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Sammanfattning 
I dagens verksamheter, med flera tillhörande affärsprocesser som sträcker sig över 

olika arbetsområden, finns det ett behov av väl fungerande IT-stöd som är anpassat 

för den enskilda verksamheten. Affärssystem är sådant IT-stöd som används för att 

stödja, förenkla, planera samt följa upp en verksamhet på. Med flera skilda 

funktioner som täcker de flesta affärsprocesserna, är förhoppningarna att optimera 

samt automatisera dem administrativa processerna för att i slutändan kunna lägga 

större fokus på själva kärnverksamheten.  

 

Studien syftar till att undersöka lämpliga affärssystem för mindre företag och även 

utreda tillvägagångssätten som finns för att välja och anskaffa ett affärssystem. På 

uppdrag av företaget Stockwine Group AB har vi fått möjligheten att undersöka 

ämnet på ett verkligt fall. En insikt som har uppkommit med studien är att det finns 

få allmänt erkända tillvägagångssätt vid anskaffning av affärssystem, istället 

använder sig leverantörer samt konsultföretag av egna metoder. Vi har främst 

använt delar ur metoden Välja och Förvalta Standardsystem (VFS-metod) som ett 

tillvägagångssätt i vårt arbete. Förutom själva undersökningen av lämpliga 

affärssystem har ämnet medfört andra viktiga delar som kommit att bli centrala delar 

i vårt arbete, bl.a. förstudiearbetet som innefattar kartläggning av Stockwine Groups 

verksamhet, en behovsanalys samt en kravspecifikation. En annan väsentlig del har 

varit intervjuer och möten med leverantörer samt konsultföretag, vars information 

har använts som grund i vår utvärdering av valda affärssystem. Utvärderingen har 

lett till en rekommendation av fyra valda affärssystem som vi anser skulle kunna 

möjliggöra en effektivisering av Stockwine Groups affärsprocesser.  

 

Nyckelord: Affärssystem, Förstudie, Affärsprocess, Utvärdering, Val, Anskaffning. 
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Abstract 
In today's businesses, with multiple associated business processes that extend 

various areas of work, there is a need for efficient IT support that is tailored to the 

individual business. ERP systems are such IT supports which are used to support, 

facilitate, plan and follow up a business. With several different functions that cover 

most of business processes, prospects are to optimize these and automate the 

administrative processes to ultimately be able to put more focus on the core business. 

 

The study aims to investigate suitable ERP systems for small business and also 

investigate approaches available to select and acquire an ERP system. In behalf of 

Stockwine Group Ltd. we have had the opportunity to explore the subject in a real 

case. An insight that has been arisen during the study is that there are few widely 

recognized methods for the selection and acquisition of business software, instead 

suppliers and consultancies uses methods of their own. We have mainly used parts 

from the method Välja och Förvalta Standardsystem (VFS-method) as an approach to 

our work. Besides the examination of suitable ERP systems, the subject has brought 

other important elements that have become a central part of our work, including a 

feasibility study that includes mapping of Stockwine Group's business, a needs’ 

analysis and a requirements specification. Another important part has been the 

interviews and meetings with vendors and consulting firms, whose information has 

been used as the basis of our evaluation of the selected ERP systems. The evaluation 

has led to a recommendation of four selected ERP systems that we believe would 

enable the effectiveness of Stockwine Group's business processes. 

 

Keywords: ERP systems, Feasibility study, Business process, Evaluation, Selection, 

Acquisition. 
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1  Inledning 
I dagens verksamheter har affärssystem stor betydelse för hur dessa leds och 

organiseras. Såväl i stora företag som i små företag finns behov av IT-stöd som 

stödjer förenklar, planerar samt följer upp en verksamhet på. Arbetet syftar till 

att undersöka lämpliga affärssystem för mindre företag. Ämnet som berörs i 

detta arbete är brett och det finns mycket som kan göras i en sådan här 

undersökning. Utbudet av befintliga affärssystem ute på marknaden är stort, 

även om man enbart undersöker affärssystem inom segmentet små företag, som 

det är tänkt för det här arbetet.  

 

För att applicera valda metoder och helt enkelt testa hela arbetsprocessen med 

att välja affärssystem krävs det en verksamhet som är i behov av sådant IT-stöd. 

På uppdrag av Stockwine Group AB har vi utfört en undersökning av lämpliga 

affärssystem för deras verksamhet. Undersökningen är tänkt att leda till en 

rekommendation som ska omfatta ett få antal affärssystem som anses passa 

dem. Stockwine Groups verksamhet ska ligga som grund för hela 

undersökningen och alla omfattande delar av den. 

 

Förutom själva undersökningen och arbetet från uppdragsgivaren, Stockwine 

Group, är det tänkt att en teoretisk referensram ska utformas innehållandes 

teori som berör alla delar inom det valda ämnet. För detta har vi använt oss av 

olika rapporter samt litteratur, t.ex. boken Temperaturen på affärssystem i Sverige, 

som är skriven av Jonas Hedman, Fredrik Nilsson och Alf Westelius. Boken är 

en av få böcker som uteslutande diskuterar kring ämnet affärssystem. En metod 

för bl.a. val av system är Välja och Förvalta Standardsystem, VFS-metoden som är 

tänkt att användas som ett tillvägagångssätt i vår undersökning med att välja 

ett affärssystem för Stockwine Group. Metoden är framtagen av Peder Brandt 

Rolf Carlsson Anders G. Nilsson. 

