IT-
infrastruktur är ett av de grundläggande målen med IT-investeringar. Detta tar ofta upp en stor 
del  av den totala  kostnaden.  Även om affärssystem inte  är  en lika tydlig  investering  i  IT-
infrastruktur  som installationen  av  ett  nätverk  eller  byggandet  av  en  server  finns  det  både 
tydliga  risker  och  tydliga  potentiella  fördelar  med  den  IT-infrastruktur  som  följer  med 
införandet  av  ett  affärssystem.  Det  finns  ofta  ett  behov  av  stabilitet,  skalbarhet  och  hög 
kapacitet. Utöver dessa mer tekniska punkter kan det också finnas ett behov av att systemet ska 
kunna  anpassas  och  modifieras  till  förändrade  verksamhetsprocesser  eller  villkor  för 
organisationen.  En  tydlig  faktor  är  den  förändring  av  IT-kostnader  som  införandet  av  ett 
affärssystem för med sig. (Shang & Seddon, 2002). 

Organisatoriska fördelar kan uppstå vid användandet av ett affärssystem. Ett affärssystem kan 
påverka en hel organisation. Etablerad organisationskultur och arbetsmetoder som har använts 
under  lång  tid  kan  förändras.  Med  införandet  av  ett  affärssystem  följer  inte  sällan  att 
organisationens  struktur  påverkas  och  att  informationsspridningen  påverkas.  Dessa 
förändringar kan leda till  att arbetsmoralen påverkas och att  de anställdas upplevelse av att 
kunna påverka organisationen förändras. I bästa fall kan det växa fram en gemensam vision i 
organisationen och i värsta fall kan en redan existerande sådan vision slås sönder. Affärssystem 
påverkar kunskapsspridning i organisationen, vilket i sin tur påverkar hur de anställda ser på 
sitt arbete och sin roll på sin arbetsplats. I idealfallet kan det växa fram ett gemensamt synsätt 
som påverkar verksamhetsförståelsen (business learning) inom organisationen på ett positivt 
sätt. (Shang & Seddon, 2002). 
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2.4.2 Tillämpningar av Shang & Seddons ramverk 

Shang & Seddons (2002) ramverk för analys av fördelar med affärssystem har tillämpats även 
inom andra studier. Dessa studier förekommer inte enbart i relation till affärssystem utan även 
inom  andra  informationssystem.  Exempelvis  så  har  Spathis  &  Ananiadis (2005)  i  sin 
longitudinella studie analyserat fördelar med implementation av affärssystem. I sin analys av 
fördelar med affärssystem lägger de fokus före och efter  den faktiska implementationen av 
affärssystem.  De  dimensioner  som  berörs  i  denna  studie  är  informationsbehandling, 
redovisning och beslutstöd för ledningen. Deras studie analyserar fördelarna utifrån styrnings- 
och  ledarskapsfaktorer,  operativa  faktorer  och  IT-infrastrukturella  faktorer.  Spathis  & 
Ananiadis (2005)  menar  att  dessa  faktorer  är  kortsiktiga.  De  menar  dock  att  två  av 
dimensionerna i Shang & Seddons (2002) ramverk, strategiska och organisatoriska faktorer, 
refererar till långsiktiga faktorer.

Andra studier som har tillämpat Shang & Seddons (2002) ramverk inkluderar Khoumbati et al. 
(2006) som studerar användning av EAI (enterprise  application integration)  och Murphy & 
Simon (2002) som fokuserar på materiella nyttor av affärssystemnyttor. Snider et al. (2009) 
analyserar  implementation  av  affärssystem  i  små  och  medelstora  företag.  Esteves  (2009) 
granskar i sin studie fördelar med affärssystem i olika stadier av användning. Al-Mashari et al. 
(2003)  taxonomi  om  kritiska  faktorer  för  affärssystem  innefattar  en  presentation  av  ett 
omfattande ramverk baserat på Shang & Seddon (2002) klassificering. I Tabell 2.1 presenteras 
dessa  studier,  vilka  dimensioner  av  Shang  &  Seddons  ramverk  som  tillämpas,  en  kort 
beskrivning av studieobjekt och en kort sammanfattning av deras resultat. 
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Tabell 2.1: Studier som använder Shang & Seddons ramverk
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Författare Studieobjekt Analysdimensioner Resultat
Snider et al. 

(2009) 
Analyserar implementation 
av affärssystem i fem små- 
och medelstora företag i 

Kanada.. Studien använder 
analysdimensioner från 
Shang & Seddon (2002), 
Marbet et al. (2000) och 

Stefaou (2001).

Operational, 
Administrative, Cash 

management, 
Managerial, IT stability 

& cost, strategic, 
organisational.

Små- och medelstora företag har 
begränsad kunskap för att garantera 

framgång med affärssystem. Dessutom 
identifiera några specifika faktorer som 
ledare för små- och medelstora företag 

bör ta hänsyn till vid en eventuell 
implementering av affärssystem

Khoumbati et 
al. (2006)

Utvärderar användning av 
EAI (Enterprise 

Application  Integration) 
inom sjukvården.

Operational, Managerial, 
Strategic, organizational, 

IT infrastructure

Det finns ett inbördes förhållande mellan 
olika faktorer för att utvärdera ett 

informationssystem. Empiriska studier 
bekräftar faktorer för utvärdering av 

fördelar av affärssystem. Studien försöker 
att tillhandahålla ett verktyg till 

beslutfattande inom sjukvården för att 
utvärdera fördelar med affärssystem

Esteves 
(2009)

Klarlägger nyttan av 
affärssystem i små- och 

medelstora företag genom 
att beskriva 

affärssystemets 
användningsfaser 

(stabilise, synthesise, 
synergize)

Operational, Managerial, 
Strategic,IT 

infrastructure, 
organizational

För att erhålla de potentiella fördelar som 
ett affärssystem kan medföra behövs det 
en långsiktig vision. Fördelarna uppstår 

under olika faser i affärssystemets 
livscykel. Utvärdering av systemet är 

avgörande under användning av 
affärssystem efter införandet.

Al-Mashari 
(2003)

Klassificerar kritiska 
faktorer för affärssystem. 

Redogör för teoretiska 
grunder till fördelar med 

affärssystem.

Operational, Managerial, 
Strategic,IT 

infrastructure, 
organizational

Fördelar med affärssystem uppkommer 
när hantering av affärssprocesser 
kopplas ihop med utvärdering av 

affärsprocessers prestanda. 
Klassificering av kritiska faktorer visar på 
att det finns en koppling mellan kritiska 

faktorer för affärssystem, framgången för 
implementationen av ett affärssystem 

samt fördelar av ett affärssystem. 

Murphy & 
Simon (2002) 

Fallstudie som klarlägger 
immatriella nyttor i ett 
affärssystemprojekt. 

Operational, Managerial, 
Strategic,IT 

infrastructure, 
organizational

Betydelse ökar för immatriella faktorer i 
utvärdering av affärssystem. Deras 

observation tyder på att strategiska och 
organisatoriska fördelar, långsiktiga 

faktorer, är svårare att utvärdera. 
Kortsiktiga faktorer, de som är operativa 

och driftinriktade samt IT-
infrastrukturella,  är lättare att kvantifiera 
och inkludera i analys av kostnad/nytta. 
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2.4.3 Anpassning av ramverk 

Det finns ett  antal  studier som undersöker fördelar av införande av affärssystem. Stefanous 
(2001) ramverk för att jämföra utlovade fördelar med praktiska fördelar inom det operativa och 
finansiella  området  är  avgränsat  till  i  huvudsak  kortsiktiga,  mätbara  perspektiv.  Sarkis  & 
Sundarray (2000) hanterar faktorer för utvärdering av affärssystem, men tar inte hänsyn till 
organisatoriska fördelar. Då studier av organisatoriska konsekvenser är en central del i detta 
arbete lämpar sig inte deras ramverk för oss.

I detta arbete har Shang & Seddons (2002) ramverk använts som utgångspunkt för det ramverk 
som utvecklats.  Författarna  beskriver  ramverkets  subdimensioner  detaljerat  i  en  bilaga  till 
studien. Även om denna studie inte kommer att behandla nytta och fördelar i sig, anser vi att 
Shang & Seddons (2002) ramverk kan användas för att understödja identifiering av centrala 
områden där förändringar sker. De dimensioner som ingår i Shang & Seddons (2002) ramverk 
har stora likheter  med de dimensioner  som Al-Mashari  (2002) beskriver och som nämndes 
tidigare i detta arbete (2.1.2). 

Beslutet att använda Shang & Seddons (2002) ramverk som en grund till detta ramverk beror 
på ett antal faktorer. Shang & Seddons ramverk är genomarbetat, väletablerat och har använts 
inom ett antal studier. Det är även ett ramverk som innefattar de perspektiv som behandlas i 
denna studie.

Konsekvenser av införandet av ett affärssystem kan vara, som diskuterats tidigare, komplexa 
och motsägelsefulla. Detta för med sig att de positiva konsekvenser (benefit factors) som Shang 
& Seddon (2002) beskriver i sitt ramverk inte används i sin ursprungliga form i detta arbete. 
Utifrån det perspektivet har ramverket anpassats för att kunna beskriva konsekvenser i stort 
snarare  än enbart  positiva  konsekvenser.  Detta  inkluderar  konsekvenser  som kan beskrivas 
både som positiva och negativa,  såväl som komplexa konsekvenser som svårligen låter  sig 
beskrivas med dessa begrepp. 

Konsekvenser som berör IT-infrastruktur anser vi inte vara till hjälp för att på ett överblickbart 
vis identifiera och analysera de konsekvenser som införandet av ett affärssystem har för små 
och medelstora  företag.  Vidare har vi  använt  oss av ett  antal  kriterier  för att  välja bort  de 
subdimensioner från Shang & Seddons ramverk som inte ingår i denna studies ramverk. Vi har 
valt bort de delar som vi uppfattade hade följande egenskaper:

• de som var allt för abstrakta för att kunna studeras inom denna studies omfattning.

• de som var allt för detaljerade för att kunna besvaras av enskilda informanter utan 
detaljkunskap
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• de som inte var möjliga att tillämpa på företag med de urvalskriterier som har varit 
aktuella i denna studie

• de som inte gick att transformera från nyttofaktorer till neutrala konsekvenser

Även efter detta urval finns det stora likheter och en tydlig koppling mellan ramverket som 
utvecklats  i  denna  studie  och  Shang  & Seddons  (2002)  ramverk,  även  om det  anpassade 
ramverket  innehåller  färre  faktorer  än  Shang  &  Seddons  (2002)  ramverk.  I  Tabell  2.2 
presenteras det anpassade ramverk som används till  grund för frågeguide och för analys  av 
empiriska data. 
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Tabell 2.2: Studiens ramverk
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Dimensioner Förändringsområden Faktorer 

Ledning

förutsättningar för tillväxt i verksamheten 

Operativa operativa kostnader ·     Personalkostnader 
·     Administrativa kostnader 
·     Inventariekostnader 

arbetsprocessens sammanlagda tidsåtgång ·     Tidsåtgång för stödprocesser mot kunder,      
     anställda och leverantörer 

beslutsfattande ·     Rutiner för beslutsfattande 
·     Reaktionsförmåga på ändrade förhållanden 

kontroll över produktion ·     Samordning av tillgång och efterfrågan 

·     Förutsättningar för ”just in time” produktion 

resurshanteringskontroll ·     Resursbehov inom organisationen 

finansiell kontroll ·     Överblick av tillgångar och skulder 
·     Förmåga till uppföljning av ekonomiska           
     transaktioner 

Strategiska ·     Förutsättningar för divisioner, produkter och 
     tjänster 

villkor för intern integration ·     Standardisering av IT-arkitektur mellan            
    avdelningar på företaget 
·     Förutsättningar att infoga nya delar av            
     verksamheten i existerande strukturer 

förutsättningar för produktanpassning ·     Rörlighet och anpassningsbarhet till nya        
     marknadsvillkor 
·     Överblick över resurser 

kundhantering ·     Överblick av kundrespons 

Organisatoriska arbetsmetoder (work patterns) ·     Synergieffekter mellan olika delverksamheter 
·     Harmonisering av arbetsprocesser mellan       
    avdelningar 

informationshantering ·     Överblick av information från systemet 
medarbetares verksamhetsförståelse och 
affärsförståelse 

·     Medarbetares tillgång till väsentlig                   
     information 
·     Tydlighet i ansvarsfördelning 
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3 Metod och empirisk undersökning

3.1 Forskningsstrategi

Metoden  i  en  empirisk  undersökning  är  avgörande  för  att  undvika  det  som  kallas 
undersökningseffekt, alltså att resultaten av en empirisk undersökning riskerar att skapas från 
undersökningen och att utfallet skapas av undersökningens upplägg (Jacobsen, 2002). Denna 
studie behandlar ett område där välutvecklade och välgrundade teorier saknas vad det gäller 
just konsekvenser för små och medelstora företag. 

I denna studie kommer vi att tillämpa riktlinjer för en kvalitativ ansats, vilket vi anser vara 
lämpligt för en bredare förståelse av hur ett fenomen kan undersökas. Valet av metod i detta 
arbete  grundar  sig  delvis  i  behovet  att  kritiskt  kunna  bedöma  huruvida  de  resultat  som 
undersökningen  gett  överensstämmer  med  verkligheten.  Utöver  detta  har  metoden  i  denna 
uppsats gett  oss stöd på flera olika sätt.  Detta har skett  genom att metoden har gett oss en 
praktisk inriktning, alltså hur en studie ska genomföras. Utöver det, har metoden hjälpt oss att 
ställa systematiska kritiska frågor i de val som förekommer under utförande av denna rapport. 
Slutligen har metoden fungerat som ett hjälpmedel för att beskriva och hantera emperin.

Enligt  Denscombes  (2000)  finns  det  fyra  forskningsmetoder  vad  det  gäller  datainsamling: 
frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga källor. Dessa har olika syfte och anses vara 
lämpliga till vissa situationer. Denscombe (2002) menar att intervjuer är lämpligt att använda 
när  forskaren  vill  identifiera  åsikter,   känslor  och erfarenheter  hos  informanten.  Då vi  vill 
identifiera åsikter och erfarenheter hos informanterna har vi valt att använda oss av intervjuer. 
Dessa intervjuer genomförs i form av semistrukturerade intervjuer. Detta val grundas på att 
intresset av att beskriva sammanhanget och strukturen inom de fenomen som behandlas i denna 
uppsats. 
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3.2 Intervjuer 

3.2.1 Urvalskriterier för företag

För att uppnå syftet med uppsatsen behöver ett urval göras gällande vilka företag som skulle 
studeras. Detta görs för att göra arbetet genomförbart inom förbestämda tidsramar, samt för att 
tillförsäkra att uppsatsen kommer att besvara frågeställningen. Urvalet görs även för att kunna 
uppfylla behovet av jämförbar data för att därigenom tydligare kunna identifiera och formulera 
olika tendenser. Urval för denna studie är följande: 

• företag som använder affärssystemet Pyramid Business Studio. 

• fokusera på tillverkande företag. 

• företag med verksamhet i Skåne. 

• företag med omfattande implementationer av affärssystem.

• företag som infört sitt affärssystem för minst två år sedan.

Valet av ett enskilt affärssystem och fokus på tillverkande företag grundade sig på en relativ 
överrepresentation  av  identifierade  företag,  som  använde  sig  av  Pyramid  Business  Studio 
(härefter  Pyramid)  och  samtidigt  var  tillverkande  företag.  Ett  av  företagen  som  sedan 
undersöktes  i  studien  är  ett  handelsföretag.  Vi  har  varit  noggranna  med  att  redovisa  när 
handelsföretaget skiljer sig från de tillverkande företagen. Anledningen till valet att fokusera på 
organisationsövergripande implementationer av affärssystem snarare än på enskilda moduler är 
strävan att identifiera övergripande förändringar snarare än att fokusera på detaljer, och för att 
få  mer  jämförbar  empiriska  data.  Vissa  studier  menar  att  konsekvenser  av  organisatorisk 
förändring enbart kan identifieras en tid efter införande (Esteves, 2009; Davenport, 2004). Av 
denna anledning har vi valt att enbart innefatta företag som har haft sina system i minst två år. 
Vi har kontrollerat gentemot internetsöktjänsten Emfas att företagen faller in under definitionen 
av  små  och  medelstora  företag.  Om  företagen  efter  denna  process  uppfattades  uppfylla 
urvalskriterierna kontaktades dom via telefon.

3.2.2 Informanter 

Den individ som eftersöktes på varje företag skulle uppfylla följande två kriterier
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1. Individen skulle besitta god generell information om företaget. 

2. Individen skulle ha en central roll i företaget. 

Om det  inte  fanns  information  om vem i  organisationen  som uppfyllde  dessa  kriterier,  så 
kontaktades den som antogs sannolikt besitta dessa egenskaper - företagets VD. I kontakt med 
VD:n förmedlades studiens syfte och en intervju efterfrågades. Om svaret var positivt erbjöds 
informanterna att ta del av frågorna i förhand. 

3.2.3 Beskrivning av intervjuguide

En  intervjuguide  utformades  utifrån  ramverket  för  analys.  Frågorna  formulerades  med 
möjligheten att kunna kategorisera svar på ett enkelt och övergripande sätt i åtanke. Vad vi 
eftersträvade  i  intervjuerna  var  övergripande  och  fylliga  svar  från  informanterna  Därför 
eftersträvades  frågeformuleringar  som  möjliggjorde  sådana  svar  samtidigt  som  de  var 
utformade för att undvika alltför korta och konkreta svar. 

Intervjuguide med  frågor  användes  som ett  hjälpmedel  under  intervjun för  att  ge guidning 
genom intervjun, både för oss och för informanten. Vid kontakt med informanter erbjöds dessa 
att ta del av intervjuguide i förväg. Syftet med detta var att ge informanten en översiktlig bild 
av vad intervjun skulle  beröra,  samt  för  att  ge informanten  möjlighet  att  i  lugn och ro gå 
igenom frågorna och förbereda sig. På detta sätt hoppades vi att svaren skulle vara både mer 
genomtänkta, konkreta och utförliga. 

Ett antal studier hjälpte till att utforma frågorna så att de skulle motsvara de olika faktorer som 
ingår  i  ramverket.  Intervjuguiden  kan  anses  vara  en  guide  för  att  skapa  en  miljö  där 
informanterna och vi kunde diskutera ett antal  specifika faktorer,  därför är frågorna relativt 
öppet formulerade. Frågorna utformades med följande egenskaper i åtanke:

• De inledande frågorna skulle formuleras både för att få fram väsentlig information, 
samt till att få informanten att känna sig trygg i intervjusituationen.

• Frågorna skulle inte vara för abstrakta.

• Frågorna skulle inte vara alltför specifika utan hålla sig på en övergripande nivå.

• Frågorna skulle  undvika att  beröra punkter som var allt  för specifika för en viss 
bransch eller kategori av företag.

• Frågorna skulle vara på ett språk som informanterna förstår.

• Formuleringar skulle anpassas för att medvetet undvika missuppfattningar.
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• Överlappande  frågor  skulle  i  största  mån  undvikas.  Om  ett  område  inte  skulle 
beröras behandlas det i så fall av en följdfråga. 

3.2.4 Design av intervjuguide och intervjufrågor

Intervjuguiden (Bilaga 1) innehåller 23 frågor indelade i sex olika kategorier. Syftet med dessa 
kategorier  var  att  strukturera  upp  intervjun  både  för  oss  i  rollen  som  frågeställare,  i  vår 
behandling  av  det  empiriska  materialet  samt  för  informanten  under  själva  intervjun.  Dessa 
kategorier var följande: 

• Inledande frågor 

• Konsekvenser för ledning och styrning 

• Strategiska konsekvenser 

• Organisatoriska konsekvenser 

• Operativa konsekvenser 

• Avslutande frågor 

Vi har valt att begränsa oss till  23 frågor, då vi menade att de frågor vi hade skulle på ett 
fullgott  sätt  ge  svar  som  gav  en  översiktlig  bild  av  de  konsekvenser  systemet  haft  på 
informanternas  företag.  Vi  menar  att  fler  frågor  och en längre intervju skulle  kunna verka 
avskräckande på presumtiva informanter. Dessutom bedömde vi att mer omfattande intervjuer 
skulle  kunna  leda  till  svar  som  överlappade  varandra  samt  till  att  frågorna  skulle  kräva 
detaljkunskaper  om systemet  och  företaget  som skulle  vara  svåra  att  finna  hos  en  enskild 
individ. Detta skulle kunna ha lett till  att vi hade behövt intervjua flera personer på samma 
företag. Förutom att vara mer tidsödande, skulle det kunna vara svårt att praktiskt genomföra. 
Vi såg även en fara i att en informant med detaljkunskap om systemet, men med avsaknad av 
en helhetssyn på systemet  och de konsekvenser det för med sig,  skulle ge svar färgade av 
missuppfattningar. 

