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I 

Sammanfattning 
 
Den ökade konkurrensen och ett ständigt tryck på såväl förbättrad produktivitet som 
effektivitet ledde till upphovet av affärssystem. Systemen har alla ett syfte att underlätta 
organisationers planering och kontroll, allt från varuleveranser till 
kommunikationsprocesser, och de är uppbyggda för att stödja ett företags (m.a.o. 
affärssystemskunders) kommunikation mellan avdelningar. Målet mot ett starkare 
samarbete mellan avdelningar diskuteras även av Michael Porter och förklaras med 
hjälp av modellen ”Porters värdekedja”. Värdekedjan ämnar, likt affärssystem, att få en 
verksamhetsöverblick där respektive avdelning har tillgång till väsentlig information för 
att få en övergripande förståelse för de processer som pågår inom verksamheten. 
 
Författaren fick upp ett intresse för kombinationen av värdekedjan och en 
implementering av ett affärssystem. Författaren märkte ett gap i forskningen gällande 
den förändringsprocess som ett företag genomgår när en omstrukturering sker. Med 
anledning av detta valde författaren att uttrycka sin problemformulering på följande sätt: 
”Uppkommer en organisationsförändring inom företags olika avdelningar, i enlighet 

med Porters värdekedja, när ett affärssystem implementeras? I så fall varför?” 
 
Genom en kvalitativ studie så genomfördes intervjuer med sex företag som genomgått 
en implementering av affärssystemet SAP. Respondenterna hade alla en gedigen insyn i 
förändringsprocesser då det varit delaktiga såväl före som efter införskaffandet av 
affärssystemet. Antagandet att alla avdelningar skulle märka av en 
organisationsförändring visade sig vara inkorrekt – slutsatserna visade att olika 
avdelningar förändrats olika mycket, en del inte alls, när ett affärssystem 
implementeras. De funktioner som upplevt de största organisationsförändringarna är 
avdelningar som författaren anser vara med mottagliga för denna typ av 
omstrukturering: infrastruktur, personalhantering, teknikutveckling, inköp och logistik. 
Följande avdelningar noterade ingen organisationsförändring: marknad/sälj, produktion 
och service, jag anser att detta stillastående reslutat skulle kunna ha sin grund i att dessa 
funktioner redan innan varit i balans inom verksamheten och bidrog därmed inte till 
någon organisationsförändring.    
 
Slutligen har författaren konstaterat att ett stort engagemang från såväl ledning som 
personal krävs för att få en positiv atmosfär inom verksamheten under 
förändringsprocessen. Det står till ledningens ansvar att motivera personalen genom att 
ha en öppen och tydlig kommunikation gällande implementeringen och dess effekter. 
Dock måste även personalen acceptera beslutet och vara tillgängliga för det nya 
arbetssättet.  



 

 
II 

Förord 
 
Att studera affärssystem i förhållande till Porters värdekedja har gett mig en djup 
förståelse för ämnet, en förståelse som jag kommer kunna nyttja i framtiden. Detta har 
gett mig energi att fullfölja denna uppsats som haft ett ganska långt liv. Det är även så 
att de respondenter som bidragit till det empiriska materialet har ökat min förståelse för 
det praktiskt och verkliga användandet av SAP – ett stort tack till er. 
 
Jag vill även passa på att tacka min sambo, Mikael Rösberg, för att han har det mest 
häpnadsväckande tålamodet någonsin. Mitt bergochdalbanehumör under detta 
uppsatsskrivande är det inte alla som kan hantera. Likaså uppsatsfamiljen har varit ett 
enormt stöd genom dagar på Universum fyllda med humor, skratt och flams. Uppsatsen 
hade blivit ett evighetsprojekt utan er! 
 
En annan stor part under denna tid har varit min handledare, Per Nilsson, som genom 
sin konstruktiva kritik hjälpt mig att författa och fullfölja denna uppsats. Han har alltid 
trott på mig vilket har gjort att jag inte kastat in handduken, utan har kämpat klart får att 
nå min examen. Tack!  
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1 Introduktion 
 
Introduktionen förklarar uppkomsten av problemet och varför författaren anser detta 

relevant och intressant att basera en studie på. Vidare anges syftet med studien samt 

problemformuleringen.  

  

 
1.1  Problembakgrund 
 
Dagens företag befinner sig i en värld full av globalisering, ökad konkurrens och 
oändliga möjligheter. Den hårda konkurrensen på marknaden pressar företag att se 
organisationens interna delar som ett grundredskap för att skapa ett samspel inom 
företaget. (Wei, 2007, s 168) Företagen måste fungera som en enda enhet där alla har 
tillgång till samma information och vet vad som ska göras. Denna 
prioriteringsomställning ledde till att affärssystem utvecklades och dessa har idag ett 
stort inflytande i en mängd olika organisationers interna verksamhet, världen över 
(www.sap.com). Systemen har alla ett syfte att underlätta organisationers planering och 
kontroll, allt från varuleveranser till kommunikationsprocesser, och de är uppbyggda för 
att stödja ett företags (m.a.o. affärssystemskunders) kommunikation mellan avdelningar 
(Willis & Willis-Brown, 2002, s 35ff). För att nå optimal kvalité av beslutsfattning 
måste alla avdelningar inom företaget samverka och information finnas lättillgänglig, 
enligt Weider et al (2003, s 13ff). Genom att använda detta system kan även vissa 
komplikationer undvikas, till exempel får användarna av redovisningssystem en insyn i 
hur verksamheten fungerar och arbetar numera även för effektivitetsökning och inte 
bara mot en ökad vinst (Lea, 2007, s 1189). Med ett sammanlänkat affärssystem blir 
detta möjligt och organisationer erhåller då en effektivare produktion följt av effektivare 
beslut, som kan leda till ett ökat värdeskapande på marknaden (Davenport, 2000, s 7ff) 
(Magnusson et al, 2009, s 14ff).  
 
Författaren exemplifierar nyttan med ett affärssystem enligt följande: föreställ dig att du 
är aktiv inom byggbranschen. Du står som tredje mellanhand i processen och det finns 
totalt fem mellanhänder. Varje mellanhand ansvarar för en viss del av projektet och är 
beroende av andra delaktiga parter. Med ett sammanlänkat affärssystem kan alla parter 
kommunicera och leverera sin del av projektet i rätt tid och samtidigt vara medvetna om 
hur processen ter sig, vad som är avklarat och vad som pågår. Detta samtidigt som 
uppdragsgivaren har en helhetssyn över vad som sker och hur processen skrider i 
förhållande till tidsplanen. Denna totala överblick förenklar även införskaffandet av 
material och underlättar vägen till att material kan bli levererat i tid, och då varken för 
sent eller för tidigt.  
 
Dagens affärssystem kan, som nämnt ovan, leda till fördelar såsom en ökad effektivitet 
och produktivitet inom ett företag. Dessa fördelar leder i sin tur till grunden för 
ett värdeskapande gentemot kunderna (Magnusson et al, 2009, s 14). Porter (1985, s 37) 
förklarar begreppet värde genom en värdekedja där ett flertal bakomliggande funktioner 
i ett företag, som återfinns ett affärssystem, introduceras. Han påvisar att det finns direkt 
värdeskapande delar i ett företag som stöttas av värdestödjande avdelningar. 
Utgångspunkten är att alla avdelningar i ett företag strävar mot samma mål för att kunna 
generera en vinst. (Porter, 1985, s 38) Detta leder till en annan intressant aspekt: Hur har 
de olika avdelningarna inom ett företag förändrats i och med ett implementerande av ett 
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affärssystem? Har exempelvis produktionen gått upp eller ned och har 
marknadsföringen nu en bättre effekt gentemot potentiella kunder? 
  
Likväl som affärssystem kan effektivisera processer inom ett företag kan det även ha 
motsatta effekter för företags förmåga att skapa värde. Affärssystem är vanligen mycket 
komplexa och kräver ett efterföljande arbete, bland annat uppdateringar (Gargeya & 
Brady, 2005, s 501). Affärssystem har generellt funnits i över 30 år och det riktas 
fortfarande kritik mot systemens utveckling. Företagens organisationer får ändra hela 
arbetsprocesser för att anpassa verksamheten till ett standardiserat system. Vidare kan 
det uppstå komplikationer då företagets anställda kan vara mindre mottagliga för ny 
teknik som förutsätts vid nya rutiner. Wing (2009, s 28) hävdar att det är en otalig 
mängd företag som använder sig av affärssystem men endast ett fåtal som känner sig 
tillfreds med resultatet av implementeringen. Detta leder till ytterligare en mycket 
intressant och vital fråga: Hur förändras organisationen inom ett företag med hjälp av ett 
affärssystem? Implementeringen är endast en grund för en stor värld full av 
förutsättningar, men tidigare forskning tyder på ett bristande engagemang från 
ledningen att utnyttja affärssystemets kvalifikationer för att skapa effektivitet (Umble & 
Umble, 2002, 26ff)(Gargeya & Brady, 2005, s 513). Kan detta i sin tur leda till att 
affärssystemet inte kan agera fullt effektivt inom organisationen eller att avdelningar 
påverkas negativt av en implementering? Likväl som ledningen fått kritik för sin 
nonchalans så har även företagen fått kritik för att komplicera sin företagsstruktur 
istället för att underlätta denna via ett affärssystem, vilket diskuteras av McGuffog & 
Wadsley (1999, s 218). De argumenterar även för något som kallas för value chain 
management och liksom Porters värdekedja har detta uttryck som mål att effektivisera 
verksamheten. Effektiviteten kommer i detta fall från att simplifiera värdekedjan, 
exempelvis genom att datorisera kundorders, för en ökad samordning inom företaget. 
Även Cox (1999, s 167) förklarar value chain management som ”ett sätt att tänka” och 
utveckla verktyg som ligger till grund för en ökad effektivitet och verkningsgrad, och 
utvecklar sedan uttrycket genom att avsluta med att detta kan generera ett slutligt ökat 
värde för slutkunden. Detta betyder att ett företag som använder sig av ett affärssystem 
och som lyckas med sin implementering förhoppningsvis kan se en ökad effektivitet 
inom en mängd olika avdelningar framför sig.    
.    
En stor del av den tidigare forskningen som finns tillgänglig på marknaden fokuseras 
endera på ett företags arbete innan, under eller efter implementeringen av ett 
affärssystem. Vad författaren efterfrågar är därför forskning som belyser förändringen 
som sker när ett företag går igenom denna gigantiska process. Värdekedjan (av Porter) 
illustrerar de huvudsakliga avdelningarna inom en organisation vilket gör författaren 
nyfiken på hur dessa kan påverkas av ett integrerat system. Avdelningarna kommer att 
presenteras i ett senare skede och de kommer alla att ligga till grund för författarens syn 
och undersökning av detta problem.  
 
1.2 Problemformulering  
  
Uppkommer en organisationsförändring inom företags olika avdelningar, i enlighet 

med Porters värdekedja, när ett affärssystem implementeras? I så fall varför? 
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1.3 Syfte 
 
Författaren har som mål att sammanställa eventuella organisationsförändringar som sker 
inom företags olika avdelningar vid en implementering av ett affärssystem. Författaren 
vill med detta åstadkomma en studie som kan vara mycket värdefull för en verksamhet 
som står inför en omstrukturering. Verksamheten skall kunna använda studien för en 
ökad förståelse, för såväl svårigheter som vägledning, som kan underlätta vid en 
implementering.   
 
1.4 Avgränsningar och begränsningar 
 
Författaren har i denna studie valt att avgränsa sig till företag användande av 
affärssystemet SAP. Detta för att SAP idag står för en stor del av marknaden och brukas 
av en mängs stora företag i Sverige. Alla respondenter faller under kategorin stora 
företag då författaren har för avsikt att tydliggöra huruvida implementeringen har 
påverkat företagens olika delar. Grunden till uteslutandet av mindre företag är främst för 
att dessa förmodligen inte har en lika utvecklad struktur mellan avdelningar och blir 
därav mer komplicerade att fastställa med Porters värdekedja som bas. 
 
Då Umeå inte är särskilt berikat av stora företag som använder sig av SAP så valde 
författaren att rikta sig ut till företag i resterande delar Sverige. Författarens geografiska 
område sträcker sig från Malmö i söder till Umeå i norr. Författaren uppfattar denna 
spridning som positiv då hon har kunnat tillhandahålla perspektiv från ett flertal 
organisationer inom skilda branscher och geografiska områden. 
 
Hur pass omfattande en studie blir ligger till grund för den tid författaren har till sitt 
förfogande, hävdar Judith Bell (2005, s 65). Med andra ord har tidsaspekten en stor 
betydelse för denna studie och författaren har därmed valt att begränsa sig till sex 
företag (exklusive en pilotstudie), som samtliga är användare av SAP i dagsläget.  
 
1.5 Begreppsdefinition 
 
Affärssystem Ett datoriserat system som hjälper företaget i deras dagliga 

verksamhet med att utföra de administrativa funktioner 
som återfinns i ett företag. Verkar för en ökad struktur och 
ska hjälpa företag med effektivare processer och bättre 
underlag till beslut. 

 
SAP ”Systems Applications Products” En av världens största 

leverantörer av affärssystem som tillverkar och säljer 
systemet SAP.  

 
Porters värdekedja  Grundad av Michael Porter 1985. Belyser olika 

avdelningar inom ett företag och förklarar hur dessa kan 
leda till ett ökat värde inom organisationen (Porter, 1985, s 
38).  

 
Värdestödjande Är de funktioner som återfinns i ett företag som verkar 

som stöd åt de värdeskapande funktionerna. Funktioner av 
administrativt slag som måste finnas för att företaget ska 
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kunna utföra det de är verksamma inom är det värde som 
denna skänker och är värd att betala för.  

 
Värdeskapande  Beskriver hur företagen gör för att konstruera och skapa 

värde åt marknaden. Det är själva konstruktionen som 
karaktäriseras av mera direkta funktioner som går att mäta.   

 
Value chain management Bygger vidare på värdekedjan genom att fokusera på de 

olika delarna och hur varje specifik avdelning kan skapa 
värde och effektivitet. 

 
Effektivisering När t.ex. en process eller en avdelning uppnår en 

förbättrad struktur och resultatet blir att företaget upplever 
ett kvickare arbetssätt.  

 
Små/medelstora företag  Företag som har färre än 250 anställda. 
 
Stora företag  Företag som har fler anställda än 251 personer. 
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2 Vetenskaplig metod 
 
I detta kapitel har författaren ämnat beskriva sin syn på kunskap och vilket angreppsätt 

hon kommer att ta i beaktning i arbetet med denna studie. Vidare kommer författaren, 

bland annat, klargöra för sin förförståelse och tidigare kunskaper inom ämnet samt 

beskriva sin världssyn. 

  

 
2.1 Ämnesval 
  
Författaren kan finna en koppling mellan sitt val av ämne och det faktum att författaren 
har valt att studera företagsekonomi på en avancerad nivå vid Umeå universitet. Då 
författaren lagt märke till att kunskapen om SAP är efterfrågad på arbetsmarknaden 
väcktes författarens intresse för att utforska detta affärssystem ytterligare. Eftersom 
författaren har kunskaper inom såväl marknadsföring som management så har 
författaren kommit i kontakt med ämnen som kan kopplas direkt till SAP system, 
kommunikationssvårigheter och värde. Denna kunskap har författaren nu som mål att 
utvidga för att få en djupare förståelse av affärssystemet SAP. 
   
Vad författaren även finner intressant med SAP är att systemet är under en ständig 
utveckling och att affärssystem är något som har blivit ett allt mer bekant uttryck inom 
affärsvärlden. Den ökade konkurrensen, som författaren nämnde i problembakgrunden, 
pressar företag att agera för att stärka relationer både inom och utom företaget och detta 
är något författaren finner speciellt intressant för sin forskning. En annan aspekt som 
driver författaren att vilja undersöka detta är frågan gällande SAP’s förändringskraft. 
Kan SAP leda till en total förändring inom en organisation och hur såg organisationen 
ut innan i förhållande till efter införskaffandet? Detta leder till att ämnet känns relevant 
och går hand i hand med nutidens företagstänk, vilket ökar författarens motivation att 
utforska ämnet vidare. 
  
 
2.2 Perspektiv 
  
Perspektivet för denna studie är baserat på företag som i detta fall är kunder till SAP, 
alltså kommer författaren att använda sig av ett kundperspektiv. Författaren har valt att 
se det från denna synvinkel då författaren ämnar klargöra organisationsförändringen 
som sker vid en implementering i förhållande till Porters värdekedja från brukarna av 
systemet, företagen. Författaren anser att företagen är de som tydligast kan besvara 
författarens problemformulering då de har varit aktiva genom hela 
implementeringsprocessen, både innan och efter införskaffandet.  
 
Författarens perspektivval var av stor betydelse för denna uppsats. Ett perspektivbyte 
skulle kunna innebära en total förändring av uppsatsen och därmed även resultatet. 
Kundperspektivet är det perspektiv som speglar författarens problemformulering och 
som författaren anser kommer kunna frambringa ett så klart och tydligt reslutat som 
möjligt varför detta är fokus genomgående uppsatsen.   
  
  
2.3 Förförståelse 
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Då författaren anser att förförståelse har en inverkan på uppsatsen vill författaren nu 
klargöra vilka kunskaper hon besitter innan denna studie påbörjas. Detta även för att öka 
läsarens förståelse för författarens synpunkter men också för att författaren själv skall 
bli mer insatt i sin egen bild av ämnet. Grunden till uppsatsen ligger inte i författarens 
egna åsikter, utan i form av tidigare forskning. Dock är det viktigt att poängtera att 
författarens åsikter och värderingar kan ha ett visst inflytande på den kommande 
uppsatsen. 
  
Författaren har valt att studera civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Där har 
hon mött en mängd professorer och föreläsare som förmodligen speglat en del av de 
synsätt som författaren har idag.  Detta gäller även lärare på såväl gymnasium som 
grundskola. Författaren har studerat kurser i allt från marknadsföring, 
företagsförsäljning, produktutveckling, entreprenörskap, varumärkesuppbyggnad och 
organisation, för att nämna några få. Författaren har även erfarenhet av olika branscher 
och har upplevt kommunikationsproblem i arbetslivet. Författaren har dock ingen 
tidigare erfarenhet av arbete med affärssystemet SAP. Om detta är positivt eller negativt 
är svårt att säga då författaren befinner sig i startskedet av sin uppsats och informationen 
delvis är bristande.  
  
Men denna förförståelse som bakgrund anser författaren sig ha en bra bas för det 
kommande projektet. Författaren har en grundläggande förståelse inom 
företagsekonomi men ej inom affärssystemets kretsar. Författarens tidigare kurser inom 
företagsekonomi har lärt henne vikten av att alltid analysera och att se problem för alla 
möjliga synvinklar, vilket författaren tror kan vara till stor hjälp genom denna studie. 
  
2.4 Kunskapssyn 
  
Även om den positivistiska synen har varit dominerande sedan en lång tid tillbaka 
(Bryman & Bell, 2005, s 27) så vill författaren påstå att denna studie kommer att vara 
fokuserad mot det hermeneutiska synsättet. Då författaren har för avsikt att analysera 
och använda sig av sina egna värderingar tillsammans med intervjuresultat så anser 
författaren detta synsätt vara en bra grund för ett vidare arbete. Det positivistiska 
synsättet utesluts med förklaringen att egna värderingar ej är en del av denna världssyn. 
Det empiriska reslutat författaren samlar till denna studie kommer att stå till grund för 
hennes analysering av resultatet som författaren anskaffat genom intervjuer. Författaren 
kommer även att tolka och analysera de intervjuer som författaren håller med respektive 
respondent, vilket går i linje med det hermeneutiska synsättet. Det finns inget rätt och 
fel gällande författarens studie, allt baseras på individens egen uppfattning och därför 
blir det positivistiska synen svår att anamma i denna uppsats. Inom hermeneutiken vill 
forskaren finnas nära respondenten för att kunna tolka och analysera denne (May, 2001, 
s 26) varför intervjuer passar det hermeneutiska synsättet, och då även författarens 
studie.   
 
För att kunna bygga en bra grund till författarens fortsatta studie krävs, enligt Patel och 
Davidson, ett klart och tydligt förhållningssätt till vetenskapen (2003, s 26). Idag 
existerar ett flertal olika kunskapssyner men författaren kommer att fokusera på de två 
huvudbegreppen positivism och hermeneutik. Grundaren av positivismen var Auguste 
Comte. Comte skapade riktlinjer för detta synsätt och menade att metodlogin är baserad 
på kunskap som var positiv och utvecklande för människan, även att den ska vara 
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verklig och nyttig för författarens sinnen och förnuft. (Patel & Davidson, 2003, s 27) 
Inom positivismen är det viktigt att forskarens värderingar inte är en del av subjektet 
(dvs. det undersökta) (Lindfors, 1993, s 45). Motsatsen till positivism är hermeneutiken 
som sägs vara mer inriktad mot tolkningslära. Denna tolkningsmetod ämnar förklara 
den mänskliga existensen och skapa en förståelse för forskningen. (Patel & Davidson, 
2003, s 28ff) Inom hermeneutiken värdesätts forskarens värderingar och detta synsätt 
menar att forskarens värderingar kommer naturligt via t.ex. problemformuleringen 
(Lindfors, 1993, s 45).   
   
2.5 Angreppssätt 
 
Författaren har valt att ha teorin som grund och problemformuleringen skall undersöka 
följande: ”Uppkommer en organisationsförändring inom företags olika avdelningar, i 

enlighet med Porters värdekedja, när ett affärssystem implementeras? I så fall varför?” 

Författarens teori och problemformulering samverkar för att, via intervjuer, bygga upp 
och forma författarens empiriska reslutat. Empirin kommer sedan att mynna ut i en 
analys där författarens egna värderingar tillsammans med empirin formar slutresultatet. 
Författaren har valt att gå denna väg då Porters värdekedja och affärssystem kommer att 
ligga till grund för intervjuerna. Detta speglar det deduktiva angreppssättet vilket 
författaren har valt att fokusera på genom denna uppsats. Författaren tar både del av en 
redan befintlig teori och forskning inom ämnet vilket även detta tyder på en deduktiv 
syn.      
 
För att underlätta för läsaren och göra denne införstådd med hur författaren har 
resonerat genom uppsatsen anser författaren det relevant att förklara grunden för sitt 
angreppssätt. I huvudsak finns två olika sätt att ta sig an verkligheten, det induktiva och 
det deduktiva. Det deduktiva synsättet har sin grund i teorin som sedan formar en 
hypotes som skall prövas i forskningen (Lindfors, 1993, s 55). Denna hypotes fungerar 
sedan som en bas för den fortsatta studien och den kommande analysen (Bjereld et al, 
2002, s 89).  
  
Motsatsen till deduktiv kallas induktiv och har sin grund i empirin. Genom det 
induktiva synsättet baseras studien på verkliga iakttagelser som forskaren upplevt ett 
behov av att studera vidare. Dessa förs sedan samman och bygger upp teorin. (Olson & 
Sörensen, 2007, s 32) Här har forskningsprocessen en central roll då empirin ligger till 
grund för den fortsatta studien (Bjereld et al, 2002, s 89). 
  