 

1.1 Bakgrund 
Idag skildras IT oftast som den avgörande faktorn för utvecklingen av en 

verksamhet och inte bara ett sätt att effektivisera samt stödja det administrativa 

arbetet inom en verksamhet. IT-stöd innebär också en förändring för 

affärsprocesserna och möjligheten att utarbeta befintliga, men även nya 

affärsprocesser.1 Detta leder i sin tur till nya arbetssätt, förhoppningsvis mer 

effektiva, inom en verksamhet. Idag finns det stora möjligheter att anskaffa IT-

                                                        
1 Ljungberg, Ander. & Larsson, Everth. (2001) Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur. 

Sida 320. 
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stöd, oftast heltäckande verksamhetslösningar som affärssystem. Även om 

möjligheterna finns, och dagens teknik utvecklas ständigt till det bättre, betyder 

det inte att man som verksamhet behöver det bästa systemet med alla 

funktioner i. Vad är det då som avgör om en verksamhet verkligen ska 

investera i IT-stöd som affärssystem? ”Framgångsrika IT-investeringar 

förutsätter att det faktiska behovet fastställs innan systemet skapas” skriver 

Ljungberg och Larsson (2001) i boken Processbaserad utveckling. I dagens läge är 

det dock vanligare att man anskaffar ett redan befintligt standardsystem. 

Behovet är alltså den avgörande faktorn för om en verksamhet bör investera i 

IT-stöd eller inte. 

 

Innan man undersöker lämpliga affärssystem bör behovet alltså fastställas, 

oftast görs detta i en behovsanalys. Vid en undersökning utgår man från 

behovsanalysen för att hitta ett passande affärssystem som täcker de uttalade 

behoven. Inom företaget Stockwine Group AB finns det tydliga behov av att 

införskaffa och implementera ett affärssystem. Vi har därför fått i uppdrag att 

kartlägga behoven samt hela deras verksamhet, för att sedan genomföra en 

undersökning av befintliga affärssystem som möter deras behov. 

1.1.1 Stockwine Group AB 

Stockwine Group AB är ett vinimportföretag som importerar och säljer viner. 

Bolaget grundades 2010 och beläget i Stockholm. Verksamheten inkluderar två 

helt ägda dotterbolag, “Gullberg by Stockwine” och “Stockholm Wine 

Importers”. Stockwine Group AB:s kunder innefattar Systembolaget samt över 

120 restauranger och hotell i Sverige.2 Artikelsortimentet består för nuvarande 

av cirka 120 vinsorter men i framtiden planeras en utökning av sortimentet med 

bl.a. delikatesser, exklusiva vinglas och ett eget ölmärke. 

 

Stockwine Group outsourcar, verksamhetsutlägger, hela lager- och logistikledet 

till Lagena Distribution AB. Lagena Distribution AB är en marknadsledande 

aktör inom distribution av alkoholhaltiga drycker. De hanterar infrakt, 

tullhantering, lagring och distribution och erbjuder därmed helhetslösningar 

för sina kunder. Lagena Distribution AB har byggt upp ett eget IT-stöd. 

Plattformen är baserad på affärssystemet IFS och lagerstyrningssystemet Satt 

Store som effektiviserar flöden. Som kund har Stockwine Group AB tillgång till 

vardagliga transaktionsfiler, information om aktuella lagersaldon samt var 

varor befinner sig i distributionskedjan. Detta möjliggörs via webbportalen 

Kylix genom en enkel inloggning.3 

                                                        
2 Stockwine Group AB, företagspresentation. 
3 Lagena Distribution AB, företagspresentation. 

http://www.lagena.se/se/SitePages/Default.aspx Hämtad: 2012-07-02. 
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Stockwine Group har i dagsläget inget affärssystem utan använder sig av 

Microsoft Office Excel programvara i de dagliga arbetsprocesserna. Företaget 

ville ha hjälp med att utvärdera vilka affärssystem ute på marknaden som är 

lämpliga för deras verksamhet. Uppdraget vi fick av CEO Henrik Dam var att 

kartlägga verksamhetens behov samt ge förslag på affärssystem för deras 

verksamhet. Uppdraget innefattade att finna verksamhetens behov genom 

kartläggning av deras nuvarande affärsprocesser och baserat på ett 

utomstående perspektiv ge några få rekommendationer på lämpliga 

affärssystem för Stockwine Groups verksamhet. 

1.2 Problemformulering 
Hur går man tillväga som ett litet företag när man vill utöka sin verksamhet och 

har för avsikt att införa ett affärssystem i sin verksamhet? Idag samarbetar 

konsultföretag med specifika affärssystemleverantörer vilket medför att 

utbudet begränsas till ett enda affärssystem när man som kund söker sig till ett 

valt konsultföretag. Detta medför ett problem när man vill hitta ett lämpligt 

affärssystem baserat på en objektiv undersökning, eftersom konsultföretagen 

redan har sina favoriter och subjektivt ”pitchar” för vissa specifika affärssystem 

som de själva arbetar med. Med detta som grund har följande två frågor 

uppkommit: 

 

 Hur går man tillväga, som småföretagare, vid valet av ett affärssystem 

för sin verksamhet? 

 Vilka affärssystemlösningar för mindre företag finns det idag på den 

svenska marknaden? 

 

1.3 Övergripande syfte 
Arbetet syftar till att undersöka affärssystem som är lämpliga för mindre 

företag och hitta lämpliga metoder för hur man går tillväga vid val av 

affärssystem. För att knyta an till ett realistiskt fall och för att pröva 

tillvägagångssätt som kan användas vid val av affärssystem i praktiken, har vi 

utfört en fallstudie. Företaget Stockwine Group AB, som är i behov av ett 

affärssystem som skall stödja deras affärsprocesser, har använts som vårt 

fallstudieföretag. 