De inledande frågorna syftade till att ge en överblick av vad som föregick systemet, för att öka 
vår förståelse  för systemets  förutsättningar,  samt till  att  skapa en atmosfär  där informanten 
kände sig trygg i svaren och därmed gav utökade möjligheter till att uttrycka sig fritt. Frågor 
om  konsekvenser  för  ledning  och  styrning,  strategiska  konsekvenser,  organisatoriska 
konsekvenser  samt  operativa  konsekvenser  grundar  sig  på  ramverket  som  tidigare  har 
beskrivits i teorikapitlet.

De avslutande frågorna hade flera syften. Först och främst syftade de till att finna konsekvenser 
av affärssystemet som inte hade berörts i tidigare frågor. Våra frågor om oväntade positiva och 
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negativa konsekvenser syftade till  att öka vår förståelse av den bild informanterna hade om 
vilka effekter som systemet skulle komma att få, men även att fånga upp problem och brister i 
systemet  som inte  faller  in  under  någon annan kategori.  Frågan om vad som skulle  göras 
annorlunda om de kunde börja om från början syftade till att identifiera misstag och felsteg som 
skett  under  resans  gång  samt  att  ge  tyngdpunkt  till  tidigare  nämnda  konsekvenser  och 
egenskaper av systemet. 

Innan intervjutillfällena genomfördes  ett  antal  testintervjuer med olika personer utanför den 
akademiska världen. Syftet med detta var att säkerställa att språk och ordval var väl valda och 
lätta att förstå för informanterna. I största möjliga mån användes ett fackspråk eller vardagligt 
språk  framför  ett  akademiskt  språk.  Syftet  med  detta  var  att  undvika  förvirring  och 
misstolkning  hos  informanterna  samt  att  undvika  att  dessa  skulle  känna  sig  obekväma  i 
intervjurollen.  Ett  annat syfte  var att  undvika att  behöva komplettera  intervjuer vilket  hade 
medfört extraarbete såväl som tidsförlust. Frågorna korrigerades ett antal gånger i samråd med 
handledare. 

3.2.5 Genomförande av intervjuer 

Insamling av empiriska data har skett via personliga intervjuer, vilket är en av de vanligaste 
formerna  av  semistrukturerade  intervjuer  (Denscombe,  2000).  Semistrukturerade  intervjuer 
innebär  att  intervjuaren  låter  den  intervjuade  utveckla  sina  idéer  och  beskriva  det  aktuella 
ämnet mer utförligt. (Denscombe, 2000). Då detta ligger i linje med intentionen i vår uppsats 
har vi valt att använda oss av denna form av intervju.

Intervjuerna  genomfördes  på  informanternas  arbetsplatser.  Vid  intervjutillfället  erbjöds 
informanten  frågorna  för  att  kunna  överblicka  i  vilket  skede  intervjun  befann  sig.  Före 
intervjun beskrevs syftet  med intervjun och hur resultatet  skulle komma att behandlas. Alla 
intervjuer spelades in efter medgivande av informanterna. 

Efter intervjuerna efterfrågades huruvida informanten önskade anonymitet, vilket inte var fallet 
för någon av informanterna. Vi turades om att ställa frågor och kunde på eget initiativ ställa 
följdfrågor. Efter intervjuerna var genomförda erbjöds informanterna att ta del av de resultat 
som studien kommit fram till. Det inspelade materialet transkriberades därefter.

3.2.6 Analys av intervjudata

Redovisning och analys av insamlade intervjusvar har skett genom en sammanställning utifrån 
ramverkets  analysdimensioner.  Detta  gjordes  delvis  för  att  följa  samma  struktur  som 
teorikapitlet och ramverket för analys men även för att kunna analysera varje dimension för sig. 
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Analys av kvalitativ data handlar i stora drag om beskrivning, systematisering, kategorisering 
samt  kombinering  (Jacobsen,  2002).  För  att  underlätta  vårt  arbete  med detta  strukturerades 
intervjuerna efter transkribering upp i tabellform. Dessa tabeller, som presenteras i kapitel 4, 
har  använts  som  ett  hjälpmedel  för  att  identifiera  likheter  och  skillnader  mellan  de  olika 
intervjuerna. Vidare har analys följt Denscombes (2000) rekommendationer:

• Val av ett lämpligt textavsnitt

• Nerbrytning av texten i mindre enheter

• Utarbetning av relevanta kategorier för analys av data

• Kodning av enheterna i överensstämmelse med kategorierna.

3.3 Undersökningskvalitet

I  det  empiriska  arbetet  för  denna  uppsats  har  vi  följt  de  riktlinjer  som  Jacobsen  (2002) 
rekommenderar. Dessa är att data som samlas in vid empiriska undersökningar bör uppfylla två 
krav: 

• Den ska vara reliabel, dvs empiri ska vara tillförlitlig och trovärdig. 

• Den ska vara valid, alltså relevant och giltig.

Olika anpassningar som vi har gjort under uppsatsens gång har haft som syfte  att  svara på 
problemformuleringen. Kontinuerligt ifrågasatte vi oss själva och ställde frågorna: 

• Är detta relevant för uppsatsen?

• Finns det någon direkt relation till problemområdet? 

Fokus har  legat  på frågesällning  och uppsatsens  ämne.  Vi  har  valt  att  avgränsa oss  till  ett 
enskilt  affärssystem.  Vi  är  fullt  medvetna  att  detta  affärssystem  inte  kan  anses  vara 
representativt  för  alla  enskilda  affärssystem.  Orsaken till  att  vi  har  valt  att  fokusera på ett 
enskilt affärssystem är att lättare kunna jämföra empiriska data. 

Vi har genomfört fyra intervjuer, detta kan anses vara ett alltför litet antal för att ge generella 
indikationer.  Ett  större  antal  intervjuer  hade  varit  att  föredra  men  arbetets  relativt  snäva 
urvalskriterier  försvårade arbetet med att finna fler informanter. Intervjuer har skett med en 
person per företag. Denna person har uteslutande varit verkställande direktör. Det går inte att 
utesluta att dessa personer har haft ett visst intresse av att föra fram en mer positiv bild av 
företaget och de konsekvenser som affärssystemet för med sig än vad som faktiskt är fallet. 
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En kvalitativ studie är subjektiv till sin karaktär då den är baserad på författarnas förutfattade 
meningar (Jacobsen, 2002). För att ge läsaren möjligheten att bilda sig en egen uppfattning har 
allt  empiriskt  material  bifogats  som bilagor.  Det  ramverk  som har  använts  som grund för 
frågeguide och även som grund för analys av empiriskt insamlat material är baserat på Shang & 
Seddons (2002) väl etablerade ramverk med hög reliabilitet.  Det modifierade ramverket har 
inte använts utanför denna studie.

3.4 Etik

Etiska  dilemman  uppstår  i  en  undersökning  då  forskaren  tränger  in  sig  i  någons  privatliv 
(Jacobsen, 2002). I kontakten med informanterna har vi förhållit oss till dessa riktlinjer:

• Informerat samtycke 

• Krav på privatliv

• Krav på riktig presentation av data

Informerat samtycke - Ett grundläggande villkor i undersökningen, menar Jacobsen (2002), är 
att de individer som har kontaktats frivilligt har kunna bestämma huruvida de har velat delta i 
den  empiriska  undersökningen.  Jacobsen  (2002)  noterar  att  begreppet  informerat  samtycke 
också innebär att  informanterna blev informerade om undersökningens syfte,  nackdelar och 
fördelar med ett eventuellt deltagande samt hur de empiriska data skall användas. 

Krav på privatliv – Avser den rätten som informanten har till ett privatliv. Med detta menas att 
informanten bör ha en frizon i livet där de inte undersöks. En aspekt att ta hänsyn till inom 
detta  område  är  hur  känslig  informationen  är  för  personen  som  ingår  i  undersökningen. 
Informationen som samlas in kan anses vara privat för den som undersöks. Därför är möjlighet 
till  identifiering av enskilda personer och rätten till  att vara anonym särskilt viktigt och vid 
några tillfällen kan det behövas anonymiseringsåtgärder. (Jacobsen, 2002).

Krav på riktig presentation av data – Jacobsen (2002) menar att krav på korrekt presentation av 
data är relaterat till den möjligheten att redovisa empiriskt resultat i sitt sammanhang. Ur sitt 
sammanhang  kan  ett  citat  få  en  annan  betydelse  än  i  den  ursprungliga  kontexten.  Riktig 
presentation kan även referera till manipulation av data i form av förfalskade data och resultat. 
Detta kan hindras genom att göra allt material som samlats in i en undersökning tillgängligt för 
vidare granskning.

Den empiriska undersökningen utfördes i linje med dessa rekommendationer. Undantaget var 
att informanterna inte erbjöds att kontrollera transkriberingarna. I kvalitativa studier hör det till 
god forskningssed att informanterna ska erbjudas möjligheten att verifiera innehållet i insamlat 
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material, så kallad member validation (Bygstad & Munkvold, 2007). Ett sätt att göra detta är 
genom att erbjuda informanterna transkriberingar av intervjuerna i efterhand. I denna studie har 
inte  informanterna  fått  något  sådant  erbjudande  eller  någon  annan  möjlighet  att  validera 
insamlat material.  Detta förbiseende kan ha påverkat studien. Vi har försökt motverka detta 
med  att  vara  väldigt  noggranna  vid  transkribering  av  intervjuer.  Alla  informanter  blev 
tillfrågade huruvida de var villiga att ingå i undersökningen. Vid den första telefonkontakten 
fick  potentiella  informanter  upplysningar  om uppsatsens  ämne,  syfte,  och  hur  intervjuerna 
skulle  användas.  För  att  säkerställa  att  vi  inte  trängde  oss  i  informanternas  privatliv 
genomfördes intervjuerna på arbetsplatserna och frågorna hölls till uppsatsämnet. 

Informanterna blev även tillfrågade ifall de ville vara anonyma. Vid det tillfälle där vi anser att 
information som angavs kunde vara känslig, har vi valt att dölja personens namn. Detta för att 
informationen  ska inte  gå att  kopplas  till  personen i  frågan.  Vid analys  av empiriska  data 
försöker vi att citera och använda data från intervjuer i sitt ursprungliga sammanhang.
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4 Empiri och analys

4.1 Studieobjekt 

Affärssystemet Pyramid Business Studio utvecklas av Unikum AB. Företaget är baserat i Lund 
och  har  cirka  70  anställda.  Försäljningen  och  implementation  av  Pyramid  sker  genom 
återförsäljare.  Pyramid är inriktat  mot  små och medelstora  företag med mellan 10 och 100 
anställda. Affärssystemet Pyramid har inte utvecklats för företag inom någon specifik bransch. 
Pyramid är uppbyggt i moduler.  Standardkonfigurationen av systemet innehåller  7 moduler. 
Systemet  i  denna  standardkonfiguration  anges  ha  den  funktionalitet  som de  flesta  företag 
behöver. Utöver dessa moduler finns det cirka 30 andra moduler som tillval. Bland dessa finner 
man butik/kassa, E-handel, fakturaarkiv och Mobile Office. (Unikum, 2009).

Grundmodulerna är följande (Unikum, 2009): 

• CRM/Säljstöd/Connect, Denna modul ska förenkla distribution av information om 
kunder  och  produkter.  Andra  funktioner  i  CRM-modulen  är  tillgång  till  vissa 
gemensamma funktioner som en kalender, ett aktivitetsregister, ett kundregister, ett 
kontaktregister med kundinformation samt samlad affärshistorik.

• Fakturering/kundreskontra,  Denna  modul  ska  hålla  reda  på  fakturering, 
kundreskontra  och  bokföring  av  kostnader.  Övriga  funktioner  är 
reskontraavstämning, förenklad räntefakturering och likviditetsprognos.

• Leverantörsreskontra,  Denna  modul  hanterar  leverantörsfakturor, 
ankomsregistrering,  kontering,  reskontrahistorik,  bokföringsunderlag,  betalningar, 
valutaräkning, reskontrapost, texthanteringen och hemtagningskostnader.

• MPL/MPS, Denna modul hanterar material- och produktionsstyrning. Den används 
för  att  planera,  kalkylera  och  styra  produktionen.  Den är  tänkt  att  användas  vid 
produktionsberedning,  tillverkningsorder,  behövsräkningar,  tidsrapportering  för 
produktion, tillverkningsorder samt vid registrering av personal, maskiner, verktyg 
och operationer.
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• Order/Lager/Inköp,  Denna  modul  tillhandahåller  information  om  lagervaror  och 
beställningsartiklar.  Vidare  finns  det  funktioner  för  orderregistrering, 
reskontrakontroll, prissystem, lagervärde, statistik med mera.

• Projekthantering,  Denna  modul  innehåller  stödfunktioner  för  företag  som arbetar 
med projekt eller i projektform.

• Redovisning,  Denna  modul  hanterar  konton,  objekt  och  avdelningar  som  kan 
användas som kostnadsbärare och kostnadsställen. I modulen finns konteringsmallar, 
koder för skattedeklaration, verifikationslistor samt felrättningsmöjligheter.

Figur 4.1: Grundmoduler i affärssystemet Pyramid

I  Lindegren  et  al.  (2004)  intervjuas  Torsten  Lundberg,  marknadschef  på  Unikum.  I  denna 
intervju uttrycker han att en avgörande faktor för en lyckad implementation av affärssystem 
inte  är  det  antal  anställda  som  organisationen  har  utan  snarare  hur  pass  komplicerade 
organisationens processer är. Vidare påstår han att affärssystemet Pyramid är billigare än dess 
konkurrenter. Han menar att den största skillnaden mellan Unikum och andra leverantörer av 
affärssystem är de investeringar i extra konsulttjänster som kunder till andra system behöver 
göra . (Lindegren et al., 2004). 
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I  samma intervju beskriver  Torsten  Lundberg  att  anpassningar  av systemet  sker  utifrån  de 
moduler som kunden väljer att implementera. Dessa anpassningar görs främst av återförsäljare 
och kunder. Torsten Lundberg beskriver hur kunder har tillgång till kostnadsfri telefonsupport 
samt även en fri uppgradering per år. Han poängterar att ett stort problem vid utbildning är att 
användarna inte vill lära sig systemet. När det är fallet  kan det finnas en dålig förankring i 
organisationen.  Då  det  är  fallet  kan  kommunikationsproblem  uppstå  då  ledningen  saknar 
medvetenhet om hur arbetsuppgifterna genomförs på lägre nivåer. Utbildningsproblematiken 
kan även innebära en viss konflikt. Detta uttrycks som: Vems krav skall tillgodoses? De som 
använder affärssystemet eller kunden som betalar för systemet. (Lindegren et al., 2004). 
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4.2 Företagen

Mobergs Mekaniska AB är ett familjeföretag som grundades av Arne Moberg 1961. Företaget 
har idag utvecklats inom tre verksamhetsgrenar och är uppdelat i två bolag (härefter Mobergs). 
Mobergs  Mekaniska  AB  tillverkar  legodelar  i  korta  serier.  I  detta  bolag  ingår  även 
verksamhetsgrenen Mobergs Roco system som har en egen produkt för sophantering. Mobergs 
processkontroll AB har agenturverksamhet och importerar maskiner. All verksamhet är baserad 
i Malmö. Företaget implementerade affärssystemet Pyramid 2005. Affärssystemet valdes bland 
annat för att det var billigare än andra system. Idag har Mobergs 8 licenser. De uppgifter som 
nu utförs i Pyramid sköttes tidigare manuellt. Informanten Fredrik Moberg är VD på Mobergs 
Mekaniska AB samt på Mobergs Processkontroll AB.

Landora Färgindustri  AB (härefter  Landora)  i  Landskrona tillverkar  färg som säljs  på den 
svenska marknaden. 1996 implementerades affärssystemet Pyramid och idag har företaget 15 
användarlicenser. Valet av affärssystemet grundades på det förhållandevis låga priset och på 
att Pyramid var ett etablerat affärssystem. De uppgifter som nu utförs i Pyramid sköttes tidigare 
manuellt. Informanten Peter Manderius är VD på Landora. 

I Tabell 4.1 ges en översiktlig bild av företagen.

Tabell 4.1: Företagen

Ikaros AB (härefter Ikaros) är ett företag som specialiserar sig på att sälja totallösningar inom 
kemi och sanering. Ikaros startades upp 1994 av den nuvarande VD:n Johannes Efstratiadis, 
hans bror och en gemensam vän. Ikaros är ett renodlat handelsbolag. Ikaros har 40 anställda 
och  har  kontor  i  Malmö,  Stockholm,  Göteborg,  Norge,  Finland  och  Polen.  Företaget 
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Företag Roll Företagstyp Bransch

VD 17 13  Tillverkande företag Verkstad

VD 26 70  Tillverkande företag Färg

VD 40 120  Handelsföretag

VD 36 50  Tillverkande företag Hårprodukter

Informant Antal 
anställda 

Omsättning i 
miljoner 

 Mobergs Fredrik 
Moberg 

 Landora Peter 
Manderius 

 Ikaros Johannes 
Efstratiadis 

Kemisanering

 Laperle Anders 
Ohlsson 
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implementerade Pyramid 2004 och har idag cirka 30 licenser. De uppgifter som nu utförs i 
Pyramid  sköttes  tidigare  till  viss  del  manuellt  och  till  viss  del  i  Magenta  ekonomisystem. 
Pyramid valdes bland annat för att kunna hantera en växande verksamhet och möta krav från 
kunder. Informanten Johannes Efstratiadis är VD på Ikaros.

Laperle  Haircare  AB (härefter  Laperle)  producerar  hårprodukter  till  den  professionella 
frisörmarknaden. Företaget bildades som ett familjeföretag av ett gift par 1987. Företaget är 
baserat i Landskrona. Laperle införde Pyramid 1999 och har idag ca. 6 licenser. De uppgifter 
som idag sköts i Pyramid sköttes tidigare i huvudsak manuellt. Informanten Anders Ohlsson är 
VD på Laperle.

 I Tabell 4.2 ges en översiktlig bild av affärssystem på företagen. 

Tabell 4.2: Affärssystem på företag

4.3 Operativa konsekvenser 

I samtliga undersökta företag har affärssystemet påverkat det dagliga arbetet.  Informanterna 
nämnde  ett  rad  olika  aktiviteter  i  det  dagliga  arbetet  som  har  förbättrats,  däribland 
produktionsplanering,  kassaflöde,  materialplanering,  fakturering,  inköp  och  lagerhållning. 
Informanten FM på Mobergs beskriver att systemet har underlättat det administrativa arbetet 
med  att  hålla  reda  på  arbetstimmar  och  därmed  prissättning  genom  det  automatiserade 
tidsstämplingssystemet och genom att varje tillverkad artikel hanteras separat i systemet. 

Magnusson & Olsson (2008) argumenterar  för hur affärssystem påverkar  effektivisering av 
verksamhetsprocesser.  Detta  överstämmer  med  den  generella  uppfattning  som  alla 
informanterna hade om hur de olika aktiviteterna och det dagliga arbetet numera görs på ett 
snabbare och effektivare sätt än tidigare. 
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Företag Bildades Tidigare system Familjeföretag

Mobergs 1961 Manuellt 2005 8 Ja

Landora 1983 Manuellt 1994-1996 15 Ja

Ikaros 1991 2004 30-tal

Laperle 1987 Manuellt 1999 6

 Införandeår 
affärssystem

Antal 
licenser

Magenta 
ekonomisystem

Bildades och drivs av 
två bröder och 

gemensam bekant

Bildades av makar. 
Nuvarande VD utanför 

familjen
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Informanten PM på Landora menade att produktlivscykeln påverkats av affärssystemet. Han 
förklarade att tack vare att informationsunderlaget hade förbättras blev statistik över försäljning 
och  lagerstatus  tillgänglig,  vilket  leder  till  en  snabbare  beslutsprocess.  På  handelsföretaget 
Ikaros hade den närmaste motsvarigheten som ett handelsföretag har till en produktlivscykel, 
artikelhanteringen, förbättrats med hjälp av ett utökat statistiskt underlag. Informanten JE på 
Ikaros förklarade att affärssystemet visar vilka artiklar som säljer bäst respektive sämst, vilket 
ger underlag till beslut för att bestämma vilka artiklar som skall köpas in för att säljas vidare. 
Detta är konkreta exempel på hur tillgång till information kan användas för underlag till beslut, 
någonting som beskrivs i Davenport (1998) och Magnusson & Olsson (2008).

I Tabell 4.3 ges en översiktlig bild av operativa konsekvenser. 