2.6 Metodval 
 
Författarens kunskapssyn och angreppssätt speglar det kommande metodvalet som 
krävs för att kunna göra en fullständig studie. Den avgörande indikatorn till valet av 
metod är det problem som fastställts av författaren/författarna (Patel & Tebelius, 1987, s 
43). Problemformuleringen lyder: ”Uppkommer en organisationsförändring inom 

företags olika avdelningar, i enlighet med Porters värdekedja, när ett affärssystem 

implementeras? I så fall varför?” 

 
Det hermeneutiska synsättet i kombination med deduktionen som författaren tidigare 
argumenterat för har skapat grunden för en kvalitativ studie. Denna studie har som syfte 
att ge en beskrivande bild av problemet (Olsson & Sörensen, 2007, s 64). För att kunna 
besvara sin problemformulering och få ut den mest givande informationen har 
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författaren valt detta metodval då hon hoppas finna en djupare förståelse för problemet 
jämfört med en kvantitativ studie där enkäter ligger som bas för empirin. Enligt Bryman 
och Bell (2005, s 595) finns det olika strukturer på intervjuer. Författaren valde att 
fokusera på semistrukturerade intervjuer då de ger utrymme för intervjuaren att ställa 
följdfrågor samtidigt som respondenten kan ge en mer utförlig förklaring kring frågorna 
(Bryman & Bell, 2005, s 595). Detta kan hjälpa författaren att få en djupare kunskap 
inom ämnena affärssystem och värdekedjan och på så sätt även vara ett stöd för 
analysen likaså slutsatserna. Det finns dock både positiva och negativa faktorer med en 
kvalitativ analys och dessa kommer att förklaras i kapitlet ”praktisk metod”.       
 
Det finns två dominerande metodval inom forskningen; kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Den kvantitativa analysen fokuseras mot datainsamling och att beskriva de 
mätningar som sammanställts (Patel & Tebelius, 1987, s 45). Det är även den 
kvantitativa studien som mestadels baseras på enkäter som sedan kommer att leda till ett 
resultat och en slutsats.  
 
2.7 Teorival 
 
För att kunna undersöka för problemformulering har författaren valt att använda sig av 
en kvalitativ metod. För att kunna utforma en intervjumall behöver författaren en grund 
att stå på. Denna grund presenteras i teorikapitlet i form av affärssystem (i detta fall 
SAP) och Porters värdekedja. Affärssystem i sig är ingen konkret teori men det är ändå 
en bas för att kunna utreda den förändringsprocess som uppstår vid ett 
implementerande. Därför har författaren valt att presentera SAP och grundligt förklara 
detta för att ge läsaren en inblick i hur systemet fungerar och varför detta existerar på 
dagens marknad. SAP är ett mycket valanvänt system världen över och står för ca 50% 
av dagens marknad, vilket gjorde att SAP kändes som ett naturligt val (www.sap.com). 
Det som dock hade varit intressant är att belysa andra affärssystem men då dessa system 
är mycket komplexa ansåg författaren inte att det är nödvändigt att prioritera i denna 
studie.  
 
Vidare har författaren valt att endast fokusera på en teori, Porters värdekedja. Detta för 
att teorin belyser de grundläggande avdelningarna i en organisation. Dessa avdelningar 
är även de som kan påverkas av ett implementerande av ett affärssystem varför 
värdekedjan underlättade författarens upplägg av intervjumallen. Med modellen som 
grund kan författaren följa den organisationsförändring, via införskaffandet av 
affärssystemet, som författaren vill analysera för att sedan nå fram till sitt resultat. För 
att utveckla modellen och få in fler synvinklar har författaren valt att använda sig av 
tidigare forskning kring de avdelningar som tas upp av Porter. Författaren anser att 
modellen kan kopplas till affärssystem på ett övertygande sätt då dessa är till för att 
effektivisera avdelningarna och författaren anser även att modellen är övertygande då 
den i nuläget fortfarande används av forskare trots att den grundades redan 1985. 
Författaren ser det som en fördel att basera studien på en ”gammal” teori då den 
uppenbarligen innehar en stor roll i värde mellan avdelningar och affärssystems 
utveckling.     
 
2.8 Sekundära källor 
 
Författaren har i denna studie inte tillgodogjort sig all information via primärkällor utan 
har även använt sig av information som andra forskare konstruerat. Sekundärkällor 
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karaktäriseras av att de är skrivna för andra ändamål (Johansson-Lindfors 1993, s 117). 
Detta då författaren ansåg att hon vill vila studien på en vetenskaplig grund. Enligt 
Judith Bell (2005, s 65) är en sekundärkälla en tolkningsfråga från författaren. Detta kan 
alltså, i vissa fall, betyda att den ursprungliga källan inte delar sekundärkällans 
uppfattning. Då författaren tidigare argumenterat för tidbrist genom studien så är 
sekundärkällor ett bra komplement då detta både är kostnads- och tidseffektivt 
(Churchill & Iacobucci, 2005, s 167ff). Nedan kommer författaren att förklara och 
argumentera för de sekundära källor som författaren brukat samt kritisera dessa.    
 
2.8.1 Insamling av sekundära källor 
 
Författaren har valt att inhämta sekundär information ifrån Umeås universitetsbibliotek 
databaser Emerald och business source premier. De källorna som är av sekundär 
karaktär har författaren använt för att inbringa kunskap om värdekedjan och 
affärssystem. Författaren har framför allt begränsat sig till vetenskapligs studier som är 
granskade och klassificeras som peer reviewed. Författaren har uppnått detta ändamål 
genom att använda ett sökverktyg kallat times cited in this database vilket går att nyttja i 
de båda databasernas sökfunktion. För att finna sekundära källor har författaren, bland 
annat, använt sig av följande sökord: SAP, ERP, marketing research, success SAP, case 
study SAP, value chain model, ERP+SAP, creating value, understanding value och 
delivering value. Författaren valde även att allt eftersom studien tog form vidga sin 
sökspektra genom att inhämta mer information inom de områden författaren fick 
presenterade för sig. Författaren har även i en del fall gått till originalkällan för att få tag 
i den primära källan. När författaren valt artiklar har hon börjat med att gå igenom deras 
sammanfattning i abstract och slutsatser för att göra en bedömning om studien skulle 
vara användbar i denna uppsats. Sedan läste författaren de studier hon fann relevanta 
och av intresse för en fortsatt forskning och arbetning av uppsatsen. 
 
Vidare har författaren även använt sig av böcker, mestadels i sina metodkapitel men 
detta kan även förekomma i teorikapitlet. Genom metodkapitlen har författaren valt att 
bredda sitt synsätt och vinklar genom att använda en mängd litteratur. Det kan även te 
sig att ett flertal författare har nämnt likartad information men detta ser författaren 
endast som positivt då författaren anser att detta ökar trovärdigheten för grunden till de 
ställningstaganden författaren valt. Författaren har, som tidigare nämnt, även beslutat 
sig för att till viss mån använda sig av böcker i teorikapitlet. Dessa böcker har en direkt 
knytning till den teori författaren valt och har därför lett till att en bra teoribas har 
kunnat byggas upp.    
 
2.8.2 Kritik mot sekundära källor 
 
”En sekundärkälla innebär en tolkning av saker och ting som ägt rum” – Citat Judith 
Bell (2005, s 65). Detta betyder att de sekundära källor författaren använt sig av kan 
vara feltolkade av författaren i fråga. Därför har författaren till största mån försökt att 
hitta primärkällan till den artikeln/den boken som författaren valt att använda sig av i 
denna studie. Författaren är fullt medveten om denna problematik och har därför haft 
som mål att försöka hitta ett flertal källor som påvisar samma fakta, främst gällande 
metodkapitlen. I teorikapitlet har författaren velat ha en mäng olika synvinklar för att 
förtydliga och påvisa olikartade tankegångar bland skribenterna varför författaren 
istället säkerställt trovärdigheten genom att använda sig av peer-rewied-artiklar från 
Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. Såväl Patel & Davidsson (1994, s 45) som Bell 
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(2005, s 65) förklarar och argumenterar för att en insamling av ett flertal olika källor ger 
en mer verklighetstrogen bild och minskar risken för att författaren ska ha bildat sig en 
egen uppfattning och sökt material som stödjer detta. Dessa åtgärder har författaren 
vidtagit för att stärka graden av en korrekt tolkning från sekundärkällan. 
 
Att kritiskt granska de sekundära källorna och att garantera att källan inte är allt för 
ålderdomligt i förhållande till forskningen bör prioriteras enligt Bryman & Bell (2005, s 
297ff). Därför har författaren valt att utesluta artiklar, som inte är av största relevans, 
om dessa kan tänkas vara utanför ramen för vad som kan kallas aktuellt. Författaren har 
även fokuserat på att kritiskt granska sina källor. Detta ser författaren som ett viktigt 
åtagande då en övervägande del av de sekundära källorna är på engelska. Enligt 
Isakssons avhandlingar (2000; 2006) kan nämligen dessa texter misstolkas om de 
översätts inkorrekt. Författaren har därför fått utesluta artiklar som författaren först fann 
intressanta då författaren upptäckt, efter vidare läsning, att dessa inte helt passar in på 
studien.  
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3. Affärssystem 
 
Nedan kommer begreppet affärssystem förklaras och diskuteras och författaren kommer 

även att välja ut ett specifikt affärssystem (SAP) för vidare analys och diskussion. SAP 

kommer sedan att stå i fokus under resterande delar av uppsatsen.   

 
 
3.1 Affärssystem 
  
Ett affärssystem kan definieras enligt följande; 
 
                      ”standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd” 
  
Begreppet standardiserade syftar på en programvara och ett system som är 
standardiserat och inte anpassat efter en kunds specifika behov utan det saluförs efter 
principen ”one size fits all”. Detta förutsätter att den implementerade verksamheten 
anpassar sin verksamhet efter systemet och inte tvärtom. Med verksamhetsövergripande 
syftar system att ge en översikt och kontroll över hela verksamhetens data. Vilket gör att 
en enkel överskådning ska vara möjlig oavsett om det gäller lagersaldo som 
försäljningsstatistik eller vad marknadsavdelningen lägger upp för strategi. En enkel och 
total överskådlighet är syftet oavsett geografiska hinder. Ett affärssystem binder 
samman de olika avdelningarna och funktionerna inom ett bolag trots att de 
decentraliserats geografiskt. Detta gör att alla funktioner inte behöver finnas under 
samma tak utan olika avdelningar kan vara verksamma på olika ställen men ändå vara 
sammanlänkade. Detta ger en full insyn och kontroll över verksamheten genom att 
systemet verkar verksamhetsövergripande. Slutligen ska systemstöd syfta på 
informationsteknologibaserade informationssystem som hjälper och möjliggör en 
hantering av informationen och databearbetningen. Detta ska ge de företag som 
implementerat ett affärssystem en effektivisering av affärsprocesserna. Systemstödet 
ska fungera som en möjliggörare och brygga mellan IT och verksamheten. (Magnusson 
et al, 2009, s 9-13) 
  
Ett affärssystem är ett datoriserat system som hjälper företag och organisationer i deras 
uppstrukturering av styrning och administration. Detta system innehåller vanligen 
moduler för bland annat; produktionsplanering, tidsredovisning, hantering av lager och 
orderhantering, administrering av personal och kunder och även ekonomisk 
redovisning. Dessa funktioner kan även kompletteras med utökade system för en mer 
kundanpassad och lättåtkomlig funktion. (Magnusson et al, 2009, s 9-13) Affärssystem 
är dock ett väldigt vitt begrepp som i sin tur innefattar en mängd olika undersystem. 
Efter affärssystemets utveckling föddes en uppsjö av varianter så som JIT (Just-In-
Time), OLF (Order-Lager-Fakturering), Lawson, Deltek och SAP. Ett affärssystem 
ämnar binda samman de olika avdelningarna som är involverade i ett visst projekt inom 
företaget och fungerar som ett stöd för företag som finner ett problem i att koppla 
samman de olika avdelningarna, vilket leder till en bristande kommunikation (Willis & 
Willis-Brown, 2002, s 35). Den bristande kommunikationen är menad att reduceras då 
ett affärssystem gör att de olika avdelningarna nu kan få en överblick av vad som har 
hänt, händer och vad som kommer att hända i processen samt när detta sker och vem 
som kommer att göra vad (Wei, 2007, s 168ff).  
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Denna uppsjö av omstruktureringsprocesser, som tidigare nämnt, har gjort att begreppet 
affärssystem nu innefattar en mängd olika system. Då författaren inte ämnar diskutera 
alla olika system har författaren valt att begränsa studien till ett grundsystem, SAP. 
Figuren nedan visar de tio största affärssystemen med statistik från 2007, där det 
framgår att SAP innehar 42 procent av de totala intäkterna på marknaden. Det har även 
kommit till författarens kännedom att ett flertal stora svenska företag använder sig av 
SAP och författaren kommer därför inte ha några problem att insamla data. SAP, som 
det klart största systemet, ger författaren därför möjligheten att på ett övertygande sätt 
genomföra denna studie.  
 
Figur 1 – SAP’s marknadsandelar 

 

 
    Källa: AMR Research, 2007 

 
När ett företag ställs inför det faktum att organisationen behöver en rekonstruktion, 
antingen på grund av en ökad tillväxt eller på grund av en brist inom organisationen, 
finns affärssystemet SAP till hands. Med tanke på SAP’s utveckling de senaste 
decennierna är det inte helt förvånande att SAP nu är känt världen över (www.sap.com). 
Nedan följer en redovisning av de tidigare studier, inom SAP, som författaren valt att 
beakta.  
 
3.2 SAP – Empiriska studier 
 
Gargeya och Brady (2005, s 501) hävdar att hela 70 procent av affärssystemprojekten ej 
lyckas med implementeringen till fullo. Vilka faktorer som ligger bakom ett 
misslyckande av en implementering är svåra att fastställa, oftast är det ett flertal faktorer 
som tillsammans bidrar till den förödande slutsatsen konkurs. SAP har fått kritik för sin 
komplexitet, affärssystemet anses vara alltför brett och inlärningsprocessen för lång, 
men även för den komplicerade implementeringen som följer av det avancerade 
systemet. (Gargeya & Brady, 2005, s 501) Samuelsson et al (2001, s 109) hävdar att 
systemet måste utvecklas för att kunna anpassas efter organisationen då det i dagsläget 
kan te sig som så att organisationen måste rekonstrueras efter programmets egenskaper. 
Kritik har även riktats mot faktorer som en bristande intern beredskap och utbildning, 
olämplig planering och budgetering, implementeringen är mycket ekonomi-, och 
tidskrävande (Gargeya & Brady, 2005, s 513). Med denna kritik blir det tydligt att 
information om ett implementerande är att yttersta vikt för en smidig 
implementeringsprocess.  
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Däremot argumenteras det även för att SAP har omfattande egenskaper gällande 
företags funktionalitet inom programvaran (Gargeya & Brady, 2005, s 501). Det har 
även kommit till kännedom att SAP investerar en otalig mängd resurser på forskning 
och utveckling, vilket ligger till fördel för de användande företagen då de ser potential 
och förtroende för en framtida affärssystems tillväxt. Då informationen av SAP har nått 
ut världen över, har företagens ögon öppnats och förståelsen för vikten av att underlätta 
processen inom organisationen har blivit alltmer diskuterat. Möjligheten att välja ut 
specifika områden som skall rekonstrueras eller effektiviseras har även det bidragit till 
ett ökat intresse bland företag. Organisationerna kan fritt välja om de vill implementera 
ett helt komplett system eller om vissa delar skall läggas i fokus, till exempel logistik 
eller finansiering. Även faktorer som systemets räkvidd, supporten för projekt och team 
och effektivisering av organisationen har blivit utnämnda som fördelaktiga aspakter för 
en implementering av SAP. Ytterligare en gång kommer informationen om det 
implementerande företaget in i bilden då det kan öka effektiviteten av såväl 
implementering som det kommande användandet av systemet. 
   
Stefanou och Revangolou har diskuterat SAP’s inverkan på ett företag som är verksamt 
inom hälsa och sjukvård. Branschen hälsa och sjukvård är mycket komplex och kräver 
därför vissa system för att kunna hanteras på ett fördelaktigt sätt. Artikeln är baserad på 
det grekiska företaget Papageorgiou Regional General Hospital som redan innan 
implementeringen av SAP R/3 använder sig av olika affärssystem bland annat PACS 
och LIS. Problemet som kan uppstå är när affärssystem (i detta fall SAP) och de andra 
systemen skall interagera och fungera tillsammans. Detta kräver att affärssystemet kan 
anpassas till organisationen vilket tidigare nämndes som en negativ kritisk faktor av 
SAP. Efter implementeringen på Papageorgiou Regional General Hospital kunde man 
dock tyda följande förbättringar: informationskvalitet, dataintegritet och förfaranden, 
synlighet och snabbhet, kvaliteten på kommunikation mellan sjuksköterskor och lagring 
platser. Detta är bara några exempel på de positiva resultat som sjukhuset mötte efter 
implementeringen. Men, inte något gott som inte har något ont med sig. Vid 
implementering av ett affärssystem i Grekland är det viktigt att ta hänsyn till vilka lagar 
och regler som gäller. Detta gäller inte bara Grekland, när implementering sker måste 
information om landet vara samlad för att kunna genomföras utan några överskridningar 
av gällande lagar och regler. Problemen för Papageorgiou Regional General Hospital 
var även att det förekom små lager som var kopplade till sjukhusets huvudlager och att 
det existerar olika måttenheter av medicinska doser mellan intressenter (t.ex. kliniker 
och apotek). Något som diskuteras i denna artikel men som generellt gäller 
implementeringen av är det faktum att det inte bara är företaget i sig som drabbas av 
omställningen utan även personal, kunder och även tredje parter. Det är viktigt att ta 
hänsyn till alla dessa parter för att ge en positiv image av SAP som affärssystem. 
 
3.3 SAP – Historik 
 
Affärssystemet SAP grundades 1972 i Tyskland och har sedan dess mött en omfattande 
tillväxt som idag gör SAP till ett världsledande system inom affärsprogramvara. I 
nuläget existerar SAP i hela 120 länder världen över och samarbetar med företag av alla 
dimensioner. Organisationen har som vision att göra sina företagskunder till best-run-
businesses (bäst-styrda-företag) genom att alltid samla information om företaget i fråga, 
för att det ska kunna agera snabbt med ökad insikt, flexibilitet och effektivitet. 
(www.sap.com) 
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År 1972, alltså samma år som företaget grundades, startades konstruktionen av det 
första systemet som senare kommer att kallas R1 och fokuseras mot 
redovisningsområdet. SAP har redan från första start lagt ner mycket tid och energi på 
utveckling vilket kom att resultera i nästa system, R2, under 80-talet. De tio första åren 
växer SAP radikalt och de 50 av de 100 största företagen i Tyskland är redan användare 
av systemet. Man bestämmer sig därför för att utvidga R2 med olika typer av valutor 
och språk för att vara bättre anpassat till en mängd olika länder. 1990 tar SAP’s tillväxt 
utanför Tyskland fart och detta leder till ytterligare en utveckling av systemet, SAP 
lanserar nu systemet R3 som gör det möjligt att använda sig av relationsbaser för att öka 
kommunikationen både internt och externt. Under 2000-talet dominerar internet och 
SAP Netweaver sätts i verket. Detta system integrerar kommunikation, information och 
processen vilket har gjort att SAP har mer än 12 miljoner användare som jobbar med 
systemet varje dag. (www.sap.com) 
  
SAP står för Systems Applications and Products och ämnar underlätta 
kommunikationen mellan ett företags olika avdelningar. SAP jobbar efter mottot; 
"tillsammans är vi starka" och detta kan påvisas genom kommande exempel. Föreställ 
dig att du är aktiv inom byggbranschen. Du står som tredje mellanhand i processen och 
det finns totalt fem mellanhänder. Varje mellanhand ansvarar för en viss del av projektet 
och är beroende av andra delaktiga parter. Detta betyder att kommunikationen mellan 
dessa leverantörer är otroligt viktig och det är här som SAP är verksamma. SAP-
systemet kopplar nämligen ihop all information till ett samlat dokument för att göra den 
lättöverskådlig för alla parter som är iblandade genom processen. Den femte 
mellanhanden kan till exempel veta exakt vad mellanhand två åstadkommit, vid vilken 
tid och med vilket resultat. Detta kommer i sin tur leda till en mer effektiv process med 
en reducerad mängd missförstånd då alla mellanhänder äger samma information och 
kan kommunicera på ett fördelaktigt sätt med varandra under hela projektets gång. 
Affärssystemet fungerar även på företag för att koppla ihop de olika avdelningarna och 
öka kommunikationen inom företaget. Marknadsföringsavdelningen kan ta del av en 
komplett överskådning av logistik och finansiering och vice versa. 
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4. Teoretisk referensram 
 
Organisationsförändringar har stor betydelse vid implementerandet av ett affärssystem 

varför detta begrepp kommer att klargöras. Porters värdekedja kommer även diskuteras 

i detta kapitel för att sedan ligga till grund för det empiriska materialet. 

  
 
Författaren har tidigare fördjupat sig i ämnet affärssystem och hur dessa kan ha en 
negativ likväl positiv effekt på ett företags struktur. Det har tydliggjorts att ett 
implementerande av SAP innebär en stor förändring inom ett företag och ett stort 
engagemang krävs från såväl personal som ledning. Nu har författaren kommit till ett 
skede där organisationsförändringar förklaras och sammanlänkas med affärssystem. De 
tidigare diskussionerna gällande affärssystems komplexitet kommer förklaras ytterligare 
i korrelation till omstruktureringar, detta främst för att öppna upp för analysering och 
egna tankegångar kring denna enorma process men även för att belysa andra faktorer 
(bortsett från praktiska element) som kan påverkas av en omorganisering (exempelvis 
personal). Kommunikation är ett återkommande begrepp genom detta kapitel då det är 
otroligt viktigt för en väl genomförd implementering. En god kommunikation mellan 
personal och ledning kan stärka de anställdas motivation och bidra till en positiv 
inställning till omstruktureringen. Även om organisationsförändringar har en central roll 
i denna studie så ligger den endast till grund för den förändringsprocess som författaren 
avser fastställa (se problemformulering). För att kunna jämföra ett företags förändring 
krävs att författaren undersöker ett företags struktur både innan och efter en 
implementering. Michael Porter grundade, 1985, en teori kallad värdekedjan (The Value 
Chain) vilken behandlar de vitala delarna i ett företags organisation (till exempel 
produktion, marknadsföring, personal o.s.v.). Han valde att dela upp ett företag genom 
värdestödjande och värdeskapande faktorer som alla kan förändras vid ett 
införskaffande av SAP. Författaren har därför valt att ha dessa faktorer som grundstenar 
för att kunna klargöra den eventuella organisationsförändring som uppstår vid en 
omstrukturering. Porters värdekedja gör det möjligt för författaren att se en liknelse 
både före och efter implementeringen, med andra ord även studera eventuella skillnader 
som framträtt, för att besvara problemformuleringen.  
 