 

1.4 Avgränsningar 
Denna undersökning är avgränsad till ett förstudiearbete för fallstudieföretaget, 

val av lämpliga affärssystem samt utvärdering av dessa. I denna studie 

behandlas inte upphandling, implementering eller anpassning av affärssystem, 
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utan fokus ligger i själva urvalsprocessen dvs. hur man går tillväga vid urval av 

affärssystem. 

 

1.5 Mål 
De konkreta målen för detta arbete är att kartlägga behovet för 

fallstudieföretaget, Stockwine Group AB, genom en förstudie som skall 

innehålla kartläggning av deras verksamhet, behovsanalys samt 

kravspecifikation. Vidare är målet att presentera ett förslag med två till fyra 

affärssystem som är lämpliga för Stockwine Group. Dessa förslag ska baseras 

på undersökningen av lämpliga affärssystem för små och medelstora företag 

och en utvärdering av några få valda kandidater. 

 

1.6 Rapportöversikt 
 Nedan beskrivs rapportens fortsatta disposition med en kortfattad beskrivning 

för varje kapitel. 

2 Teori 

I kapitel 2 presenteras den teori som har ansetts vara av betydelse för arbetet. 

Det vi har stött på under alla delar av arbetsgången och som läsare bör känna 

till, har vi förstärkt med bakomliggande teori. Kapitlet skall alltså ge läsaren en 

teoretisk inblick i vad man bör ha i åtanke när man väljer ett affärssystem. 

 

3 Metod 

 I kapitel 3 beskrivs rapportens vetenskapliga ansats och undersökningsansatsen 

för hela arbetet.  De olika metodvalen som vi har använt för arbetet med 

rapporten samt metoderna som vår undersökning har byggts på presenteras 

även i detta kapitel. 

 

 4 Konstruktion 

I kapitel 4 beskrivs hur vi har jobbat då vi har framställt och satt samman alla 

delar som gjorts under arbetsgången. Konstruktionen av arbetets delprocesser, 

förstudien och utvärdering av affärssystem, beskrivs mer detaljerat. 
 

5 Resultat 

I kapitel 5 sammanfattar vi alla delar som har utförts och presenterar resultatet 

av vår utvärdering av lämpliga affärssystem för Stockwine Group. 

 

6 Diskussion 

I Kapitel 6 diskuteras resultatet av undersökningen och utvärderingen. 

Dessutom diskuteras metodvalen som använts under arbetsprocessen. 
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2  Teoretisk referensram 

2.1 Affärssystem 
Begreppet affärssystem har ett flertal definitioner. I detta arbete är fokus riktat 

på den definition av affärssystem som innefattar standardiserade systemstöd. 

Den marknadsundersökning och utvärdering av affärssystem som utförts i 

detta arbete bygger på affärssystem av just typen standardiserade systemstöd. 

 

Magnusson och Olsson (2008) definierar affärssystem enligt följande: 

 

“Standardiserande verksamhetsövergripande systemstöd“. 

 

Begreppet ”standardiserade” innebär att man inte gör några större 

anpassningar av systemstöden till kundens specifika krav och behov, utan de 

standardiserade systemstöden är bransch- och industrispecifika lösningar och 

kan sägas förespråka ett bästa sätt att bedriva verksamhet inom en specifik 

bransch. 4  Dock är designen av de branschspecifika systemstöden inte 

uppbyggda på några allmänt erkända standarder på hur man skall bedriva 

verksamhet på bästa sätt utan de är specifika för leverantören.5 Förutsättningen 

vid införskaffandet av standardsystem är alltså att verksamheten tar emot 

systemet som det är och tanken är att verksamheten skall anpassas efter 

systemstödet.6 Detta innebär många gånger en stor belastning och fundamental 

förändring på verksamheten men leder i gynnsamma fall till ökad 

prestationsnivå, effektivare arbetsprocesser och förbättrad 

verksamhetsstyrning. 

 

Att ett systemstöd är ”verksamhetsövergripande” menas att det ger en 

övergripande insyn och kontroll över verksamhetens data och information från 

verksamhetens alla delar.7 Med systemstöd menas informationssystem som är 

baserade på informationsteknologi (IT) och som syftar till en effektiv 

informationshantering och därmed effektivisering av verksamhetens 

affärsprocesser. 8 Själva syftet med affärssystem är att man eftersträvar 

effektivisering av hela verksamheten vilket förväntas uppnås genom 

effektivisering av processer och förbättring av beslutskvalitet.9 

                                                        
4 Magnusson, Johan. & Olsson, Björn. (2010) Affärssystem Lund: Studentlitteratur. Sida 9. 
5 Magnusson, Johan. & Olsson, Björn. (2010) Affärssystem Lund: Studentlitteratur. Sida 10. 
6 Magnusson, Johan. & Olsson, Björn. (2010) Affärssystem Lund: Studentlitteratur. Sida 9. 
7 Magnusson, Johan. & Olsson, Björn. (2010) Affärssystem Lund: Studentlitteratur. Sida 11. 
8 Magnusson, Johan. & Olsson, Björn. (2010) Affärssystem Lund: Studentlitteratur. Sida 8. 
9 Magnusson, Johan. & Olsson, Björn. (2010) Affärssystem Lund: Studentlitteratur. Sida 14. 
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Sambandet mellan verksamhet, informationssystem (IS) och informationsteknik 

(IT) innebär en balans där systemstödet inte kan existera frikopplat från 

verksamheten och systemstödet sägs vara en brygga mellan verksamheten och 

informationstekniken.  