Tabell 4.3: Operativa konsekvenser

4.4 Konsekvenser för ledning

När det gäller konsekvenser för ledning och styrning så har alla undersökta företag förbättrat 
sin  ekonomiska  styrning  efter  införandet  av Pyramid.  En viktig  orsak till  detta  anges  vara 
tillgång till  mer omfattande,  korrekt och uppdaterad information.  Det finns ett behov av att 
bearbeta  en  större  mängd  av  information  för  att  styra  och  samordna  organisationen,  vilket 
Galbraith  (1974)  ansåg  kunde  göras  genom implementering  av  informationssystem.  Enligt 
Shang & Seddon (2002) underlättas den ekonomiska styrningen av insamlad och summerad 
information som affärssystemet tillhandahåller. 

Innan Pyramid  infördes  så  sköttes  ekonomihanteringen  manuellt  på Mobergs,  Landora och 
Laperle.  På  Ikaros  användes  tidigare  ett  ekonomisystem.  Då  det  systemet  inte  kunde 
kommunicera med andra system från kunder, leverantörer eller myndigheter så krävdes det att 
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 Företag

Inga förändringar

Mobergs Landora Ikaros Laperle

Det dagliga 
arbetet

Enklare att se 
leverantörsrelaterad 

information i 
produktionen.

Mindre förbättringar 
genomgående i hela 

organisationen. 
Bättre kassaflöde.

Konstant förändring 
och förbättring

Förbättrad 
överblick över 

råvaror

Produktlivscykel Informations-
underlaget har 

förbättras

Detaljerad statistik 
ger bättre översikt 
över vilka artiklar 

som går bra 
respektive dåligt.

Inga 
förändringar
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data  fördes  in  och  ut  ur  systemet  manuellt.  Funktionerna  i  Pyramid  för  att  exportera  och 
importera  data  har  underlättat  arbetet  markant.  Detta  är  ett  exempel  på  integration  av 
arbetsuppgifter som beskrivs av Congdem et al. (2005). Även om informanten JE på Ikaros inte 
specifikt  nämnde  effektivitet  som  en  avgörande  faktor  i  detta  fall,  menar  han  att  vissa 
arbetsuppgifter som tidigare var tidskrävande nu kan göras genom en knapptryckning.  

Informanterna  på  Landora,  Ikaros  och  Laperle  beskriver  att  rutiner  för  beslutsfattande  har 
utvecklats  till  det  bättre  som en följd  av införandet  av affärssystemet.  Informanten  AO på 
Laperle  beskrev  hur  processen  för  beslutsfattande  hade  blivit  snabbare.  Det  kan  bero  på 
tillgången  till  information  som  affärssystemet  tillhandahåller.  På  en  strategisk  nivå  kan 
information som tillhandahålls av affärssystemet ha en beslutsstödjande funktion (Davenport, 
1998;  Magnusson  &  Olsson,  2008).  Orsaken  till  att  rutiner  för  beslutsfattande  inte  hade 
utvecklats till det bättre på Mobergs var, enligt informanten, att de inte har haft tid att ”få kläm 
på” vissa delar av affärssystemet, någonting som ansågs kräva en del konsultinsatser.

Informanterna  på  tre  av  fyra  undersökta  företag,  Landora,  Ikaros  och  Laperle,  anger  att 
planeringen har underlättats av systemet. På Landora var det innan systemets införande 10-20 
stopp per  år  beroende  på  restnoteringar.  På  Laperle  hade  de  innan systemet  problem med 
restsituationer där emballaget kunde ta slut. På Ikaros har felinköp och spontaninköp minskat. 
Dessa exempel  är i  linje med Shang & Seddon (2002) som menar  att  ett  affärssystem kan 
medföra att tilldelning och kontroll av organisationens resurser förbättras. I Tabell 4.4 redogörs 
för konsekvenser för ledning. 

Tabell 4.4: Konsekvenser för ledning
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Företag

Planering Inget svar

Inga förändringar

Mobergs Landora Ikaros Laperle

Produktionsberedning 
har förbättrats 

Materialplanering har 
underlättats

Hjälper till att skapa 
rutiner för planering

Beslutfattande Har påverkas tack 
vare lättillgänglig 

data

Förenklat 
inköpsrutinerna

Snabbare 
beslutsfattande

Ekonomisk 
styrning

Ingen väsentlig 
skillnad

Enklare bevakning av 
krediter samt bättre 

överblick av kunders 
betalningsbeteende

Djupare och bredare 
ekonomisk 

rapportering ger 
förbättrad 

ekonomisk styrning

Effektivare 
ekonomisk 
styrning
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4.5 Organisatoriska konsekvenser

Det framkom tydligt i intervjuerna att systemet hade påverkat den interna kommunikationen på 
samtliga  undersökta  företag.  Informanten  FM  på  Mobergs  poängterar  att  innan  systemet 
infördes så var informationsbehandlingen ostrukturerad.  Denna brist på struktur skapade ett 
beroende  av  enskilda  individer  och  den  kunskap  som  de  besatt.  Idag  sker 
informationsbehandlingen genom affärssystemet. Beroendet av enskilda individers kunskap har 
minskat i och med de krav på dokumentation som systemet för med sig. Affärssystem påverkar 
informationsspridningen i organisationer (Shang & Seddon, 2002) vilket kan upplevas som en 
förbättring av kommunikationen mellan avdelningarna.  Detta kan även bero på att personer 
från olika avdelningar har tillgång till andra avdelningars information genom affärssystemet, 
vilket i sin tur ger ett bättre underlag till kommunikationen.

Ett  flertal  studier pekar på att  små och medelstora företag före implementation tenderar att 
avfärda  affärssystemet  som  en  central  punkt  för  organisatorisk  innovation  för  att  istället 
fokusera på den dagliga,  operativa  verksamheten  (Bounanno et  al.,  2005;  Tagliviani  et  al., 
2002; Esteves, 2009). I denna studie studeras inte inställningen hos små och medelstora företag 
inför  införandet  av  system.  Dock  är  det  anmärkningsvärt  att  informanterna  på  tre  av  de 
undersöta  företagen,  Mobergs,  Landora  och  Ikaros,  beskrivit  systemets  organisatoriska 
konsekvenserna som relativt omfattande. 

Informanten  PM på  Landora  påpekar  att  systemet  har  hjälpt  till  att  ge  anställda  en  bättre 
förståelse för helheten . Verksamhetsförståelse är något som enligt Shang & Seddon (2002) kan 
påverka organisationer på ett positivt sätt, vilket beror på en framväxt av ett gemensamt synsätt 
av verksamheten. Dessa observation överensstämmer med Khoumbati et al. (2006) studie om 
fördelar med affärssystem. 

Davenport (2004) menar att integrationsprocessen som krävs vid införande av ett affärssystem 
påverkar  organisationens  arbetssätt.  Detta  kan  i  sin  tur  fungera  som  en  drivkraft  för  en 
förändringsprocess. Informanterna på alla undersökta företag har beskrivit stora förändringar i 
arbetssätt. Dock har ingen av informanterna explicit kopplat detta till integrationsprocessen.

I tabell 4.5 redogörs för organisatoriska konsekvenser.

36



Affärssystem i små och medelstora företag Chiok & Wickman

Tabell 4.5: Organisatoriska konsekvenser
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 Företag Mobergs Landora Ikaros Laperle

 Arbetssätt

Osäker Inga förändringar Inga förändringar Inga förändringar

Arbetet sker mer 
självständigt. Enklare 
att hitta information. 
Minskat beroende på 

enskilda individer

Minskat beroende 
på enskilda 
individer

Säljorganisationen 
har ändrat sitt 

arbetssätt. 
Orderhantering har 

underlättats. 
Minskat beroende 

på enskilda 
individer

Stora 
genomgående 
förändringar. 

Minskat 
beroende på 

enskilda individer

 Relationer mellan   
      avdelningar

Är inte avhängigt av 
affärssystemet

Ökat förståelsen 
av det 

gemensamma 
arbetet.

Förbättrat 
kommunikation 

mellan avdelningar

Stora 
genomgående 
förändringar 

 Organisations- 
struktur 

(arbetsfördelning)

Intern 
kommunikation

Underlättat 
kommunikationen i 

projekt

Gjort det lättare att 
nå information

Förenklat den 
interna 

kommunikationen

Förenklat 
kommunikationen
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4.6 Strategiska konsekvenser

Affärssystemet  har  fått  konsekvenser  för  relationen  med  externa  aktörer  på  tre  av  de  fyra 
undersökta  företagen,  Landora,  Ikaros  och  Laperle.  Denna  påverkan  har  skett  inom  olika 
områden. Informanten AO på Laperle beskrev att relationen med banken hade förbättrats. Han 
menade  att  banken  gillade  den  ordning  som  systemet  förde  med  sig.  Informanten  JE  på 
handelsföretaget Ikaros nämnde att systemet har gett möjligheter till att ställa tydligare krav på 
leverantörer. Vad det gäller affärssystemets påverkan på kundrelationer menar alla informanter 
att relationer med kunder har påverkats i positiv riktning. På Laperle har kunduppföljningen 
blivit effektivare. På handelsföretaget Ikaros betonar informanten JE hur kundhanteringen har 
blivit mer dynamisk. Detta ligger i linje med Davenport et al.  (2004) som menar att extern 
integration med aktörer såsom kunder, leverantörer eller affärspartners är en orsak till att införa 
ett affärssystem. 

I Tabell 4.6 redogörs för strategiska konsekvenser. 

Tabell 4.6: Strategiska konsekvenser

38

 Företag

Kundrelationer

Inga förändringar

Mobergs Landora Ikaros Laperle

Förenklad 
kommunikation med 

kunder

Finns inga glapp i 
kundrelationer

Bättre kontroll på 
aktiviteter mellan 

säljare och kunder

Effektivare 
uppföljning 
gentemot 
kunder

Leverantörer 
och övriga 

intressenter

Bättre 
beställningsunderlag 

gentemot 
leverantörer

Möjlighet att ställa 
tydligare krav mot 

leverantörer. 
Snabbare 

rapportering till 
banken. 

Bättre 
överblick av 

bankrelationer
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4.7 Övriga iakttagelser

4.7.1 Förberedelser

Enligt  Snider  et  al.  (2007)  kan  små  och  medelstora  företag  omöjligtvis  förbereda 
implementationen av affärssystemet på ett sådant sätt att framgång kan garanteras. Adam & 
O’Doherty (2000) menar att ett affärssystemprojekt kan vara framgångsrikt även om företaget 
inte satsar stora resurser. Vår undersökning tyder ändå på att de som satsat mer resurser i tid 
och pengar, bland annat på utbildning och konsulttimmar, får ett bättre utfall.

Tagliviani et al. (2002) menar att valet av affärssystem i små och medelstora företag sällan 
styrs av noggranna analyser av företagens behov och möjligheter, utan snarare styrs av faktorer 
utanför verksamheten. Detta stämmer väl överens med vår studie. På tre av fyra undersökta 
företag, Mobergs, Ikaros och Laperle, uppfattar vi det som att valet av system mer har handlat 
om referenser från andra eller  om personkemi mellan systemleverantör  och företagsledning 
snarare än noggranna analyser. Undantaget är Landora som tog hjälp av en extern konsult för 
att tydligt formulera en kravspecifikation som sedan låg till grund för val av systemleverantör. 

4.7.2 Användning av systemet

I övriga undersökta företag Davenport et al. (2004) menar att även i de fall där organisationer 
inte förespråkar design av nya verksamhetsprocesser kommer de att ständigt behöva finjustera 
och  förbättra  sina  verksamhetsprocesser.  Ett  exempel  på  detta  har  kunnat  identifieras  på 
handelsföretaget  Ikaros  där  informanten  JE  beskriver  konstanta  "förändringar  och 
förbättringar" på alla avdelningar och i deras relation till affärssystemet.

Esteves (2009) hävdar att för att kunna realisera potentiella fördelar av affärssystem i små och 
medelstora företag, behövs det en långsiktig vision med användandet av affärssystemet. Dessa 
fördelar uppstår under olika faser i affärssystemets livscykel. Av de företag som undersökts i 
denna studie uppfattar vi att två av de undersökta företagen, Ikaros och Landora, kan anses ha 
en långsiktig vision med användandet av affärssystemet. Informanten JE på handelsföretaget 
Ikaros  uttrycker  att  systemet  kommer  att  kunna  användas  tills  företaget  har  flera  hundra 
miljoner i omsättning om rätt anpassning sker. Informanten PM på Landora uttrycker sin bild 
av hur systemet kommer att fungera i framtiden. Informanten beskriver även den diskussion 
som har funnits inom företaget om vad som skulle göra att de bytte system. 
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4.7.3 Anpassning av systemet

Hos Mobergs, Landora och Ikaros uttryckte informanterna önskemål om att ytterligare anpassa 
affärssystemet.  Davenport  (1998)  och  Magnusson  &  Olsson  (2008)  argumenterar  för  att 
organisationer måste välja mellan att antingen förändra sin verksamhet eller acceptera att vissa 
anpassningar  inte  kan  göras,  vilket  betyder  att  systemet  inte  kan  stödja  vissa 
verksamhetsprocesser. Intervjuernas syfte var inte att kvantifiera mängden av förändringar som 
organisationer hade genomfört.  Emellertid tolkade vi det som att informanterna i regel hade 
förväntat sig att affärssystemet skulle kunna vara mer anpassningsbart och att de inte skulle 
behöva ändra mycket på sina arbetsrutiner och verksamhetsprocesser. 

Systemet anses vara svårt att anpassa utan hjälp utifrån. Inget av företagen har lyckats anpassa 
systemet  i  någon  större  omfattning  utan  hjälp  utifrån.  Med  hjälp  utifrån  beskrev  JE  på 
handelsföretaget Ikaros att systemet i huvudsak gick att anpassa till uppkomna behov. Från JE:s 
sida  formulerades  kritik  mot  att  Unikum uppdaterade  Pyramid  alldeles  för  sällan.  FM  på 
Mobergs menade att  Pyramid  inte var anpassat till  och var svårt  att  fullt  anpassa till  deras 
situation  med  två  bolag  med  tre  verksamheter  till  ett  system.  Till  exempel  påpekade 
informanten FM på Mobergs att affärssystemet hade förkortat faktureringstiden, men att det 
fortfarande fanns ett glapp mellan faktureringar och leveranser eftersom de inte kunde anpassa 
systemets arbetstidsredovisning.

Informanten  PM på  Landora  menade  att  de  är  "slavar  under  systemet",  någonting  som vi 
förstod som att de i ett flertal fall har valt att anpassa verksamheten efter systemet. Vi tolkar 
ovanstående  som  att  systemet  anses  vara  mer  anpassningsbart  till  verksamheter  vars 
verksamhetsprocesser tydligt stöds av systemet. Med detta menas att affärssystemet Pyramid är 
anpassat för att passa i flera olika sorters företag, men inte speciellt anpassat till någon specifik 
verksamhet. Ändringar som informanterna beskriver att företagen vill göra i systemet är delvis 
beroende  på  affärssystemets  egenskaper  och  även  beroende  av  externa  faktorer  såsom 
kompatibilitet med standardmjukvara från Microsoft.

4.7.4 Synen på systemet

Hedman et al. (2009) anser att affärssystemprojekt inte bör ses som teknikprojekt utan snarare 
som helhetsprojekt som påverkar organiseringen av människors arbete. På ett av de undersökta 
företagen,  Laperle,  uppfattar  vi  att  informanten  i  lägre grad beskriver  affärssystemprojektet 
som ett helhetsprojekt än vad informanterna på övriga undersökta företag gör. Laperle är också 
det företag där informanten anger att de har mest problem med systemet. 

Någonting som vi finner anmärkningsvärt är den negativa beskrivning av till viss del systemet 
men  främst  av  den  enskilda  systemleverantör  som  presenterades  av  informanten  AO  på 
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Laperle. Detta företag har verksamhetsprocesser som kan antas likna de som finns på Landora. 
Dessa två företag har använt  sig av samma systemleverantör,  samma individ  till  och med. 
Skillnaden när det gäller vilka konsekvenser affärssystemet har haft på dessa olika företag är 
stor. En möjlig orsak är det stöd som Landora fick från externa konsulter med kravspecifikation 
inför  systemvalet.  En ytterligare  förklaring  är  den omfattande  investering  i  utbildning  som 
genomfördes på Landora. En tredje möjlig förklaring är den som fördes fram av informanten 
AO, att det helt enkelt handlar om personkemi. 

4.7.5 Systemets kostnader

I  en  intervju  i  en  kandidatuppsats  från  Lunds  Universitet  menar  Torsten  Lundberg, 
marknadschefen på Unikum, att den största skillnaden mellan Unikum och andra leverantörer 
av affärssystem är de investeringar i extra konsulttjänster som kunder till andra system behöver 
göra (Lindegren et al., 2004). Laperle är det enda företaget som inte har använt sig av extra 
konsulttjänster i någon större omfattning. Orsaken till detta är inte att systemet fungerar väl och 
är väl anpassat till verksamhetsprocesserna på Laperle. Laperle är snarare det företag som har 
haft störst problem med systemet. Tre av de fyra företagen i studien, Mobergs, Landora och 
Ikaros, har haft relativt stora kostnader i extra konsulttjänster efter implementation av systemet. 
Informanten JE på handelsföretaget Ikaros menade att kostnaden för licenser och programmet i 
sig var en "piss i Mississippi" i jämförelse med kostnaderna för de extra konsulttjänster de hade 
använt sig av. 
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5 Slutsatser 

Frågeställningen i denna studie har varit  att  redogöra för vilka konsekvenser införande och 
användning av affärssystem har i små och medelstora företag. Därmed har studiens huvudsyfte 
varit att  identifiera dessa konsekvenser. Genom analysen av det empiriska materialet  har vi 
kunna identifiera konsekvenser inom följande områden: 

• Operativa konsekvenser, inom det dagliga arbetet och i produktlivscykel.

• Konsekvenser för ledning, vad det gäller planeringen, beslutfattande och även den 
ekonomiska styrningen.

• Organisatoriska  konsekvenser,  i  relationer  mellan  avdelningar,  den  interna 
kommunikationen, arbetssätt och organisationsstruktur.

• Strategiska konsekvenser, inom relationen med kunden och övriga intressenter. 

Ytterligare ett syfte med denna studie har varit att tillhandahålla ett ramverk för analys av dessa 
konsekvenser.  Med hjälp  av uppsatsens  teoretiska  utgångspunkt  har  ett  ramverk  för  analys 
utvecklats.

Alla faktorer i studiens ramverk har inte kunnat urskiljas i varje enskilt företag som ingick i den 
empiriska undersökningen, dock är de flesta av dessa faktorer representerade i varje företag. 
Vidare har vi även konstaterat  att  anpassning av affärssystemet  pågår fortlöpande,  även ett 
flertal  år  efter  implementering  av  systemet.  Därför  är  konsekvenser  av  användning  av 
affärssystem inte statiska. Affärssystemets påverkan på organisationen utvecklas och förändras 
över tid. Det gör att systemet påverkar organisationen på olika sätt, vid olika tidspunkter.

Litteraturen  beskriver  att  valet  av system sällan  styrs  av noggranna  analyser.  På tre  av de 
undersökta företagen uppfattar vi det som att valet av system har gjorts efter referenser från 
tredje part eller om personkemi mellan systemleverantör och företagsledning snarare än om 
noggranna analyser. Vi finner det anmärkningsvärt att beslut som kan få stora följder för ett 
företag en lång tid efter beslutet till stor del grundar sig på informella faktorer. Vidare visar den 
empiriska undersökningen att finns indikationer på att de som har satsat mer resurser i tid och 
pengar, bland annat på utbildning och konsulttimmar, sammantaget fått ett mer positivt utfall 
vad gäller konsekvenser av införande och användande av systemet.

Det  finns  inga  garantier  på att  tillgång  till  information  genom användning av affärssystem 
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kommer att medföra en automatisk förbättring av organisationen. I den empiriska studien har 
två företag liknande verksamhet och samma affärssystem. Dessa två företag har fått två olika 
utfall trots att de har använt sig av exakt samma systemleverantör. Således är det svårt att dra 
några generella slutsatser för att kunna påstå att införande av affärssystem har förutbestämda 
konsekvenser. Resultatet av denna studie visar att användning av affärssystem kan påverka en 
organisation inom de faktorer som återfinns i ramverket.

5.1 Studiens begränsningar 

Användning av ramverket har i stort sätt underlättat studiens syfte. Studien använder sig av ett 
antal faktorer för att genomföra den empiriska undersökningen. Utveckling av ramverket har 
syftat till att skapa ett mångsidigt, enkelt och övergripande ramverk. Även om intervjuguiden 
innehåller frågor som öppnar upp för informanterna att nämna konsekvenser av affärssystemet 
som inte faller in under ramverkets förändringsområden, anser vi att användning av ramverket 
medför en viss begränsning i denna uppsats. Detta då dessa potentiella förändringsområden inte 
explicit berörs. 

Denna studie har haft ett fokus på tillverkande små och medelstora företag. Under studiens 
gång visade sig att ett av de företag som hade tackat ja till att bli intervjuade, inte hade den 
tillverkning som vi initialt uppfattat att de hade. Istället var de uteslutande ett handelsföretag. 
Skillnaden i företagstyp, mellan tillverkande företag och handelsföretag, och påverkan därav, 
har funnits i åtanke vid analysen av empiriskt material.