4.1 Organisationsförändringar 
 

“The only thing constant within organisations is the continual change of these 

organisations.”(Elving, 2005, s 129) Detta är ett väl igenkänt uttryck inom 
förändringsvärlden och förklarar det som kommer att diskuteras genom detta stycke, 
nämligen ett företags städiga utvecklande. 
 
Affärssystems komplexitet har tidigare diskuterats och detta ligger till grund för 
”organizational change” (organisationsförändring). Organisationsförändringar är ett 
mycket omfattande begrepp som lätt kan anknytas till affärssystem då införskaffandet 
av SAP innebär en mängd omstruktureringar inom företaget. Eftersom syftet med denna 
studie är att se till organisationsförändringen som skett då ett affärssystem 
införskaffades så har författaren valt att nu gå djupare in på omstruktureringar och dess 
betydelse för en organisation.  
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Hur dessa organisationsförändringar uppfattas och tas emot av SAP’s kunder kan till 
exempel bero på hur personalen upplever sin delaktighet genom 
implementeringsprocessen (Marques, 2007, s 6). Marques (2007, s 6) har personligen 
analyserat personalens agerande och hävdar att en högre tillfredsställelse kan uppnås när 
personalen involveras från dag ett. Därmed väcks en känsla av samhörighet hos de 
anställda vilket ökar motivationen att anpassa sig efter de förändringar som uppstår vid 
implementeringen. Nielsen et al (1995, s 35) argumenterar för att ett sätt att uppnå en 
högre motivationsgrad från de anställda är att anpassa omstruktureringen efter deras 
önskemål och behov. Även på detta sätt ökas känslan av samhörighet. Att implementera 
ett affärssystem innebär ett stort engagemang från såväl personal som ledning för att 
underlätta och effektivisera förändringsprocessen Därför att det av största vikt att även 
ledningen tar sitt ansvar, informerar personalen och höjer dennes medverkan genom 
implementeringen. Genom dessa empiriska studier har författaren fått en inblick i 
personalens uppfattning om affärssystem, enligt forskningen. Författaren ämnar 
använda detta som underlag till den kommande undersökningen i huruvida personalen 
ställer sig till en omstrukturering hos de responderande företagen.   
 
Såväl anställda som ledning står således inför ett stort ansvar före, under och efter 
implementeringen: att arbeta tillsammans för att kunna skapa största möjliga effekt av 
implementeringen. Detta styrks då Elving (2005, s 130) och Revenaugh (1994, s 38) 
hävdar att endast cirka 50 procent av alla implementeringsprocesser lyckas och Elving 
förklarar vidare att det som kan åtgärda detta problem är en god kommunikation inom 
företaget. Han förklarar ytterligare att en bristande kunskap och förståelse för 
omstruktureringen kan leda till lösa rykten som i sin tur orsakar personalens motstånd 
till en organisationsförändring.  En annan viktig faktor hävdar Elving är att klargöra för 
personalen hur deras arbete kommer att förändras och varför de ska vara villiga att delta 
i denna förändring. De anställda är i behov av att veta hur det kommer att te sig i 
slutändan innan de finner den rätta motivationen för en omstrukturering. Denna 
synpunkt stöds även av Daly et al (2003, s 153) som vidare anser att kommunikationen 
kan vara betydelsefull då personalens interna likväl externa kontakter (såsom företagets 
anställda, finansiella rådgivare, kunder m.m.) kan drabbas av personalens negativa 
åsikter. För att undvika detta hävdar Daly et al att ledningen, redan vid startskedet, bör 
ha en rak och öppen dialog med sin personal. Författaren anser det mycket intressant att 
använda dessa undersökningar till denna studie för att kunna fastställa om det finns ett 
samarbete mellan personalen och ledningen. Kan författaren finna ett samband mellan 
personalens uppfattning av affärssystem, som diskuterats ovan, och ledningens 
engagemang genom implementeringsprocessen? Författaren ser en stor möjlighet att 
kunna diskutera detta vidare efter att intervjuerna ägt rum.  
 
Daily et al poängterar också vikten att vara ärlig mot sina anställda även om det gäller 
negativa nyheter då detta på lång sikt skapar en högre grad av trovärdhet, vilket ökar 
personalens förtroende inför en omstrukturering. Slutligen diskuteras problematiken att 
skilja på vad som diskuteras och förklaras med de anställda i förhållande till vad som 
verkligen sker när implementeringen sätts igång. Detta är dock ett ämne i sig och 
kommer inte diskuteras vidare i denna uppsats.  
 
Stuart (1996, s 11) jämför en omorganisering med att få sitt hem förstört eller en 
familjemedlem skadad i en jordbävning. Han hävdar att samma typ av känslor kan 
väckas vid en organisationsförändring. En hel värld kan rasa samma och det pratas ofta 
om ”överlevare” inom affärsvärlden när omstruktureringar diskuteras. Denna jämförelse 
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har författaren valt att presentera för att öppna ögonen för vilken enorm process ett 
företag går till mötes vid införskaffandet av ett affärssystem. Fröfattaren ser även detta 
nödvändigt för att öka förståelsen för det empiriska materialet som slutligen leder till 
resultatet i denna studie. Vidare argumenterar Stuart även för att organisationer kan ta 
lärdom av varandra och använda dessa till sin fördel innan en implementering sätts i 
bruk. Dessutom kan ett företag som har tidigare erfarenhet av omstruktureringar vara 
bättre förberedda och informerade när nästa omstrukturering nalkas (Stuart, 1996, s 13).    
 
Det finns en mängd olika strategier och planeringsprocesser som alla förklarar hur en 
implementering skall utföras för bästa utfall men få som förklarar vad som händer efter 
att en implementering är slutförd (Revenaugh, 1994, s 38). Revenaugh hävdar att det är 
minst lika viktigt för ett företag att kunna fortsätta arbetet och processen efter att 
omstruktureringen ägt rum. En implementering av ett affärssystem är egentligen bara 
börjar av processen som sedan skall leda till en ökad effektivitet och struktur inom 
företaget. Detta är anledningen till att författaren av denna uppsats har valt att utesluta 
teorier gällande organisationsförändringar. Författaren har istället valt att basera studien 
på Porters värdekedja (förklaras nedan) då denna teori kan appliceras på företag som 
redan gått igenom en implementeringsprocess. Syftet med denna studie är att fastställa 
organisationsförändringen inom företaget vilket författaren avser finna genom att ta 
kontakt med organisationer som alla har genomgått denna förändring sedan en tid 
tillbaka. Genom att fokusera studie på Porters värdekedja kan författaren på ett klart och 
tydligt sätt fastställa de olika avdelningarnas förändringsprocess samt även personalens 
och ledningens agerande i samband med omstruktureringen. Nedan följer en 
beskrivning och diskussion av värdekedjan som sedan kommer att ligga till grund för 
det empiriska resultatet.            
       
4.2 Porters värdekedja 
 
70 procent av alla privata företag verksamma inom USA och Europa har någon gång 
stött på en omstrukturering (Kock et al, 1996, s 42). Ett affärssystem är bara en av de 
möjligheter som finns för att omorganisera ett företags struktur och arbetssätt. Målet 
och syftet med dessa omstruktureringar är att uppnå en ökad effektvitet inom 
organisationen (Magnusson et al, 2009, s 18). Författaren har tidigare diskuterat vikten 
av att ha en god kommunikation mellan ledning och anställda för en ökad effektivitet. 
Författaren kommer nu att ta diskussionen ytterligare ett steg genom att förklara hur de 
olika avdelningarnas kommunikation kan ligga till grund för denna förbättrade struktur. 
Om ett företag ser en organisationsförändring i kommunikationen efter implementering 
av ett affärssystem, kommer detta då betyda att affärssystemet har fyllt sitt syfte? 
Författaren är av den åsikten att det bör finnas andra faktorer som tillsammans bidrar till 
en ökad effektivitet. Därför ter sig Porters värdekedja fördelaktigt i detta sammanhang 
då kedjan belyser ett företags olika avdelningar. Författaren tror att hon genom detta 
kommer att kunna klargöra vilka faktorer som påverkas vid en implementering av SAP.  
 
Företag är konstruerade som en samling av en mängd funktioner som samverkar för att 
generera vinst och tillgodose marknaden med något som fyller dess behov. Med 
funktioner menar författaren alla olika avdelningar som finns inom en organisation 
exempelvis sälj-, order-, inköp- och bokföringsfunktioner. När dessa funktioner har en 
gemensam eftersträvan kan de fungera som en enhet som i sin tur levererar ett värde på 
marknaden (Magnusson et al, 2009, s 19). Huruvida en omstrukturering kan uppfylla 
dessa krav beror på företagets kunskap och hantering av implementeringen (Kock et al, 
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1996, s 42). Porter (1985, s 38) menar att dessa funktioner kan delas upp i 
värdeskapande och värdestödjande funktioner. De värdeskapande funktionerna finns för 
att skapa värde och är en del i förädlingsprocessen.  De värdestödjande funktionerna 
finns då till för att göra värdeskapandet möjligt. Här kan författaren skilja på olika typer 
av värdefaktorer vilket kommer underlätta för författaren vid besvarandet av 
problemformuleringen. Genom att i detta kapitel dela in värde i grupper kommer 
författaren få en tydlig bild gällande ett företags uppfattning av den eventuella 
organisationsförändringen. Dessutom kommer respondenten i fråga att uppleva en klar 
struktur genom intervjun då avdelningarna är representerade var och en för sig. 
Omstruktureringen (implementeringen av SAP) skall leda till att en överblick av 
organisationen blir möjlig och därmed förbättra beslutsunderlag och 
produktionsprocesser. Affärssystem ska i teorin verka värdehöjande när alla funktioner 
kan kommunicera, vilket ger författaren en koppling mellan implementerandet av ett 
affärssystem och ett företags möjlighet att leverera värde. Med hjälp av denna 
sammanlänkning ska författaren även kunna fastställa de organisationsförändringar som 
skett inom företaget, enligt problemformuleringen. 
           
Om implementeringen lyckas så kommer även värdekedjans intention att uppfyllas då 
företaget nu har en bättre överblick genomgående organisationen samtidigt som 
kommunikationen förbättras. Detta då verksamheten kan använda sig korrekt av 
affärssystemet så skapas enligt Porter (1985, s 41) ett värde som illustreras i kedjan 
nedan. Det värde som skapas kan bidra till en ökad service gentemot kunderna då det nu 
står klart vilka processer som färdigställts och vilka som fortfarande är aktiva (Wei, 
2007, s 168ff). Den ökade servicen fungerar som en drivkraft för företagen att kunna 
tillgodose sina kunders behov vilket förhoppningsvis resulterar i stärkta relationer som 
ligger till fördel för både företaget och slutkunden. Författaren är av den tron att om ett 
affärssystem fyller sin funktion så väntar en positiv anda från personalen då företaget 
effektiviseras och att detta i sin tur genomsyrar kommunikationen till organisationens 
externa kontakter.       
 
Nedan illustreras Porters modell av värdekedjan för att visa ett generaliserbart fiktivt 
företags olika funktioner som samverkar i deras skapande av värde och vi särskiljer de 
värdestödjande och värdeskapande funktionerna i enlighet med Porter. En integration 
mellan dessa avdelningar kan på sikt påverka företagets konkurrenskraft och därmed 
även öka vinsten för organisationer som använder sig av affärssystem. Som resultat av 
detta kan företaget väntas höja sina egna fördelar, kundernas fördelar samt lojaliteten 
från kunderna. (Porter, 1985, s 41) 
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Figur 2 – Porters Värdekedja 

 
Källa: Porter, 1985, s 41 

 
Denna modell kan dock inte användas på alla typer av företag då mindre företag 
vanligen sammanflätar flera funktioner till en avdelning, funktion. Denna studie 
kommer däremot inte att påverkas av detta då fokus är riktad mot stora företag som kan 
använda sig av modellen på ett övertygande sätt. Liksom de små företagen kan 
modellen bli problematisk att applicera på de enormt stor företagen. I de 
organisationerna kan exempelvis en enda värdestödjande funktion, till 
exempel infrastruktur, behöva en egen värdekedja och vara en avdelning med tusentals 
anställda. Det är inte bara företagets storlek som påverkas dess användande av 
värdekedjan, även mellan branschen kan företagen skiljas åt då de har olika fokus och 
mål. En PR-byrå har förmodligen fokus riktat på marknad/sälj och ett leveransföretag 
koncentrerar sig förmodligen mer på ingående/utgående logistik. Detta antagande är 
dock inget som författaren kommer diskutera vidare då studiens utrymme är begränsat.   
 
Hittills har författaren förklarat tankesättet bakom Porters värdekedja och hur den kan 
appliceras inom företagsvärlden. Nedan följer djupare diskussion angående värdekedjan 
där varje separat funktion presenteras.   
 
  
4.2.1 Värdestödjande funktioner 
 
En organisation kan ta hjälp av de värdestödjande funktioner inom företaget som; 
infrastruktur, personalhantering, teknikutveckling och inköp för att göra de 
värdeskapande processerna möjliga att genomföra. Författaren har använt dessa 
funktioner i studien då författaren anser att samtliga är vitala för en organisation. Om 
funktionen har en stor betydelse ser författaren det därför intressant att tydliggöra 
huruvida dessa har förändrats då implementeringen av SAP skedde. Efter 
implementeringen av ett affärssystem är det meningen att dessa delar, likväl 
värdeskapande som värdestödjande, skall vara sammanlänkade så att inköpsavdelningen 
kan anpassa sig efter till exempel marknadsbehovet eller produktionen. En förtydning 
av detta skulle kunna vara H&M’s inköpsavdelning som behöver tillhandahålla 
information från marknad/sälj då denna avdelning är en faktor som styr när inköp skall 
äga rum och till vilken utsträckning. I ett företag som H&M kan det även vara passande 
då trender styr inköpet. Det är alltså viktigt att alla avdelningar kan samspela för att 
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underlätta till exempel produktionen och inköpen. Nedan kommer de värdestödjande 
funktionerna i Porters värdekedja att förklaras.   
  
4.2.1.1 Infrastruktur 
Den första värdestödjande funktionen kallas infrastruktur och innefattar en mängd olika 
aktiviteter inom värdekedjan. Beroende på ett företags organisation kan infrastrukturen 
sägas ha skiljd betydelse. (Porter, 1985, s 43) Det kan tänkas att ett företag verksamt 
inom telemarketingbranschen prioriterar infrastrukturen och ser den som sitt främsta 
vapen medan ett företag inom klädbranschen inte har ett lika stort behov av 
infrastrukturen. Siriginidi (2000, s 376) hävdar att infrastrukturen behövs för en stärk 
konkurrenskraft och att det är viktigt att denna struktur fungerar inom företaget för en 
förbättrad kommunikation. Då affärssystem ämnar öka kommunikationen inom företag 
kan det tänkas lämpligt att ta detta i beaktande vid en implementering. Resultatet 
kommer sedan att bli en naturlig del för författaren att använda vid ett senare skede av 
undersökningen då författaren ämnar finna förändringar inom organisationer där ett 
struktureringsbyte ägt rum. 
 
Infrastrukturen sammankopplas ofta med IT i tidigare empiriska studier då företag 
använder sig av denna typ av struktur för att sammanlänka olika avdelningar inom 
företaget (även geografiskt separerade avdelningar). Genom att ständigt uppdatera såväl 
hårdvara som mjukvara så kan företag tillhandahålla en flexibel infrastruktur som kan 
ligga till grund för en ökad kundservice. Det krävs även att systemen kan lagra en stor 
mängd information som skall kunna användas vid ett senare skede. (Bhatt & Emdad, 
2010, s 4)  
 
Då denna funktion kan bidra till en mer strukturerad och avancerad grund inom 
företaget såg författaren det nödvänligt att undersöka huruvida infrastrukturen faktiskt 
förändras i samband med anskaffandet av ett affärssystem. Författaren öppnar även upp 
för en diskussion där förändringen i infrastrukturen leder till en förändring inom 
ytterligare en funktion, finns där en kedjereaktion?  
  
4.2.1.2 Personalhantering 
Likväl som infrastrukturen har en påverkan på kommunikationen och inställningen till 
affärssystem så har även personalen och dess attityd en inverkan vid en 
omstrukturering. Att avgöra personalens färdigheter och motivation är en viktig aspekt 
men även kostnader för nyanställning och utbildning har en betydande roll för huruvida 
implementeringsprocessen lyckas eller ej (Porter, 1985, s 43). Saatcıoglu (2008, s 690) 
argumenterar för att det är omöjligt att lyckas med en implementering om personalen 
inte är villig att genomgå processen eller ser en motivationsfaktor till en ökad 
kommunikation. För att undvika missförstånd och bristande motivation är det därför 
ledningens uppgift att säkerställa personalens medvetande om fördelarna med 
omstruktureringen och syftet med att affärssystemet implementeras (Umble & Umble, 
2002, s 29). För att kunna besvara problemformuleringen ser författaren denna faktor 
som högst intressant att studera. Har ledningen uppnått sitt mål att motivera personalen 
till ett struktureringsbyte eller är de anställda fortfarande motvilliga? Då författaren 
anser att personalens inställning kan påverka slutresultatet av en implementering, 
eftersom det mänskliga faktorn är involverad, är författaren i tron om att denna aspekt 
kommer vara betydelsefull för studien.       
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Marques och Nielsen är tidigare nämnda under avsnittet 4.1 då de båda diskuterar 
förändringsfientlighet och möjligheterna att skapa en positiv inställning till 
omstrukturering. De hävdar att motiveringen av personalen kan ske genom att involvera 
dem från startskedet men även genom att anpassa omstruktureringen till personalens 
önskemål. De båda hävdar att samhörigheten är oerhört viktigt för att skapa den positiva 
atmosfär som eftersträvas.   
 
4.2.1.3 Teknikutveckling 
Nästa steg i modellen är teknikutveckling, vilket kan innefatta allt från 
produktutveckling till forskning & utveckling. Teknikutvecklingen kan knytas samman 
med de värdeskapande faktorerna då denna aspekt är verksam inom en mängd olika 
områden (Porter, 1985, s 43). Om personalen inte har den teknik som krävs under 
implementeringen kommer med största sannolikhet ett missnöje att träda fram och som 
reslutat ett reducerat värdeskapande hos personalen. Inom bankvärlden är det mycket 
viktigt att skapa ett värde för kunden genom att erbjuda simpel men ändå uppdaterad 
teknologi för att göra kundernas ärenden lätthanterliga (Lanz, 2010, s 18). IT är därför 
en vital del i värdekedjan då det kan bidra till en ökad kommunikation och även ett ökat 
värdeskapande. Denna betydande faktor (IT-funktionen) blir därav en naturlig del att 
studera då författaren är av den tron att personalens attityd har en inverkan även inom 
IT-funktionen. Författaren har tidigare diskuterat vikten av motivation ut ett 
personalperspektiv vilket får författaren att vilja studera hur personalfunktionen och IT-
funktionen kan sammankopplas.  
 
Då Elving (2005, s 130) belyser den ständiga förändringen på marknaden är det viktigt 
att ha den teknologin som krävs för att hålla sig à jour med organisationens utveckling. 
Teknologin har en central roll vid framkallandet av verktyg, processer och system som 
skall uppdatera företaget. Således hävdar författaren att teknologin vid 
implementerandet av SAP är vital för att systemet skall uppfylla sin totala effekt inom 
organisationen.       
 
4.2.1.4 Inköp 
Den sista värdestödjande faktorn i värdekedjan är inköp och innefattar allt från 
råmaterial till maskiner. Inköp kan kopplas till de tidigare värdestödjande faktorerna och 
interagerar med var och en av dessa. För företag som möter en intensiv marknad med 
hög konkurrens kan det tänkas vara en fördel att ha smidig inköpsprocess och därmed 
krävs en ständig utvecklad teknologi. (Porter, 1985, s 41) Gällande inköp kan det vara 
en fördel för företag att kunna överskåda processen av inköpen för att veta vad som ska 
köpas in och när (Wei, 2007, s 168ff). 
 
Svahn och Westerlund diskuterar inköpsstrategier och hävdar att dessa var belysta under 
80-, och 90-talet för att sedan hamna i skymundan, vilket gör att de idag kan 
återupplivas och innebära en stark konkurrenskraft på marknaden (2009, s 173). Detta 
borde, enligt författaren, betyda att respondenterna kommer hävda att deras 
inköpsprocess har förändrats då SAP infördes. Författaren finner det intressant att föra 
denna diskussion vidare i ett senare skede av studien. Inköpsfunktionen kan främst 
sammankopplas med produktion (värdeskapande funktion) då 60 procent av den 
tillverkade varan härstammar från införskaffandet av resurser (Joyce, 2006, s 202). Då 
produktion och inköp kan sammankopplas torde detta betyda att ett införskaffande av 
SAP skulle kunna framkalla en effektiviserad produktion som uppkommit av den ökade 
produktiviteten inom inköp.   
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4.2.2 Värdeskapande funktioner 
  
Det är de värdeskapande funktionerna som genererar grundvärdet åt kunden. Här 
återfinns funktionerna ingående logistik, produktion, utgående logistik, marknad/sälj 
och service. (Porter, 1985, s 38) De värdeskapande funktionerna, som är beroende av 
varandra, kan med hjälp av ett affärssystem kommunicera med varandra och se när varje 
funktion ska, och på vilket sätt, komma in i processen. (Magnusson et al, 2009, s 19) 
Varje funktion i värdekedjan är vital för att företaget ska lyckas med att tillgodose 
marknadens behov. Om det däremot skulle brista någonstans i kedjan så kan det tydas 
en flaskhals. Denna flaskhals kan dra ner det slutliga värdet och försämrar den totalt 
tillfredsställelsen eller effektiviteten (exempelvis kan produktionen stannas upp för att 
invänta en slutförd budget). Dock är inte alla problem av ondo då en identifiering av en 
flaskhals kan vara upphovet till en åtgärd inom förbättringsområdet. Problem är därmed 
lika med en möjlig effektivitetsförbättring. (Swafford et al, 2006, s 124) Att 
implementera ett affärssystem är därför att se en möjlighet ur ett problem. Denna 
mentalitet kan vara mycket viktigt för att få rätsida på dessa flaskhalsar som i vissa fal 
leder till ett minskat värde. Då företaget kan möta kundens förväntade värde kan detta i 
sin tur leda till en förbättrad relation till kunden i fråga (Wilson, 2008, s 166). Wilson 
(2008, s 166) argumenterar även för att den förbättrade kommunikationen grundas i 
klara och tydliga företagsstrategier. Med dessa strategier som grund kan en flaskhals 
undvikas och organisationen fungera drivande kontinuerligt. De värdeskapande 
funktionerna är av stor betydelse för studien då de kan leda till en försämrad 
kommunikation. Författaren ser ett intresse av att studera detta då en minskad 
kommunikation skulle betyda att affärssystemet inte uppfyllt sitt syfte.  
 