 
Figur 2.1: Samband mellan verksamhet, IS och IT.10 

 

Andra fördelar med affärssystem, förutom effektivisering av processer är en 

ökad datakvalitet, bättre kontroll, sänkta driftskostnader och kortare ledtider.11 

Som med allt annat finns även nackdelar med affärssystem. Nackdelarna är i 

första hand de höga risker som förknippas med införskaffandet av systemstöd i 

verksamheten. Exempel på sådana risker kan vara leverantörsberoende, 

ägarproblematik samt inlåsningseffekter.12 

 

2.2 Definition av små företag 
 Sedan den 1 januari 2005 har den senaste definition av mikroföretag, små och 

medelstora företag (SME-företag) enligt Euroepiska Unionen (EU) varit i bruk. 

Enligt EU:s definition klassas storleken på ett företag utifrån personalstyrka, 

dvs. antal anställda på ett företag, samt omsättning eller balansomslutning för 

ett företag.13 EU har en tydlig definition för var och en av dessa företagsformer. 

I detta arbete är vi inriktade på mindre företag, därför är vi enbart intresserade 

av att presentera definitionerna för mikroföretag samt små företag. Dessa är 

hämtade ur rapporten, Smått om små företag, som är framtagen av svenskt 

näringsliv.14 

 

  

 

 

                                                        
10 Magnusson, Johan. & Olsson, Björn. (2010) Affärssystem Lund: Studentlitteratur. Sida 13. 
11 Magnusson, Johan. & Olsson, Björn. (2010) Affärssystem Lund: Studentlitteratur. Sida 40. 
12 Magnusson, Johan. & Olsson, Björn. (2010) Affärssystem Lund: Studentlitteratur. Sida 45. 
13 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm  

Hämtad: 2012-08-24. 
14 Svenskt näringsliv. (2010) Smått om små företag. Hämtad: 2012-08-24. 
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Mikroföretag 

Till kategorin SME-företag hör mikroföretagen. Det är företag med färre än 10 

anställda. Företagen ska dessutom ha en årlig omsättning som understiger två 

miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger två miljoner euro. 

 

Små företag 

De små företagen ska ha mellan 10 och 49 anställda. Deras årliga omsättning 

ska dessutom understiga 10 miljoner euro eller ha en balansomslutning som 

inte överstiger 10 miljoner euro.  

2.3 Tillvägagångssätt vid anskaffning av affärssystem 
 När ett företag har kommit till den punkten att man bestämt sig för att införa 

IT-stöd i verksamheten börjar det riktiga, och oftast tuffa, arbetet att välja det 

mest lämpliga systemet för just den specifika verksamheten. I kapitel 6, 

Livscykler och affärssystem från boken Temperaturen på affärssystem i Sverige, 

presenteras tre olika livscykelmodeller för affärssystem, man kan även säga att 

det är tre skilda sätt att introducera ett affärssystem i en verksamhet. Dessa tre 

modeller är egenutveckling, utveckling av standardsystem samt upphandling 

och införande av affärssystem.15 Den livscykelmodell som är väsentlig för detta 

arbete är den sistnämnda, upphandling och införande av affärssystem. 

Huvudfokus i den modellen ligger i att jämföra olika befintliga affärssystem 

som finns på marknaden och välja det system som bedöms passa verksamheten 

bäst.16 

 

Att införa, eller möjligtvis byta affärssystem i ett företag är en ytterst 

komplicerad uppgift där två skilda världar skall mötas och agera tillsammans 

för att nå bästa resultat, dvs. hitta det mest lämpliga affärssystemet för 

verksamheten. Den ena sidan, med en köpare som önskar ett affärssystem och 

som kan hela den egna verksamheten, skall möta den andra sidan med experter 

inom affärssystem. 17  Förutom god relation samt balans mellan köpare och 

leverantör och/eller konsultföretag är det viktigt med ett metodiskt arbetssätt 

genom hela anskaffningsprocessen av ett affärssystem. 18  Det finns dock få 

vetenskapligt erkända samt allmänt kända tillvägagångssätt vid anskaffning av 

affärssystem, så kallade affärssystemmetoder, som innefattar hur man kan 

                                                        
15Hedman, Jonas., Nilsson, Fredrik. & Westelius, Alf. (2009) Temperaturen på affärssystem i Sverige. 

Studentlitteratur. Sida 121. 
16 Hedman, Jonas., Nilsson, Fredrik. & Westelius, Alf. (2009) Temperaturen på affärssystem i Sverige.  

Studentlitteratur. Sida 132. 
17 Montén, Maria. (2003) Att byta affärssystem, samlade erfarenheter från några svenska företag. 

Konsultförlaget. Sida 9. 
18Montén, Maria. (2003) Att byta affärssystem, samlade erfarenheter från några svenska företag. 

Konsultförlaget. Sida 33. 
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genomföra ett affärssystemprojekt från början till slut. 19  Ett av dessa få 

välkända tillvägagångssätt är Välja och Förvalta Standardsystem. 