5.2 Förslag till framtida forskning

Vad det gäller handelsföretaget, har vi fått intrycket att företaget uttrycker sig i mer positiva 
ordalag  om  affärssystemet  än  de  tillverkningsföretag  som ingick  i  studien.  Dessutom  har 
företaget haft en stark tillväxt de senaste åren. Vi bedömer att det vore intressant att närmare 
bedöma affärssystemets roll i företagets tillväxt.

Denna studie har fokuserat på små och medelstora företag med tyngdpunkten på tillverkande 
företag.  Undersökningen  och  litteraturen  ger  oss  indikationer  att  den  företagstyp  som  ett 
affärssystem används inom påverkar de konsekvenser som det ger. Vi menar att det skulle vara 
av intresse att utföra studier på företag med annan företagstyp, såsom tjänsteföretag. Fokus i 
denna  studie  har  legat  på  ett  enskilt  affärssystem.  En  komparativ  studie  mellan  olika 
affärssystem och dess konsekvenser skulle också vara av intresse, vilket skulle kunna göras 
med hjälp av ramverket som utvecklats i denna studie.
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide

Inledande frågor 

Berätta lite kort om företaget och din roll på företaget? 

Hur sköttes tidigare de uppgifter som nu sköts av affärssystemet? 

Hur gick det till när ni valde just Pyramid Business Studio? 

När infördes systemet? 

Vilka moduler av affärssystemet Pyramid Business Studio använder ni er av? 

Hur har ni modifierat systemet? 

Hur många användarlicenser har ni? 

Hur har utbildning om systemet internt sett ut? 

Konsekvenser för ledning och planering 

Hur har rutiner för beslutsfattande på företaget förändrats efter  systemet  infördes? Vilka av 
dessa förändringar uppfattar du beror på systemet? 

Hur har den ekonomiska styrningen förändrats efter införandet av systemet? Vilka av dessa 
förändringar uppfattar du beror på systemet? 

Strategiska konsekvenser 

Hur  har  era  kundrelationer  förändrats  efter  systemet  infördes?  Vilka  av  dessa  förändringar 
uppfattar du beror på systemet? 

Hur  har  era  relationer  med  leverantörer  och  eventuella  övriga  intressenter  förändrats  efter 
systemet infördes? Vilka av dessa förändringar uppfattar du beror på systemet? 

Organisatoriska konsekvenser 

Vilka övergripande förändringar i arbetssätt har skett sedan införandet av systemet? Vilka av 
dessa förändringar uppfattar du beror på systemet? 
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På vilket sätt har samarbetet mellan olika avdelningar i företaget förändrats sedan införandet av 
systemet? Vilka av dessa förändringar uppfattar du beror på systemet? 

Vilka  förändringar  av  organisationsstruktur  och  arbetsfördelning  har  skett  sedan  systemet 
infördes. Vilka av dessa förändringar uppfattar du beror på systemet? 

Hur har den interna kommunikationen förändrats efter införandet av systemet? Vilka av dessa 
förändringar uppfattar du beror på systemet? 

Operativa konsekvenser 

Vilka förändringar har skett i det dagliga arbetet på operativ nivå sedan införandet av systemet? 
Vilka av dessa förändringar uppfattar du beror på systemet? 

Hur har produktlivscykeln, alltså produktens livscykel från utveckling genom försäljning till 
avveckling, förändrats efter införandet av affärssystemet. Vilken roll uppfattar du att systemet 
har i denna förändring? 

Avslutande frågor 

Vilka oväntade positiva förändringar har systemet fört med sig? 

Vilka oväntade negativa förändringar har systemet fört med sig? 

Har systemet utvärderats efter införandet? Vem/vilka har i så fall utvärderat systemet och vad 
blev resultatet av utvärderingen? 

Har systemet medfört några stora förändringar som inte har berörts i tidigare frågor? Vilka är 
det i så fall? 

Om ni kunde börja om från början, vad skulle ni göra annorlunda? 
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Bilaga 2 Transkribering - Fredrik Moberg - VD på Mobergs Mekaniska AB 

S = Silvia Chiok 

FM = Fredrik Moberg 

A = Alf Wickman 

A: Vi är väldigt tacksamma för att du ställer upp.

FM: Jag ska svara på frågorna också. Vi är ju många som jobbar med systemet. Jag kan ju inte 
detaljerna heller om det men... 

A: Nej men det är inte på den nivån som vi kommer att hålla det. Här är de frågor som vi 
kommer ställa så du får en överblick av vad vi håller på med så att säga. Vi har ju så 
klart  studerat  ert  företag det vi  har kunnat på Internet  och så men skulle  du kunna 
berätta lite kort om dig själv och den roll du har här på företaget? 

FM: I grund och botten är det ju ett familjeföretag som min far startade. Det är startat som en 
mekanisk verkstad i Lund. Och sen har vi legat här i Malmö i 30 år. Och utvecklat det vidare. 
Jobbat  med  lite  egna  produkter  och  även  i  ett  systerbolag  som  bedriver  handel  med 
agenturverksamhet, importerar maskiner och säljer vidare. Så vi är två företag i huset som det 
ser ut nu men tre affärsområden kan man kalla det.  Och dom affärsområdena skiljer sig åt 
ganska så väsentligt vad det gäller marknadsinriktning. 

Det är maskiner  och mekanisk tillverkning i  det  ena och det andra är  en egen produkt för 
sophantering där vi vänder oss mot bygg- och fastighetsmarknaden. Och har ju lite intresse av 
att försöka exportera det också. 

S: Det är stora planer 

FM: Ja det är en unik produkt så att vi ser att det finns behov på många marknader för det här. 

S: Jag läste någonstans att ni håller på att installera det på Victoria park. 

FM: Ja det gör vi ja. Och vi håller på med i Danmark också som första utanför landet. Det är 
inte så långt bort men vi börjar ändå känna att vi kan göra mer nytta i andra länder till och med. 
Och sen det tredje är ju agenturbaserat,  trading, vi importerar maskiner och säljer vidare på 
Svenska marknaden. 

A: Handlar det om Moberg processkontroll? 

FM: Ja, så det är ett bolag separat. Men vi jobbar ju som en enhet och alla i samma gäng. Alla 

46



Affärssystem i små och medelstora företag Chiok & Wickman

är till och med anställda i ett bolag. Men processkontroll sysselsätter väl ungefär två personer 
och omsätter cirka 6 miljoner men det är samma gäng här. Vi fördelar ju resurserna internt här. 
Lite  är  väl  det  som  är  synergierna  för  våra  tre  affärsområden.  Samma  folk,  lokaler  och 
maskiner som vi använder. Så kan vi jämna ut lite toppar och dalar lite vilket är bra i sådana 
här tider. 

Och de här agenturerna det är produktionsövervakning. Kvalitetskontroll där vi plockar bort 
främmande föremål. Vi hittar glas i kyckling till exempel. Vi plockar bort plåt ur PET-flaskor 
så  det  är  både inom återvinningssammanhang  och inom livsmedel  då  där  man vill  skydda 
konsument. 

S: Mycket intressant 

S: Ni använder er av Pyramid Business studio, Vilka moduler av systemet använder ni er 
av? 

FM: Hela redovisningsdelen. Grundpaket, och sen har vi ju tidsstämpling, vi har inte MPS-
system. Utan vi har gjort en enklare variant av det. Eftersom vi inte har några återkommande 
produkter. Det är legotillverkning och även legotillverkningen är sällan återkommande på det 
vi gör i utvecklingsprojekt. Och vi har så kort framförhållning så vi har inte heller någon riktig 
nytta med att planera resurser för vi vet bara vad vi gör en vecka eller två framåt. Så MPS-
delen behöver vi ju inte riktigt, utan vad vi behöver det är mer efterkalkylsdelen av ett MPS. 
det vill säga tider och material. 

S: Ni arbetar i projekt så varje projekt är unikt i sig? 

FM: Ja det är det. Och vi lagerhåller inget nämnvärt. Det kan ju bli för vår egen produkt om 
den kommer igång och det blir lite kontinuitet i den så kan man tänka sig att det är mer befogat 
med ett MPS-system med tanke på lagerhantering och produkter och sånt här. 

S: När ni installerade systemet har ni modifierat någonting i systemet. 

FM: Jag tror att det som är modifierat det är att vi är två företag för det var inte pyramid bra på. 
Man kan ju inte ha två företag i ett affärssystem när det gäller redovisning. Det är ju ganska 
självklart  att  man  måste  hålla  isär  bokföringen.  Men när  det  gäller  CRM-delen  och  andra 
register så vill vi j ha det gemensamt. Kunderna kan ju ha intresse av alla tre produkterna eller 
två av tre så på säljsidan och innan de blir kunder så vet vi ju inte vilket bolag de tillhör när vi 
bearbetar dom. 99% eller 95% men vissa kunder är aktiva i båda bolagen. Inte så många. Där 
var lite krux och där fick dom göra någon koppling så registren blir delade. Och det är väl en 
specialanpassning.  Och  då  började  vi  med  att  dela  kontaktregistret.  Den  delade  man 
kundregistret. Sedan börjar man dela aktivitetsregistret. Och sen märkte vi att. Det är ju så att 
när man specialanpassar någonting så blir det andra brister. Och då märkte vi att vi kunde inte 
få in aktiviteterna. Då kom dom i fel bolag och det är ju inte så bra beroende på vilket bolag 
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man loggade in i så såg man inte alla aktiviteter, likadant med kunder. Loggade man in i ena 
bolaget så såg man bara hälften och det är ju inte så bra. Så det är väl en specialanpassning vi 
har gjort. Annars har vi försökt att undvika det. 

S: Jag har en fråga, När infördes systemet. 

FM: Tror det är fyra år sedan ungefär. 

A: Hur gjorde ni er utvärdering innan ni valde system. 

FM: Inte så tekniskt för det är svårt att utvärdera innan man har provat egentligen. Det är ju 
dilemmat. Vi försökte ju lyssna lite på referenser. Andra som hade det. Och vi bedömde att 
pyramid var fördelaktigt då man hade alla modulerna i en programvara. Alternativet för oss var 
väl att behålla SPCS som vi hade och uppgradera det i en större version och komplettera det 
med ett separat CRM-system. Typ Lundalogik eller något sådant bara i CRM-delen. Och ett 
separat  MPS- eller  tid.  Det finns något sånt,  system Andersson,  ett  sådant som är bara för 
tidsregistrering. I så fall hade vi haft tre helt skilda program och plattformar med gränssnitt och 
allt vad det innebär. Det ville vi inte heller för vi hade inte så mycket.., vår egen personal var 
väl inte så himla IT-mogen. Och hög medelålder, nog går den biten att utbilda men tre system 
när vi hade folk som knappt ville lära sig ett. Så det spelade in att vi valde Pyramid. Har vi väl 
lärt  oss  hur  deras  studier  ser  ut  och deras  urval  eller  vad det  nu är  så  ser  det  likadant  ut 
oberoende om det är artiklar, tider eller presumtiva kunder. Så det är väl en stor anledning att 
Pyramid var väl det enda som hade allt. Ja det finns vär fler men de är nog betydligt större och 
dyrare. 

Och så lanserade de ju också sin small business eller vad de kallade det. De gjorde ett rabatterat 
paket för småföretag. Så tidigare hade vi väl känt att Pyramid var kanske för stort och dyrt för 
oss men så tog de fram en med halverat pris om man var färre än sju användare. Och nu så 
känns det bra. Det är ju ett system att växa i. Bättre att ta ett lite för stort som man kan bygga 
vidare på. 

A: Hur många användare av systemet är ni? 

FM: Vi är sju användare plus verkstaden. [Visar bild på Ledningsgrupp] Ja precis, Han är inte 
anställd, han är extern konsult och jobbar halvtid för oss. Men de andra sju sitter ju som varsin 
användare plus att vi då har två terminaler i verkstaden. En för in- och utleveranser, en för 
tidsstämpling. Men om de räknas som fulla användare det vet jag inte. 

S: Har de en varsin inloggning 

FM: Nej det är en generell  sådan här verkstadsinloggning. Så är det bara en ren sådan här 
tidsstämplingsdator och den tror jag inte räknas riktigt som användare. Och den andra är för att 
sköta in- och utleveranser och beställningar till underleverantörer som går till verkstaden då. 
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S [Pekar på bild på verkstadschefen Håkan Mårtensson] Tar han hand om det, Håkan? 

FM: Ja så har vi någon i verkstaden som håller i leveranserna som sköter det arbetet. 

S:  Vi  kan  gå  vidare  till  konsekvenserna  för  planering  och  styrning  av  företaget  har 
påverkats. Och det är ju mycket ditt arbete. Beslutsfattade, har beslutsfattande, hur du 
fattar beslut, planerar, förändrats de senaste åren eller efter systemet. 

FM: Efter systemet?, Nej. Kan jag inte påstå egentligen. Jag tycker inte vi har kommit så långt 
som vi väntat oss. Men det kanske beror mycket på oss själva, att vi inte har haft tid. Att ta 
fram de rapporterna alltså vi har inte mycket.  Ja till  viss del. Men inte redovisningsmässigt 
resultat.  Utan där  har  vi  inte  mycket  mer  idag än vad vi  hade innan med liksom normala 
resultat, balans och försäljningsrapporter. Så det här integrerade med säljet, offerter och sånt 
här har vi inte riktigt fått kläm på. Det kräver rätt så mycket konsulthjälp att få till det som vi 
vill ha det. 

A:Så egentligen då, den ekonomiska styrningen har alltså inte förändrats heller? 

FM: Nej, det kan man nog säga. Eller  det är klart  att  den har förändrats men det är  ingen 
väsentlig  skillnad  på  ekonomiska  styrningen  utan...  det  är  klart  vad  innefattar  ekonomiska 
styrningen?  Det  har  ju  blivit  enklare  med  produktionsberedning,  beställningar,  artiklar, 
återkommande jobb. Den biten hade vi ju inte alls datoriserad innan. Nu tänker jag mer på 
resultatenheter och där har vi inte kommit vidare egentligen. Det beror ju på oss ocgh att det 
kräver konsultinsatser för att få till det så som vi vill ha det. 

A: Jag tänkte gå in på de mer strategiska konsekvenserna. Era kundrelationer, har de 
förändrats sedan systemet infördes? 

FM: Ja det får man fråga kunderna men vi tycker att det är enklare för att vi ser ju allt. Allt 
finns samlat på en kund. Innan var det ja. Vi hade inte så mycket säljare heller så då var det ok 
att ha ett register som en kom åt. Men nu kommer alla åt och ser vad alla har sagt, ser mailen 
och offerterna. Det är ju en stor hjälp. För vi är kanske tre-fyra stycken, fyra-fem till och med, 
som har de här kontakterna. Kunderna ringer in och frågar och är någon borta sjuk kan vi gå in 
direkt och se. Så säljstödet har hjälpt oss. 

S: Har relationer med leverantörer och eventuellt andra intressen som leverantörer? 

FM: Inte relationen men kanske att man har lättare att hitta dokument och sånt man försöker 
samla allt på leverantörerna. Vi scannar in avtal och vi lägger sånt samlat på leverantörer. Så vi 
försöker använda Pyramid som utgångspunkt när vi söker efter någonting. Annars så är det en 
massa filstrukturer  som man ska hålla  reda på på servern och hitta  alla dokumenten där.  I 
Pyramid ligger allt placerat på kunden eller leverantören. Och det är ofta det man vet först, att 
det handlar om den kunden så går man in där. 
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S: Det är samlat 

FM: Ja. 

A: Nästa fråga, den är egentligen besvarat redan så vi behöver inte gå in på det

S: Jo. 

A: Ja de mer organisatoriska konsekvenserna som vi ska gå in på. Vilka övergripande 
förändringar i arbetssätt har ni sett sedan ni införde systemet? Har ni kunnat se några 
sådana? 

FM: Mm. Svårt att säga sådar. Det är väl egentligen samma sak., Enklare att hitta information. 
Arbetsflödet är väl ungefär det samma. Men det är lättare för någon att hoppa in när det är 
semester eller så. Som verkstadschefen som håller i alla de här snabba puckarna med order in 
och kundförfrågningar och planering mot personalen. Det fanns i princip bara i huvudet på en 
person innan. Då var det jobbigt vid semester för att  inte tala om sjukdom. Här är det  lite 
lättare. Nu finns ju beställningarna, ordrarna, underlagen i systemet. 

S: Har du överblick? 

FM: Det är lättare för någon annan att komma in. Det kunde vart mycket lättare egentligen. Det 
är fortfarande inte helt åtkomligt allting tycker jag. Men det har ju blivit bättre. Vi jämför ju 
bara med ett manuellt system. 

S: Ni är ju ett litet företag som har ett antal personer som sitter ju på det man skulle 
kunna kalla olika avdelningar på ett stort företag. På vilket sätt har samarbete mellan de 
olika personer som sitter olika funktioner förändrats? 

FM: Inget nämnvärt egentligen. Då vi är ett så litet företag så sker inte relationerna genom 
något affärssystem ändå plus att vi har ju blivit några fler sedan vi införskaffade systemet så vi 
kan inte riktigt jämföra.  Vi är ett par, tre man mer på kontoret än vi var innan vi skaffade 
systemet.  Som jobbar med konstruktion, försäljning, använder systemet aktivt med kalender 
och aktiviteter och allt vad det är. Så att jag tror att relationer mellan affärsområdena så kallat 
avdelningarna är inte avhängigt av affärssystemet. 

S: De här personerna som ni  anställde efter  systemet infördes.  Har nån koppling till 
systemet. De var inte resultat av att ni skapade systemet? 

FM: Nej, nej! 

S: Organisationsstrukturer, du har precis svarat att ni anställde ju flera personer. Har 
flera  saker  förändrat  när  det  gäller  organisation och hur ni  strukturerat  arbete eller 
lägger arbete ut på olika personer? 
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FM: Hur arbetsfördelningen är förändrad? 

S: Ja 

FM: Ja, jag har svårt att säga om det har med affärssystemet att göra eller företagets utveckling. 
Vi har utvecklats lite samtidigt. Vi har fått lite nya funktioner, avdelningar i företaget oavsett 
affärssystemet.  Så att  men det har ju underlättat  att  var och en kan plocka fram sina egna 
underlag och efterkalkyler på avdelningarna. Att man inte är lika beroende av en ekonom som 
sitter som spindeln i nätet och plockar fram uppgifterna utan alla kan själv gå in och se hur 
långt har vi producerat den här, vad hette den ordern och vad kostade den artikeln sist vi sålde 
den. Det gör det mycket lättare att var och en kan jobba självständigt. Så så till vida kan jag nog 
säga att av... 

S: Så du menar att 

FM: … avdelningarna jobbar mer självständigt. Man har mer insikt. Jämfört med tidigare då 
man hade varit mer beroende av samordningsperson antagligen. 

S:  Då  kommer  vi  in  i  en  kommunikation.  Innan  har  ni  mer  kommunikation  i  den 
personlig. Nu med systemet hur har det påverkat den interna kommunikationen. 

FM: Eh, Kommunikation om allt möjligt eller om affärer eller? 

S: Affärer 

FM: Ja.  Ja  det  är  väl  lite  säljstödsbiten.  Som vi  sa  att  det  är  ju  inte  bara,  sälj  är  ju  ändå 
pågående projekt. 

Att man kan se vad som har hänt hos kollegan så att se vad dom gör vad nästa kollega har gjort. 
Att vi är några stycken som kan vara inblandade i samma projekt. Vi har inte haft så många 
stora projekt innan vi skaffade det här systemet. Innan har det varit mer som legotillverkning, 
mindre order, så att säga inte så många inblandade, utan var och en sköter sin lilla affär. Och 
sen är den ut om ett par veckor. Men de sista fyra-fem åren så har vi ju gett oss in på mer 
projekt  som  är  miljonordrar  med  lite  mer  projektledning  och  fler  underleverantörer,  fler 
personer och längre tid. Så därför kan vi inte jämföra. Dom har vi liksom inte haft de projekten 
innan vi skaffade det här systemet. Så jag kan inte säga före och efter i det fallet riktigt men jag 
kan  ändå  säga  att  det  hade  varit  mycket  jobbigare  att  driva  ett  sådant  projekt  utan  ett 
affärssystem där dom här projektledarna som vi är allihopa mer eller mindre kan gå in och titta 
i statusen då. 

A: Mm. Ja. Med tanke på de operativa konsekvenserna. Vilka förändringar har skett i 
det  dagliga  arbetet  på  operativ  nivå  sedan  ni  införde  systemet?  Alltså  egentligen 
produktionen från dag till dag. 
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FM: Ja i verkstaden har det förändrats så tillvida att vi tidsstämplar ju. 

S: Det gjorde ni inte innan? 