Nedan förklaras de värdeskapande funktionerna i Porters värdekedja.   
  
4.2.2.1 Ingående/utgående logistik 
Ingående logistik verkar som en inköpsenhet där material införskaffas för att förädlas 
inom företaget till att bli en slutprodukt. Denna enhet ansvarar för att rätt material till 
rätt kvalitet och kvantitet införskaffas till rätt pris. Även det att hanteringen av 
logistiken planeras vettigt för att inte vara för kostsamt, ta för långtid eller påverka miljö 
negativt i stor utsträckning (Bowersox & Daugherty, 1992, s 12ff). Vill denna funktion 
ej fungera korrekt kommer ingen annan funktion att kunna fungera och slutprodukten 
kommer således att bli felaktig. Författaren ser därför en stor potential inom logisktiken, 
främst för att kunna besvara problemformuleringen. Organisationsförändringen inom 
logistiken är som nämnt en stor del av det kommande arbetet varför en positiv 
förändring förhoppningsvis skulle kunna innebära en hög motivation till en bra 
inställning gentemot affärssystem.   
 
När produkterna är färdigproducerade i produktionen ska de levereras till kund. Denna 
funktion betecknas enligt Porter (1985, s 43) som utgående logistik och de har till 
uppgift att ta produkterna ifrån fabriken till återförsäljare både kostnads- och 
tidseffektivt. Här sker även en orderhantering där efterfrågan beaktas och tillgodoses 
med produkter i rätt kvantiteter.  
 
Gemensamt för både ingående och utgående logistik är att dessa faktorer skall läras 
djupgående. Att vara systemspecialist inom dessa områden är inte tillräckligt och måste 
kompletteras med en kompetens och erfarenhet som leder till ett förstående för 
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logistiken. Detta främst då dagens marknad är präglad av en hög konkurrens som 
tvingar företagen att agera både snabbt och effektivt. (Carlsson & Sarv, 1997, s 53) 
(Drew & Smith, 1995, s 24) Drew och Smith (1995, s 30) argumenterar vidare och 
påstår att om en förståelse för logistik kan utvecklas så kan eventuella logistikdilemman 
förebyggas, även de som ej kan påverkas då en organisationsförståelse nu finns 
tillgänglig. Detta är en intressant aspekt för studien. Detta skulle alltså kunna innebära 
att en förändring inom logisktiken har med personalens kunskap att göra, inte en 
implementering av ett affärssystem.    
 
4.2.2.2 Produktion 
I produktionen produceras produkterna utav de råvaror och material som finns 
tillgängligt och behövs för att kunna konstruera en slutprodukt. Produktionsprocessen 
måste vara effektiv och skapad för att fungera effektivt med korta ledtider för att 
producera produkter på ett optimalt vis. Produktionen måste således vara 
kostnadseffektiv för att genera största möjliga avkastning. (Porter, 1985, s 46)  
 
Duberley et al (2000, s 427) argumenterar för att produktionen tidigare har varit 
byråkratisk inom organisationer och att detta ej är ett fungerande koncept i dagens 
samhälle, där marknaden domineras av hög konkurrenskraft och ständiga 
organisationsförändringar. Vidare hävdar Duberley et al att dagens företag nu fokuserar 
på att produktionen skall vara så flexibel som möjligt eftersom det är svårt att kunna 
förutspå förändringar och genomskåda tillverkningens komplexitet (2000, s 428). 
Författaren ser affärssystem som en möjlighet för företagen att uppnå den struktur som 
krävs för den specifika organisationen. Som tidigare diskuterat ligger SAP till grund för 
en ökad konkurrenskraft då företaget nu kan effektivisera sina processer, vilket 
författaren hävdar innefattar en förbättrad produktion.     
  
4.2.2.4 Marknad/sälj 
För att ett företag ska få någon inkomst är en förutsättning att det finns en funktion 
inom ett företag som aktivt arbetar med marknadsföring och försäljning. Det är i denna 
funktion som löften ges och hålls om värdegenererande produkter och dess egenskaper. 
Marknadsföringen fungerar som en lockande funktion som skapar ett intresse hos 
marknaden att köpa en viss produkt. (Homburg et al, s 137) Här är det av vital vikt att 
marknadens förväntningar åtminstone bemöts, eller överträffas, för att skapa en 
tillfredsställd kundbas (Grönroos, 2002, s 60ff). Självfallet eftersträvas även här goda 
beslut och effektiva processer som gagnar vinst. 
 
Cravens (2006, s 66ff) argumenterar för att marknadsföringen kan påverka de andra 
funktionerna i värdekedjan och att marknadsstrategierna är basen för detta. En förändrad 
marknadsstrategi hävdar han alltså kan leda till en ökning eller effektivisering av till 
exempel produktionen. Författaren ställer sig positiva till detta och hävdar att en 
marknadsföring som är väl anpassad till målgruppen kan öka försäljningen. Genom ett 
implementerande av ett affärssystem kan förhoppningsvis organisationer tillhandahålla 
en ökad information om marknaden och därmed en ökad marknadsföringskraft.     
  
4.2.2.5 Service 
Likt författaren har beskrivit tidigare så har SAP utvecklats då en högre konkurrens 
numera existerar på marknaden. Denna konkurrens har även lett till upphovet av en 
större förväntad servicefaktor på verksamheter från kunderna likväl en ökad 
kvalitetsförväntning (Lewis & Mitchell, 2007, s 11). Andra faktorer som ligger till 
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grund för ökade förväntningar på service är tidigare erfarenheter från företaget och 
företagets marknadsmix där organisationer kan göra ett intryck på kunderna såväl före, 
under som efter ett specifikt inköp (ibid). McNamara (1995, s 29) hävdar även att 
grunden till en bra kundservice är att ha tillräckligt med information om kunden för att 
veta vad denne värdesätter. Det är inte bara klar och tydlig information om kunden som 
behövs, det är även företagets ansvar att se till så att löften hålls och relationsband kan 
byggas (Wilson, 2008, s 166). Lewis och Mitchell (2007, s 11) argumenterar för att 
dagens verksamheter har uppmärksammat kundernas önskemål och att dessa värdesätts 
inom organisationer. Vidare menar de att efterfrågan från kunderna implementeras i de 
nya produkterna, något som varit nästintill omöjligt för tio år sedan. 
 
Även om Lewis och Mitchell hävdar att företag beaktar kundernas önskemål i dagsläget 
så ställer sig ett flertal forskare frågande till hur mätningen av kundtillfredsställelse går 
till. Pantouvakis (2010, s 366) samt Pyo et al (2010, s 3267) argumenterar för 
komplikationer gällande definitioner av god service. Pantouvakis (2010, s 366) 
poängterar att företag skall ta den fysiska miljön i beaktande och Pyo et al (2010, s 
3267) hävdar att analyserna av kundernas åsikter bör vara grundade på kundernas egna 
versioner och ord, inte via ett ”stelt” formulär.      
 
Författaren har via denna diskussion uppmärksammat en intressant aspekt för den 
kommande studien, när förändringsfaktorn service skall behandlas. Uppfattar företagen 
att de, redan idag, har aktuell information om deras kunder och framförallt, är denna 
information tillräcklig? Hur såg informationsflödet ut innan SAP och hur har detta 
förändrats genom en implementering? Dessa frågor ställer författaren sig mycket 
entusiastiska till att lösa. Författaren kan även tillägga att hon är av den tron att ett 
servicearbete kräver en viss processtid varför det inte uppmärksammas direkt efter ett 
implementerande och kan således vara svårt att sammanlänka till införskaffandet av 
SAP.  
 
4.3 Sammanfattning av teorikapitlet 
 
I problembakgrunden introducerades affärssystem och dess syfte att effektivisera olika 
delar av organisationen för en högre produktivitet då företaget nu innehar ett bättre 
underlag (mer information) för att fatta beslut i enlighet med företagets vision. 
Affärssystems utveckling har varit drastisk under det senaste decenniet och författaren 
har tidigare nämnt system som JIT och OLF, vilka båda är väl använda koncept inom 
affärsvärlden idag. Det dominerande systemet heter dock SAP och står idag för cirka 50 
procent av den totala marknaden varför detta system är grunden i denna studie. Då 
författaren ämnar beskriva förändring av företagsstrukturen vid införskaffandet av SAP 
så har författaren diskuterat organisationsförändring och hur detta kan accepteras av 
både personal och ledning. Författaren drog då slutsatsen att det krävs en ömsesidig 
vilja från personalen och ledningen att tillsammans bygga upp en kommunikation som 
varar både före, under och efter implementeringsprocessen. Denna kommunikation är, 
förhoppningsvis, grunden till en positiv inställning till förändring och då även till 
implementerandet av SAP. Denna inställning är basen för att Porters värdekedja skall 
kunna appliceras lönsamt på ett företag. Förklaringen av de olika avdelningarna inom 
organisationen stödjer problemformuleringen då det blir möjligt för författaren att göra 
en jämförande analys av strukturen innan och efter en implementering.  
 



 

 
25 

Som tidigare nämnt skall ett affärssystem, om det implementeras och används korrekt, 
leda till en ökad effektivitet och produktivitet inom varje enskild avdelning av en 
organisation. Då författaren diskuterat de olika avdelningarna inom Porters värdekedja 
genom detta kapitel så har författaren ej funnit en anledning till att någon av dessa 
funktioner skulle vara opåverkad av en omstrukturering. Författaren anser att denna 
process är alldeles för komplex för att utelämna någon del ur företaget. Således har 
författaren, i figuren nedan, valt att markera samtliga funktioner med svart, vilket står 
för författarens tro om en organisationsförändring. Denna modell kommer att återfinnas 
i empiri/analys (Kapitel 6) för att utreda huruvida antagandet är sant.    
 

Ovanstående illustreras med hjälp av modellen nedan: 
 
Figur 3 - Antagandet 

 
     

 Källa: Andersson, 2010 
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5 Praktisk metod 
 

Den praktiska metoden ämnar beskriva den urvalsprocess författaren tillämpat samt 

vad författaren tagit i beaktande såväl före, under som efter intervjuerna. Författarens 

frågeformulär kommer att diskuteras där de bakomliggande faktorerna lyfts och 

förklaras.  

 
 
5.1 Primärkällor 
 
Författaren strävar efter en djup förståelse inom ämnet och en bred studie gällande 
företagens agerande före, samt efter implementeringen av SAP. För att erhålla detta mål 
valde författaren att genomföra en kvalitativ studie, det vill säga att författaren samlade 
material till undersökningen via intervjuer. Då intervjuerna identifieras som en 
förstkälla kan de även kallas primärkällor. En primärkälla är nämligen det material som 
forskaren själv samlar in och som ger ny information genom flera olika eller en enskild 
metod som införskaffas för en specifik studie (Dahlström, 2005, s 117). Författaren 
valde även att inte ställa sig branschspecifik då författaren anser att de olika 
verksamheterna kan bidra med intressant material till studien oavsett vilken bransch de 
tillhör.     
 
Det tidigare nämnda målet att genomföra en jämförande studie har legat till grund för 
valet att intervjua företaget som implementerat SAP och som i dagsläget brukar 
systemet. Författaren har valt att genomföra telefonintervjuer för att inte bli begränsad 
av geografiska avstånd och har vidare valt att genomföra personliga intervjuer framför 
enkäter, detta för att nå en högre grad av personlig interaktion med respondenterna. 
Samtliga respondenter har fått valmöjligheten att vara anonyma, då författaren 
eftersträvar högsta sanningsenliga svar. Dock fann ingen respondent anonymitet viktigt, 
vilket tyder på att detta är ett ämne som kan diskuteras öppet inom likväl mellan 
organisationer.  
 
Med teorikapitlet som grund har författaren skapar intervjufrågorna. Detta för att 
sammanlänka Poters värdekedja med change management och affärssystemets funktion 
inom organisationer. Författaren ser intervjuerna som en vidarekoppling av 
förändringen inom verksamheterna och SAP, vilka sen förhoppningsvis mynnar ut i ett 
tydligt resultat där författaren kan mäta det som avser mätas med 
problemformuleringen.  
 
5.2 Urval 
 
Då författaren tidigare diskuterat användheten av SAP världen över så faller det sig 
naturligt att författaren inte har möjligheten att ta samtliga företag i beaktande under 
studien. Författaren står ett val till mötes - hur skall urvalet se ut? De respondenter 
författaren valt att kontakta har, som nämnt, implementerat SAP och använder dessutom 
systemet idag. Detta kallas, enligt Bryman & Ball (2005, s 124-125) för ett 
bekvämlighetsurval.  
 
För denna studie valde författaren att fokusera på företag som implementerat SAP de 
senaste 15 åren. Avsikten med denna begränsning är att komma i kontakt med de 
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respondenter som arbetat på företaget både före och efter implementeringen av SAP och 
som därmed kan ge den jämförande bilden som studien baseras på. Informationen 
angående vilka företag som faller inom denna tidsram fann författaren hos en 
återförsäljare av SAP, där författaren även fann en sammanställning över konsultföretag 
som säljer samt implementerar systemet. Konsultföretagen har varit av stor vikt för 
urvalet då författaren kontaktade dem för att sedan få information om vilka företag som 
de implementerat SAP på, vilket kunde leda till empiriskt material till studien.  
 
Då urvalet stod klart kontaktade författaren de lämpliga respondenterna via telefon för 
en snabb och smidig första kontakt. För att försäkra sig om att respondenten skulle ha 
en gedigen erfarenhet av arbetet såväl innan som efter implementeringen så inledde 
författaren samtalet med att fråga om personen i fråga uppfyllde detta. Under samtalet 
presenterade författaren även kort studieupplägget där syftet med såväl intervjuerna som 
undersökningen beskrevs. Författaren hävdar att det är en fördel för respondenten att 
tidigt bli insatt i studiemålet för att kunna reflektera över vad denne upplevt vid olika 
skeden av omstruktureringen men även för att respondenten skall få en inblick i vilka 
svar som uppskattas av författaren som undersökare. Detta underlättade författaren även 
för respondenter genom att i förväg skicka ut det kommande frågorna. På detta sätt hade 
respondenten tid att förbereda sig men samtidigt minimerar författaren risken för 
missförstånd eller svårtolkade frågor då personen i fråga kunde uttrycka ett missnöje 
redan innan intervjutillfället.  
 
5.3 Access 
 
För att kunna genomföra denna studie var det av yttersta vikt att författaren kom i 
kontakt med respondenter som hade ett kunnande samt erfarenhet av det valda 
problemområdet. Den sociala miljön har av författaren betraktats som mycket viktigt då 
detta är önskvärt för att besvara problemformuleringen. Författaren är mån av att finna 
respondenter som innehar en jämförande syn på organisationen både före och efter SAP. 
Gällande denna sociala miljö så hävdar Bryman & Bell (2005, s 336) att det är mycket 
viktigt att lägga fokus på detta men att det även kan vara vanskligt för att tillgodose sig 
med information, därmed att som författare få tillträde till den miljö där informationen 
existerar. Författaren har som bekant valt att basera studien på affärssystemet SAP och 
var därför i behov av att komma i kontakt med företag som nyttjar systemet. Denna 
kontakt, eller tillträde, benämns enligt Johansson Lindfors (1993, s 135) som access.   
 
För att få access och komma i kontakt med respondenterna kontaktades dem 
personligen via telefon då författaren ville uppnå intervjuer med av hög 
personlighetskaraktär. Författaren inledde samtalet med att, ytterligare en gång, 
presentera studien men utökade även med att förklara på vilket sätt författaren 
förväntade sig att detta företag skulle kunna bidra med värdefull information för det 
fortsatta författarskapet. För att få tillgång till sådan information, access, kan 
respondenten erbjudas möjligheten att efter studiens avslut få ta del av den slutförda 
forskningsrapporten (Bryman & Bell, 2005, s 337). Författaren har beslutat att samtliga 
respondenter skall få ta del av denna studie efter att den är färdigställd, något som 
respondenterna har uppfattat som både seriöst och positivt. Förhoppningsvis har detta 
även lett till att respondenterna tillgett författaren en högre accessgrad då de nu förlitat 
sig på författaren och dennes förmåga att hantera information. Författaren konstaterade 
efter att intervjuerna var genomförda att respondenterna kändes mycket öppna att svara 
på frågorna och att de gjorde det på ett sanningsenligt sätt. Dessutom har författaren inte 
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upplevt att någon respondent avböjt att svara på någon fråga och hävdar med dessa 
faktorer som grund att accessen i denna studie är god.   
 
5.4 Intervjuerna 
 
Slutligen, efter att ha funnit urvalet fann författaren det viktigt att diskutera antalet 
intervjuer. Samtidigt som författaren har en tidsram att följa så ville författaren hinna 
bilda sig en uppfattning gällande det som sedan ska mynna ut i slutsatser och resultat 
med studien. Författaren bestämde sig, efter att ha intervjuat de sex respondenter som 
innefattade grundurvalet, att författaren erhållit tillräckligt med information för att 
kunna gå vidare i studien. Detta är, enligt Holme & Solvang (1991, s 101), det som är 
syftet med kvalitativa studier, att få en ökad kunskap och förståelse kring det valda 
forskarämnet.    
 
Innan intervjun hade författaren skickat ut frågeformuläret till samtliga respondenter. 
När intervjun sedan påbörjades så ställde författaren frågorna personligen utifrån detta 
formulär, delvis för att kunna få tyliga svar men även för att respondenterna skulle 
kunna utveckla sina åsikter. Detta stöds av Patel & Davidsson (2003, s 69) som 
förklarar en intervju som ett tillfälle där forskarna personligen ställer frågor för att få 
svaren tyliga och eventuellt utvecklade. Då författaren strävar efter en djup förståelse 
för ämnet så bortsåg författaren från möjligheten att sammanställa en enkät, alltså att 
använda sig av en kvantitativ studie. En kvantitativ studie kan betyda att kvalitativ data 
som berikar studien utelämnas, något som författaren inte ville gå miste om. Syftet med 
en kvalitativ intervju är att upptäcka och se respondentens livsvärld eller uppfattningar 
om problemområdet. Valet mellan enkäter eller intervjuerna är också beroende på att 
intervjuerna gått att anpassa på individnivå. (Patel & Davidsson, 2003, s 71) Författaren 
anser problemformuleringen vara för omfattande för att kunna besvaras via enkäter 
vilket är huvudorsaken till att författaren valde en kvalitativ analys, genom denna kan 
författaren ta del av de individuella svar som eftersträvas.  
 
Samtliga intervjuer tog cirka 30 minuter. De sex responderande företagen gav 
författaren den informationsgrad som eftersträvades varför valet att färdigställa det 
empiriska materialet efter dessa. Författaren har efter varje intervju diskuterat om 
jämfört dessa för att kunna tyda eventuella mönster. Författaren kunde redan efter 
hälften av intervjuerna klargöra vissa likheter som sedan besannades vid ytterligare 
samtal. Efter dessa intervjuer ansåg författaren sig kunna tyda hur ett företags olika 
avdelningar förändrats vid ett implementerande av SAP och kunde även koppla dessa 
till Porters värdekedja. Trost (2005, s 121) menar att det är viktigt att i en kvalitativ 
studie finna mönstret oavsett om mönstret visas genom två eller flera personer, vilket 
besvarar det författaren tidigare påstod – att författaren såg tydliga mönster redan efter 
ett fåtal intervjuer. 
 
5.5 Intervjuunderlag  
 
Frågorna i en intervju kan struktureras olika beroende på typ av undersökningsdesign 
och valt problemområde. De mest vedertagna intervjustrukturerna är strukturerad, 
semistrukturerad och ostrukturerad (Patel & Davidsson, 2003, s 71-73) (Bryman & Bell, 
2005, s 361ff).  
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Den strukturerade intervjun kännetecknas av att intervjuaren helt och hållet leder 
intervjun med förutbestämda frågor. Denna intervjutyp är styrd av intervjuaren och 
respondenten ges enbart tillåtelse att svara på just den ställda frågan. (Bryman & Bell, 
2005, s 361- 362) Vid analysering av denna intervjumetod ansåg författaren att hon 
skulle kunna gå miste om värdefull information till studien då respondenten inte ges 
möjlighet att själv beskriva sin uppfattning gällande ämnet, endast den aktuella frågan. 
Författaren ville även ha möjligheten att ställa följdfrågor om författaren misstänkte att 
respondenten hade mer väsentlig information att delge. 
 
I en ostrukturerad intervju finns motsatsen till den strukturerade intervjun. Intervjuaren 
låter respondenten helt och hållet styra intervjun, eller samtalet, genom att berätta om 
ämnet utifrån respondentens perspektiv. Intervjuaren inleder respondenten i 
problemområdet och låter denna berätta om sin syn och kunskap om ämnet. (Bryman & 
Bell, 2005, s 362ff) Detta skulle kunna vara ett aktuellt val för författaren om hon skulle 
bortse från Porters värdekedja och endast var ute efter information gällande SAP och de 
organisationsförändringar som kan uppstå vid en implementering. Dock skall Porters 
värdekedja vara en stor del av intervjun och därför ville författaren ha färdigställda 
frågor där respondenten fritt fick svara på respektive fråga, men inte fullt fritt informera 
om ämnet.  
 
Den sista typen av funktionalitet är kombination av de två tidigare nämnda strukturerna, 
och kallas således för en semistrukturerad intervju. Här leds intervjun till viss del men 
utrymme ges för ett friare spelrum hos respondenten, dock existerar en viss struktur. Då 
författaren ansåg de två tidigare nämnda strukturerna vara utformade på två extrema 
sätt, antingen så styrde respondenten eller intervjuaren till fullo, så ansåg författaren 
denna metod vara bäst lämpad för studien. Författaren såg dock, i enlighet med Bryman 
& Bell (2005, s 363) ett antal fördelar respektive nackdelar med denna struktur. Då 
författaren tidigare omnämnt sig vara novis inom området så kan intervjuerna där ett 
större spelrum erbjuds vara mycket värdefulla för studien. Detta eftersom författaren 
kan styra intervjun och erhålla mer information inom de specifika områden där 
författaren upplever en informationsavsaknad.  Dock finns där även nackdelar där 
intervjun anses vara för säregen eller unik för att kunna göras generaliserbar. Författaren 
anser att fokus på problemformuleringen gav en bra grund att stå på efter varje intervju. 
Då författaren dessutom kunde tyda mönster efter hälften av intervjuerna så hävdar 
författaren att generaliserbarheten inte är något stort dilemma.     
 
Författaren anser vidare att genom valet av struktur genomfördes intervjuer där 
respondenterna kände sig bekväma med situationen. Detta är en förutsättning för att 
respondenterna ska kunna bidra med värdefulla och innehållsrika svar. (Bryman & Bell, 
2005, s 363) Skulle författaren anta att intervjuobjekt känner sig otrygg eller obekväm i 
intervjusituationen, kan denna inte komma med goda svar och blir hämmad i sitt 
givande av kunskap (Patel & Davidsson, 2003 s 78).  
 