2.3.1 Välja och Förvalta Standardsystem 

 Nuförtiden är det vanligare att företag anskaffar ett befintligt affärssystem på 

marknaden snarare än att utveckla egen programvara. Välja och förvalta 

standardsystem är en metod som just används när man skall välja och förvalta 

ett standardsystem, i detta fall ett affärssystem, i en verksamhet. Metoden, som 

förkortas till VFS-metoden (Välja och Förvalta Standardsystem), har som syfte 

att förbättra kvalitén samt fungera som en bra metodik för att införa system i 

verksamheter. VFS-metoden berör enbart anskaffning av standardsystem, inte 

egenutvecklade system och tar utgångspunkt vid kundens situation. Metoden 

stödjer frågan ”Hur ska jag som kund välja och förvalta standardsystem för att 

nå bättre verksamhetsstöd?”.20 

 

 VFS-metoden utgörs av en arbetsmodell som består av 5 olika arbetsområden. 

Följande arbetsområden ingår i arbetsmodellen: strategi, förstudie, utveckling, 

förvaltning och projektarbete. Bilden på nästa sida visar sambandet mellan 

dessa olika arbetsområden. 

 

 
 Figur 2.2: VFS-metodens arbetsmodell.21  

 

                                                        
19Hedman, Jonas., Nilsson, Fredrik. & Westelius, Alf. (2009) Temperaturen på affärssystem i Sverige.  

Studentlitteratur. Sida 132. 
20  Brandt, Peder. Carlsson, Rolf. Nilsson, Anders G (1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 9. 
21 Brandt, Peder. Carlsson, Rolf. Nilsson, Anders G (1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 21. 
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 Arbetsområdet projektarbete avser allt som har med hela arbetet att välja, 

införa och förvalta ett affärssystem i en verksamhet, från start till slutpunkt och 

inom rätta tidsramar samt kostnader. Detta arbetsområde omfattar alltså alla 

nämnda arbetsområden inom arbetsmodellen för VFS-metoden samt andra 

delar som krävs inom projektstyrning, så som projektstart, projektplanering och 

projektavslut.22 

 

 Med arbetsområdet strategi avses arbetet med att upprätta en 

verksamhetsstrategi och angreppsätt för denna strategi med vilket 

verksamheten förväntas uppnå sitt önskade resultat. Strategier kan upprättas 

på olika nivåer, i boken Välja och Förvalta Standardsystem, delar man upp 

nivåerna i fem olika områden.23  Vi kommer dock inte nämna dessa här på 

grund av att det inte är huvudfokus för detta arbete. Det tredje området i 

arbetsmodellen innefattar förstudien som handlar om att komma underfund 

med företagets problem i nuläget och sedan analysera det för att föreslå olika 

lösningar. Enligt författarna till VFS-metoden kan förstudier vara av olika typer, 

närmare bestämt tre olika typer, dessa benämns som strategiförstudie, 

utvecklingsförstudie och förvaltningsförstudie. En förstudie kan alltså grundas 

utifrån ett strategiperspektiv, utvecklingsperspektiv eller ett 

förvaltningsperspektiv.24 

 

 Efter att man har genomfört en förstudie med en behovsanalys för 

verksamheten kommer man in på det fjärde arbetsområdet i VFS-metoden som 

är utveckling. Figur 2.3 visar alla faser i arbetsområdet utveckling som 

behandlar hur man kan utveckla verksamheten på ett företag genom att 

anskaffa ett affärssystem. Utvecklingsdelen omfattar alla enskilda delar i 

faserna anskaffning, användning samt besiktning av ett affärssystem.25 

 

                                                        
22Brandt, Peder., Carlsson, Rolf.& Nilsson, Anders G. (1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 23. 
23Brandt, Peder., Carlsson, Rolf.& Nilsson, Anders G. (1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 24. 
24Brandt, Peder., Carlsson, Rolf.& Nilsson, Anders G. (1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 26. 
25Brandt, Peder., Carlsson, Rolf.& Nilsson, Anders G. (1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 27. 



Undersökning av affärssystem  2 Teoretisk referensram 

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

Shamelia Karkane, Waad Sedki 

 

  10 

 

 
 Figur 2.3: Faserna i utvecklingsområdet.26 

 

Det sista arbetsområdet är förvaltning och innefattar alla delar som berör 

förvaltning av det valda affärssystemet, dvs. alla åtgärder som utförs för att 

behålla och/eller förstärka affärssystemets nyttoeffekter i 

verksamheten.27Arbetsområdet förvaltning består av nio olika steg som dock 

inte nämns här på grund av att dem inte ligger i fokus för detta arbete. 

 

 Alla ovan nämnda arbetsområden bildar tillsammans den så kallade VFS-

metoden. För detta examensarbete har vi valt att använda förstudieområdet 

samt etappen val i utvecklingsområdet ur VFS-metoden som vi anser mest 

lämpliga för vårt ändamål. De utvalda delarna beskrivs mer ingående i 

metodkapitlet samt hur vi använt dem. 

 

2.4 Kartläggning av verksamhet 
Att kartlägga en verksamhet kan göras på olika sätt och utifrån flera olika 

perspektiv. Det här arbetets förstudie, med bl.a. en verksamhetskartläggning, 

fokuserar till att beskriva en verksamhet ur ett processperspektiv, alltså 

identifiera befintliga affärsprocesser samt hur dessa ser ut. Detta avsnitt 

kommer fokusera på att beskriva kartläggning av en verksamhet utifrån ett 

processperspektiv och varför det används. Först beskrivs vad en process 

egentligen är. 

 

En vanlig definition av en process är ”en serie händelser eller förändringar som 

följer efter varandra” som är hämtad ur boken Processbaserad 

                                                        
26Brandt, Peder. Carlsson, Rolf. Nilsson, Anders G (1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 109. 
27Brandt, Peder., Carlsson, Rolf.& Nilsson, Anders G. (1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 28. 