FM: Nej. Utan innan var det veckorapporter på papper som man förde in i ett lönesystem och 
ett efterkalkylsystem manuellt. 

A: Vilken administration. Jobbigt. 

FM: Ja. Så innan förde vi in tiderna så att lönesystemet hade den totala tiden, närvaron. Men 
det var ju också manuellt in i ett lönesystem. [ohörbart] eller någon sånt här. Men sen då alla 
tiderna som kunde vara en timme på måndagen och två timmar på tisdagen och 20 minuter 
nästa dag på samma order. Alla dom skulle in i en arbetsorder på ett  papper då. Så att  en 
arbetsorder på 10 000 kronor kunde innehålla 30-40 poster. Liksom en timme, två timmar, en 
och en halv timme och så vidare. Det satt vi och pillade över manuellt. Nu scannas... Vi kör 
streckkoder på alla följekorten så alla registrerar sina egna tider så de kommer med automatik 
in på respektive artikel och arbetsorder. 

S: Det verkar lättare 

A: Det verkar väldigt mycket lättare 

FM: Ja (skratt). Inte bara arbetsorder utan till och med på artikel så det var också en brist vi 
hade innan att  vi kunde inte om en kund beställde tio produkter så kunde inte vi dela upp 
kostnaden utan då fick vi sitta manuellt och titta på stämpelkorten och gå runt och fråga. Utan 
beställde de tio saker så fick de en faktura, en klumpsumma. Nu lägger vi upp följekorten så de 
är per artikel. Så vi ser ju, kan ju sätta dem styckpris. Det hade vi i princip inte möjlighet till 
innan. Så att där har kundrelationerna förbättrats drastiskt. 

A: Den här produktlivscykeln om du känner till begreppet. Alltså från att man börjar 
utveckla en produkt till att man börjar producera den, till att man börjar sälja den och 
till slut att man börjar den den. Har det skett någon förändring i den.

F. Vi har inga produkter att prata om egentligen. 

A: Nej 

FM:  Vi  har  en  produkt  men  den  har  egentligen  legat  kvar  sen  innan  som  vi  nästan  har 
återupplivat  kan  man  säga  som  har  fått  ny  fart.  Men  den  fanns  redan,  den  var  redan 
färdigutvecklad och några andra produkter så att nej det kan jag nog inte kommentera. 

A: Nej utan i så fall. Ni får helt enkelt in en order, en beställning. Ni kommer på hur ni gör den. 
Alltså egentligen är det också en form av produktlivscykel även om det är en väldigt begränsad 
produkt. Alltså hur har den processen förändrats egentligen? Ni får in någon form av ritning, 
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någon form av beställning? 

FM: Ja. Jag den har inte gått snabbare egentligen. 

Ja det gör den ju. Det är ju inget som snabbar upp beställningar direkt heller ju. Nej. 

S: Inte heller tillverkning? 

FM:  Nej.  Tillverkningen  går  ju  inte  snabbare.  Tillverkningen  har  ju  ingenting  med 
affärssystemet att göra. Bara dom tider dom registrerar. Om det går snabbare att gå att scanna 
någonting eller att skriva upp tiden. Det är väl mer att det blir mer rätt. Det var nog lättare att 
det blev fel innan för att ibland så kanske man inte hade skrivit upp tiden på ett tag och så 
glömmer man två timmar där och så kommer man på klockan fyra när man ska hem att det var 
nog tre timar där. Jag har en känsla av att det nog kunde vara lite gissning ibland. Nu måste 
man ju scanna mellan jobben så att det bli mer exakt, mer rättvist. 

S: Ja vi har lite avslutande frågor eller har du fler när det gäller operativa [till A]? 

A: Nej, egentligen inte. Det var det. 

S: Finns det några oväntade positiva förändringar som systemet har medfört? 

FM: Jo det är en av de... Ja. Insikten för nya medarbetare att kunna komma in och se... att 
snabbt se statusen i projekt eller kund. Att få historiken. Enkelt som det är att när man kommer 
in i ett nytt projekt. 

S: Ni hade inte tänkt på det, att det var möjligt? 

FM: Jo det hade väl vi iochförsig tänkt men att nyanställda ändå så lätt kan... hade vi förväntat 
oss att vi kunde se och plocka fram det men hade inte riktigt tänkt att det sparar rtt mycket tid 
vid nyanställningar, att man inte behövde så mycket introduktion utan att man tittade mycket i 
affärssystemet. 

A: Ok. Är det några oväntade negativa förändringar som följt med systemet? 

FM: Ja det är att det inte är så lättanvänt. Nej, det mesta som man ska göra känns som man 
behöver konsulthjälp. För listor eller för rapporter eller vi vill bara ändra... Visst kan vi lära oss 
det men det är så många moment så det är inte lönt för oss att försöka sätta oss in. Vi skaffade 
även ett tilläggsmodul som är någon designstudio tror jag det heter där man kan själv gå in och 
ändra det grafiska utseendet lite enklare. Men det gör vi inte heller. Det är så sällan man gör det 
och så många olika personer så det blir  liksom ett halvår mellan gångerna och då har man 
glömt det för det är inte så lättanvänt utan all för mycket att välja på, det är för stort. Hade man 
kunna skala bort allt som vi inte använder så det inte syns hade det kanske blivit lättare. För nu 
är det långa listor och ska man gå in och göra några rapporter så ska man välja på kanske 
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hundra kolumner/ fält som man ska plocka in i den här och man vet knappt vad de betyder för 
de heter inte det de heter i ett annat fall utan man får konstiga koder. Så där är den inte alls 
lättanvänd. Mycket fält och för mycket tillgängligt när det gäller... när det är rapportskapande 
och så här va. 

S:  Du  säger  det  är  svårt  att  använda  den.  När  ni  införde  systemet  fick  ni  någon 
utbildning? Hur lång tid var den utbildningen? 

FM: Ja. Den har vi tagit lite peu un peu och försökt att ta lite individuellt. Vi jobbar med olika 
saker. Så har vi satsat lite mer på CRM har vi tagit med dom som har jobbat huvudsakligen 
med försäljning. Och har det varit mer produktion har det varit tre andra personer kanske. Sen 
har vi tagit mer konsultutbildning. Ingen öppen utbildning för alla utan mer individuellt. Kört 
någon genomgång bara på någon timme. Så egentligen att någon generell utbildning för alla har 
vi nog inte haft mer än kanske tio timmar sammanlagt. Och det är ju inte så mycket. Utan sen 
har vi då försökt med punktinsatser som att var och en får testa och ställa frågor. 

A: Har ni utvärderat systemet någonting efter införandet? 

FM: Alltså det görs ju dagligen men inte kontra någonting annat eftersom vi inte kan jämföra 
med någonting. Och jag säger ju att det inte är så lättanvänt... jag har ju inte så mycket att 
jämföra det med heller naturligtvis. Men vi har ändå sett, tittat lite hur andra har använt alltså 
just säljstöd, att det kan vara betydligt enklare. Att det är lite för komplext så att... Antingen för 
många funktioner eller för många fält och parametrar att... att man kan skruva på och då blir det 
för komplext. 

A: Alltså, många andra har det lättare? 

FM: Ja. 

S: Vilka andra system har du sett. 

FM: Jämför bara när man arbetar i Outlook och om man tittar på Lundalogik med säljstöd där 
det programmet verkar också enklare och där har vi mer tittat på hans... ja det är. Sen har vi inte 
satt oss in i detaljerna på de andra så det är inte säkert att det hade varit bättre. Man kan säga 
som så att om man kan flyga till månen kan man väl för tusan göra ett program som är lätt att 
använda. Hur svårt kan det bli. Alltså det är en standard, man har sålt det här programmet i 
tusentals exemplar, det är vissa grejor man tycker är så basic att man inte kan göra avskalat och 
rent  och  tydligt  och  liksom...  Det  borde  finnas  hur  mycket  som helst  att  göra  vad  gäller 
pedagogik i sådana här system. Och tydlighet. Plocka bort det som man inte använder dagligen. 
Ungefär som ikonerna i word försvinner efter hand när man inte använder dom. Alltså kunna 
samma här. Bort med allt man inte haft på ett tag. Och så lite tydligare symboler så att man 
fattar lätt vad det är då. Så att inte för att säga att det är sämre än någon annat, det kan jag 
egentligen inte. Men sämre än vad man kunde förväntat sig i dagens samhälle. 
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A: Så egentligen problemet du ser är inte det tekniska, alltså hur funktionerna är det är 
bara det att de är väldigt svåra att förändra i och användarvänlighet och gränssnitt i det? 

FM: Ja. Det verkar som att vi kan göra det mesta. När vi väl tar hit konsulten och han syr ihop 
någonting och lägger genvägar på skrivbordet och gör en färdig rapport. Och den kommer ut 
när vi trycker på knappen va. Ja då är det fine men nästa dag så vill vi ha den i en annan 
ordning  och  en  kolumn  till  eller  en  och  en  på  ett  företagskort  eller  vad  det  nu  är  eller 
produktkort. Då måste vi ha hit honom igen va. Och sen är det väl eftersläpningar. Hade vi väl 
också trott att det skulle gå lite fortare med att... i och med att vi levererar ut så vill man kunna 
få ut fakturan samma dag. Och speciellt nu när vi registrerar tiderna online, men fortfarande är 
det så att tiderna måste ju först in och godkännas och låsas innan dom kan användas till en 
efterkalkyl. Och det gör ju att vi fortfarande har den här eftersläpningen på en vecka. Det var 
det vi ville komma ifrån lite.  Att levererar vi någonting på måndagen skulle vi vilja skicka 
fakturan  på måndagen.  Och inte  som det  var  tidigare,  vänta  till  fredagen då vi  får  in  alla 
tidrapporterna för den veckan och går igenom måndagen, tisdagen och fakturerar på onsdagen. 
Då var det liksom en till två veckors eftersläpning. Och det känns som det har vi fortfarande 
lite grann. Det är fortfarande veckobaserat den här tidsredovisningen sen måste den stämmas 
av.  Operatören  måste  godkänna sin  egen  tid.  Och chefen  godkänna den.  Och sen  därefter 
kommer de in i kalkylen. Medan projektledaren skulle vilja se online, direkt hur mycket tid han 
kommer lägga för den här order och det kan han inte. Och det tycker jag är synd. Det vore 
bättre att det kom in åtminstone som preliminära uppgifter. Sen hade det lagts ner 30 timmar 
och sedan 10 timmar som var preliminära men inte godkända liksom eller någonting. För det är 
så korta ledtider som vi jobbar med så att man vill kunna in och se ”nej, men det är nedlagt 11 
timmar på den här, då är den snart färdig för vi har en budget på 12 timmar”. Men är det då 
fredag har man bara en timme där och de andra ligger på samma vecka man är inne på så syns 
de inte. Det är en grej man tycker hade kunnat vara lite. 

A: Och det är just av de argumenten väldigt många har när de inför affärssystem. Det är 
en av de absolut viktigaste. Att kunna ha realtidsuppdatering på vad som händer. Både 
för stora och små företag är det bland det viktigaste. 

FM: Kassaflödet som är ett viktigt argument också eftersom vi hade det här manuella systemet 
med blanketter in så hade vi ju släppningar så att vi kunde fakturera minst en vecka tidigare och 
det blev rätt mycket pengar av det. Hela omsättningen en vecka snabbare. Men det har vi inte 
heller uppnått. 

A: Vi har en fråga. Har systemet medfört några stora förändringar som vi inte tagit upp 
på någon tidigare fråga? 

FM: Nej. Kalenderfunktionen har vi väl fått. Den hade vi väl inte heller planerat att köpa in så 
att säga. Med det är ju den som finns i Outlook bara det att vi inte har någon Exchange-server 
så vi har inte den gemensamma Outlook. Så vi använder den som finns i Pyramid. Så det är 
nästan lika bra va. Så vi kommer väl snart kanske att byta och ha Exchange-server för Outlook 
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är bättre för vi måste ändå föra över det till Outlook för att kunna synka till telefonerna. Så nu 
kör vi kalendern i Pyramid med automatisk överföring till Outlook så man får det in i telefonen. 
Sen från andra hållet så är det mycket knöligare. Då måste vi aktivt importera från Outlook. Så 
sitter jag och aktivt lägger in en massa möten i telefonen så har jag det i min Outlook men jag 
har det inte i Pyramid om jag inte aktivt säger ”importera”. Exporten går automatiskt hela tiden. 
Och sen går det då inte att filtrera bort privata då att så. Att ska jag på fotbollsträning med 
dottern så kommer det alltså in i hela företagets kalender. Det kan inte Pyramid se skillnad på. 
Det är lite  sådana brister  där egentligen,  att  de är  inte riktigt  Windowskompatibla.  Jag har 
förstått att det inte är så lätt heller med Windows. De får inte alla.. de är låsta där va. Och där 
har de haft problem med kopplingen... Windows Office att funka. Och det är inget de kommer 
åt  utan  det  har  varit  mycket  knöligheter,  det  där med  ikoner  som  hamnar  fel  eller.  Så 
kopplingen med både Outlook och Word som vi har, har varit lite haltande lite till och från. 

S: Om du kunde börja från börja. För fyra år sedan när du ska implementera systemet, 
skulle du göra någonting annorlunda? 

FM: Jag skulle nog försökt få tag på någon konsult som hade gjort en marknadsundersökning. 
Vi kan ju inte göra en marknadsundersökning, testa det fullskaligt. Man kan se massa demon 
och sånt och det ger ingenting egentligen. Man måste använda det skarpt. Så det skulle behövts 
en konsult som varit ute och hjälpt företag som de konsulterna vi använder för Pyramid men 
det är ju bara Pyramid. Haft någon konsult som varit konsult för fyra-fem olika fabrikat som är 
riktade för vår storlek av företag ungefär. Alltså finns väl några stycken då va. Ja Hogia alltså 
det finns några stycken att välja på inom vårt segment va. Hade jag då hittat någon där så hade 
det varit värt att lägga några timmar på en konsult som kunde se lite våra behov och berätta för- 
och nackdelar med de respektive systemen. Nu kunde vi gå på lite mer referenser och hörsägen 
och bara en bedömning utifrån vad det fanns för funktioner. 

A: Det är egentligen de frågor som vi hade. Är det något mer du vill tillägga. 

FM: Nej det kan jag inte komma på 

A: Vi är väldigt tacksamma för att du ställde upp. 

FM: Kul att kunna hjälpa till. 
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Bilaga 3 Transkribering - Peter Manderius - VD på Landora Färgindustri AB 

A = Alf Wickman 

PM = Peter Manderius 

S = Silvia Chiok 

A: Kan du berätta lite kort om dig och företaget? 

PM: A Jag är alltså VD för Landora Färgindustri AB och har jobbat här i företaget sedan 1994, 
så  15 år. Då var jag inte VD utan då var jag på marknadssidan. Sedan efter några år kom jag in 
på  produktionssidan.  Inköp,  produktionsplanering  dom  här  bitarna…  även  på  när  vi  gör 
upphandling av affärssystem då. Jag tror att det var 1994-1995 faktiskt som vi införskaffade 
Pyramid. någonstans där, det är ganska länge vi har haft det. -96 Ja det måste ha varit 1994 - 
1996 , jag kan inte exakt säga när. Vi tittade givetvis på en mängd olika system som då fanns 
på marknaden och föll till slut för pyramid, för att det var redan då ganska så väl spritt, det 
fanns många användare och prismässigt låg man bra till, vi var nära till Lund ... support. Det 
kändes bra då, så vi satte igång med det här. 

A. Vilka delar av systemet, vilka moduler använder ni er av, använder ni er av alla som 
finns? 

PM: Nej, inte alla, order, lager, inköp, MPL... Har du alla moduler där? 

A: Javisst... 

PM: CRM har vi också ja, fakturering kundreskontra, leverantörsreskontra, MPL har vi, MPS 
har vi inte, order, lager, inköp, projekthantering har vi inte och redovisning har vi. 

A: Vad bra. Då vet vi. Hur har ni anpassat systemet efter att ni tog hit det ? 

PM:  Väldigt  lite…  Det  vi  har  gjort  är  att  vi  har  byggt  en  del  rapporter  helt  enkelt  i 
rapportgeneratordelen  så  att  säga  har  vi  gjort  unikt  för  oss.  Annars  var  det  inga  speciella 
anpassningar gjorda för oss. Utan vi är slav under systemet. 

A: Hur många licenser har ni? 

PM: 15 användare tror jag vi är idag. 

A: Och ni är 25 anställda? 

PM: 25... 26 personer 
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A: Så då är det egentligen så att de som inte är användare är de som är på själva golvet 
mer eller mindre? 

PM: Ja. Man kan uttrycka det så. 

S: När ni skaffade systemet hade ni någon sorts utbildning? 

PM: Ja, det hade vi, ganska mycket utbildning hade vi då. För det var egentligen från en ganska 
så skral IT-nivå om man säger så vi gick då. Det var rätt mycket utbildning så mycket för 
speciellt administrativ personal. 

S: Skulle du kunna uppskatta hur många timmar var det? 

PM: Ja, vad kan det ha varit? … Totalt antal timmar på samtlig personal är svårt att uppskatta. 
Låt oss säga att man fick någonstans 20 timmar kanske per person eller någonting kan jag tänka 
mig att det var. 

A: Oj då. Det är mycket. 

PM: Det drog iväg. 

A: Hur gick det till då? Åkte ni till Lund? Eller kom hit folk som ni bett om som höll 
föredrag eller så? 

PM: Jag eller mer på individ nivå, de satt med respektive ett antal dagar höll jag på och säga. 

A: Det låter väldigt omfattande… 

PM: Ja, men jag har en känsla av att det var faktiskt så. För som sagt nivån på kunskaperna när 
det gäller IT var inte så bra. Så de var mycket sånt som kom också som gjorde kanske att. 

S: Inte vara för själva systemet? 

PM: Nej, utan faktiskt mer förståelse överhuvudtaget om vad är en dator. 

S: Nu skulle vi gå in i vilka konsekvenser har systemet har för hur styrning, planering 
och ledning går till här på företaget. 

PM: Generellt så materialplaneringen då den har ju underlättats väsentligt. Alltså kopplingen 
hela vägen från order, produktion har ju underlättats väsentligt. Det fanns ju inte tidigare. Vi 
hade ingenting där, utom papper och penna höll jag på att säga men... Det har ju blivit mycket 
snabbare  och  bättre  information  om  allting.  Lagerstatus  och  allting  alltså  …  påverkan,  
materialplanering, hela logistikflödet har ju blivit bättre. 

S: Och beslutfattande? 
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PM: Ja, det har också påverkats. Att man får data mer lätttillgängligt, sökbar och läsbar. 

S: Och du tror att det beror just för att införandet av systemet? 

PM: Ja, ja. Nu har jag ingenting annat att jämföra med tidigare. Har vi inte egentligen. Utan det 
var ju från nästan nollnivå kan man säga då till då ett affärssystem. 

A:  Den  ekonomiska  styrningen,  alltså  överblick  av  ekonomin  och  så  möjligheten  att 
kontrollera olika delar. Hur har det påverkats av systemet? 

PM: Ja… svår fråga egentligen. 

A: Eller, vad är det som hänt sedan system infördes egentligen, till att börja med. 

PM:  Ja,  just  när  det  gäller  dom bitarna  vet  jag  inte  om...  Vad  ska  jag  svara  där?  Alltså 
bevakningen har ju blivit enklare för alltså totalt sett på krediter och allt sådant där va. Kunders 
betalningsbeteenden. Så här va. Snabbare fakturering kanske har vi lyckats åstadkommit också. 
Det är integrerat så att säga, mer. Inte massa pappershopp mellan funktioner utan det räckte i en 
gemensam miljö man läser. Hela så att säga order- till faktureringsbiten så har ju blivit klart 
bättre för oss. Vi fakturerar ju samma dag som vi levererar idag. Om man jämför med förut 
kanske  man  fakturerade  två  dagar  efter  leveransen.  Någonting  som  var  liksom  ett  hopp 
emellan. Så det är snabbare så här faktureringsrutin. Det är påverkat. 

A: Det låter bra. De strategiska konsekvenser,  hur era kundrelationer har förändrats 
sedan ni införde systemet och vilken roll systemet har haft i det? 

PM: Bra fråga. Kundrelationer... 

A: Alltså exempelvis, vi hade en intervju tidigare. Han nämnde ett antal saker där då... 

S: Ja det var att när att där innan dom olika personerna som var inblandade hade inte 
samma information när det gäller kunder. Så var de tvungna att prata med varandra 
hela tiden… 

PM: Jo, det är en bit som klart förbättrar ju att det finns i CRM då va. I den modulen finns till 
exempel förutsatt att man lägger in information om vad som händer va. Så att det är klart det 
finns  ju  då.  Om någon  försvinner  kan  någon  annan  plocka  upp  en  kund  så  att  säga,  se 
historiken, vad som har hänt och vad har inte hänt osv. Det är ju bra. Ja, det är en fördel. Det 
blir alltså liksom inga glapp i en relation utan man behöver inte nystarta på samma sätt utan 
man kan läsa in befintligt, historik, gentemot kund. 