Intervjuerna inleddes med frågor om respondenternas bakgrund och nuvarande position 
inom den tillfrågade organisationen. Detta för att skapa kännedom om respondenterna, 
deras organisation och arbetet med SAP. Denna typ av frågor leder respondenten in i 
intervjusammanhanget och på det viset skapas en lättsam och förtroendegivande 
samtalston (Patel & Davidsson, 2003, s 71-73). Inledningen var också ett bra tillfälle att 
presentera sig som författare och studiens syfte. Om intervjuerna inletts med frågor av 
känslig karaktär kunde det gått ut svarens kvalité (Patel & Davidsson, 2003, s 73). 
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Författaren ansåg att det var viktigt att inleda med en mjuk ton för att komma 
respondenterna närmare. Förhoppningsvis bidrog detta till innehållsrika och korrekta 
svar. Om tillvägagångssättet varit annorlunda anser författaren att det fanns en risk för 
bristfälliga svar som därmed påverkat studiens resultat negativt. 
 
Intervjun fortsatte med frågor kring affärssystemet rent allmänt för att reda ut vilken 
erfarenhet respondenten har av andra affärssystem än SAP, som författaren valt att 
undersöka. Detta för att undersöka om respondenten hade något annat system att 
jämföra med och om svaren kunde grunda sig på denna erfarenhet. Om ett flertal 
respondenter med erfarenhet av andra system sedan visar sig svara på liknande sätt vid 
någon specifik fråga så kan detta dessutom öppna upp för vidare diskussion i ett senare 
skede av denna uppsats. 
 
Vidare har författaren valt att fokusera en del av intervjun på change management. Detta 
för att området främst innefattar enskilda individer och deras uppfattning av SAP. 
Personalen ser författaren som en otroligt viktig del då det är de som skall arbeta i 
systemet efter implementeringen. Det är även de som skall gå igenom en total 
förändring av arbetsstrukturen. Huvudsakligen fokuserade författaren på 
kommunikationen inom verksamheten såväl före, under som efter implementeringen. 
Den inre verksamheten motsvarar de olika avdelningarna som representeras i porters 
värdekedja varför det blev naturligt för författaren att koppla change management till 
Porters värdekedja.   
 
Frågornas karaktär ändrades sedan mot att kretsa runt affärssystem i synnerhet för att 
klargöra hur den tillfrågade organisationen implementerat SAP och hur de arbetar med 
systemet idag. Detta för att skapa en förståelse för hur implementeringen gått till och 
om systemet anpassades till organisationen eller om det var organisationen som fick 
ändra sig för att kunna arbeta med SAP. Med detta kunde författaren även på ett 
naturligt och tydligt sätt fråga om respondenterna upplevde att organisationen blivit mer 
styrd av SAP eller om beslutprocesserna på något sätt påverkats.  
 
Det senare skedet av intervjun innefattade Porters värdekedja och dess funktioner som 
återfinns hos samtliga responderande företag. Då författaren ämnade delge en klar och 
tydlig intervjustruktur så valde författaren att dela upp värdekedjan efter de 
värdestödjande/värdeskapande funktionerna. Då fick författaren även en bild av hur 
personalen upplevde det eventuellt förändrade arbetet. För att kunna fastställa den totalt 
upplevelsen av SAP så bad författaren respondenterna att förklara huruvida de uppfattar 
lönsamheten av implementeringen. Detta var även för att klargöra för författaren hur 
SAP kan sammanfattas från respondenterna. Då de olika funktionerna inom Porters 
värdekedja diskuterades så besvarade respondenterna även på hur varje avdelning i 
kedjan hade påverkats eller ej. 
 
5.6 Genomförande  
 
Intervjuerna genomfördes personligen av författaren till denna studie via telefon. Att 
göra intervjuerna via telefon har flera fördelar då det är snabbt och billigt. Även det att 
eventuella oklarheter i frågorna enkelt kan redas ut då författaren kan utveckla en fråga 
om denna inte uppfattades av den intervjuade personen. Nackdelarna med denna typ av 
intervju är bland annat: det är inte möjligt med en allt för lång intervju, det går heller 
inte att ställa alltför krångliga eller känsliga frågor och dessutom kan den omgivande 
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miljön vara störande och då finns det risk för att svaren blir av sämre kvalité. 
(Dahlström, 2005, s 96-98) (Jacobsen, 1993, s 159-162)  
 
Dock, med utgångspunkterna i åtanke, så valde författaren att genomföra dessa 
intervjuer via telefon. Med utgångspunkter syftar författaren främst på det geografiska 
läget. Majoriteten av respondenterna befann sig på ett avstånd som för författaren hade 
inneburit höga kostnader och på grund av detta för mycket förlorad tid. Varje 
intervjukandidat hade kontaktats tidigare via telefon och bokat in en tid för en intervju 
när kandidaten hade möjlighet att delta. Alla intervjuer gick smidigt och författaren 
anser att intervjuerna kan beskrivas som gemytliga och lättsamma. Författaren intygar 
att hon varken känt av någon form av obehag från författarens perspektiv eller från 
respondenterna. Valet av semistrukturerade intervjuer kan ha lett till denna dialog som 
förde med sig sex stycken väl genomförda intervjuer, då författaren haft möjligheten att 
förbereda sig innan intervjun. Då författaren även haft stort fokus på formulering av 
frågorna kan dessa ha tolkats mer lättförståeligt vilket resulterade i att respondenten inte 
såg någon anledning till att anse frågorna vara av känslig karaktär.    
 
Genom det första samtalet med respektive företag erhöll författaren kontaktuppgifter till 
samtliga respondenter. Under intervjuerna var författaren lokaliserad i ett grupprum vid 
Umeå Universitet. Inför varje intervju förberedde författaren det material hon var i 
behov av för att underlätta intervjun. författaren fokuserade enbart på den kommande 
intervju, detta i enlighet med Jakobsen (1993, s 195) som värdesätter vikten av 
förberedelser. Likt en semistrukturerad intervju så baserades intervjuerna på 
frågeformuläret, vilket öppnade för en individualisering av intervjuerna. Efter varje 
intervju togs tid till att reflektera över den information som tillgodosetts. Detta för att 
författaren ska kunna ta till sig den tillkomna informationen som var respondent gett.    
 
5.7 Bearbetning av intervjumaterial 
 
När en forskare genomfört intervjuer för att tillgodogöra sig primärdata måste materialet 
bearbetas och hanteras (Holme & Solvang, 1991, s. 56). Författaren har tidigare nämnt 
att hon har reflekterat och diskuterat varje intervju, dessutom använde författaren sig av 
stödord för att underlätta vid insamling av material för det kommande kapitlet där 
författarens reflektioner speglas. Författaren valde att bearbeta det insamlade materialet 
likvärdigt för att sedan ha möjligheten att tolka data. Samtliga intervjuer spelades in och 
transkriberades sedan för att författaren skulle erhålla en högre grad av överskådlighet 
och för att materialet skulle bli mer hanterbart. Författaren skrev sedan ut 
transkriberingarna för att kunna jämföra och studera resultaten ytterligare, med ett 
djupare perspektiv, detta enligt Bryman & Bell (2005, s 374ff). Materialet har hanterats 
av författaren och inte för något annat ändamål. Dessutom har alla svar återkopplats till 
problemområdet och teoriomfång för att sedan kunna besvara problemformuleringen. 
 
 
5.8 Kritik mot primära källor 
 
Respondenterna hade alternativet att vara anonyma, detta var det dock ingen som 
nyttjade. Författaren tror att grunden till icke-anonymiteten baseras på att ämnet, 
organisationsförändring i samarbete med affärssystemsimplementering, inte är av den 
karaktären att respondenter kände sig obekväma med att öppet diskutera detta. Följden 
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är att författaren har känt att hon tillhandahållit klara och tydliga samt sanningsenliga 
svar. Författaren har inte upplevt att någon av respondenterna har hållit tillbaka med 
information, däremot så har författaren vid något tillfälle upplevt att respondenten inte 
kan koppla orsak och verkan sambandet. Med detta menar författaren att det kan vara 
svårt för en respondent att avgöra om en organisationsförändring av en specifik faktor 
beror på implementeringen av SAP eller om förändringen i sig hade skett oavsett. För 
att undvika detta har författaren öppnat upp för en djupare diskussion inom ämnet för att 
sedan kunna bilda sig en uppfattning av den, för författaren, verkliga bilden.  
 
Det kan dock finnas risker vid en intervju, t.ex. att respondenten uppfattar en fråga fel. 
Där har författaren haft stor hjälp av sitt val av semistrukturerad intervju vilket har 
öppnat upp för följdfrågor. Vid något fall har författaren även fått ställa om frågan för 
att anpassa den efter den särskilda respondenten. Författaren har vid samtliga intervjuer 
fått tillåtelse att använda sig av en diktafon och har även transkriberat alla intervjuer för 
att minska risken för missförstånd och misstolkningar. 
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6 Empiri och analys 
 

Författaren kommer i denna del beskriva de resultat hon har införskaffat sig i och med 

denna studie. Vidare kommer författaren även att analysera resultaten i detta kapitel i 

relation till den teoretiska bakgrunden. 

 
 
6.1 Bakgrundsfrågor 
  
För att tydligare kunna finna samband och anknytningar som orsakar ett visst utfall har 
författaren valt att börja intervjuerna med bakgrundsfrågor. I den första 
bakgrundsfrågan bad författaren respondenten att berätta lite om sig själv. Författaren 
var i kontakt med en ekonomichef, två inom IT, två utvecklare av SAP och en 
regionchef. Alla dessa har en direkt kontakt med SAP och har huvudsakligen 
information gällande SAP på de olika avdelningarna inom företaget där de är aktiva. Då 
författaren är av den tron att respondentens roll kan ha en betydelse huruvida 
affärssystemet uppfattas ville författaren ha kontakt med personer vars åsikt kan tänkas 
spegla företagets ståndpunkter i den mån det är möjligt. Vidare diskuterades 
respondenternas tidigare erfarenheter av affärssystem. Dessa reslutat visade sig vara lite 
åtskilda då fyra respondenter hade tidigare erfarenhet av affärssystem (inkluderat både 
SAP och andra affärssystem) och två respondenter inte hade några tidigare kunskaper 
inom området. Den tidigare erfarenheten hävdar författaren har en betydande roll i 
mottagandet av systemet. En grundläggande erfarenhet betyder att den anställde vet vad 
som väntar och därför är villig att ta emot systemet på ett annat sätt. En anställd som 
inte innehar någon tidigare erfarenhet tror författaren därför får en längre 
invänjningsprocess som kan tänkas vara lite besvärlig då ett affärssystem innefattar en 
mycket komplex struktur. Detta har bekräftats av Elving (2005, s 130) som hävdar att 
omstruktureringar i en större utsträckning bemöts negativt då personalen lider av 
informationsbrist.  
  
För att kunna avgöra vart varje företag befinner sig i processen så valde författaren att 
ställa frågan när SAP implementerades och hur lång tid implementeringen tog. 
Företagen var representerade inom ett spann från 1998 till 2007 och 
implementeringstiden var från 5 månader till två år. Författaren kunde inte tyda något 
samband mellan implementeringstiden och vilket år omstruktureringen skedde. Detta 
styrker den tidigare kritiken författaren diskuterat gällande SAP’s stillestånd i 
utvecklingen enligt Wing (2010, s 28). Wing hävdar att trots att affärssystem existerat i 
mer än 30 år så har ingen tydlig utveckling uppmärksammats. Detta helt i linje med 
studien då exempelvis en implementering 1999 tog två år jämfört med en 2004 som 
även den tog två år. En utveckling av implementeringsprocessen kan vara på sin plats 
men samtidigt får det inte glömmas att detta system är otroligt komplext (Gargeya & 
Brady, 2005, s 501) vilket kräver en enorm precision vid implementeringen.  
  
Förståelsen för implementeringen ger en bra grund till studien varför författaren valde 
att efterfråga information gällande grundfaktorerna till valet att införa SAP. Då SAP’s 
syfte är att effektivisera och öka informationsflödet genom att binda samman 
verksamheten (Davenport, 2000, s 7ff) (Weider et al, 2003, s 13ff) så ser författaren det 
inte som en tillfällighet att ett flertal respondenter valde att implementera systemet för 
att få en mer lättöverskådlig verksamhet. Ett övervägande antal hävdar att det tidigare 
arbetssättet innefattande en mängd olika system inte var ett hållbart koncept och att 
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företaget behövde ett system som var ansatt att integrera organisationen. Det kom även 
till författarens kännedom att två respondenter använde sig av ett tidigare affärssystem 
som krävde en uppdatering. Då en uppdatering av systemet inte var önskvärt ledde detta 
till implementeringen av SAP. Till författarens förvåning visade det sig att två 
respondenter hade infört ett system som inte kunde hantera millennieskiftet vilket 
tvingade företaget till ett affärssystemsbyte. Då ett företag blev uppköpt fick denna 
respondent anpassa sig efter det blivande moderbolagets affärssystem och därmed 
implementerades SAP. Det står här klart att hälften av respondenterna inte hade något 
val vid implementeringen och en respondent inte hade tillgången att välja det 
affärssystem som var det mest givande för organisationen. Författaren frågar sig därför 
om dessa företag känner en tydligare motgång gentemot affärssystem? Detta kommer 
dock att diskuteras i ett senare skede.     
  
Författaren frågade respondenterna om de varit anställda på företaget under 
implementeringen för att författaren skulle kunna tyda pålitligheten på källan. 
Författaren ville helst se att respondenten hade en anställning på företaget under 
implementeringen för att underlätta både för denne att relatera till frågeställningarna 
men även för författaren själv genom en ökad trovärdhet. Då avsikten är att tydliggöra 
organisationsförändringen som uppstod genom ett affärssystem finner författaren det 
centralt att respondenten funnit på plats både före och efter implementeringen. Detta för 
att författaren sedan skall kunna jämföra tiden före och efter affärssystemet införande 
och få en helhetssyn över de viktigaste aspekterna som kan vara betydande för 
uppsatsen. Samtliga respondenter har varit med vid implementerandet av SAP. 
  
De tidigare erfarenheterna har diskuterats grundläggande i detta kapitel eftersom 
författaren anser dessa vara av stor vikt för att förstå respondenten och dess 
uppfattningar. Författaren efterfrågade därför svar på frågan om verksamheten använt 
sig av något affärssystem innan SAP. Denna fråga innefattar spridda svar då två 
respondenters företag ej gått igenom en implementering av ett affärssystem innan SAP, 
två hade tidigare erfarenheter från företaget där de är verksamma idag eller vid tidigare 
anställningar, och två hade varit med om uppbyggnaden av egna affärssystem. 
Författaren undersökte huruvida en tidigare erfarenhet inom företaget påverkade 
affärssystemets implementeringstid och fann dessvärre inget samband mellan dessa två 
faktorer. Författarens tes var att en tidigare erfarenhet inom företaget skulle underlätta 
ännu en implementering och därmed förkorta processen men, som sagt, så fanns där 
inget samband. Återigen kommer författaren tillbaka till affärssystemets komplexitet. 
Inte minst kan detta stödjas av det faktum att ett flertal respondenter hade en 
implementeringstid på 2 år. Då myntet som bekant alltid innehar två sidor så kan 
författaren även finna positiva faktorer med att inte ha några tidigare erfarenheter. 
Företaget som har upplevt en delvis misslyckad implementering kan förmodligen ställa 
sig negativ till ännu ett införande av ett affärssystem. Därför argumenterar författaren 
för att, i vissa fall, kan det vara fördelaktigt att inte ha några tidigare erfarenheter för att 
undvika förutfattade meningar. En annan faktor som även den kan undanhållas då ett 
företag inte har några tidigare erfarenheter är ryktesspridning. Elving (2005, s 130) 
hävdar att denna ryktesspridning kan leda till en negativ attityd mot affärssystem bland 
företagets anställda redan innan en implementering, vilket förmodligen försvårar ett 
beslut om en omstrukturering. I detta hävdar författaren att kommunikationen mellan 
ledning och personal är av största vikt för att underlätta omorganiseringen genom att 
informera de anställda angående de fördelar som kan komma av ett affärssystem.        
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6.2 Värdeskapande 
 
6.2.1 Kommunikationens förändring med SAP 
 
Då värde kan definieras som kvalitén av en viss produkt enligt vad den är förväntad att 
tillge (Rutner & Langley, 2000, s 36) och då affärssystem förväntas ge en förbättrad 
kommunikation (Willis & Willis-Brown, 2002, s 35ff) valde författaren att ställa frågan 
om kommunikationen har påverkats av implementeringen av SAP. Hälften av 
respondenterna svarade att kommunikationen har påverkats, men på vilket sätt skiljde 
sig mellan företagen. Två respondenter argumenterade för en förbättrad kommunikation 
genom att SAP band samman flera olika enheter till ett gemensamt arbetssystem. En 
annan respondent hävdade att kommunikationen ökade avsevärt då möjligheter 
öppnades och ett ökat informationsflöde blev tillgängligt. Tre respondenter ställer sig 
emot en ökad kommunikation och påstår att implementerandet av affärssystemet inte 
hade en direkt påverkan på kommunikationen. En av dessa respondenter hävdar sedan 
att SAP bidrog till en sammansvetsning av 13 mindre system inom organisationen och 
att supporten använde sig av ett telefonnummer för alla avdelningar, vilket tidigare hade 
varit uppdelat. Detta anser författaren bör leda till en ökad kommunikation inom 
företaget. Att 13 stycken system går samman och bildar ett gemensamt system tyder på 
en ökad förståelse inom företaget och därmed också en ökad kommunikation mellan de 
anställda inom de tidigare 13 systemen. Det kan även ha varit så att kommunikationen 
redan innan implementeringen var av hög klass varför förbindelsen av systemen inte 
hade någon påverkan på den redan goda kommunikationen. En respondent hävdar att 
det inte endast gäller kommunikationen inom företaget utan även förbindelsen till 
kunder och leverantörer och att det var integrationen mellan systemen som ledde till 
detta. Detta är en intressant aspekt då författaren kan se att SAP bidrar med ett ökat 
värde till kunderna vilket går helt i linje med det som experterna från Invera Corp 
(2006) argumenterar för. De hävdar att den ökade kommunikationen och effektiviteten 
inom företaget leder till ett ökat värdeskapande gentemot kunder och leverantörer. Detta 
stöds då följaktligen av kommentaren från den respondent som argumenterar för en 
ökad kontakt. 
  
”Ja, absolut! Det finns mycket mer möjligheter och ett större informationsflöde.. ja, helt 

enkelt mer möjligheter” 

 – Citat respondent 
  
Då implementeringen på ett flertal företag skedde inom tidsramen 2004-2007 så kan en 
bidragande faktor till att kommunikationen ej anses ha ökat inom företaget helt sonika 
vara att de inte blivit bekväma med affärssystemet än. Vid en närmare insyn kunde 
författaren fastställa att alla företag som implementerade SAP efter 2004 inte tyckte att 
kommunikationen hade förändrats. Det företag som hade implementerat innan 2004 
ställde sig dock i motsatt åsikt, de ansåg nämligen att kommunikationen hade förändrats 
till det bättre. Författaren frågar sig om detta har med implementeringen av SAP att göra 
eller om det handlar om den tidsram författaren möter. Affärssystem har mött kritik för 
sin stillastående utveckling vilket skulle kunna betyda att den bakomliggande faktorn 
till den ökade kommunikationen är företagets generella tillväxt och inte 
implementerandet av SAP. Vilken faktor som ligger bakom detta går inte att säga med 
studien men författaren ser detta som en mycket intressant aspekt som skulle kunna 
betyda att SAP ger en ökad kommunikation på lång sikt.    
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6.2.2 SAP och avdelningarnas delaktighet 
  
För att få klarhet av de olika avdelningarnas medverkan valde författaren att ställa 
frågan hur respondenten såg på avdelningarnas delaktighet både före och efter 
implementeringen. En majoritet av respondenterna argumenterade för att de olika 
avdelningarna har varit inblandade vid implementeringen men till vilket utsträckning 
varierade mellan företagen. En huvudfaktor som nämndes i ett flertal intervjuer var det 
faktum att en mängd olika system sammanfogades och bildade en sammansatt struktur. 
Det dagliga arbetet kopplades samman och avdelningarna var mer medvetande om den 
fullstädiga processen. Magnusson et al stödjer respondenternas åsikter genom att anse 
att syftet med ett affärssystem är att ge en överblick och en kontroll över 
verksamheten.     
 
 Ett flertal respondenter påpekade vikten av att visa ett intresse för att lära sig och för att 
använda systemet. De hävdade att de som hade ett intresse för systemet lärde sig 
snabbare och fick därmed tidigt en förståelse för uppbyggnaden och strukturen av 
systemet. De som inte valt att prioritera inlärandet av affärssystemet kan ha drabbats av 
en bristande information från ledningen. Det är viktigt att ledningen förmedlar 
budskapet om anledningen till implementerande för att få personalen villig att offra tid 
för att lära sig detta, vilket Elving (2005, s 130) hävdar. Om informationen inte når fram 
till de anställda kan personalen bli skeptisk till användandet av affärssystemet då de inte 
känner sig involverade i processen, enligt Marques (2007, s 6). En annan 
bakomliggande faktor till ett bristande intresse kan vara att de anställda inte förstått 
allvaret med implementeringen vilket en respondent argumenterade för. Denna ansåg 
även att när personalen väl förstått allvaret så ändrade de inställning och blev därefter 
aktiva inom systemet. 
  

 
”Affärssidan förstod inte allvaret men när de gjorde det som blev de riktigt aktiva” 

 – Citat respondent 
  
Att de olika avdelningarna har varit aktiva har författaren fått fram av studien. En 
respondent uttryckte att det är mycket viktigt att se till så att avdelningarna känner sig 
inblandade eftersom de är dem som ska arbeta i systemet efter implementeringen är 
färdigställd, vilket går helt i linje med Marques (2007, s 6) argument om involvering av 
anställda. Författaren instämmer med Umble & Umble (2002, 26ff) som hävdar att det 
är ledningens uppgift att säkerställa att personalen är införstådd med de positiva faktorer 
som kommer av en implementering. Detta kan i sin tur uppmuntra och motivera 
personalen till att lära sig systemet och som följd få ut ett större värde. 
  