Undersökning av affärssystem  2 Teoretisk referensram 

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

Shamelia Karkane, Waad Sedki 

 

  11 

verksamhetsutveckling.28 Det är en generell och förenklad beskrivning av vad en 

process är. En process kan vara kopplad till andra processer och ofta är den en 

del i ett komplicerat nät av flera andra processer. Processer har som syfte att 

tillfredsställa kundbehov, för utan det saknar processen mening. Man kan 

utrycka det som att en process börjar med ett kundbehov, som triggar igång ett 

antal aktiviteter, och slutar med att det behovet tillfredsställs. Ett konkret 

exempel är en process som börjar med en order och slutar med leverans.29  En 

ny definition av en process är följande: ”En process är ett repetitivt använt nätverk 

av i ordning länkade aktiviteter som använder information och resurser för att 

transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från identifiering till tillfredsställelse av 

kundens behov”.30 

 

Det bästa sättet att beskriva affärsprocesser är att rita kartor över dem, därför 

benämns arbetet med att beskriva dessa processer för processkartläggning. En 

fördel med processkartläggning, och anledning till att det används, är att man 

på ett enkelt sätt kan förklara hur en organisations olika delar är relaterade till 

varandra och hur de samverkar för att skapa värde för kunden. Detta innebär 

då också att kunden ingår i verksamhetsbeskrivningen till skillnad från det 

traditionella funktionsorienterade sättet att beskriva en verksamhet på. 31 

Kartläggning i sig innebär inte några direkta förbättringar på processerna utan 

möjliggör att man kan upptäcka lösningar till att förbättra affärsprocesser, t.ex. 

genom införande av IT-stöd. Det finns även andra anledningar till varför man 

kartlägger processer, bl.a. får man inom företaget en gemensam syn på hur 

verksamheten fungerar i sin helhet och förståelse för vad som skapar värde för 

kunderna.32 

2.4.1 Processkartläggning med BPMN 

Ett brett utbud av modelleringsspråk har varit och är tillgängliga för 

processmodelleringsändamål. Ett av dessa språk är Business Process Modeling 

Notation, BPMN, som idag är en standard inom processmodellering. BPMN 

släpptes officiellt år 2004 och undertecknades som en standard under 2006.33 

                                                        
28Ljungberg, Ander. & Larsson, Everth. (2001) Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur. 

Sida 191. 
29 Ljungberg, Ander. & Larsson, Everth. (2001) Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur. 

Sida 191. 
30 Ljungberg, Ander. & Larsson, Everth. (2001) Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur. 

Sida 192. 
31 Ljungberg, Ander. & Larsson, Everth. (2001) Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur. 

Sida 188. 
32 Ljungberg, Ander. & Larsson, Everth. (2001) Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur. 

Sida 190. 
33Recker, Jan. (2011) Evaluation of process modeling grammars: ontological, qualitative and quantitative 

analyses using the example of BPMN. Springer. Sida 19. 
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Den fullständiga BPMN specifikationen består av 38 olika grammatiska 

konstruktioner samt attribut, dessa är i sin tur klassificerade i fyra typer av 

element; flödes objekt (flow objects), anslutnings objekt (connecting objects), 

partitioner (swimlanes), samt artefakter (artifacts). Samtliga av dessa element 

utgör byggstenar för att skapa BPD:s, Business Process Diagrams.34 

 

Till skillnad från Unified Modeling Language, UML, som är ett objektorienterat 

tillvägagångssätt att modellera på, har BPMN ett processorienterat angreppsätt. 

BPMN är alltså fokuserat på affärsprocesser medan UML är fokuserat på 

mjukvarudesign och därför utgör dessa notationer inte någon konkurrens 

mellan varandra.35 

2.4.2 Behovsanalys 

En förutsättning för att uppnå en framgångsrik investering i ett affärssystem är 

att verksamhetens behov kartläggs för att faktiskt veta vad det är för typ av 

stöd som krävs. I annat fall kan kostnaderna uppgå till en nivå där 

investeringen inte ens lönar sig. Det finns många olika frågor som måste ställas 

för att kartlägga behoven i en verksamhet, t.ex. finns det arbetsområden som 

behöver extra mycket stöd, vilka processer kan effektiviseras och finns det 

processer som helt kan automatiseras med hjälp av ett affärssystem. 

 

Det viktiga när man utför en behovsanalys är att man har definierat nuläget i 

verksamheten genom processkartläggning vilket inte behöver vara allt för 

detaljerat, den främsta avsikten är att inte missa något väsentligt. 36 

Processkartor, processmodeller, som man skapar vid kartläggning av en 

verksamhet används alltså för att identifiera behoven. Processkartor kan hjälpa 

till att svara på frågan angående vilka processer som kan effektiviseras genom 

att t.ex. ta bort några av aktiviteterna i processen som automatiseras med stöd 

av ett framtida affärssystem.  

 

Att analysera behov i detta fall handlar om att skapa förståelse för en befintlig 

process genom att urskilja styrkor och svagheter, för att sedan sätta upp nya 

mål för hur processen ska se ut med t.ex. ett affärssystem som stöd.37 

                                                        
34Recker, Jan. (2011) Evaluation of process modeling grammars: ontological, qualitative and quantitative 

analyses using the example of BPMN. Springer. Sida 21. 
35www.bmpn.org Hämtad: 2012-06-24. 
36 Montén, Maria. (2003) Att byta affärssystem, samlade erfarenheter från några svenska företag. 