A: Finns det några nackdelar med det då? 

PM: Ja, nackdelen är ju att det inte sköts. Allting ska ju vara så... skit in, skit ut. Det är ju bara 
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så. 

A: Så blir det ju så klart. Om man ställer samma fråga då egentligen. Relationer med 
leverantörer och eventuellt andra då. Har det påverkas av systemet på något sätt? 

PM: Ja, vi har ju fått bättre beställningsunderlag givetvis mot våra leverantörer i och med att vi 
ser en helhet i det. Hur våra lager rör sig. Snabbare beslut så att säga. Man behöver inte liksom 
manuellt inventera någonting utan man litar på lagersaldo och beställningspunkter man har satt 
och så vidare. Så kör man inköp efter det så att säga. Beställning är löpande. Så det... Man är ju 
befriad från mycket manuellt pålägg helt enkelt. Det är det ju. Och bättre framförhållning också 
givetvis. Att man ser framåt bättre. Man kommer inte i samma… Förr hamnade man ofta i 
paniksituationer. ”Okej, nu är råmaterialet slut, vad fan va vad kul!”. Då tar det x antal dagar 
eller veckor att få hit dom visst. Så det... Vi jobbar mycket mer med framförhållning idag, på 
förhand helt enkelt, mycket bättre. 

A: När det gäller konsekvenser för organisationen, eller organisatoriska konsekvenser. 
Vilka övergripande förändringar i arbetssätt har ni sett sedan ni införde systemet? 

PM: Ja, det var ju mer så att säga personrelaterat så att säga i alltihopa. En persons närvaro och 
kunskap och bärande av information som var avgörande i många fall. Idag är det ju, har vi ju 
informationen tillgänglig oavsett egentligen om en person finns eller inte höll jag på att säga. 
Men i vissa fall är det ju så. 

S: När det gäller olika funktioner och avdelningar som ni har på företaget. Hur har detta 
systemet  påverkat  dom relationerna  mellan  till  exempel  försäljning,  fakturering  eller 
lager och tillverkning? 

PM: Ja, jag får väl säga att man har fått en bättre förståelse för helheten. Man ser bättre, så att 
säga,  resultatet  av  det  gemensamma  arbetet...  kan  ju  tycka  så.  Hitta  information,  följa 
information mycket  enklare utan att...  som ger ett  bättre  basis  då på var är  vi,  vad gör vi. 
Element som alltså påverkar prissättningar, kalkyler. Tidigare var till exempel vårt labb, det var 
helt frikopplat från... Alltså man jobbade mycket med recepturer och kalkyler och uppdaterade 
dom va och det gjorde man ju separat på labb så att säga förr men det gör man i en gemensam 
miljö  för  oss  alla.  Så  vi  kan  ju  följa  och  se  effekterna  av  råvaruprisökningar  eller 
råvaruändringar och så vidare. 

S: När det gäller organisationsstruktur och arbetsfördelning. Har det  påverkas? Är det 
någonting som har förändrats? 

PM: Nej, det kan jag inte säga. Nej, inte. Tycker jag inte. 

A: Och vi  har  redan varit  inne lite  på det  med den interna  kommunikationen,  hur det  har 
förändrats sedan ni införde systemet? 
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PM: Ja, klart förbättrats i och med att man har lättare så att säga att nå information. Det är inte 
avhängigt  till  att  fråga  någon  utan  du  kan  själv  söka,  själv  få  svar,  själv  förstå. 
Kostnadsmedvetenhet är också en sak som jag tycker är rätt bra att man.. man ser helt enkelt 
”Vad kostar den här jävla prylen” enkelt uttryckt. Istället för att fråga någon och sen... det är 
bättre. Det påverkar lite tror jag. 

S: När det gäller de operativa konsekvenser. Vilka förändringar har skett i det dagliga 
arbete? 

PM: Ja… Vi kommer tillbaka till den där produktionsplanering, att vi idag jobbar mycket mer 
framåt  än bakåt.  Vi har en bättre  horisont framåt.  Vi kommer inte  i  samma trångmål  med 
restnoteringar, problem att leverera, och så vidare. Det är enklare så att säga att planera och få 
en lugnare arbetssituation 

S: Det nämnde du fakturering och sa det var en snabbare fakturering? 

Ja, det påverkar ju lite kassaflödet ju. Det kan man ju säga. 

A: Produktlivscykeln, alltså från att man kommer på att man behöver en produkt till 
man utvecklar den till  att att man börja paketera, försälja till  att man till  slut börjar 
avveckla produkten. Hur har den produktlivscykeln påverkats av systemet? 

PM: Ja den har ju...  informationsunderlaget har ju förbättrats i och med att man har lättare 
tillgång till statistik av försäljning så att säga. Man ser faktiskt ”hur går det med mina varor”. 
Man kan liksom i försäljning, man kan se tid när det avmattas så att säga. Det är inte så mycket 
arbetsinsatser kring någonting längre utan det är ju bara att köra ut en lista höll jag på att säga. 
Det är mindre arbetsbetungande att hitta liksom ”vad är en hyllvärmare” och allt det där va... 
Utgående artiklar så att säga, hur går det med dem? Blir vi av med dom eller ligger dom kvar? 
Och så vidare, och så vidare. Det är ju ett snabbare, snabbare beslutsprocess idag när det gäller 
att säga någonting går bra, någonting går dåligt. Jag pratar om artiklar försäljningsmässigt. 

S: Du nämnde tidigare att just att kunna ha överblick av vilka material ni behöver och 
lagerhållning påverkas så ni behöver inte står där utan att kunna producera. Hur var det 
innan systemet implementerades?

PM:  O  ja.  Som sagt  var,  en  person  kanske  blev  sjuk,var  borta  och  sen  så  hade  hans  ja  
minnesanteckningar som bara kanske fanns i ett huvud fanns ju inte här va. Om han hade glömt 
att ringa någon och så vidare så. Det var ju flera dagar man kom på i efterhand så att säga. Det 
hände ofta, flera gånger per år. Jag ska inte kvantifiera så. Och sedan 10, 20 stopp på ett år utav 
det va. 

A: Ja det är klart. Det blir mycket pengar… 

PM: Och det, det är klart, det blir irritation ute hos kunder och det, ja... 
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S: Och det har ni kunna undvika nu? 

PM: Mycket, mycket bättre, ja. Sen är det ju... Kan ju exceptionella saker alltid inträffa. Det 
finns ju inget affärssystem som hjälper mot det. Leverantörer går i konkurs eller en lastbil kör i 
diket. Det kan vi inte. 

A: Ni har haft systemet nu ett tag. Vilka, det kan vara svårt att komma ihåg såklart, men 
vilka oväntade positiva förändringar för systemet med sig? 

PM: mmm 

A: Någonting som man inte räknat med men som ändå blev. 

PM: Ja du, det var en jäkligt bra fråga. 

A: Jag förstår, det var 14-15 år sedan någonting så att det är klart att det är svårt att 
komma ihåg vad man inte visste då. 

PM: Nej, den har jag svårt... Jag säger pass på den så länge. 

A: Om man tar frågan så här då. Vilka oväntade negativa förändringar har systemet fört 
med sig? Om det var någon ni upptäckt. 

PM: Jo, det är ju... vi kanske trodde att vi kunde anpassa det mer. Alltså man tänker ofta så att. 
Alltså att varje verksamhet är ju i sig unik. Den är ju som en organism, en människa. Man är ju 
alltid liksom i någon sorts slav... under systemet. Det går inte att göra allt man vill. Det är alltid 
så tror jag. Man  att man ska hitta andra tilläggsprogram som gör att man... Excel till exempel. 
Fanns inte Excel, Nähä, då kanske vi inte hade haft pyramid heller. Så man måste ha andra så 
att säga,  man måste vara öppen för att man kräver. Allting går inte att lösa kanske i en miljö 
utan man får faktiskt vara beredd på att ha hjälp, andra håll. 

S: Hade du förväntat dig att det skulle kunna lösas med affärssystemet. 

PM: Ja, och att man kunde göra enklare anpassningar och sånt va. Men det är lite knöligt att 
göra det och kostnadsmässigt också är det givetvis... kostar pengar såklart va. 

S: Ah, allt kostar pengar… 

A: Har ni gjort någon form av utvärdering efter det här infördes? Antingen om ni har 
gjort det själva eller om ni har gjort det externt på något sätt. Vad kom ni fram till i 
sådant fall? 

PM: Ja, vi hade en sväng jag tror det var någostans -99, 2000, då vi kände att vi kanske skulle 
behöva något ännu bättre när det gäller just materialplanering och MPS bit så att säga. Vi ser 
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vissa...  Ja,  det  saknas  vissa  sådana  här  funktioner  i  pyramid  som  jag  hade  velat  ha. 
Simuleringar och sådant. Att simulera låt säga ett kvartal funktionsmässigt. Du kan mäta att 
”Jaha, vad innebär det här? Jo, du måste ha de här materialnivåerna, osv ” Den biten känner vi 
att den saknar vi kanske lite fortfarande men det är inte något jätteproblem för oss. Men just en 
simulering så att säga. Mer... jobba med sånt så. Men sen så får man ju tänka ”hur mycket tid 
har man till det egentligen då” och så vidare. Så det... Med vi var lite sneda ett tag där just att... 
Ja, det. Att man inte kunde göra mer produktionsprocessmässigt kan man säga i Pyramid. Men 
det är ju inte ett affärssystem för egentligen producerande företag, kan man säga ifrån början, 
utan det är mer för affärs- och handelsföretag... så är det kanske. Men det funkar ju så att säga. 
Man kan alltid önska sig någonting mer. Men vi tittade på andra, vi tog in offerter på andra 
system också under en period men vi orkade inte med det. Lade det på is och den dess har det 
rullat på och fungerat. 

A: Det är intressant att du säger det. För vi har tittat en del på pyramid nu. Av de kunder 
vi har hittat, det är klart att det är många vi inte har hittat som ändå är kunder, så är en 
ganska  stor  majoritet  antingen...  De  flesta  håller  faktiskt  på  med  någon  form  av 
produktion. Sen är det en del grossister och sen är det lite av varje. Men det är inte någon 
stor övervikt av produktion, även om det verkar på systemet att från början… Eller det 
är en stor övervikt produktion även om det verkar på systemet när man tittar på det från 
början som att det inte riktigt var tänkt så. 

S: Det är uppbyggt i moduler så troligen Pyramid kan ha lagt till MPS och MPL senare. 
Faktiskt det är många tillverkning. 

PM: Jag tror inte, nej det fanns inte när vi startade med Pyramid tror jag. Just det vi hade inte 
den  modulen första två, tre åren tror jag. MPL lösningen. Ja, den kom in två, tre år senare. 

A: Pratade ni med Pyramid i Lund då om det, att ni ville ha den delen? 

PM: Ja 

A: Vad sa de då? 

PM: Nej, den var ju under utarbetning. Alltså jag minns det som så. Det var inte riktigt färdigt 
när vi gick in i Pyramid så att säga. Färdigutvecklat.  Det fanns väl någon betaversion eller 
något  sådant  där.  Så det  var...  jag kommer  inte  riktigt  ihåg...  Saturnus  kommer  jag ihåg i 
Malmö. De snackade vi med för de var rätt tidiga med den här modulen. Så vi körde inte med 
den från början, nej. Det kom ett par, tre år senare. 

A: Har systemet medför några stora förändringar som vi inte ha berört i  de tidigare 
frågorna? 

PM: Ja, för oss var det ju när vi gjorde det då, det var ju en höjning i kunskapsnivå generellt 
inom egentligen dataanvändning. Det var inte så många som använde en dator då. Det känns 
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som att det inte var så länge sedan men det var faktiskt väldigt många som inte... och sen har du 
allt det där med Office och allt det som kom sen och så vidare. Man körde med Works. Sånt i 
början. Sen så kom då Word, Excel och allt alltså. Man har ju fått en bättre, generellt sätt, 
kunskap. 

A: Om vi säger att ni bara skulle få börja om från början helt då, vad skulle ni ha gjort 
annorlunda ?  Alltså om ni hade varit där 94-95 och varit: ”Nu ska vi ha ett affärssystem.” 
Hade ni gjort likadant? Eller om man ser egentligen hela vägen därifrån tills nu. 

PM: Ja, jag tyckte vi gjorde det väldigt bra då. Vi tog ju lite hjälp utifrån. En kvinna som 
jobbade på, en kontakt som jobbade på Oracle i England och var svenska. Hon hjälpte oss just 
med kravspecen på systemet då. Hon la väldigt mycket tid på det i början, alltså intervjuer med 
oss här och så vidare. Det var ju mycket värt. 

S: Så ni hade som en konsult som hjälpte i förimplementation. 

PM:  Ja,  ja.  ja,  just  det  med  kravspec  helt  enkelt.  När  vi  gick  ut  och  tittade  på  lämpliga 
systemleverantörer. Det var ju väldigt bra. Skulle vi verkligen ha gjort om i alla fall. Skulle ha 
gjort det idag. Så det... Men annars. Nej, jag tycker det... vi har ju legat med så pass länge och 
det har ju fungerat och det har förbättrat mycket för oss. Det är ett förhållandevis billigt system 
jämfört med många andra så det... jag tror det var ett bra val. Och jag tror att vi skulle nog 
kunna hamna i samma val idag också. 

A: I tidigare intervju så har folk nämnt att det är ganska svårt att använda. Att det är 
användare ovänligt. Att det finns en väldig massa valmöjligheter i det mesta som är svåra 
att få bort. 

S: Just i det här företaget som vi pratar om tyckte de att det var jobbigt att se alla menyer 
samtidigt. Att de skulle vilja skala bort. 

PM: Jag tror att det är någonting man är van vid ändå. Om man ser till bara Microsoft Word så 
blir man ju galen. Nej, det upplever inte jag att vi har det bekymret. 

A: Det är liksom inget problem med att det är svårt med användarvänligheten. 

PM: Nej, nej. Det tycker jag inte alls. Jag har inte hört att någon tycker att det är svårt. 

A: Egentligen så är det de frågorna vi har. Vi är väldigt tacksamma över att du ställde 
upp. 
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Bilaga 4 Transkribering - Johannes Efstratiadis - VD på Ikaros AB 

A = Alf Wickman 

JE = Johannes Efstratiadis 

S = Silvia Chiok 

A: Ja, då kan vi börja igen. Du får jättegärna berätta lite kort om företaget och din roll 
på företaget. 

JE: Ja, alltså det här är ju ett... från början ett.. jag ska säga familjeägt... men det var jag och 
min bror och en nära vän som startade för 15 år sedan. Så att vi började ju från scratch, alltså 
från noll  och har  då sakteligen  byggt  upp det  här  bolaget  till  dagens  omsättning  runt  120 
miljoner och vi är 40 anställda. Jag är ju då en av delägarna, grundarna och numera VD idag. 
Eller jag har varit VD i många år.

S: Hur gick det till när ni valde just Pyramid Business Studio affärssystem. 

JE: Ja det var så här att vi hade ju ett annat ekonomisystem från Lund som hette Magenta, 
Magenta data. Men det är ju så att dom är ju, alltså systemen är ju begränsade va och Magenta 
var  ett  väldigt  bra  ekonomisystem.  Lätthanterligt  och  ett  drömprogram egentligen  för  små 
företag kanske upp till tio, femton anställda. Men utvecklingen går ju väldigt snabbt nu med 
alla sorters integreringar, export/ import av data, bilder, integreringar till hemsidor och sådant 
där. Så vi... sen så var det också mycket kunderna som ställer krav på oss med elektronisk... 
Det finns ju en sån här e-handelsportaler. Det finns ingen praxis men typ Volvo har en, Scania 
har en. Dom kallar den för IPX, vissa kallar det för... Scanias heter ”easy to buy” till exempel. 
Och då ställer dom ju vissa krav på oss, motparten, att vi kan ha ett starkt system. Och då 
tittade vi faktiskt... Det började att jag tittade på... Jag känner ju till SAP sen innan men det 
kändes ju stort och... Men sen hade ju SAP, sen tog dom fram Small Business One tror jag den 
heter. Så anpassade för små och medelstora företag. Och då tittade jag först på det. Men sen 
tänkte vi att vi måste liksom jämföra. Jag var fast besluten, ibland är jag ju impulsiv så när jag 
har fått för mig någonting så tar jag det men jag tänkte att ”ok, jag får sansa mig här och titta på 
flera  alternativ”  och  då  kontaktade  vi...  Vi  hade  läst  en  annons  tror  jag.  Nej  det  var  vår 
datakonsult som vi också bollade detta med. Och frågade om det fanns andra alternativ. Då dök 
det här namnet upp med Pyramid och då slog jag upp det, hittade en återförsäljare, bjöd hit dom 
och sen blev det väl  bra personkemi.  Dels från den här konsulten.  Och han berättade...  Vi 
berättade vad vi ville ha från ett system och han berättade vad systemet kunde göra. Och efter 
det så kände vi att Pyramid var rätt för oss för att det kändes som att det kunde lika mycket som 
SAPs  Small  Business  One.  Alltså  det  var  skalbart  och  man  kunde  anpassa  till  höger  och 
vänster, men billigare då. Så på det sättet blev det att vi valde Pyramid.
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A: Vilket år var det här?

JE: Det här är 200... 2004 måste det vara. 

S: Så ni har haft det i ungefär fem år.

JE: Mm. 

A: Ja, du har ju lite svarat på det redan men hur ni tidigare skötte de uppgifter som 
affärssystemet sköter idag. 

JE: Jaja, vi skötte... Ja det var ju dom med Magenta men men... Sen var det ju mycket annat 
som man skötte manuellt till exempel import av priser, alltså kom det en ny prislista så fick 
man knacka in den manuellt va. Dom funktionerna fanns inte. Idag begär du ju en prislista från 
en leverantör och så bara exporterar eller importerar in det i Pyramid va, systemet. Så det är ju 
bara genom en knapptryckning i princip. Det som innan man fick knappa in. Vi har många, vi 
har 5000 artiklar. 

A: Jo, jag har sett det. Det är mycket.

S: Vilka moduler av affärssystemet har ni...  använder ni idag? [Visar upp en lista med 
moduler i Pyramid] 

JE:  Ja,  ska  se  om jag  kan  dem...  vi  har  allt  [pekar  på  grundmodulerna]  utom pekar  mot 
[projekthantering]... Jag ver inte vad MPS är. 

S: Material Planning System.

JE: Nej. (ohörbart) Det är bara dom två vi inte har. Allt annat har vi.

S: Har ni några tilläggsmoduler?

JE: Vi  har  e-line.  Jaja  vi  har  giro,  introstat,  valuta,  ja  statistik  har  vi,  rutinbehörighet, 
prisinläsning, fakturaarkiv. 

A: Hur många licenser har ni? 

JE: Vi har säkert ett trettiotal. Vi har ju ett dotterbolag som också jobbar med Pyramid. Och nu 
är vi faktiskt på gång att implementera även Ikaros Finland in i Pyramid. För dom har ju kört 
Magenta hela tiden. Men nu ska vi... ska även Ikaros Finland gå över till Pyramid.

S: Hur har ni modifierat systemet? 

JE: Hur menar ni modifierat? 

66



Affärssystem i små och medelstora företag Chiok & Wickman

S: När ni skulle implementera det. Systemet såg ut på ett visst sätt... 

JE: Alltså vi har ju köpt konsulttimmar. Alltså från den här återförsäljaren. Alltså vi... Det är ju 
egentligen  det  som har  kostat  alltså.  Köpa licenser  och  köpa  programmet  det  är  en  piss  i 
Missisippi. Alltså det kostar ingenting. Jag tror att det i princip bara kostade... hundratusen eller 
nåt sådant där. Men när vi räknade... Än idag betalade vi den här konsulten... Nu har det ju gått 
ner... kanske vi... när man ska göra någon specialanpassning eller vissa rapporter då använder 
man  sig  av  honom.  Men alltså  första  året  så  kostade  ju  konsulttimmarna  bara  kanske  tre- 
fyrahundratusen. Att modifiera och implementera precis som vi vill ha det. 

A: Och anpassa det till verksamheten? 

JE: Jaja. Så det är ju där den... Men det visste vi ju också på förhand va. Och än idag så är det 
ju så att... Förutom att man har de här vanliga vad heter det... Ja man har en årlig avgift för 
support  liksom så  förutom det  så  har  man  ju  löpande  med  den  här  konsulten  ju  som  vi 
fortfarande använder oss av. 

A: Hur har utbildning av systemet internt sett ut. 