6.2.3 SAP och verksamheten 
  
Författaren har tidigare diskuterat anledningarna till att affärssystem implementeras. Nu 
tar författaren denna diskussion vidare genom att klarlägga hur verksamheten 
påverkades av implementeringen. Ett övervägande antal anser att verksamheten har 
förändrats till det bättre. En respondent hävdar att utan ett affärssystem hade det varit 
mycket svårt ena verksamheten under ett och samma varumärke, vilket de idag kan göra 
med hjälp av SAP. En annan uttryckte att ett sammanställt system är en mycket stor 
fördel och att de inte skulle vilja gå tillbaka till hur verksamheten såg ut innan då de 
idag har det dem behöver, kan det de behöver och behöver endast lära sig ett system. 
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Återigen uppfylls affärssystemets syfte vilket är att sammanlänka verksamheten för en 
ökad effektivitet som i sin tur kan leda till ett ökat värde för såväl anställda som externa 
parter (Willis & Willis-Brown, 2002, s 35ff). En respondent sammanfattade SAP med 
följande mening: 
  
”SAP är inget system i sig utan en gigantisk plattform som vi ersatte ca 300 IT-system 

med” 
– Citat respondent 

  
Ett fåtal respondenter hävdar att inga större organisationsförändringar i verksamheten 
har ägt rum i samband med implementeringen av SAP. Frågan författaren ställer sig är 
hur ett sådant komplext system inte kan ha några betydande förändringar för ett företag. 
Vid en närmare observation av intervjuerna kan författaren tyda att dessa respondenter 
även anser att verksamheten är den samma men att de anställda jobbar på ett annat sätt 
och att förändringar sker när organisationen tvingas att arbeta utanför SAP. Detta då ett 
antal responderande företag har valt att implementera SAP standard vilket betyder att de 
grundläggande avdelningarna i verksamheten styrs av SAP men att organisationen 
ibland väljer att avvika från systemet då det inte uppfyller alla organisationskraven. Det 
skulle vara intressant med en behovsutredning på de företag som anser att SAP inte 
förändrade verksamheten. Är det verkligen nödvändigt att gå igenom en sådan stor 
process på dessa företag? Författaren lämnar denna fråga utan svar men ser det som en 
stor möjlighet till vidare forskning inom ämnet. 
  
En respondent delade med sig av ett klart och tydligt exempel för att förklara 
organisationsförändringen inom verksamheten. Denna respondent hävdade att 
affärssystemet SAP hjälpte organisationer till en bättre lagerstyrning. Detta främst 
genom kontrollering och analysering av lagersaldot. Innan implementeringen av SAP 
använde företaget sig av ett uppskattat kundbehov som grund för inköpen. Idag, via 
SAP, har verksamheten lyckats datorisera denna process vilket gynnar företagets 
estimering av inköp och lagersaldo. En annan respondent förklarade en ökad effektivitet 
genom ett supportexempel. Innan affärssystemets införande använde sig företaget av ett 
enskilt telefonnummer till varje avdelning inom organisationen vilket var förvirrande 
för såväl kunder som personalen. Kunderna ringde fel och personalen uppfattades 
obildad då de inte var kapabla att tillfredsställa kunderna i den mån som krävdes på 
grund av ett bristande informationsflöde. Efter implementeringen sammanlänkades 
supporten så alla anställda nu kunde ta del av samma information. Det fanns nu endast 
ett nummer att ringa och kundernas tillfredsställelse ökade då de anställda jobbar under 
samma villkor med samma möjlighet att ta del av den informationen som efterfrågas. 
Dessa exempel är tecken på företag som var i största behov av ett affärssystem. Den 
ökade interna informationen är som tidigare nämnt otroligt viktig för att företaget skall 
kunna förmedla ett positiv intryck gentemot sina kunder, vilket stöds av Siriginidi 
(2000, s 376).  
  
Respondenterna är övervägande positiva till hur verksamheten har utvecklas vilket 
förvånar författaren. Gargeya och Brady (2005, s 513) hävdar nämligen att 70 procent 
av implementeringsprocesserna inte lyckats full ut. Författaren frågar sig därför vad som 
ligger till grund för denna positiva anda. Väljer respondenterna att underhålla sanningen 
för att inte peka ut företagets svaga sidor eller är det faktiskt så att de företag författaren 
intervjuat har alla varit med om en lyckad implementeringsprocess? Eller kan det helt 
sonika vara så att kommunikationen fungerat mellan de anställda och ledningen och 
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därmed har ledningen lyckats bidra med ett positivt omorganiseringsrykte? (detta har 
tidigare diskuterats av Elving, 2005, s 129) Studie påvisar att de respondenter 
författaren intervjuat ställer sig emot den tidigare forskningen av Gargeya och Brady 
(2005, s 513). Författaren känner en viss tveksamhet i detta resonemang och vill därför 
inte dra några slutsatser då författaren anser att hon inte har tillräckligt med information 
för att kunna ta en ståndpunkt varken för eller emot dessa argumentationer.  
  
6.3 Affärssystem 
 
6.3.1 Användandet av SAP 
 
Författaren har tidigare, ur ett brett perspektiv, diskuterat verksamhetens förändring av 
implementerandet. Författaren ville även få klarhet i hur företagen använde SAP, om 
alla moduler var iblandade eller om enstaka avdelningar nyttjade systemet. Ett citat från 
en respondent ur en tidigare diskussion nämnde att SAP kan ses som en gigantisk 
plattform och ett flertal respondenter har även nämnt SAP’s komplexitet och dess 
kapacitet att integrera verksamheten. Detta enorma system gör att författaren är helt 
införstådd med de svar som inkom av en majoritet av respondenterna, nämligen att de 
inte använder sig av alla delarna inom systemet. En respondent förklarade däremot 
deras inköpsprocess och hur de använder sig av SAP genom hela inköpsförloppet: 
  
”Vi köper in kaffebönorna, vi producerar så att det blir ett kaffepaket som läggs in på 

lagret och sen tar vi en order på det och levererar, fakturerar och sen gör vi en 

uppföljning på kundens betalning så vi ser att vi fått in pengar samt lönsamheten – Allt 

detta inom SAP”  

– Citat respondent 
   
En annan respondent hävdade att det finns en mängd olika delar som organisationen inte 
använder sig av i dagsläget. Denna hävdar däremot att de erhåller alla fördelar de 
behöver inom verksamheten. Hittills har denna organisation installerat en mängd olika 
småsystem inom SAP vilka de nu vill ena till ett och samma arbetssystem. Detta är 
tänkt att införas 2015 eller 2016 vilket – återigen – pekar på en oerhört lång och 
tidskrävande implementeringsprocess som även stöds av samtliga respondenter. Den 
tidigare forskningen hävdar också att systemet är komplext och att det inte går att 
leverera varken ett internt eller externt värde förrän organisationen har förstått systemet 
fullt ut (Rutner & Langley, 2002, s 36). Respondenten fortsätter förtälja att företaget 
mött en ny VD och att denne först ville få det enade projektet klart under 2012. Detta 
ansågs efter noga granskning vara tidsoptimistiskt varför planerna sköts fram till 2015 
eller 2016. Då författaren undersökte detta resonemang noggrant fann författaren den 
ständiga förändringen som pågår inom affärssystem och de uppdateringar som företagen 
möter. Wing (2010, s 28) argumenterar för att det läggs en otalig mängd resurser på 
forskning och utveckling inom affärssystem vilket skulle kunna stödjas av att ett flertal 
respondenter som hävdar att de kontinuerligt uppdaterar systemet och upptäcker nya 
möjligheter. I en tidigare diskussion har författaren nämnt kritiken mot SAP där 
systemet anses stå stilla i tiden och att forskning och utveckling har hamnat i 
skymundan (Wing, 2010, s 28). Kan detta tyda på att SAP är ett vinnande koncept då 
utvecklingen inte har gått så fort fram eller kan det vara så att resurserna placeras fel 
och att detta stoppar utvecklingen av SAP? Då det fortfarande existerar negativa likväl 
positiva åsikter gällande SAP anser författaren att det krävs en mer omfattande studie 
för att kunna fastställa ett resultat.  
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Med respondenternas svar som grund kan författaren tyda en tes gällande SAP och dess 
olika delar, nämligen att organisationerna själva har en stor valfrihet när det kommer till 
användandet av de olika delarna inom systemet. Författaren har fått fram via 
intervjuerna att respondenternas verksamheter styr vilka delar som brukas och vilka 
delar som inte används. Det är möjligt för ett företag med en omfattande inköpsprocess 
att fokusera sin installation av SAP på dessa delar för en ökad effektivitet inom inköp. 
En respondent hävdar ett annat fokus vilket tyder på att de olika organisationerna skiljer 
sig:     
  
”Det vi använder är egentligen lagerstyrning och det är där vi vill ha vår fokus” 

– Citat respondent 
  
En respondent nämnde att företaget använder sig av QA vilket är en kvalitetskontroll av 
programmet. Detta avser författaren vara mycket intressant då tidigare studier har 
hävdat att 70 % av implementeringarna misslyckats (Gargeya & Brady, 2005, s 501) 
och en annan argumenterat för att ett flertal organisationer har gått i konkurs på grund 
av en felaktig information (Slack et al, 2010, s. 413). Författaren ställer sig därför frågan 
varför företagen inte nyttjar denna möjlighet att kontrollera verksamheten för att 
förhoppningsvis kunna upptäcka felande länkar innan det har gått för långt.   
  
6.3.2 Anpassningen av SAP 
 
Då författaren ämnar tillhandahålla förändrade faktorer med affärssystem anser 
författaren anpassningen av SAP vara av vital vikt för studien. Med detta tar författaren 
nämligen ett steg närmare en mätning av dessa faktorer då författaren tillges information 
som kan tänkas vara både positiv och negativt laddad gentemot systemet. Det 
författaren upptäckte var att de flesta respondenterna ställer sig positiva till SAP och de 
anpassningar som krävdes för att kunna implementera systemet. Alla respondenter 
svarade på ett eller annat sätt att det är en blandning mellan att anpassa sig till systemet 
och att systemet rättar sig efter organisationen. Ett flertal respondenter hävdar att 
verksamheten anpassade sig till SAP i den mån det var möjligt men att det även krävdes 
att SAP anpassade sig efter organisationen gällande de delar som är specifika för 
företaget. Tidigare har författaren diskuterat verksamhetens påverkan och att 
implementeringen kan anpassas till det som är specifikt inom en viss bransch. Detta går 
helt i linje med det resonemang författaren precis förde genom att respondenterna 
hävdar att SAP likväl organisationen har anpassats för att få en effektivisering av 
processer. 
  
En respondent hävdar att de försökte anpassa sig till SAP för att det har gett 
dokumenterat mer välgenomförda implementeringar och effektivare processer. En 
annan respondent argumenterar för att organisationen i början av implementeringen 
försökte få SAP att anpassa sig efter organisationen men att de märkte att vinstkällan 
låg i att arbeta på motsatt sätt, dvs att organisationen anpassade sig efter systemet. En 
tredje respondent hävdar att de redan hade system inom organisationen så de jobbade 
för en implementering där systemen låg till grund men SAP hjälpte till att utveckla 
dessa och att integrera dem. En fjärde respondent ansåg att basen för en god 
implementering är att förstå att SAP bör användas i den utsträckning det går. Vidare 
argumenterar respondenten för att uppgraderingen av SAP är mycket mer 
lättegenomförlig om organisationen inte har ändrat allt för mycket i systemet. Då detta 



 

 
40 

företag uppdaterar var tredje år leder detta både till ett gap vid uppdateringen men även 
till en högre kostnad då det krävs en intensivare uppgraderingsprocess. Det kan även bli 
problem när företaget möten en globalisering hävdar en annan respondent.         
  
”Vi anpassade företaget efter SAP standard, vilket jag tror är en av hemligheterna med 

ett SAP projekt, att man kan frångå den principen som ofta finns på ett företag”  

– Citat respondent 
  
Magnusson et al argumenterar för att det standardiserade systemet är uppbyggt för att 
organisationen ska anpassa sig till systemet och inte tvärtom. Denna faktor kan ha spelat 
en stor roll gällande det faktum att företagen över lag har en positiv bild av 
implementeringen eftersom alla respondenter hade anpassat sin verksamhet efter SAP i 
den mån det var möjligt. Den respondent som hävdade att deras organisation inte 
anpassade sig efter SAP till en början förklarade, som tidigare nämnt, att företaget sedan 
valde att omstrukturera för att kunna anpassa sig efter affärssystemet då organisationen 
såg en vinning med det konceptet. 
  
Då anpassningen har en betydande roll vid implementeringen och det framkommit att 
verksamheten bör justeras efter SAP kan en intressant faktor konstateras. Ett flertal 
respondenter argumenterade för att deras verksamhet inte hade förändrats efter 
implementeringen av SAP men samma respondenter hävdar att organisationen har 
anpassats efter systemet. Tyder detta på en missvisning från respondenterna eller är 
systemet så pass välutvecklat att organisationer inte känner av en förändrad 
verksamhet? Detta är omöjligt att svara på med det studieunderlag författaren innehar 
men anser det vara en intressant aspekt för vidare forskning. 
  
6.3.3 Beslutsprocessen och SAP 
 
Enligt den tidigare forskningen skall det, med SAP som grund, blir lättare att fatta 
informationsbaserade beslut inom företag (Crane & Mattern, 2007, s 8). Därför valde 
författaren att ställa frågan hur respondenternas beslutsprocesser inom organisationen 
hade påverkats efter implementeringen av affärssystemet. Svaren på denna fråga 
innefattade allt från positiva till negativa erfarenheter och uppfattningar. Hälften av 
respondenterna hävdade att beslutsprocesserna hade förändrats avsevärt och att 
organisationen numera hade tillgång till ett utökat informationsflöde som låg till grund 
för de förbättrade besluten. De argumenterade även för att det är viktigt att veta vad 
företaget baserar sina beslut på och att det, via SAP, är möjligt att tillhandahålla denna 
information. En respondent påstod att hon önskat att organisationen alltid hade haft 
samma tillgång att fatta beslut som med hjälp av den ökade informationsmängden anses 
trovärdiga och pålitliga. En annan respondent hävdade att organisationen nu efter 
implementeringen är mer renodlade och att det har tillkommit mer ordning och reda 
som i sin tur har lett till en djupare beslutsförståelse.   
  
”Om beslutprocesserna har förändrats vet jag inte men företagsledaren är i behov av 

att veta att han fattar beslut som är pålitliga eftersom effekten baseras på detta”  

– Citat respondent 
  
De resterande respondenterna är av den andra åsikten. De påstår att besluten inte har 
påverkats eller förändrats när SAP implementerades. En respondent argumenterar för 
SAP’s komplexitet och hävdar att beslutprocessen nu tar allt för lång tid och är alldeles 
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för komplicerad för verksamheten. Vidare hävdar denne att beslut som innan 
implementeringen kunde ta två veckor i dagsläget kan ta enda upp till 6 månader att 
reda ut. Detta anser han beror på svårigheten att ändra en liten del i SAP utan att det blir 
en stor process utav det. En annan respondent hävdar att den mänskliga faktorn alltid 
ligger till grund för de beslut som fattas men att SAP kan fungera som ett konkret 
hjälpmedel vid beslutsfattandet. Det kom även till författarens kännedom att en av 
respondenterna värdesätter ett och samma system för en integration av verksamheten. 
Respondenten anser att denna integration kan leda till en ökad information inom 
företaget och då även en bättre och mer effektiv beslutsprocess.     
  
Weider et al argumenterar för att ett reslutat bäst uppnås genom att alla avdelningar 
samverkar och att information finns tillgänglig. Vidare hävdar Weider att detta bidrar 
till att beslut kan fattas med en optimal kvalité. Då integrationen mellan avdelningarna 
och likaså informationsflödet verkar fungera inom respondenternas organisationer så är 
författaren inte förvånade över de positiva svar författaren tillhandahöll under 
intervjuerna. Att organisationerna uppfattar en förbättrad beslutsprocess går i linje med 
Weiders argumentation att ett ökat informationsflöde ligger till grund för en förbättrad 
beslutsprocess. Samtliga respondenter argumenterar i intervjun att deras organisation 
upplever ett ökat kommunikationsflöde. Därför ställer författaren sig frågande till de 
organisationer som inte upplever en förbättrad beslutskvalité. Det är oerhört svårt att 
säga vad som kan ligga till grund för detta men vilken bransch företagen är aktiva inom 
kan vara en av effekterna. Detta hävdar författaren då hon tidigare diskuterat företagens 
olika roll på marknaden som leder till skiljda fokus. Ett tidigare citat från en respondent 
hävdar att deras fokus är riktat mot lagerstyrning varför de är möjligt att denna 
verksamhet inte upplever en organisationsförändring inom de övriga beslutsprocesserna 
inom organisationen. Det kan även vara så att det är svårt för förtagen att sammanlänka 
SAP till beslutsprocessen. Det kan vara komplicerat att fastställa att just affärssystemet 
ligger till grund för de förbättrade beslutprocesserna. Det kan även vara så att de företag 
som upplevde en god kommunikation inom företaget innan SAP infördes redan haft en 
bra beslutsgrund att stå på och ser därför ingen organisationsförändring då systemet 
implementerades.   
  
6.3.4 SAP’s grund till ökad styrning inom verksamheten 
 
Då SAP har fått kritik för sin alltför höga kontroll inom organisationer fann författaren 
det intressant att undersöka om företagen upplever en ökad styrning inom 
verksamheten. Författaren fann det även intressant att undersöka huruvida företagen 
ställer sig till en eventuell ökad styrning, är det positivt eller negativt? 
  
Samtliga respondenter, utom en, upplevde en förändrad styrning efter implementerandet 
av SAP. Huruvida detta ses som något positivt eller negativt inom organisationen 
skiljde sig mellan respondenterna. Den respondenten som hävdade att de inte var mer 
styrda idag argumenterade för att det tidigare affärssystemet de använde sig av fick de 
att bli styrda i sin organisation och därför påverkade implementeringen av SAP inte 
denna redan befintliga styrning. Vidare argumenterade respondenten för att SAP bidrog 
till en ökad överskådlighet och en ökad förståelse i första hand, inte en ökad 
kontrollering av verksamheten genom styrning. 
  
En annan respondent hade en övervägande negativ syn på SAP och dess 
styrningseffekter inom organisationen. Respondenten ansåg att organisationen nu är 
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avsevärt mer styrd och inte på ett önskvärt sätt. Då bolaget var tvunget att implementera 
SAP på grund av att de blev uppköpta så hävdar respondenten att affärssystemet inte var 
en fördel för organisationen och dess struktur. Moderbolaget blev ett företag i Tyskland 
där strukturen präglas av byråkrati vilket respondenten anser vara en stor nackdel för 
organisationen i Sverige. Respondenten hävdar att den ökade styrningen nu har orsakat 
länge processer vilket gör att företaget har blivit långsammare med att komma ut med 
nya tjänster på marknaden. Författaren ser detta som ett allvarligt problem då detta kan 
betyda att företaget drabbas av en minskad konkurrenskraft då konkurrenter eventuellt 
har möjligheten att arbeta effektivare och producera snabbare. Ett affärssystem har som 
avsikt att förbättra effektiviteten och öka konkurrenskraften på marknaden (Al-Mashari 
& Zairi, 2000, s 296) vilket här motsägs av respondenten. 
  
Ett flertal respondenter ställer sig dock positiva till den ökade styrningen och anser att 
denna har underlättat för organisationen i form av ett de har fått möjligheten att 
rannsaka och behålla de viktigaste faktorerna inom organisationen. En mängd 
speciallösningar och extrajobb har borttagits via implementeringen av SAP vilket har 
bidragit till en ökad effektivitet inom företaget. En respondent hävdar att bolaget kände 
sig mer styrt men att det ligger på ledningens ansvar att se till så att de anställda är 
medvetna om de positiva faktorerna med att ha en kontrollerad verksamhet.     
   
”Ja vi kände oss mer styrda och det är personer som ställer sig emot detta. Det man då 

måste göra är att tydligt engagera och informera för att öka delaktigheten. På det sättet 

tror jag även att personalen förstår gentjänsten” 

 – Citat respondent 
  
För att den ökade styrningen ska kunna bidra med ett värdeskapande till organisationen 
är det viktigt att hela verksamheten är införstådda med de positiva aspekterna med en 
ökad styrning. Om ledningen kan förmedla detta ut i verksamheten så kan en ökad 
motivation hos de anställda uppnås då de är införstådda med vad de strävar efter men 
framförallt varför. Citatet ovan talar för ”organisational change” där ett flertal författare, 
exempelvis Marques (2007, s 6), Nielsen (1995, s 35), Elving (2005, s 130) och Daly et 
al (2003, s 153), hävdar att en ökad information gentemot anställda samt ett högt 
involverande från startskedet kan öka personalens motivation. Vidare förklarar Elving 
(2005, s 130) att personalen måste informeras gällande vinningen med systemet för att 
kunna finna sin motivation att samarbeta. Kommunikationen både före, under och efter 
har ett flertal gången visat ha en vital betydelse för de anställdas motivation och detta 
påvisas här än en gång. 
 
6.4 Porter och värdekedjan 
 
6.4.1 Värdestödjande  
 
Författaren valde sedermera i intervjusessionen att gå vidare till frågor som direkt kan 
sammanlänkas till porters värdekedja när den belyser varje vital funktion i ett företag. 
Författaren ville med detta direkt få svar på hur varje funktion har påverkats i och med 
implementeringen för att sedan, med värdekedjan som grund, kunna fastställa 
förändringsaspekterna med ett affärssystem. 
  
6.4.1.1 SAP ur ett personalperspektiv 
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Det är inte företagen själva som använder SAP utan det är personalen som arbetar i 
organisationerna som är de som brukar systemet. Författaren ansåg det därmed 
intressant att se hur personalen mottog implementationen och valde att undersöka detta. 
Författaren ville undersöka hur personalen hanterat organisationsförändringen då 
författaren anser att deras arbete är vitalt för att företagen ska kunna utföra ett gott 
värdeskapande arbete. Respondenterna beskriver personalens reaktion på 
implementationen som att den varit lite svår men att det hanterat det på ett godmodigt 
vis. Porter (1985, s 43) har valt att kategorisera personalen som en värdestödjande 
faktor för att de behövs för att kunna utföra de värdeskapande funktionerna som 
återfinns i en organisation.   
  
Respondenterna beskriver att personalen i början av implementeringsprocessen varit 
relativt mottagliga för en organisationsförändring även om ordet förändring en förenat 
med en negativ ton.  
 
”Personalen har upplevt det olika, helt beroende på kunskapsnivån ute hos personalen, 

för de som har intresse och kunnande inser ju fördelen med systemet”  

– Citat respondent  

 
En ytterligare respondent gav svaret att personalen upplevt implementeringen som ett 
nödvändigt ont och att de inte har insett fördelarna med ett affärssystem. Återigen 
speglas ledningens roll vid denna process. Som tidigare nämnt kan personalen se en 
motivation och en vinning med omstruktureringen om ledningen har en öppen och rak 
kommunikation från startskedet (Daly et al, 2003, s 153). Med citatet som grund 
kan författaren anse att en mer allmän datavana bidrar till ett förenklat förankrande hos 
personalen. Vidare kan en datorisering innebära förändrade arbetsuppgifter och rutiner 
vilket kan vara av både ondo och av godo. Detta leder författaren till en ny aspekt, bör 
ledningen fokusera på de anställdas datorkunskaper för att underlätta en 
implementering? Kan denna egenskap hos personalen vara grunden för inställningen till 
en omstrukturering? En respondent förtydligade vikten av kommunikation enligt 
följande;  
 
”Ja jag tror att det är den allmänna inställningen till förändring, man vet vad man har 

men inte vad man får, det var mer rädsla för förändring”  

– Citat av respondent 
  
Författaren ser även att beroende på när implementationen skedde var människor 
generellt olika tekniskt lagda. En respondent hävdade att personalen tyckte att det 
ändrade datorsystemet blev en motgång för en positiv attityd gentemot affärssystemet. 
En respondent går emot de andra respondenternas diskussioner angående en negativ 
attityd och hävdar istället att om man jämför med tiden för tio år sedan så är användarna 
idag väldigt duktiga vilket leder till en ökad positiv uppfattning av affärssystem. Att 
personalen är delaktig i systemet, förstår och behärskar det, är otroligt viktigt för att de 
ska kunna verka värdeskapande (Lanz, 2010, s 18).   
 