Konsultförlaget. Sida 35. 
37 Ljungberg, Ander. & Larsson, Everth. (2001) Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur. 

Sida. 290. 
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2.5 Kravhantering 
I rapporten ”Selecting a Business System” som Business Application Software 

Developers Association (BASDA) tagit fram yttras det klart att processer är av 

större intresse i jämförelse med funktionalitet vid val av affärssystem.38 I dagens 

organisationer finns det en tydligare inriktning på affärsprocesser vilket gör det 

viktigare att ta hänsyn till verksamhetens processer vid utformning av 

kravspecifikationer. Detta realiseras genom att man utformar kraven baserat på 

verksamhetsprocesserna med tillhörande aktiviteter så att dessa finns 

motsvarade som krav i en kravspecifikation istället för att kraven enbart 

bestäms utifrån systemfunktionaliteter. 

 

Att bestämma krav utifrån hur man vill att systemet ska agera, med andra ord 

vilka funktioner ett system ska inneha, är också väldigt viktigt och man bör inte 

enbart fokusera på processerna. En anledning till det är att vid framtida 

utvärdering av lämpliga affärssystem så bör man kunna matcha verksamhetens 

krav och behov med beskrivningar av vad man vill ha ut av ett system, dvs. 

genom en kravspecifikation, med dokumentation som preciserar systemet och 

dess funktioner. Meningen är sedan att dessa ska jämföras och ställas mot 

varandra för att se hur verksamhetens krav möter affärssystemets möjligheter.39 

Det är viktigt att man utformar en kravspecifikation som speglar 

verksamhetens krav samt behov på ett så korrekt sätt som möjligt. 

Kravhantering har alltså en stor betydelse i ett förstudiearbete, då resultatet av 

det ska ligga som underlag för ett framtida val av affärssystem men även för 

anpassning och efterstudiearbetet. Figur 2.4 beskriver sambandet mellan 

verksamhetsbeskrivningar, som bl.a. består av en kravspecifikation, och 

systembeskrivningar som sedan resulterar i jämförande beskrivningar. 

 

 
 Figur 2.4: Samband mellan viktig dokumentation vid val av affärssystem.40 

                                                        
38BASDA, (2007) Selecting a Business System. Sida 4. 
39 Brandt, Peder., Carlsson, Rolf. & Nilsson, Anders G. (1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 108. 
40Brandt, Peder., Carlsson, Rolf. & Nilsson, Anders G. (1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 142. 
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2.5.1 Kravspecifikation 

Dokumentering av systemkrav innebär att man skriver ner kraven i en så kallad 

kravspecifikation. En kravspecifikation kan se ut och konstrueras på många 

olika sätt. Det finns inga direkta standarder på hur en kravspecifikation skall se 

ut samt utformas och därför kan en kravspecifikations innehåll, upplägg och 

storlek variera. Innehåll och storlek kan exempelvis bero på hur stor del av en 

verksamhet det tänkta systemet skall täcka, vem utformaren är och hur många 

krav som ställs på det tänkta systemet. En kravspecifikation brukar normalt 

bestå av flera delar så som en introduktionsdel i vilken kraven placeras i 

kontext, beskrivning av dokumentets omfattning samt en beskrivande del av 

kraven. Den del som innefattar beskrivning av kraven brukar i sin tur vara 

uppdelad i funktionella och icke funktionella krav. Ett funktionellt krav kan 

vara att man i systemet skall kunna registrera en ny kund medan ett icke 

funktionellt krav kan vara att användargränssnittet bör följa en viss mall 

exempelvis en verksamhetsspecifik standard.41 
 

2.5.2 Unified Modeling Language och Use Case 

Unified Modeling Language, UML, är ett objektorienterat språk bestående av 

en familj av grafiska notationer som används för att beskriva och designa 

mjukvarusystem. Språket är brett och kan sägas ha två perspektiv. 

Mjukvaruperspektivet som används vid programvarukonstruktion samt det 

konceptuella perspektivet som används vid verksamhetsmodellering och 

beskrivning av en domän. Man kan alltså även använda UML för modellering 

av affärsprocesser. Detta modelleringsspråk är en öppen världsstandard som 

ägs och vidareutvecklas av Object Management Group (OMG). OMG är en 

standardiseringsorganisation bestående av flera företag inom 

mjukvaruindustrin.42 

 

Man kan modellera upp diverse diagramtyper med hjälp av UML. En av dessa 

typer är så kallade Use Case Diagram, eller användarfallsdiagram som det heter 

på svenska. Use Cases är en teknik för att fånga funktionella systemkrav. Dessa 

diagram fungerar på så sätt att dem beskriver den typiska interaktionen mellan 

användare och system. Use Cases har vanligtvis ett scenario som är en sekvens 

av steg som beskriver interaktionen mellan en användare/aktör och ett system.43 

                                                        
41Professor Zdravkovic, Jelena (2012)Skrivning och validering av krav, föreläsning 3 Kravhantering. 

Stockholms Universitet/DSV. 
42Fowler, Martin. (2004) UML distilled third edition, A brief guide to the standard object modeling language. 

Addison- Wesley. Sida 1-6. 
43Fowler, Martin. (2004) UML distilled third edition, A brief guide to the standard object modeling language. 

Addison- Wesley. Sida 99. 
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2.6 Utvärdera affärssystem 
En del i arbetet med att välja lämpliga affärssystem för en verksamhet är att 

utvärdera dessa. Att utvärdera affärssystem är ett omfattande arbete som 

kräver mycket tid eftersom att det finns många olika faktorer att ta hänsyn till.44 

Utvärdering används för att bl.a. kunna jämföra system med varandra utifrån 

förvalda kriterier som man anser är betydande samt avgörande vid val av 

affärssystem. 