JE: Ja, det har varit knapphändigt. Vi har ju tyvärr förlitat oss för mycket... Vi har tagit det 
enkla liksom att anlita honom istället. Vilket egentligen är fel. För så småningom så bör vi titta 
på att skapa en Pyramidexpert internt. Dels är ju att man kan ju ringa till Unikum som då har 
programmet. Där har vi kostnadsfri support. Så många problem kan vi ju lösa bara genom att 
ringa dom. Men... Nej vi har varit lata där helt enkelt. Så vi har inte... utan det är ett fåtal... Det 
är en tjej i Stockholm på Stockholmskontoret som kan mycket om artikelregistret och sådär. 
Och sen så har vi vår ekonomichef som kan mycket om ekonomidelen men ingen specialist 
som vi egentligen borde ha. Det hade vi ju tjänat på i längden.

S:  Men  när  ni  införde  systemet,  hade  ni  någon  gemensam  utbildning  där  alla 
presenterades..? 

JE: Ja ja det hade vi. Det var ju i flera etapper. Alltså först den här konsulten samlade ju alla så 
körde man systemet på overhead. Alltså han visade. Sen har vi ju... Sen finns det ju löpande 
också. Specifikt för säljarna till exempel med säljstöd. Och sen ekonomikillen, han eller chefen 
eller  hans  assistent.  När  det  är  någonting  där  så  tar  de  ju  egen.  Alltså  specialanpassad 
utbildning. Men det var i början som de utbildade oss alla. 

A: Då tänkte vi  gå in lite  mer på konsekvenser för ledning och planering.  Det första 
handlar om hur har rutiner för beslutsfattande förändrats efter att systemet infördes? 
Sedan vilka av dessa förändringar tror du beror på systemet? 

JE: Alltså det är ju mycket på... Inköpsrutinerna har det ju förenklat mycket ju. Där har man ju 
det här med attestfunktioner. Att man ska ha en inköpsorder annars... Där tycker jag att det har 
hjälpt till mycket men det är ju inte bara Pyramids förtjänst. Överhuvudtaget system av den här 
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kalibern eller kapaciteten har ju, är ju så starka så att det hjälper till att skapa rutiner. Att annars 
köpte  man  ju  spontant,  innan  köpte  man  ju  när  ”vi  behöver  ju  fem  pallar  papper, 
kopieringspapper” då köptes det spontant. Nu är det ju, finns det ju rutiner att måste skapa en 
inköpsorder,  den måste  attesteras  och ”bla  bla.  bla”.  Och det  leder  ju till  att  spontaninköp 
minskar och felinköp görs inte och så där va. Så det är ju mest på inköpen så tror jag att det har 
hjälpt till mycket. Ja, spontant. Kommer jag på någonting sen så får jag säga. 

S: Hur har den ekonomiska styrningen förändrats sedan ni införde systemet. 

JE: Alltså, framför allt  den ekonomiska rapporteringen har ju blivit  bättre,  bredare,  djupare. 
Och det  måste  det bli  alltså.  Vi växer  och så krävs det ju bredare och djupare ekonomisk 
information av vår bank, av ägare och så vidare. Därför är ju det här systemet jättebra för att... 
och för vår säljchef. Vi är ett säljande bolag. Så att vi måste ju ha full koll på säljsidan, på 
säljstatistik.  ”Hur  mycket  säljer  du?  Hur  mycket  säljer  du?  Vad  har  hänt?  Vilken 
produktgrupp” och så vidare. Det har ju det här systemet varit fantastiskt och är fantastiskt. Så 
att det underlättar vårt arbete. Så egentligen tjänar vi såklart pengar på att ha systemet än att 
haft det förra. Det blir ju konklutionen, slutkonklutionen av det här. 

A: Okej. Om vi går in på strategiska konsekvenser då mer. Hur har era kundrelationer 
förändrats efter systemet infördes? 

JE: Ja, det är det just, även här möjligheten alltså. Det här är ju... Det finns ju ett CRM-verktyg, 
ett säljstöd som det står där [pekar på lista med moduler i Pyramid], inbyggt och... eller inbyggt 
och inbyggt vi har ju valt den, men den är väldigt dynamisk. Man har full koll på aktiviteter 
mellan våra säljare och kunderna. Och det innebär ju att relationerna förstärks och underhålls 
på ett bra sätt. Och det är ju också någonting som systemet har hjälpt till med. Men likadant 
där. Det finns ju säljstödsprogram som du kan köpa separat.  Och dom är ju antagligen lika 
dynamiska. Fördelen här är ju att allt är integrerat så klart. 

S: Hur har era relationer med leverantörer förändrats eller också övriga intressenter?

JE: Ja, men där skulle jag väl vilja säga som egentligen... Ja du. Men övriga intressenter är ju 
mest... Med leverantörer är det inget speciellt som jag känner direkt. Men det är klart att vi 
ställer ju, det hjälper oss att ställa högre krav på dom. För att innan ställde man inte krav utan 
när vi tog in en ny leverantör så begärde man bara priser. Eftersom vi har systemet så säger vi 
till dom att ”Vi vill ha prislistan på det här och det här sättet.” Så att vi... alltså då i Excel och 
uppstaplat med dom här, med den här strukturen. Alltså artikelnummer, benämning och så. Så 
vi ger dom x antal kriterier hur den här ska fyllas i för att då kunna underlätta att vi importerar 
det här hos oss. Och det är ju någonting som vi inte kunde göra innan eller som också upptog 
en massa tid av oss. Övriga intressenter vet jag inte. Det är som sagt, det är ju det här med 
banker som man kan rapportera till snabbt och bra. 

S: I början av intervjun nämnde du att det var några kunder som hade ställt krav på er 
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att ni skulle ha system, e-handeln, Volvo och några andra. Dom skulle ju också räknas 
som övriga intressenter...  

J  : Det  kan  man  ju  göra.  Det  är  ju  kunder  som sagt  va.  Annars  kunde  man  tagit  det  på 
kundrelationer  ovanför va. Det har ju varit  ett  krav med e-handel.  Alltså att  kunna erbjuda 
företagen möjligheten till det. Så att det finns ju en sådan e-handelsportal som heter IPX, jag 
vet inte om ni har hört talas om den. Där är vissa företag. Scania, Volvo, tror även Fortum 
energi, har det som standard va. Det är ”interbusiness exhange” eller något sådant där. Och det 
ställer ju krav på att man ifrån vår sida har ett bra... en bra exportmöjlighet av data. 

A: Organisatoriska konsekvenser tänkte vi gå in på då. Vilka övergripande förändringar 
i arbetssätt har skett sedan ni införde systemet?

JE: Du... Alltså det är ju massor egentligen men samtidigt inget man kan så där ta på utan... 
Säljarna har ju fått anpassa sig. [kort paus för annat] Vad sa ja där. Jo, säljorganisationen har ju 
fått ändra sitt arbetssätt. Till det bättre tycker jag. Som sagt eftersom vi är ett säljande företag 
så känner jag att det är där det mest är... har kommit till nytta. 

A: I lagerhanteringen då? 

JE: Det är klart, orderhanteringen har också blivit lättar och då underlättar det även lagret för 
att nu är det ju så att när de trycker in en order så går ju det direkt ut till lagret va. Så att deras 
jobb har ju förenklats och man har kortat av flera moment. 

A: Jag har själv arbetat på ett lager och då är det ofta så att artiklar försvinner, man 
hittar dom inte. Ni hade ju tusentals artiklar. Då är det ofta så att man behöver spåra 
upp de här artiklarna på olika sätt. Är systemet kompetent på att hjälpa till att spåra upp 
produkter när de saknas. 

JE: Ja, alltså om man trycker in lagerplaceringen? 

A: Ja, exempelvis om den har flyttats. Den ligger helt enkelt inte där den ska.

JE: Systemet är kompetent och klarar det men vi nyttjar ju inte det. Utan det har vi en lagerchef 
där som har det där bak [pekar på sitt huvud] så att säga. Men annars är det... Systemet är 
såpass intelligent så att ger du den den informationen liksom lagerhylla ”A6, B6, bla bla bla” så 
hittar den ju eller så vet man det men vi använder oss inte av den funktionen. 

S: På vilket sätt har samarbetet mellan olika avdelningar på företaget förändrats sedan ni 
införde systemet? 

JE: Nej,  det  är  just  det  här  orderavdelningen  och  lageravdelningen  till  det  bättre. 
Säljavdelningen  gentemot  lageravdelningen,  alltså  bättre  kommunikation.  Det  sker  ju  färre 
misstag. Så även detta är ju någonting som systemet har påverkat positivt. 
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A: Vilken förändring av organisationsstruktur och arbetsfördelning har  ni  sett  sedan 
systemet infördes? 

JE: Inget nämnvärt, inget speciellt som jag ser. 

A: Och den interna kommunikationen, har den förändrats efter ni införde systemet? 

JE: Ja, det har... Mycket... Det här med att man kan gå in på varandras kalendrar är jättebra. 
Den möjligheten hade vi inte innan på samma sätt. Man kan gå in och... Om jag svarar på din 
telefon och det är din kund som ringer så kan jag ju på ett enkelt sätt ha koll på dina kunder 
alltså. Eftersom du har skött dina aktiviteter rätt så kan jag gå in och läsa allting. Så det gör ju... 
Det hjälper ju till och det förenklar ju mycket. 

A:  Om  man  går  in  på  den  förra  frågan  här  jag  ställde  om  förändringar  i 
organsationsstruktur och arbetsfördelning. I några av våra andra intervjuer vi har haft 
så har de nämnt att det har blivit ett mindre beroende på individer. Förut så har mycket 
suttit i huvudet på folk innan de införde sina system. Men att med systemet så, om de har 
skött det som sagt, det måste ju skötas så att information föras in i systemet, men om de 
har gjort det på rätt sätt. Så om någon då skulle bli sjuk eller.... 

JE: Helt rätt. Och då är det precis som jag sa nu. Nu kan ju du vara borta en vecka. Har du skött 
dig och tryckt in rätt information så behöver jag inte ringa och fråga dig: ”Ja, vad hände nu med 
Kalle? Vad var det du hade lovat?” och så. Så det är klart. Helt rätt. Jag håller med. 

S: Nu skulle vi vilja gå in i de operativa konsekvenser. Vilka förändringar har skett i ert 
dagliga arbete på ett operativ nivå sedan ni införde systemet? 

[paus]

JE: Jag vet inte. Kan du förtydliga? 

A:  Daglig  praktisk  verksamhet.  För  dom  olika  delar  ni  har.  Delvis  kanske  för  ert 
lagerarbete och så har ni ju inköp och säljsidan. Alltså hur deras dagliga praktiska arbete 
förändrats. 

JE: Ja,  så  det  är  ju  massor.  Allt  från  ja,  inköpsavdelningen  jobbar  till  exempel  inte  med 
beställningspunkter. Innan... ja usch jag vet inte. Det är ju massor med förbättringar som skett. 
Det är väldigt svårt att... Alltså varje avdelning har praktiskt fått det bättre varje dag genom 
systemet. Och det här det är ju... Det blir ju bättre och bättre hela tiden. Jag menar nu är vi ju, 
tittar på att integrera vår e-handel. Vi har haft en separat hemsida och... där folk har kunnat 
handla men nu ska vi integrera så det...  med Puramid.  Så det är konstant förändringar och 
förbättringar. 

A: Så produktlivscykel kanske är lite svårt att prata om för er. Om jag förstår det rätt så 

70



Affärssystem i små och medelstora företag Chiok & Wickman

kommer ni på att ni vill ha en viss produkt som ni köper in, ni märker om den på visst 
sätt eller har ni originalmärkning på? 

JE: Det är ju olika alltså. Allt från att vi ”private brandar” och allting så. Alltså vi kan sälja 
produktens, eller leverantörens, tillverkarens produktnamn och artikelnummer. Det är väldigt 
olika. Men vi är ett rent handelsföretag så vi köper in en vara och bara säljer den vidare. Köper 
in, lagerför, säljer vidare. 

A: När ni väljer produkter som ni ska köpa in och sälja vidare då. Det är ju egentligen 
kanske mest påverkat av vad som säljs då. Hjälper Pyramid er då med siffror. Ursäkta 
om jag är otydlig i min fråga

JE: Det är ingen fara. 

A: Hjälper systemet till där? Alltså vilka artiklar ni ska fronta så att säga. Vilka ni har 
fokus på?

JE: Nej, men det som systemet egentligen hjälper till det är ju just den här statistiken som man 
kan få detaljerat så att man kan se vilka artiklar som säljer bäst, sämst och man kan... man kan 
ta ut en lagervärmare. En lista för lagervärmare. Som är väldigt viktigt för att det är väldigt 
svårt att ha koll på annars. Men annars... Ja, det... Ja, jag vet inte hur jag ska svara egentligen. 

S: Nu har vi lite avslutande frågor. Vilka oväntade positiva förändringar har systemet 
medfört sig? 

JE: Puh... Du det är fan också. Jag skulle ha läst på detta innan för att tänka innan. Inget jag 
kommer på så här. Vi visste att systemet var dynamiskt och starkt. Anpassning, alltså skalbart. 
Man kunde göra i princip vad man vill. Inga positiva oväntade förändringar. 

A: Några oväntade negativa förändringar som systemet fört med sig? 

JE: Det har väl vart lite grann nu när vi tittar på det här med webbhandeln att vi... Unikum som 
då äger produkten dom uppdaterar inte den tillräckligt ofta. Så att när det väl kommer... Ta nu 
till exempel det här med sökmotoroptimering på Google som är väldigt populärt, vanligt och 
viktigt har det blivit. Ja då ligger dom efter ett par månader, till och med fem, sex månader. Så 
att deras sida e-handel är inte anpassad så att du kan sökoptimera våra sökord alltså för våra 
produkter. Och då säger dom då att: ”Ja, då måste ni vänta till nästa version som kommer om 
sex, sju månader”. Och just det där j... Och så har det ju varit hela tiden. När det är någonting vi 
saknar ”Ja, då får du vänta på nästa service pack och nästa service pack.”. 

A: Ja, det förstår jag blir problematiskt när det finns ett annat företag som heter Ikaros 
också. 

JE: Ja det är ju... 
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A: När man hamnar på Ikaros.se istället.

JE: Ikaros datakonsult ja. I Göteborg ja. Ikaros är ett väldigt vanligt namn tyvärr. Eller det är 
både och. Så att det är väl det som har varit lite negativt med systemet. Och sen... Nej, det är 
väl det. 

A: Du nämnde tidigare att ni hade mycket hjälp av en konsult för att anpassa systemet 
och för att göra mindre ändringar så har ni hjälp av konsulter. Var det någonting som ni 
hade räknar med från början eller hade ni trott att det skulle gå att göra? 

JE: Nej, vi visste att vi skulle behöva anlita honom mycket i början. Men sen så trodde ju vi att 
vi skulle utbilda oss själva eller utbilda någon annan så att den här kostnaden skulle vi inte ta 
på samma sätt. Men av ren lathet så har vi inte gjort det. Så att vi har ju då fortsatt att anlita 
honom. 

A: Så det handlar egentligen inte om att ni upplever att systemet är svårt att anpassa, det 
är helt enkelt att ni inte har provat?

JE: Ja, ja, ja. Så jag menar, hade jag liksom sagt att ”Okej, du ska fixa detta.” eller avsatt en 
person så hade ju den personen förmodligen efter ett tag blivit väldigt duktig på systemet. 

S: Har systemet utvärderats efter införandet? 

JE: Nej, det har ju inte det. Det beror ju på. Nej, ingen liksom dokumenterad utvärdering där 
man  har  sagt  att  ”Okej,  så  mycket  planerar  vi  att  det  skulle  kosta,  det  skulle  in,  de  här 
fördelarna fanns med systemet, har det uppfyllt våra förväntningar och bla”. Inget sånt. Utan 
det här har ju. Det är min känsla i baknacken att man ”Ja, det har vi”. Vi är positivt inställda 
alltså. Vi har fått det vi har betalat för, vi är bekväma med systemet. Och som sagt, det finns ju 
egentligen bara en nackdel med det. Det är ju att Unikum är slöa. [Skratt från alla inblandade] 
Det tar tid. 

A: Har systemet medfört några stora förändringar som inte har berörts i tidigare frågor? 

JE: Nej, Inget som jag kan komma på på rak arm. 

S: Om ni kunde börja från början. Innan ni införde Pyramid system. Vad skulle ni ha 
gjort annorlunda? 

JE: Ja, då skulle man ha dedikerat en person enkom för detta. Alltså att specialisera sig. Lära 
sig under resans gång. Många gånger idag kan jag känna att vi anlitar den här konsulten för 
samma saker om och om igen ”Kom och gör en rapportlista. Jag vill ha den grön istället för 
gul.”. Och då blir det ju så att. Ja, han tar ju 800 spänn i timmen och vad han nu tar för att köra 
hit och så. När det egentligen är någonting enkelt som vi... Så det hade jag ju försökt ändra på 
om vi kunde börja om från början. Sen är det ju att i tidigare läge nyttjat dynamiken i systemet 
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alltså. Vi har ju inte använt alla funktioner fullt ut och vi har inte... Ja, men det är det. Vi skulle 
kunna utnyttja det mer, systemet alltså. 

A: Ni har ju växt väldigt fort de senaste åren. Eller egentligen, ni är ju ett ganska nytt 
företag ändå. Och det är stor omsättning och många anställda. Ni har haft Pyramid nu ett tag. 
Hur har det fungerat med att ni växer såpass snabbt? Har det hängt med eller har det känts som 
en bromsande faktor? 

JE: Nej, Alltså tvärt om. Det är ett stöd alltså. Det hade varit värre om vi hade stannat kvar på 
Magenta ett, två år till. Då hade man kanske hamnat i en situation där plötsligt systemet hade 
varit  en  flaskhals  för  vidare  utveckling.  Utan  här  var  det  ju  så  att  vi  gjorde  ju  den  här 
förändringen i rätt tid. Och samtidigt så känns det att det här systemet är något som vi säkert 
kan ha upp till flera hundra miljoner så vi känner inte att vi har byggt in oss i någonting eller att 
vi...  Utan det här är bara att  köpa nya licenser och sen om man blir fler  anställda och sen 
anpassa det så. 
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Bilaga 5 Transkribering - Anders Olsson - VD på Laperle haircare

AO =Anders Olsson 

A =Alf Wickman 

S = Silvia Chiok 

S: Skulle du kunna berätta lite kort om dig och din roll och företaget.

AO: Ja, jag är ju VD för företaget.  Vi är  totalt  38 anställda.  Vi har tillverkning,  lager och 
kontor. Allting finns här. Vi exporterar våra grejer i dagsläget till 23 länder runt om i världen. 
Varav det som är längst bort i dagsläget är Taiwan. Och vi är ett företag som ständigt växer och 
utvecklas. 

A: Hur sköttes tidigare de uppgifter som nu sköts av affärssystemet? 

AO: Ja det var ju mycket manuellt. Alltså så att det är stor skillnad. 

S: Hur gick det till när vi valde Pyramid Business Studio? 

AO: Vi tog in några olika konsulter som presenterade några olika lösningar. Så då föll valet på 
Pyramid. 

A: När ni säger tog in konsulter, hur gick det till mer i detalj? 

AO: Alltså det var utskickade representanter mer för olika företag. 

A: Vilka var ni inne och nosade på så att säga? 

AO: Det kommer jag inte ihåg i dagsläget. Jag tror det var tre stycken vi tittade på. 

A: Så dom fick komma hit och gjorde en presentation av sitt system då menar du? 

AO: Mm, Det var när vi var i Malmö. Flyttade hit tjugohundra. Så precis innan vi flyttade hit. 

S: När infördes systemet? 

AO: Det måste ha varit -99. Lite osäker på det men tror det var -99. 

A: Vilka moduler använder ni er av? Vet du det? [Visar lista på moduler] 

AO: Vi använder oss faktiskt av i princip allihopa. Vi har allihopa men vi skulle nog kunna 
utnyttja det bättre om vi hade fått en bättre uppbackning ifrån Pyramid. Så mer utbildningar av 
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personalen som jobbar med Pyramid. Det är där det brister lite grann. 

S: Hur många licenser har ni? 

Uj, det är en bra fråga. Sex licenser tror jag. 

A: Har ni modifierat systemet på något sätt? Hur i så fall?  

AO: Nej det har vi inte 

A: Ni har allt i original så att säga? 

AO: Yes, yes. 

S: Utbildningar, du nämnde att ni hade utbildning när ni införde systemet. Hur gick det 
till? 

AO: Nej, den har vart bristfällig. Vi skulle vilja ha mer utbildning på det. Vi har precis bytat 
konsult för Pyramid. Och där ar vi framfört önskemål att vi måste få mer utbildning därifrån. 
Annars kommer vi att byta system faktiskt. Vi använder för lite av grejerna i detta systemet. 

A: Så ni har alltså i praktiken knappt haft någon utbildning? 

AO: Nej, det har vi inte. 

A: Vi kan gå vidare till konsekvenser för ledning och planering. Tänkte fråga hur rutiner 
för beslutsfattande har förändrats efter ni införde systemet och vilken roll systemet har i 
det? 