Två respondenter har argumenterat för att det behövs en viss mån av tidigare IT-
kunskaper för att kunna hantera systemet med en kortare inlärningsprocess än de som är 
helt nya inom IT-världen. De hävdar med andra ord att systemet är lättare att använda 
för de som besitter en tidigare kunskap men att det kan uppfattas som oerhört komplext 
av icke IT-vana individer. Författaren ser alltså att det krävs en rutin och en viss 
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datorvana för att användarna ska kunna tillgodogöra sig systemet och en respondent gav 
även detta svar: 
 
”Det är överlag en positiv inställning till SAP, det får jag säga, det är en vana”  

– Citat respondent 

 

I början av implementationen av SAP upplevde respondenterna vissa problem med att 
komma igång och det var en del funktioner som inte fungerade i början. En respondent 
medgav att barnsjukdomarna under implementeringen ökade, vilket kan tyda på att alla 
delar inte var delaktiga eller fungerande när införskaffandet av affärssystemet ägde 
rum. Personalen uppfattade därför implementeringen som besvärligt och valde av avstå 
från att gå till jobbet. Exempel på delar som inte fungerade var fakturering där 
personalen upplevde problem enligt en respondent. 
  
Författaren ser här att implementationen av SAP hos respondenterna är något som 
påverkade personalen men att de nu har vant sig och börjat inse fördelarna med att 
arbeta i ett affärssystem. Vidare ser författaren även att personalen anpassat sig och 
accepterat systemet efter lite tid och detta kan vara tecken på att nya rutiner tagit form 
och blivit det normala. Revenaugh argumenterade redan 1994 för att strategier efter ett 
implementerande är av stor vikt för ett företags totala upplevda värde av en 
omstrukturering. Implementeringen är bara början på en process och ett arbetssätt som 
personalen skall vara verksamma inom en längre tid. Därför hävdar författaren att 
Revenaugh (1994, s 38) har gjort en upptäckt som bör prioriteras av företag som möter 
en omstrukturering. Om personalens inlärningsprocess kan underlättas är författaren av 
den åsikten att även motivationen och den positiva andan kan ökas, vilket i sin tur kan 
understödja en kommande uppdatering. 
  
 
6.4.1.2 Inköpsprocessens påverkan 
Författaren ville även se om inköpsprocessen förändrats något i och med ett 
implementerande av SAP hos de responderande företagen. Anledningen till detta är att 
Porter (1985, s 45) klassificerar den funktionen som en värdestödjande funktion i 
värdekedjan, vilket författaren klargör ovan genom att den ej kan fungera direkt 
värdeskapande men måste fungera stödjande för att företagen ska kunna leverera värde. 
 
Respondenternas bild gick isär i denna fråga och processen hade hos vissa 
organisationer förändrats medan den hos andra var oförändrad. Fallet med SAP är att 
det systemet går in och förändrar arbetssätt helt hos organisationer som implementerat 
det, alltifrån ett företag som är icke-användande av system sedan innan till ett företag 
som ersätter ett system. Processen borde således fungera smidigare nu och en 
respondent bekräftar den tanken genom att hävda att de hade 13 olika system tidigare 
som nu sammanlänkats till ett och samma system. En respondent argumenterar även för 
reducerade förvaltningskostnader och att SAP bidrog med skalfördelar som de inte hade 
tillgång till via det tidigare affärssystemet. 
 

”När vi slopade det tidigare systemet och la över allt i SAP fick vi skalfördelarna och vi 

fick ner våra förvaltningskostnader”     

– Citat respondent  
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Författaren ser här att SAP förändrat en del inköpsprocesser till det bättre när 
processerna kan ske effektivare utan att ett flertal system är inblandade. 
 
Ett flertal respondenter är däremot av motsatt åsikt och vittnar om att inköpsarbetet ser 
likadant idag som det gjorde innan eller om möjligt besvärligare. En av dessa 
respondenter hävdar att det ej har skett en organisationsförändring inom 
inköpsprocessen men att dokumenten kan tänkas vara mer automatiska i dagsläget.  
Detta skulle kunna tyda på en väl fungerande befintlig inköpsprocess eller att den 
processen inte behövde förändrats. Det kan även vara så att inköpen måste ske på ett 
visst sätt och det finns således ingen plats för förändring. Det viktiga är att det inte har 
blivit värre för just denna respondent. En annan respondent argumenterar för att det 
blivit mer komplicerat då en inköpsorder krävs för varje inköp, stort som smått, vilket 
kan tyda på en negativ bild av hur systemet påverkat processen. Visserligen kan detta 
enbart syfta till respondentens personliga uppfattning medan företaget i stort rent av ser 
fördelar. Detta anser författaren bekräftas av följande argument från en respondent då 
denne påstår att ekonomiavdelningen gynnas men att resterande delar av organisationen 
också vill ta del av det positiva med implementeringen. Vidare hävdar respondenten att 
systemet därför uppfattas som byråkratiskt. Här kan författaren även skönja en viss 
negativ attityd till implementationen och hur den har påverkat inköpsprocesserna. Som 
nämnt påvisar respondenten att det blivit ett mer byråkratiskt system vilket borde skapa 
en ökad kontroll, eller eventuellt för mycket kontroll. Det är däremot svårt att avgöra 
om den påstådda byråkratin är positiv eller negativ för företagets inköpsprocess. 
 
6.4.1.3 SAP ur ett lönsamhetsperspektiv 
Författaren valde även att ställa fråga om respondenterna anser att införskaffandet av 
affärssystemet varit lönsamt. Lönsamhetsbegreppet är ett otroligt vitt begrepp och kan 
te sig i både monetära termer och i andra funktioner till exempel tid och/eller förenklade 
arbetsuppgifter. Författaren lät respondenterna fritt associera begreppet lönsamhet och 
författaren kommer därmed inte att utveckla begreppet lönsamhet ytterligare. En 
majoritet av respondenterna ansåg att systemet hade varit lönsamt och en respondent 
gav detta svar:  
 
”absolut, att det har varit lönsamt!” 

 – Citat respondent  

 
Även i ett inledande skedet av denna undersökning, i författarens pilotstudie, gav 
respondenten svaret att systemet varit mycket lönsamt. Detta då implementationen lett 
till effektivare processer och alla system nu kan kommunicera med varandra och vilket 
verkar tidsbesparande. En respondent påvisade även att servicegraden höjts i och med 
implementationen av SAP och att speciellt denna faktor blivit bättre. Samma respondent 
bekräftade även att de nu med systemet fått en bättre koll på sin lagerhantering och 
därmed fått en ekonomisk vinning på att ta produkter som fanns i lager och inte 
akutköpa in nya. Detta argument stärks av ytterligare en respondent som hävdar att i 
dagsläget är det lagervinningen som är den utmärkande faktorn. Respondenten är vidare 
väldigt tillfredsställd med implementeringen då författaren ställde följdfrågan om han 
anser att implementationen varit värt det den kostat men hävdar samtidigt att det är långt 
kvar innan en 100 procentig utväxling uppnås. Detta stämmer överense med Gargeya 
och Brady (2005, s 513) som sin studie påvisar att 70 % av alla företag som 
implementerat system aldrig gör det till fullo. Författaren ser här trots allt en generell 
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tillfredsställelse med systemet och att en majoritet av respondenterna anser att det är en 
lönsam investering. 
 
Författaren mötte även negativa åsikter om implementerandet och då det ej skulle kunna 
betraktas som lönsamt. En av respondenterna påtalade risken med att använda och 
förlita sig helt och hållet till en leverantör:  
 
”Företaget har tagit en stor risk med att vara beroende av en leverantör”  

– Citat respondent 

 
 Denne respondent påtalar även att SAP är ett trögrörligt och ett stort system som gör att 
förändringar tar väldigt lång tid. Vidare argumenterar respondenten för att en 
förändringsprocess i dagsläget kan ta sex till tio månader i förhållande till en månad 
innan implementeringen av affärssystemet ägt rum. Likt författaren kan se i det 
uttalandet tar förändringsarbete nu tio gånger längre tid vilket bör vara ineffektivt med 
avseende på kostnad och tid. Detta bekräftas av Gargeya & Brady (2005, s 513) som 
hävdar att en implementering är kostnadskrävande och tar mycket tid. Frågan är om 
tiden är den viktigaste lönsamhetsparametern när det eventuellt blir tio gånger bättre 
kommunikation med SAP än innan respondenterna använde systemet. En annan 
respondent hävdade att ett kvarhållande av det tidigare systemet istället hade påverkat 
företaget negativt i form av miljö och egenomfattningar men att denna inte kan yttra sig 
angående lönsamheten. Lönsamhetsbegreppet förblir en definitionsfråga där det får 
verka som en samling fördelar oavsett huruvida de är montera. 
 
Författaren kan nu klargöra att organisationerna generellt hävdar att implementeringen 
av SAP har varit lönsam. De två övervägande negativa aspekterna tid och kostnad har 
förmodligen övervägts av positiva faktorer eftersom företagen argumenterar för en ökad 
lönsamhet. Detta kan eventuellt syfta på att företagen idag kan jobba mer strukturerat 
och har en större möjlighet att kunna överblicka resultaten med hjälp av SAP.   
 
Återigen möter författaren både positiva och negativa aspekter med SAP. Magnusson et 
al (2009) som argumenterar för en ökad effektivitet blir ifrågasatt då en respondent 
hävdar att beslutsprocessen efter ett implementerande blivit mindre effektivt. Samtidigt 
argumenteras det för att systemet är tidkrävande, enligt Gargeya och Brady (2005, s 
501). Författaren författare har även uppbringat en diskussion gällande vikten att ha 
fungerande strategier efter att en omstrukturering genomförts, vilket även stöds av 
Revenaugh (1994, s 38). Efter att ha fördjupat sig i dessa tvetydliga uppfattningar kan 
författaren nu konstatera att den minskade effektiviteten skulle kunna bero på en brist i 
det uppföljande arbetet, alltså det efter en implementering. Författaren frågar sig om 
effektiviteten hade uppfattats positivt om strategier efter omstruktureringen hade 
framställts och om ledningen kommunicerat ut hur det nya arbetssättet skulle fortgå? 
Denna fråga blir dock endast intressant om organisationen inte haft några 
uppföljningsstrategier vilket författaren dessvärre inte vet i dagsläget.        
  
6.4.2 Värdeskapande 
Författaren kommer i denna session att redovisa de svar som kom att kretsa kring de 
värdeskapande faktorerna. Författaren ville med dessa intervjufrågor se utifrån 
respondenten hur och om logistiken, produktionen, försäljningen, marknadsföringen och 
servicefaktorn förändrats i och med implementeringen av SAP, detta då dessa 
funktioner i en organisation verkar direkt värdeskapande. 
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6.4.2.1 Förändrad ingående och utgående logistik med SAP 
Beträffande logistiken kan författaren tyda att respondenterna har skilda åsikter 
huruvida en organisationsförändring har skett inom området. Citatet som följer nedan 
grundas i en respondent vars uppfattning av förändringen var positiv: 
 
”Vi har bättre koll på leveranser, vi har bättre beställningsnivå för inköpsavdelningen, 

de kan snabbare kolla behovet” 

 – Citat respondent  
 
Vidare gav en annan respondent sin åsikt och hävdade att logistiken är de stora vinnarna 
då de tidigare mötte ett system för varje land, vilka nu är sammanlänkade och en ökad 
kommunikation har uppstått. Författaren ser härmed även att logistikarbetet har 
förbättrats i form av bättre flöden och en bättre kontroll. Det faktum att de olika 
ländernas logistikavdelningar nu har börjat kommunicera med varandra ser författaren 
som en positiv aspekt med systemet då detta bidrar till en ökad kontroll. Detta bekräftas 
av en respondent som påstod att dela ”kontrollapparaten” har förändrats och att de nu 
äger en ökad total kontroll. Den ökade kontrollen verifieras av Magnusson et al (2009, 
9ff) som påvisar att affärssystem ger en full insyn och kontroll över verksamheten då 
det fungerar verksamhetsövergripande. Författaren anser att det är den ökade kontrollen 
samt en ökad möjlighet till planering och styrning av logistik som gör att flöden kan 
fungera effektivare. Detta kan, i sin tur, fungera värdestödjande eftersom kunderna får 
kortare ledtider på sina produkter och en kortare leveranstid. En ytterligare aspekt på 
logistikkedjan är att olika avdelningar kan, med en ökad kontroll, samköra sina order 
och genom det minska antalet leveranser. Detta bekräftas av en respondent som 
beskriver logistikarbetet genom att argumentera för ökade möjligheter till samordning 
av såväl transporter som lagerorder. Detta är en positiv aspekt ur miljösynpunkt och 
även företagens ekonomi då färre transporter är effektivt ur en kostnadssynpunkt. Detta 
stöds även av Bowersox & Daugherty (1992, s 12ff) som hävdar att en huvudaspekt 
med logistikarbetet är att miljöanpassa processen. Därmed kan författaren tyda att SAP 
kan ligga till grund för ett förbättrat logistikarbete ur såväl effektivitets-, som 
miljösynpunkt.  
  
Då respondenterna argumenterar för en ökad kontroll hävdar författaren att detta kan 
leda till ett underlättande för företagen att planera för framtiden. Det är enklare att 
hantera logistik och göra den effektiv om framtiden kan förutspås och planeras. En 
respondent upplever att logistikarbetet förändrats likt detta;  
 
”De har fått starkare verktyg på så sätt att de kan göra bättre prognoser och ta in mer 

information i processen”  

– Citat respondent 
 
Vad denna respondent åsyftar anser författaren visar på hur SAP stärker arbetet med att 
prognostisera framtiden och ökar den tillgängliga informationen (Wei, 2007, 168ff). Ett 
led som kan bekräfta syftet med affärssystem är att de ska bättra på processer när mer 
information finns tillgängligt. Författaren anser att bättre logistikflöden skapas och 
formas med hjälp av bättre information och kan den parametern bli bättre med SAP 
finns det en otrolig vinning med systemet. En ytterligare respondent bekräftar detta och 
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hävdar i sin tur att den förbättrade logistiken har effektiviserat såväl flöden som 
processer och att de nu, efter implementeringen, har tillgång till mer möjligheter inom 
orderstattider och andra ledtider. Vidare hävdar respondenten att ett förändrat arbetssätt 
har uppstått via dessa effektiviseringar.  
  
Författaren ser en allmän optimism bland respondenterna till systemet SAP’s verkan på 
hur det har påverkat den ingående och utgående logistiken till det bättre. En klar 
majoritet bland respondenterna är positiva till att logistiken fungerar bättre och 
effektivare med implementationen av SAP, än tiden innan systemet.  
 
6.4.2.2 Produktionens påverkan av SAP 
Författaren valde sedermera att undersöka ifall produktionen påverkats i någon riktning 
på grund av ett implementerande av SAP. Även produktionsfunktionen kan klassas som 
en direkt värdeskapande funktion. Det är i denna funktion som produkter och tjänster 
formar och produceras och rent klassiskt kan författaren illustrera detta med en fabrik 
där produkter produceras.  
  
En respondent hävdade att produktionen var en del av SAP-arbetet men att denne inte 
märkt av några organisationsförändringar inom området. En annan respondent ställer sig 
emot detta argument och påstår att produktionen förändrats en hel del men att grunden 
till detta kan vara det faktum att organisationen byggde sin egen produktionsmodul. 
Respondenter argumenterar vidare:  
 

”Den här lösningen fanns redan men inte för SAP och den utvecklades då. Det märkte 

nog bara genom att det blev det nya skärmbilder, men processerna var ganska 

likvärdiga.” 

 – Citat respondent  

 

Författaren ser här att arbetet kring och i produktionen inte har förändrats i någon större 
utsträckning genom implementationen. Författaren ställer sig frågande till om processen 
måste förändras endast för att organisationers operativt byter system eller införskaffar 
ett nytt. Kan det ha varit så att produktionsprocessen redan fungerade på ett 
tillfredsställande vis redan innan implementationen och behöver således ingen 
förbättring? En respondent bekräftade att organisationen har fått ta mycket standard 
ifrån SAP och kan därmed få en bättre hjälp i planering av till exempel personal och 
maskinkapacitet. Detta påvisar att ett visst förbättrande av processen skett men ändå 
inget revolutionerade förbättringsarbete. 
  
Författaren kan med följande diskussion som grund anse att produktionsprocessen hos 
respondenterna inte har förändrats något nämnvärt. Detta kan härstamma i det att 
produktionen redan hos respondenterna utförs optimalt och att SAP inte direkt kan 
påverka denna process. Ett ytterligare steg är SAP kan komma att underlätta för allt som 
kretsar kring produktionen så som inköp och logistik och inte direkt på produktionen, 
vilket kan göra att den påverkas indirekt som respondenterna eventuellt inte ser eller 
märker av. Intressant är att de tidigare nämnda funktionerna inköp och logistik har 
förändrats och blivit bättre enligt denna studie. Dock kan författaren inte säga att 
produktionen varken förbättrats eller försämrats i och med implementationen.  
  
6.4.2.3 SAP inom marknadsföring och försäljning 
Det färde steget på de värdeskapande funktionerna är försäljning och marknadsföring 
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och författaren ville även undersöka huruvida denna process hade förändrats. Denna 
funktion är ofta primär hos företagen då den för produkterna ut ur företaget och ser till 
att pengar kommer in i organisationerna. En av de responderande gav denna synpunk 
vid uttalandet om marknadsföringen och försäljningen hade förändrats: 
 
”Marknadsföring och försäljning tycker jag inte heller har förändrats, alltså det själva 

fysiska arbetet eller sättet man gör det.”  

– Citat respondent   
 
Detta stöds av en annan respondent som även denne hävdar att arbetet kring 
marknadsföring och försäljning inte har förändrats. Vidare argumenterar respondenten 
för att organisationen inte använder något CRM system utan det är SAP utstående. 
Dessa svar anser författaren beskriver att försäljningsarbetet efter implementationen 
påminner om hur det arbetet bedrevs innan de införskaffade systemet. En tredje 
respondent beskriver det arbetet genom att konstatera att det inte har skett en förändring 
men att företaget överväger att starta ett CRM system för att öka företaget 
internationalitet. Detta visar på ett förtroende för systemet och en strävan efter att alla 
funktioner använder sig av samma system. Författaren är helt förstående med att svaren 
ser ut som de gör då författaren anser att konsten att sälja inte kan ändras nämnvärt för 
att ett nytt affärssystem köps in till organisationen 
  
Det som systemet eventuellt skulle kunna bidra till är bättre försäljningsprocesser och 
bättre underlag till beslut i försäljningskedjan. Magnusson et al (2009, s 9ff) bekräftar 
detta med att affärssystem ska verka till en bättre överblick av processer oavsett vilken 
process det gäller. Författaren såg även i respondenternas svar att de fått en viss bättre 
överblick då en respondent argumenterade för en bättre statistik och rapporter som kan 
underlätta för marknadsföringsavdelningen vid specialutskick till specifika kunder. 
Svaret bekräftar den tidigare bilden om att försäljningsarbetet är sig likt fast de nu kan 
tillhandahålla mer konkreta rapporter. En annan respondent stödjer denna åsikt genom 
att hävda att möjligheten till högkvalitativa excelrapporter nu är tillgängliga vilket kan 
underlätta för både marknadsföring och försäljning. Exemplet med excelrapporter kan 
tyckas lite irrelevant men författaren hävdar att detta tyder på en förbättring av 
rapporteringar vilket författaren anser vara en vinning med en implementering av 
systemet.  
  
Det strategiska arbetet skulle kunna vara fördelen med SAP medan hantverket med 
försäljning fortgår som förut. En respondent svarade enligt följande;  
 
”Man har fått bättre kvalité av rapporter och det man får ut av SAP om sina kunder och 

vilka marknader man ska penetrera, vilka taktiker som kan funka och så, det har blivit 

bättre.”  
– Citat respondent 

 
Denna tredje respondent bekräftar och summerar, liksom de två tidigare respondenterna, 
SAP’s påverkan av försäljning och marknadsföring. Systemet skapar ett underlag för 
rapporter vilket gör att försäljning enklare kan följas upp och planeras. Vidare kan även 
marknadsföringen riktas när företagen kan tillhandahålla sig statistik om tidigare 
försäljning, statistik som behandlar både lyckade och mindre lyckade försäljningar av 
olika produkter. Detta tyder på en oinformerad personal. Författaren har tidigare 
diskuterat att en personal som inte ser vinningen med systemet inte heller finner någon 
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motivation till att använda sig av detta. Elving (2005, s 129) menar att ledningen kan 
motivera sina anställda genom att förklara och påvisa de faktiska lönsamheterna med 
systemet. Inom försäljning och marknad ser författaren en tendens till att ledningen 
misslyckats med att delge denna information då personalen förmodligen tillhandahåller 
en större utsträckning av information men de hänvisar inte detta till den egentliga 
källan, omstruktureringen.    
  
Författaren ser härmed att försäljningsprocessen fortskrider liknande hos de 
representerade organisationerna, som den gjort innan implementeringen. Det författaren 
kan skönja är att organisationerna nu uppnått en högre grad av kontroll med ökad 
möjlighet till att skapa rapporter och följa upp försäljningen för att utvärdera den. Detta 
borde kunna leda till ett förbättrat arbetssätt på sikt även om respondenterna inte upplevt 
denna aspekt i dagsläget. 
 
6.4.2.4 Servicepåverkan med SAP 
Som ett sista led i värdekedjan valde författaren även att undersöka hur och om 
servicegraden förändrats något. Författaren valde sedermera att undersöka om 
kundkontakten förändrats i och med att de responderande organisationerna 
implementerat SAP.  
  
En respondent gav sin bild genom att förklara att kundkontakten ej hade förändrats då 
denne påstod att försäljarna som möter kunderna fortfarande arbetar med samma 
struktur. En annan respondent yttrade svar likt detta; 

 

”Nej, jag tror inte att kunderna märkt av detta annat än att de fått en annan typ av 

faktura”  

– Citat respondent  

 

Även en tredje respondent bekräftar detta genom att argumentera för att den interna 
kommunikationen har förbättrats, inte den gentemot kunderna. Dessa svar visar klart 
och tydligt på att servicearbetet och kontakten med kunderna inte har förändrats. Detta 
går emot det som Daly et al (2003, s 153) argumenterar för. De hävdar att en ökad 
kommunikation inom ett företag kan påverka företagets interna såväl externa kontakter, 
vilket innefattar företagets kunder. Författaren anser att detta kan tyda på att 
implementeringen inte är fullt utvecklad eller att organisationen inte innehar den 
strukturen som gör att marknadsföringen och försäljningen påverkas av en ökad intern 
kommunikation.  
  
Däremot fanns det ett flertal respondenter som anade en viss förbättring. En respondent 
hävdade att de avdelningar där affärssystemet varit verksamt under en längre tid hade 
påverkats genom en ökad kundkontakt. En annan respondent resonerar enligt följande;  
 
”Ja det tror jag vi har, sen om det beror på SAP är svårt att säga, men vi är bättre på 

att nå ut till kunderna och vi har under de här senaste fyra åren infört tjänster som, som 

hjälper kunderna”  

– Citat respondent  
 
Denne respondent resonerar vidare genom att hävda att företaget nu har en möjlighet att 
vara mer precisa, göra punktinsatser och fokusera på vissa kundgrupper. Författaren 
ställer sig dock funderande till om detta påvisar en förändrad servicegrad ute hos 
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organisationerna eller om det enbart är respondentens enskilda åsikt. Enligt 
respondenten stöds här Daly et al och deras argumentation då den externa 
kommunikationen påverkats av ett implementerande. 
  
Ett förändrat servicearbete anser författaren kan vara svårt att identifiera och påtala då 
det likt en servicekultur ofta ”bara finns till” och ingen kan förklara varför. En attityd 
och jargong till service kan formas utifrån policys men kan även vara något som de 
anställda format genom årens lopp. Författaren kan därmed inte skönja något konkret 
som påvisar att SAP påverkat servicearbetet ute hos respondenterna. Vidare har det inte 
heller påverkat kundernas kontakt med företagen även om en respondent ansåg att 
servicegraden höjts. En ytterligare respondent hade upplevt en förändrad servicegrad 
men om den kunde sammankopplas med implementeringen av SAP var svårt att tyda. 
 
6.5 Sammanfattning av resultatet 
 
Författaren har genom detta kapitel kunnat tyda ett resultat från den empiriska 
information författaren tillhandahållit från respondenterna. I teorikapitlet presenterade 
författaren en modell som sammanfattade antagandet, nämligen att alla funktioner inom 
Porters värdekedja bör påverkas vid ett implementerande av SAP. Respondenterna har 
vid ett flertal avdelningar visat sig avvika från antagandet. De resultat författaren kunnat 
skönja är att det existerar funktioner inom värdekedjan som respondenterna hävdar varit 
opåverkade, alltså oförändrade, genom implementeringsprocessen.  
 
Till författarens förvåning märktes det att arbetet i funktionerna produktion, 
marknad/sälj och service fungerade på ett likartat sätt efter implementeringen och 
respondenterna hävdade att arbetssättet var detsamma såväl innan som efter processen. 
Gällande produktionen kunde författaren se en viss antydan till förändring men 
huruvida detta sammankopplas med SAP kunde respondenterna inte fastställa. Det gick 
även att finna en viss antydan till förändring inom organisationen gällande marknad/sälj 
baserad på de kvalitativa rapporter som nu finns tillgängliga, dock kunde inget konkret 
förbättringsarbete anges. Då endast en respondent hävdar att ett förändrat servicearbete 
ägt rum kunde författaren inte heller fastställa någon påverkan gällande den funktionen. 
Värt att notera är att samtliga omnämnda avdelningar ingår i de värdeskapande 
funktionerna, vilket är en intressant aspekt att diskutera i studies senare skede.  
 
Vad författaren däremot kunde tyda är en organisationsförändring inom infrastruktur, 
personalhantering, teknikutveckling, inköp och logistik. Då infrastrukturen tidigare 
sammankopplats med IT kan författaren ur detta tyda en klar positiv utveckling av 
infrastrukturen. Detta då respondenterna upplevde en ökad kommunikation där ett 
flertal datasystem sammanlänkats till ett gemensamt. En annan värdestödjande funktion 
där en positiv förändring skådats är teknikutveckling, som även kan anslutas till 
infrastukturen och IT då SAP har tillhandahållit ett komplext datoriserat system som 
bidragit till organisationens teknologiska framgångar. Hantering av personalen är något 
författaren tidigare diskuterat i kombination med organisationsförändringar. Författaren 
ansåg att det krävdes ett gemensamt initiativ från ledning och personal för att 
tillsammans skapa en motivation till organisationsförändringen. Genom denna analys 
har författaren kunnat konstatera att personalen varit relativt öppen till förändring men 
att de krävdes en del tid för att hantera detta komplicerade system. Såväl inköp som 
logistik har påverkats till det bättre via SAP då organisationerna nu har tillgång till mer 
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information och en tydligare kommunikation, vilket underlättar när dessa processer 
skall planeras och konstrueras.  
 
I figuren nedan presenteras återigen den modell som introducerades i sammanfattningen 
av teorikapitlet, dock med en annan skepnad. Här visas de funktioner som inte har 
förändrats med streckade rutor medan de som påverkade av SAP återfinns inom de 
svarta boxarna (de med heldragna linjer). I kapitlet som följer kommer författaren att 
argumentera och diskutera för de skiljaktigheter som existerar mellan modellerna och 
vad som kan ligga till grund för detta. 
 
Figur 4 – Slutresultat av antagandet 

 
    Källa: Andersson, 2010 
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7 Slutsatser 
 

Problemformuleringen kommer i detta kapitel att besvaras. Samtidigt kommer det 

tidigare antagandet att diskuteras ytterligare, främst grunderna till utfallet som följs av 

teori-, och analyskapitlet. Författaren kommer även att i denna del att föra en 

diskussion om studiens resultat med teorierna och hur författaren ser på detta. 

  
 
7.1 Slutsats 
 
I introduktionen kunde läsaren följa en argumentation både för och emot affärssystem 
och dess betydelse för en organisation. Det framgick att författaren fann en avsaknad av 
en förändringsförklaring inom ämnet, vilket ledde till problemformuleringen 
”Uppkommer en organisationsförändring inom företags olika avdelningar, i enlighet 

med Porters värdekedja, när ett affärssystem implementeras? I så fall varför?” Med 
Porters värdekedja och en kvalitativ studie som bas har författaren nu kommit fram till 
slutsatserna som förklaras nedan. 
  
Genom teori-, samt resultatkapitlet har författaren följt utvecklingen av antagandet (alla 
funktioner inom värdekedjan förändras vid en implementering av SAP) som författaren 
presenterat med en modell som bas. Som synes genom dessa kapitel så förändras 
modellen och det kom till författarens kännedom att alla funktioner inte förändras då en 
implementering av SAP äger rum. Funktionerna marknad/sälj, produktion och service 
stod som oförändrade efter implementeringen av affärssystemet. Värt att notera är att 
samtliga avdelningar är inkluderade i de värdeskapande funktionerna, enligt Porters 
värdekedja. Som diskuterat i teorikapitlet så är det dessa funktioner som direkt 
genererar ett värde till företaget. Med detta som stöd hävdar författaren att en av 
anledningarna till detta resultat kan vara en tidigare prioritering av dessa avdelningar. 
Nedan följer en djupare förklaring.   
 
Vad författaren vidare kunde skönja ur denna studie hade respondenterna ej märkt av 
någon organisationsförändring i arbetet med försäljning och marknadsföring. De 
bedriver i stort sett ett likartat arbete idag som de hade tiden innan de implementerade 
SAP. Ett likartat förfarande finner författaren även i produktions-, likväl 
serviceprocessen som även de inte upplevt någon större förändring. Anledningen till att 
varken produktionen, service eller arbetet med marknadsföring och försäljning är 
opåverkade, kan vara ett efterled i det att organisationerna redan optimerat dessa 
funktioner. Författaren är av den åsikten att i det klassiska transaktionssamhället ligger 
fokus på produktion och försäljning då dessa direkt kan mätas och skapar en påtaglig 
vinst som med enkelhet går att förklara. Detta jämfört med andra funktioners arbete som 
inte direkt syns i resultatet. Författaren vill därmed åsyfta att just marknad/sälj, 
produktion och service är funktioner som redan under lång tid optimerats för att fungera 
på ett föredömligt vis. När de responderande organisationerna implementerat SAP har 
det inte rådigt något konkret förbättringsbehov hos dessa funktioner och det är därför 
dessa delar inte påverkats nämnvärt av implementeringen.  
 
Respondenterna upplevde däremot en organisationsförändring inom resterande 
funktioner (infrastruktur, personalhantering, teknikutveckling, inköp och logistik) vilket 
skulle kunna tyda på att dessa avdelningar legat i skymundan innan implementeringen. 
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När de nu växt fram under implementeringsprocessen så iakttas de och skapar därmed 
en känsla av förnyelse, från ett respondentperspektiv. En annan synvinkel är att dessa 
funktioner har förändrats för att de är mer mottagliga för ett affärssystem. De ovan 
nämnda funktionerna har alla en direkt koppling till ett affärssystem och kan därför öka 
sin kvalité och effektivitet genom dessa. Effektiviseringen har diskuterat av såväl 
respondenter som forskare genom studiens gång då ett flertal datoriserade system kan 
förenas till en helt ny arbetsstruktur inom företaget via SAP. Infrastrukturen, 
personalhanteringen och teknikutvecklingen är alla centrala begrepp inom SAP och 
inköp likväl logistik innefattar komplexa processer som kan effektiviseras via ett 
affärssystem.      
 
Det kom även till författarens kännedom att företagen upplevde en ökad lönsamhet, i 
detta fall genom en ökad effektivitet, inom både beslutsprocesserna och 
inköpsprocesserna (vilket har påpekats ovan). Författaren hävdar att detta är positivt för 
företagen då det är möjligt att reducera kostnaderna inom dessa processer i och med den 
ökade effektiviteten. Dock har det även diskuterats att dessa processer nu är mer 
tidskrävande vilket oroar författaren. Författaren har nämligen, med en början i 
problembakgrunden, genomgående diskuterat den intensiva marknaden och den hårda 
konkurrens som organisationer möter idag. Med detta som grund ser författaren det som 
mycket oroväckande att processerna efter implementeringen tar längre tid än innan då 
en förkortad process är ett krav på en intensiv marknad (Porter, 1985, s 41).     
  
Författaren har tidigare lett diskussioner gällande de olika avdelningarnas delaktighet 
och hur personalen upplevde implementeringen. Författaren kom då fram till att 
avdelningarna har en central roll vid införandet av ett affärssystem då de ska arbeta 
inom systemet efter implementeringen. Då de olika avdelningarna är sammansatta av 
personal finner författaren ett tydligt samband mellan avdelningarnas likväl personalens 
hantering av SAP och dess införande. Med intervjuerna som underlag kom författaren 
fram till att det som krävs för ett ökat involverande av de olika avdelningarna är ett visat 
intresse från personalen men även ett stort informationsflöde från företagsledningen. 
Författaren hävdar att personalen måste ta sitt ansvar och vara villiga att lära sig 
systemet och dess struktur för att gå en ökad produktivitet och effektivitet till mötes. 
Vidare argumenterar författaren även för att ledningen måste samarbeta med personalen 
då de förmodligen ställs inför ett förändrat arbetssätt och en ny arbetsstruktur. Detta 
argument stöds av det Elving (2005, s 130), Revenaugh (1994, s 38) och Marques 
(2007, s 6) hävdar i sin forskning angående motiveringen av personal inför en 
omstrukturering. Därmed vilar ett ansvar på ledningens axlar att säkerställa en positiv 
attityd mot systemet och även en vilja och ett intresse för personalen att använda detta. 
Två tidigare respondenter stödjer detta och den ena hävdar att personalen ser detta som 
ett nödvändigt ont. Den andre argumenterar för att personalens insikt till allvaret med 
systemet gjorde de mer aktiva. Dessa två resonemang hävdar författaren betyder att 
informationen till de anställda måste vara klar och tydlig från ledaren för att en 
motivationsfaktor skall uppnås och ett ökat värde kan levereras, vilket även Daly et al 
(2003, s 153) argumenterar för.   
 
7.2 Avslutande diskussion 
 
Tidsperspektivet och omfattningen av detta arbete har haft en stor betydelse för valet av 
problemformulering och undersökningens struktur. Det hade varit oerhört intressant att 
undersöka förändringsfaktorerna inom affärssystem på en djupare nivå och studien hade 
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eventuellt fått andra resultat då det empiriska materialet varit mer omfattande. Detta 
hade möjligen lett till en annan förståelse och därmed en annan empirisk studie och 
slutsats. Om författaren hade utgått från grundundersökningen som sammanställts 
genom denna uppsats men haft en utökad tidsperiod så hade det även varit intressant att 
studera fler företag och dess synpunkt på affärssystem. 
 
Det faktum att författaren valt företag inom olika branscher kan tänkas ge en allt för vid 
uppfattning av marknaden då detta hindrar författaren från att relatera svaren till en 
specifik bransch. Om författaren hade valt att endast studera en viss bransch hävdar hon 
däremot att hon inte fått en tillräckligt vred insyn av marknaden och företagens olika 
uppfattningar. Dessutom hade det kunnat påverka i den formen att företagen inom 
samma bransch hade gett likaktiga svar och på så sätt påverkat studien genom att ge en 
för snäv bild. 
 
Författaren har tidigare fört ett resonemang angående företagens inställning till 
beslutsprocesser och inköpsprocesser, och det visade sig att den var övervägande 
positiv. Författaren kopplade samman detta med det faktum att produktionen, 
marknadsföring och försäljning enligt respondenterna inte hade påverkats av 
affärssystemets implementering. Detta ledde författaren till en intressant aspekt. Som 
författaren argumenterade för i bakgrunden har det skett en fokusförändring på 
marknaden. Förr centrerades produktion, marknadsföring och försäljning, nu måste 
företagen ta ytterligare ett steg utanför boxen för att möta den hårda konkurrensen. Här 
tror författaren att till exempel besluts- och inköpsprocesser har en central roll. Detta 
kan förklara sambanden författaren fann genom studien och diskuterade ovan. 
Produktionen, marknadsföringen och försäljningen kan ha ansetts vara stabil redan 
innan implementering och därmed ser företagen ingen organisationsförändring. Inom 
processerna ansåg det däremot ha skett en förändring vilket kan förklara tesen.   
  
7.3 Förslag på vidare forskning 
  
Författarens kunskap om affärssystem och SAP har under denna studie ökat och 
förståelsen för dess olika delar har konkretiserats med hjälp av den kvalitativa studien. 
Därför kommer författaren nu att presentera förslag på vidare forskning inom både 
affärssystem och SAP.  
  
I studien observerade författaren ett samband mellan året då implementeringen skedde 
och huruvida kommunikationen påverkades. Författaren upptäckte att de företag som 
implementerade SAP innan 2004 upplevde en ökad kommunikation medan de företag 
som införskaffade systemet efter 2004 ej upplevde en förändring i kommunikationen. 
Författaren anser att detta är en mycket intressant aspekt som skulle kunna utredas via 
en vidare forskning. Författaren är mycket nyfiken på om detta samband verkligen 
överrensstämmer med verkligheten eller om detta visar sig vara en slump. 
  
Då författaren i den tidigare forskningen motsäger varandra har detta lätt till ännu en 
intressant aspekt att forska vidare inom. Vad författaren syftar på är utvecklingen av 
SAP. Det har visat sig att forskare hävdar att utvecklingen står stilla samtidigt som 
respondenterna argumenterar för att de uppdaterar ofta för att systemet ständigt 
utvecklas. Det finns även en studie som hävdar att det pågår mycket forskning och 
utveckling inom affärssystem. Om dessa två tidigare forskningar stämmer ser 
författaren det intressant att veta varför de motsäger varandra eller om det går att påstå 



 

 
56 

att en motsägelse existerar. Utvecklas SAP eller inte? Och om det inte utvecklas, vart tar 
pengarna som läggs på forskning och utveckling vägen?    
  
Slutligen skulle det vara intressant att studera huruvida företags uppfattning av 
affärssystem är branschspecifik. Då studien ej mäter tillräckligt många företag inom 
samma bransch är det svårt för författaren att argumentera för detta. Författaren anser att 
detta ligger till grund för förslaget på en vidare forskning inom ämnet. Om det visar sig 
att det är en skillnad mellan branscher kan detta vara ett stort stöd vid en 
implementering då det går att fastställa de viktigaste förändringsfaktorerna för varje 
bransch. 
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8 Sanningskriterier 
 

Författaren kommer i denna del att presentera de sanningskriterier som verkat för 

studien och hur författaren betraktar reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten 

av denna undersökning. 

  
 
8.1 Giltighet  
 
Johansson-Lindfors (1993, s 165) diskuterar begreppet giltighet och hävdar att det 
innebär att de data som insamlats för studien kan täcka ett mängd olika områden och 
kvalitéer. Med denna studie som utgångspunkt vill författaren hävda att enligt denna 
begreppsdefinition lider undersökningen av en bristande giltighet. Däremot kan 
författaren konstatera att samtliga respondenter som medverkat i denna studie är väl 
insatta i affärssystems förändringseffekter vilket är av stor vikt för att bidra med 
värdefull information och kunskap. De är alla väl medvetna om organisationen och dess 
funktionalitet både före och efter implementerandet av systemet. Författaren anser att 
denna form av giltighet är av högsta prioritet i studien och hävdar därför att giltigheten 
är hög.    
 
Då författaren valt att ha telefonintervjuer ville författaren att respondenterna skulle sitta 
avskilt för att motverka externa effekter men även för att säkerställa att respondenter hör 
författaren bra och att budskapet når fram. Intervjuerna har varit relativt djupgående och 
författaren har fått fram den information som denne hävdar vara av vikt för 
undersökningen, främst då de har en förståelse för den förändringsprocess författaren 
ämnar undersöka. Detta stöds av Patel och Tebelius som hävdar att man måste förvissa 
sig om att man kan få del av den informationen man behöver via sina respondenter 
(1987, s 77).  
 
 
8.2 Intersubjektivitet 
 
Då författaren nyttjat en kvalitativ studie har denne haft möjligheten att utforma frågor 
så att respondenten ger författaren ett svar som går att relatera till teorierna, för att sedan 
svara på problemformuleringen. Författaren valde att basera frågorna på de modeller 
som använts i teorikapitlet för att kunna tolka den ”verkliga verkligheten”, detta enligt 
Johansson Lindfors (1993, s 108). Ejvegård (2003, s 53) argumenterar för att det är 
viktigt att veta vad det man avser mäta står för och att detta används konsekvent. Då 
författaren valt att använda sig av semistrukturerade intervjuer kan frågorna ibland 
ställas på ett annat sätt vid olika tillfällen. Författaren hävdar däremot att vid en 
kvalitativ intervju är det viktigt att tala ”respondentens språk” d.v.s. att anpassa frågorna 
så att det är så lätta som möjligt för respondenten att förstå. Författaren valde även att 
dela upp intervjuerna i olika delar för att underlätta för respondenten men även för att 
underlätta mätningen av resultatet. Om både författaren och respondenten är införstådda 
med intervjuns struktur och vad författaren ämnar få ut av studien hävdar denne att det 
kan underlätta för författaren under det senare skedet av uppsatsen när resultaten skall 
analyseras och kopplas till teori (Patel & Tebelius, 1987, s 78). Detta har författaren 
tagit i beaktande då denne alltid inleder en intervju med att berätta om sig, vad denne 
gör, vad studien ämnar undersöka och varför detta är intressant att undersöka.      
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8.3 Praktisk överförbarhet 
 
Ejvegård (2003, s 56) förklarar att reliabilitet är tillförlitligheten på studien och 
användbarheten av en viss undersökning. Patel och Davidsson (2003, 71ff) står bakom 
detta argument och förklarar vidare att för att påvisa en hög användbarhet ska en studie 
kunna genomföras om och om igen vid en annan tidpunkt, med samma reslutat. 
Författaren anser att det kan vara svårt att genomföra studien om ett antal år och få 
samma reslutat då tiderna på marknaden ständigt förändras och affärssystem utvecklas. 
Dock hävdar Stuart (1996, s 13) som författaren diskuterat i teorikapitlet att 
organisationer kan ta vara på varandras erfarenheter vid implementerandet av ett 
affärssystem. Detta betyder att företag kan nyttja uppsatsen och de erfarenheter som 
respondenterna bidragit med för att underlätta vid en omstrukturering. Detta anser 
författaren ökar studies överförbarhet och även den praktiska användbarheten. Även 
Johansson – Lindfors stödjer detta och hävdar att överförbarheten syftar till att även 
organisationer som ej medverkat i studien skall kunna förstå och ta till sig resultatet av 
studien för att bättre förstå sin egen verklighet. 
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10 Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervjumall 
 
Presentation av författaren.. 
 
Bakgrundsfrågor 

 
Respondenten 

 
Vilken position har du inom företaget? 

 
Vad har du för tidigare erfarenheter av affärssystem? 

 
Affärssystemet 

 
När implementerades SAP? 

 
Hur lång tid tog implementeringen?  

 
Vilka var de främsta anledningarna till att företaget behövde ett affärssystem? 
 
Var du med vid implementeringen av affärssystemet? 
 

Har företaget använt sig av andra affärssystem? 
 
Värdeskapande 
 
Har kommunikationen påverkats av att affärssystemet har införts? På vilket sätt? 
Varför?  

 
Hur ser du på avdelningarnas delaktighet före och efter implementeringen? Varför? 
 
Arbetar ni annorlunda idag jämfört med tiden innan SAP? På vilket sätt? Varför?  
 
Hur ser er verksamhet ut idag jämfört med innan implementeringen av SAP? Om den 
har förändrats, hur och varför tror du att förändringen ägde rum? 
 
Affärssystem 

 
Hur använder ni SAP? Vissa delar i SAP som ni inte har kontroll över/inte använder? 
Varför? 

 
Hur skedde implementeringen av SAP? 

 
Upplever du personlighen att SAP har förändrat er beslutsprocess? Är det lättare att 
fatta beslut med affärssystemet som hjälpmedel? 

 
Känner ni er mer styrda att jobba på ett visst sätt?  

  



 

 
64 

Porters värdekedja 
 
Värdestödjande 

 

Hur har personalen upplevt implementerandet och arbetet med SAP?  
 
Har det skett en förändring inom er inköpsprocess? Om ja, på vilket sätt?  
 
Har införskaffandet av affärssystemet varit lönsamt?  
 

Värdeskapande 

 
Har logistik förändrats jämfört med innan implementeringen av SAP (utgående o 
ingående)? Om ja, vilka är de viktigaste faktorerna som har förändrats? 
 
Har er inköpsavdelning märkt av implementeringen på något speciellt sätt? Förklara. 
 
Har er produktion/produktionsled påverkats av SAP? Om ja, hur? 
 
Har ert arbete kring marknadsföring och försäljning förändrats? I så fall, hur? 
 
Har kontakten till kunderna förändras? Om ja, hur och varför tror du att det blev så?  
 
Är SAP vad ni förväntat er? Varför/Varför inte? 
 
 
 
Övriga frågor 
 
 
 