AO: Egentligen inga större förändringar alltså. Den egentliga förändringen är ju att vi mer kan 
göra detta på ett snabbare sätt. Innan var det mer en långdragen process än vad det är idag. Så 
det är väl det som är den stora skillnaden. Annars får vi ha fram samma grejer för vi måste fatta 
ett beslut på ungefär samma grunder så att det ser likadant ut ju, fast det är enklare. 

S: Och det ekonomiska styrning. Har ni sett någon förändring? 

AO: Absolut. Det har blivit en effektivare ekonomisk styrning med systemet. 

A: De strategiska konsekvenserna tänkte vi gå in på då och fråga hur era kundrelationer 
har förändrats efter systemet infördes? 

AO: Vi har ju en effektivare uppföljning på kunderna. Enklare att styra erbjudanden och så till 
kunder. Och det är här jag tror vi skulle kunna utveckla ännu mer om vi skulle få liksom mer 
utbildning på det systemet. 
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S:  Hur  har  er  relationer  med  leverantörer  och  övriga  intressen  förändrats  sedan  ni 
införde systemet? 

AO: Ja, det är inga större förändringar på den biten. Utan det är det inte... 

A:Och inget när det gäller försäkringsbolag eller banker och så heller utan..? 

AO: Ja, banker! För att jag menar de de ser ju att du har en helt annan styrning. Alltså, du har 
ju bättre koll genom detta systemet. Så det gillar banker, banker gillar att ha järnkoll. Och det 
är viktigt. Vi är ändå 38 anställda. Vi måste ha järnkoll på allt. 

S:Om  vi  går  lite  angående  de  organisatoriska  konsekvenser.  Vilka  övergripande 
förändringar i arbetssätt, sätt hur ni arbetar har skett sedan införande av systemet? 

AO: Ja... 

S: Du nämnde tidigare att ni gjorde allt manuellt till exempel. 

AO: Ja, det är ju den stora förändringen. Att mycket görs via datorer nu istället för att sitta och 
hålla på på annat sätt. Så det är väl det som är det största. 

A: Att då... Hur menar du? 

AO:  Alltså  det  har  blivit  lättare  för...  Tittar  man  på  produktionen  så  har  ju  de  en  bättre 
överblick över råvaror och allting som finns i... För att det ligger ju inlagt i lager, i Pyramid. Du 
ser allting. En lättare kommunikation mellan de olika avdelningarna på detta sättet. Dom kan 
gå in i systemet och titta och se. 

A: Och se nivåer och så? 

AO: Absolut. Yes. 

A: Du kommer ju in lite där på samarbetet mellan olika avdelningar på företaget. Hur 
det har förändrats mot före systemet. 

AO:  Där  har  ni  den  stora  förändringen  alltså.  Det  är  lättare  för  kommunikationen  mellan 
avdelningarna. Mycket, mycket lättare. 

A: Förändringar i organisationsstruktur och arbetsfördelning, har ni sett någon sådan 
sedan ni införde systemet? 

AO: Nej, faktiskt inte. 

A: Vi har på andra intervjuer så har det nämnts att... flera gånger att... ja, vad ska man 
säga...  Att  eftersom det  dokumenteras  väl  vad man gör,  kundkontakter,  ja  kontakter 
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överhuvudtaget om det dokumenteras, så blir det på något sätt att om några då skulle bli 
sjuka eller vara hemma med barnen eller så att de på något sätt blir mer ersättliga. 

AO: Ja, så. Det är helt rätt. Det tänkte jag inte ens på men så är det faktiskt. Systemet blir inte 
så sårbart riktigt. Det är inte så upphängt på varje individ så att det är helt rätt. 

S:  Jag  tror  att  vi  berört  den  interna  kommunikationen.  Att  du  sa  att  den  hade 
förbättrats. 

AO: Yes. 

S: Så det kan vi skippa. Om vi går in på de operativa konsekvenser. Vilka förändringar 
har du sett i det dagliga arbetet på ett mer operativ nivå som har hänt efter införandet av 
systemet? 

AO:  Alltså,  mycket  är  att  vi  har  kommit  ifrån  mycket  av  situationer  och  sånt  som kunde 
uppkomma tidigare va. det är där vi ser de stora, alltså saker och ting tog slut. Man hade inte 
den styrningen. 

A: Restsituationer alltså? 

AO: Ja precis. Att produkter tar slut på lagret. Eller att det är slut i emballaget så vi kan inte få 
fram grejer till lagret. Det har vi i princip eliminerat idag. 

A: Produktlivscykeln, alltså en produkts livscykel från utveckling genom försäljning till 
avveckling.  Alltså  från  att  ni  börjar  titta  på  en  produkt  till  att  ni  tar  bort  den  ur 
sortimentet. Hur går det till nu? Hur skiljer det sig åt hur det går till nu mot hur det gick 
till förut?

AO:  Ja  alltså  hela  samhället  är  uppbyggt  för  att  allting  går  mycket,  mycket  snabbare. 
Livslängden på produkter är väldigt kort alltså. Det är mycket slit och släng i samhället. Och 
det är både på gott och ont skulle jag vilja säga. Någonstans kommer vi nog att få konstatera att 
vi måste tillbaka och låta produkter leva lite längre. För att det som är idag, det är en hysteri. 
Man byter emballage på många produkter. Vi jobbar inte så för ska det vara en nyhet så ska det 
vara en nyhet. Då byter man inte bara emballage men våra konkurrenter jobbar på det viset. 
Många av dom.

S: Och vilken roll har systemet just... 

AO: Ingen, absolut ingen.

A: Så om man säger en hyllvärmare exempelvis. Det är inte så att ni tänker på det mer nu 
än tidigare? 
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AO: Nej, det har vi alltid haft såpass god koll på. Så det där har inte... Nej. 

S: Vi har några avslutande frågor här. Vilka oväntade positiva förändringar har systemet 
fört med sig som ni inte tänkte på innan ni införde systemet? 

AO: Det är nog mycket den här kommunikationsbiten mellan de olika avdelningarna. De tänkte 
man inte på. Jag tänkte inte på den i alla fall. 

A: Vilka oväntade negativa förändringar har systemet fört med sig? 

AO: Inte systemet men att vi inte har fått den uppbackningen vi har förväntat oss från Pyramid 
när  det  har  varit  strul  i  lagersaldo  och  sånt  här  va.  Då  skulle  man  ju  vilja  ha  en  bättre 
uppbackning. Men det har liksom inte varit någon som har kunnat svara riktigt på det. Man har 
skickats runt och det är inte ra som kund. Så vill ma inte ha det.

A: Jag är lite intresserad av exakt. Vilka är det ni pratar med då? Ni har en som har...

AO: Nej, det är så. Dom har haft en konsult men han har vi avvecklat nu. Så nu har vi kontakt 
direkt med Pyramid istället.  

A: Med Unikum i Lund alltså? 

AO: Ja, precis. 

S: Vem hade ni kontakt innan. Vilken konsult var det? 

[Namn på konsultföretag och konsult. Vi har valt att inte skriva ut namnet på konsulten eller 
konsultföretaget då vi bedömer beskrivningen av företaget och konsultens arbete som negativt.] 
Han har vi ingen kontakt med längre för det fungerar inte. 

S: Och han var inte anställd hos Pyramid? 

AO: Nej, han har ett eget bolag. Så att nu har vi Britt på Unikum. Som vi har kontakt med som 
fungerar mycket bättre.

A: Ok, hur nytt är det här? 

AO: Det är... vad kan det vara, två, tre månader gammalt. 

A: Så pass alltså. Då är det svårt att säga vilka konsekvenser... 

AO: Jepp, jepp. 
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S: Har systemet utvärderas efter införande?

AO: Det har vi gjort. 

S: Vem gjorde det, hur gjorde det? 

AO: Det har han gjort, [konsulten på konsultföretaget]. 

A: Vad kom han fram till då? 

AO: Ja, han har lagt till vissa tilläggstjänster och sånt här, men jag kan säga , vi kan det inte. Vi 
har köpt uppdateringarna men vi har inte fått någon rejäl genomgång på det. 

A: Nej men alltså, han gjorde alltså en utvärdering av systemet, hur det fungerar? 

AO: Nej, jag trodde att du menade någon sorts förändringar.  

A: Har det utvärderats sen... 

AO: Nej, det har det inte. 

A: Har systemet medfört några stora förändringar som inte berörts i tidigare frågor? 

AO: Nej. Irritation hos personalen när det inte fungerar med konsulter. När dom inte gör vad de 
ska. För då blir de olika avdelningscheferna irriterade, att det inte fungerar. 

A: Om ni skulle börja om från början då. Vad skulle ni gjort annorlunda?  

AO: Kanske skulle valt en annan leverantör.

S: Men sen från början att ni ändå tog olika företag då och olika konsulter.

AO: Jepp.  Det  gjorde  vi.  Men så  hade  vi  jobbat  ihop med  [konsultföretaget]  tidigare  och 
upplevde att det hade fungerat va. Då blev det att vi tog detta systemet.

S: Så man kan säga att det var baserat på kemi emellan den här konsulten som ni hade 
då?

AO: Ja, det kan man säga. Mellan ägaren och den här konsulten. Ägaren till företaget och den 
här [konsulten].

A: Det är ändå intressant. Vi har ändå gjort ett antal intervjuer och jag kan säga att den 
bilden du ger är den mest negativa bilden ganska överlägset. För flera andra har det gått 
ganska bra.
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AO: Ja, vi har hört detta också. För att vi var på väg nu. Vi har ju en extern IT-leverantör hit. 
Och vi var på väg att  byta.  Men dom sa det: Nej, gör inte det för att Pyramid i sig är ett  
jättebra system. Ni har haft otur. Ni har haft fel konsult och ni har inte fått den uppbackningen 
som ni behöver. För att systemet i sig är jättebra och det är därför vi har det kvar nu. Det är en 
stor process att byta hela detta systemet så därför så har vi det kvar och kommer att ge det en 
chans. 

A:  Vi  intervjuade  Landora  färg  i  Landskrona,  Landora  Färgindustri.  Dom  är  i  sin 
verksamhet ganska liknande er egentligen. Alltså de är [ohörbart] kemiföretag i grunden 
och de säljer ju... Jag kan tänka mig att ni säljer till frisörer mycket och de säljer till 
färghandlare  som  sen  säljer  vidare.  Men  de  har  ju  en  produkt  som,  alltså  till 
produktutveckling sett, som liknar er. Men för dom har det gått väldigt bra.

AO: Ja, det är skönt.

S: Men vi har märkt att olika företag har infört system på olika sätt. Vissa har investerat 
mycket pengar i utbildning med punktinsatser. Vissa andra företag fortsätter att ta in 
konsulter och uppdaterar, försöker uppdatera kontinuerligt.  Så det är olika strategier 
där.

AO:  Men  det  är  ju  också  lite  beroende  vad  du  får  från  en  konsult.  Vill  dom förespråka 
utbildning, så köper du ju utbildning som företag. Dom har inte gjort det här direkt. 

A: Men, så alltså egentligen... jag ställer den här sista frågan en gång till. Om ni skulle 
börja om från början, vad ni hade gjort annorlunda, det är egentligen... 

AO: Med facit i hand idag hade vi valt en annan leverantör. Men det är på grund av konsulten, 
det är inte på grund av systemet.  

A: Men det är ju omöjligt att veta. 

AO: Ja, det är ju omöjligt att veta. Så att.. Ja. 

80



Affärssystem i små och medelstora företag Chiok & Wickman

Referenser
Adam,  F.  & O’Doherty,  P.  (2000):  Lessons  from enterprise  resource  planning  implementations  in  Ireland  – 
towards smaller and shorter ERP projects. Journal of Information Technology. Vol. 15 No. 4, pp. 305-16 

Al-Mashari, M. (2002): Enterprise resource planning (ERP) systems: a research agenda,  Industrial Management  
& Data Systems, Vol. 103 No. 1, pp. 22-27

Al-Mashari  et  al.  (2003):  Enterprise  resource  planning:  A taxonomy of  critical  factors  European Journal  of  
Operational Research, Vol. 146, pp. 352–364

Bounanno,  B  et  al.  (2005):  Factors  affecting  ERP  system  adoption,  Journal  of  Enterprise  Information 
Management. Vol. 18 No. 4, pp. 384-426

Bygstad,  B.&  Munkvold,  B.E.  (2007):  The  Significance  of  Member  Validation  in  Qualitative  Analysis: 
Experiences  From a  Longitudinal  Case  Study,  Proceedings  of  the  40th  Hawaii  International  Conference  on  
System Sciences, pp. 243b

Child, J. (2005): Organization - Contemporary Principles and Practice. Oxford: Blackwell

Congden, S. W., Desplaces, D. E. & Kim, E. B. (2005): Differences in Drivers of ERP adoption between Large 
and Small Firms. Journal of Business and Entrepreneurship, Vol. 17 No. 1, pp. 85-95

Denscombe,  Martyn,  (2000):  Forskningshandboken  –  för  småskaliga  forskningsprojekt  inom 
samhällsvetenskaperna. Lund, Studentlitteratur

Davenport, T. H. (1998): Putting the enterprise in the enterprise system. Harvard Business Review,Vol. 76 No. 4, 
pp. 121-131

Davenport, T.H., Harris, J., Cantrell, S. (2004): Enterprise systems and ongoing process change. Business Process  
Management Journal, Vol 10 No. 1, pp. 16-26 

Donaldsson, L. (2001): The contingency theory of organizations. Thousand Oaks: Sage

Esteves,  J.  (2009):  A  benefits  realisation  road-map  framework  for  ERP  usage  in  small  and  medium-sized 
enterprises. Journal of Enterprise Information Management. Vol. 22 No. 1/2, pp. 25-35

Esteves, J., & Pastor, J., (2001): Enterprise Resource Planning Systems Research: An Annotated Bibliography, 
Communications of AIS, Vol 7 No. 8, pp. 2-54

Esteves, J.  Bohórquez, V.W (2007): An Updated ERP Systems Annotated Bibliography: 2001-2005, Instituto de 
Empresa Business School Working Paper, No. WP 07-04 

European Commission (2003): Concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises,  Official  
Journal of the European Union, No. 24, pp. 36-41

Galbraith, J,R. (1974): Organization Design: An Information Processing View, Interfaces, Vol. 4 No. 3, pp.28-36

81



Affärssystem i små och medelstora företag Chiok & Wickman

Hedman, J., Nilsson, F., Westelius, A. (2009): Temperaturen på affärssystem i Sverige, Studentlitteratur, Lund

Irani,  Z.  (2002):  Information  systems  evaluation:  Navigating  through  the  problem  domain.  Information  & 
Management, Vol. 40 No. 1, pp. 11-24

Jacobsen,  Dag  Ingvar  (2002):  Vad,  hur  och  varför?  Om  metodval  i  företagsekonomi  och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur, Lund

Khoumbati,  K.,  Themistocleous,  M,  Irani,  Z.  (2006):  Evaluating  the  Adoption  of  Enterprise  Application 
Integration in Health Care Organisations. Journal of Management Information Systems. Vol.22 No. 4, pp  69-108

Kumar, K & Jos,V.H. (2000): ERP experiences and evolution, Communications of the ACM, Vol. 43, No. 4

Laughlin, S.P. (1999), An ERP game plan, Journal of Business Strategy, Vol. 20 No. 1, pp. 32

Laukkanen,  S.  Sarpola,  S.  Hallikainen,  P.(2007):  Enterprise  size  matters:  objectives  and  constraints  of  ERP 
adoption, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 20 No. 3, pp. 319-334

Liang, H. & Xue, Y.(2004): Coping with ERP-related contextual issues in SMEs: a vendor’s perspective, Journal  
of Strategic Information Systems, No. 13, pp. 399–415

Lindegren, C., Norsbo, S., Persson, M. (2004).Affärssystem i svenska småföretag (Kandidatuppsats). Lund: Lunds 
universistet, Företagsekonomiska institutionen

Mabert, V.A., Soni, A. & Vekataramana, M.A. (2003): The impact of organization size on enterprise resource 
planning (ERP) implementations in the US manufacturing sector. Omega, Vol. 31 No. 3, pp 235-246

Magnusson, J & Olsson, B. (2008): Affärssystem, 2:a upplagan. Studentlitteratur, Lund

Murphy, K. & Simon, S. (2002): Intangible benefits valuation in ERP projects. Information Systems Journal, Vol. 
12 No. 4, pp.301-320

Orlikowski, W. (1992):  The Duality of Technology:  Rethinking the Concept of Technology in Organizations. 
Organization Science, Vol. 3 No.3, pp. 398-427

Porter, M. & Millar, V. (1985): How information gives you competitive advantage, Harvard Business Review, Vol 
63 No. 4, pp 149-160

Ramdani,  B.,  Kawalek,  P.,  Lorenzo,  O. (2009):  Predicting SMEs’ adoption of  enterprise systems,  Journal of  
Enterprise Information Management, Vol. 22 No. ½, pp. 10-24

Sarkis,  J.  &  Sundarray,  R.  (2000):  Factors  for  strategic  evaluation  of  enterprise  information  technologies. 
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol.30 No.3/4, pp. 196-220

Shang,  S  &  Seddon,  P.B,  (2002):  Assessing  and  managing  the  benefits  of  enterprise
systems: the business manager's perspective. Information Systems Journal, Vol. 13 No. 3, pp. 405-416   

Snider,  B.,  Giovani.  Silveira,  J.C.  & Balakrishnan,J.  (2009):  ERP implementation  at  SMEs:  analysis  of  five 
Canadian cases. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 29, No. 1, pp. 4-29 

Spathis, C. & Ananiadis, J.(2005): Assessing the benefits of using an enterprise system in accounting information 

82



Affärssystem i små och medelstora företag Chiok & Wickman

and management, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 18, No. 2, pp. 195-210

Stefanou, C. (2001): A framework for the ex-ante evaluation of ERP software, European Journal of Information 
Systems.  Vol 10, pp. 204-215

Tagliavini,  M.  Faverio,  P.,  Pigni  F.,  Bounanno,  G.  (2002):  Exploring  the  use  of  ERP  systems  by  SMEs, 
Proceedings of 6th World Multi Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Florida, 14-18 
Juli

Torchiano, M. & Morisio, M. (2004): Overlooked aspects of COTS-based development. IEEE Software, Vol. 21 
No 2, pp. 88-93 

Unikum (2009): www.unikum.se/ (2009-05-23) 

83


	1  Inledning
	1.1  Bakgrund 
	1.2  Problemformulering
	1.3  Syfte 
	1.4  Avgränsningar

	2  Teoretiska utgångspunkter 
	2.1  Organisation
	2.1.1  Organisation och information
	2.1.2  Affärssystem och dess påverkan på organisationer
	2.1.3  Contingency-teorin

	2.2  Affärssystem 
	2.2.1  Förändringsprocessen
	2.2.2  Integrationsprocessen internt och externt 
	2.2.3  Effektivisering av verksamhetsprocesser

	2.3  Affärssystem i små och medelstora företag
	2.3.1  Motiv till införande och användning
	2.3.2  Användning av affärssystem i små och medelstora företag

	2.4  Ramverk för utvärdering av affärssystem 
	2.4.1  Shang & Seddons ramverk
	2.4.2  Tillämpningar av Shang & Seddons ramverk 
	2.4.3  Anpassning av ramverk 


	3  Metod och empirisk undersökning
	3.1  Forskningsstrategi
	3.2  Intervjuer 
	3.2.1  Urvalskriterier för företag
	3.2.2  Informanter 
	3.2.3  Beskrivning av intervjuguide
	3.2.4  Design av intervjuguide och intervjufrågor
	3.2.5  Genomförande av intervjuer 
	3.2.6  Analys av intervjudata

	3.3  Undersökningskvalitet
	3.4  Etik

	4  Empiri och analys
	4.1  Studieobjekt 
	4.2  Företagen
	4.3  Operativa konsekvenser 
	4.4  Konsekvenser för ledning
	4.5  Organisatoriska konsekvenser
	4.6  Strategiska konsekvenser
	4.7  Övriga iakttagelser
	4.7.1  Förberedelser
	4.7.2  Användning av systemet
	4.7.3  Anpassning av systemet
	4.7.4  Synen på systemet
	4.7.5  Systemets kostnader


	5  Slutsatser 
	5.1  Studiens begränsningar 
	5.2  Förslag till framtida forskning
	Bilagor 
	Bilaga 1 Intervjuguide
	Bilaga 2 Transkribering - Fredrik Moberg - VD på Mobergs Mekaniska AB 
	Bilaga 3 Transkribering - Peter Manderius - VD på Landora Färgindustri AB 
	Bilaga 4 Transkribering - Johannes Efstratiadis - VD på Ikaros AB 
	Bilaga 5 Transkribering - Anders Olsson - VD på Laperle haircare

	Referenser