 

Det är vid en utvärderingsfas man kan avgöra vilket system som passar ens 

verksamhet bäst. De tänkta affärssystemen ställs mot varandra och betygsätts 

utifrån kriterier som bestämts på förhand. Kriterierna väljs utifrån vad som är 

viktigt för verksamheten, som har för avsikt att anskaffa ett affärssystem. 

Gemensamt för de allra flesta utvärderingar är att affärssystemen bedöms och 

jämförs utifrån kriterier som kostnad och programkvalitéer. 45 Givetvis 

tillkommer flera andra kriterier som t.ex. bedömning av leverantör och 

kundreferenser, men dessa varierar mellan olika utvärderingssätt.  

                                                        
44Logica Sverige AB. (2010) Utvärdering av affärssystem. Sida 3. Hämtad: 2012-08-17. 
45Abas Software. ERP selection guide for small and mid-market business.Hämtad: 2012-08-15. 
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3  Metod 
För att genomföra en undersökning i vetenskapligt syfte krävs det lämpliga 

metoder. Följande kapitel syftar till att redovisa och beskriva tillämpade 

metoder som användes under examensarbetet. 

  

Metodvalen har gjorts på olika nivåer. Kapitlet inleds med att beskriva metoder 

som ligger på en fullt övergripande nivå, i detta fall beskrivning av den 

vetenskapsteoretiska ansatsen som genomsyrar hela examensarbetets 

arbetsform. Sedan kommer ett mer detaljerat metodval att beskrivas för varje 

delprocess av arbetet dvs. de olika metoderna för de olika typerna av 

arbetsfaserna. Exempel på det är allt från metoder för datainsamling till mer 

specifika metoder för själva undersökningen av lämpliga affärssystem för 

mindre företag. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Inom vetenskapsteorin finns det två grundläggande begrepp som ofta används, 

ontologi och epistemologi. Ontologi betyder ”läran om det som är” och 

begreppet redogör för frågan om hur vi uppfattar att världen är skapad. Vid 

vetenskapliga undersökningar beskriver ontologi hur vi betraktar det 

verksamhetsfält som utgör undersökningsområdet. Det andra grundläggande 

begreppet är epistemologi, som även kallas för kunskapsteori på svenska, och 

betyder läran om kunskapen. Begreppet refererar bland annat till hur man går 

tillväga för att ta fram ny kunskap. I jämförelse med ontologi handlar 

epistemologi om möjligheterna att nå kunskap inom ett visst 

undersökningsområde.46 

 

Arbetet är riktat mot vetenskapsteoretisk ansats inom kunskapsteorin 

(epistemologi). Undersökningen vilar på en framstående ståndpunkt inom 

kunskapsteorin, nämligen empirism. 

3.1.1 Empirism 

Empirism, som kommer från det grekiska ordet empeiri’a, betyder erfarenhet 

och är en huvudinriktning inom kunskapsteorin. Som namnet understryker är 

det en inriktning som betonar erfarenheten som bas för att nå kunskap.47Inom 

empirismen drar man alltså slutsatser om kunskap utifrån erfarenheter. Man 

gör då oftast flera observationer inom ett område och upptäcker sedan ett slags 

                                                        
46Justesen, Lise.& Mik-Meyer, Nanna. (2011) Kvalitativa metoder: Från vetenskapsteori till praktik. 

Studentlitteratur. Sida 11. 
47http://www.ne.se/empirism Hämtad: 2012-07-17 
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mönster för att därefter komma fram till en generalisering. 48  Denna metod 

kallas för induktion, ett slutledningssätt som går från det enskilda till det 

generella.  

 

Arbetet med tillhörande undersökning är alltså baserat på det empiriska 

synsättet, där den främsta källan till uppnådda kunskaper ligger i erfarenheter 

inom det valda undersökningsområdet. Erfarenheterna har erhållits genom hela 

arbetsgången utifrån olika tillvägagångssätt, metoder, som alla beskrivs i detta 

kapitel. 

3.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
Förutom valet av vetenskapsteoretisk ansats som tillvägagångssätt för arbetet 

har vi även tagit hänsyn till och använt en annan distinktion, nämligen 

skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Dessa är två vanliga 

huvudtyper av metoder som kan tillämpas vid olika typer undersökningar. Då 

man väljer vilken typ av metod som man skall använda sig av är det viktigt att 

tänka igenom vad det är man vill uppnå med sitt arbete samt undersökning och 

därefter välja passande metod.49 

 

När man utför ett arbete med tillhörande undersökning utifrån empiriskt 

synsätt måste man komma fram till om man skall använda sig av en kvalitativ 

eller kvantitativ metod. En annan möjlighet är att kombinera en dessa två typer 

av metoder.50  Eftersom att arbetet består av skilda delar som kräver olika typer 

av data har vi valt att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder, detta 

kallas för metodtriangulering.51 Beroende på vilken typ av data vi vill ha fram 

har vi valt metod. Med kvalitativ metod avses angreppsätt som utförs på ett 

kvalitativt sätt, t.ex. genom att man utför intervjuer med en mindre grupp 

personer. Detta har använts vid intervjuer med anställda på Stockwine Group 

samt intervjuer och möten med systemleverantörer och konsultföretag, för att 

därefter analysera samt tolka intervjumaterialet. Vi har mest använt 

kvantitativa metoder vid datainsamling för den teoretiska referensramen. Då 

har vi sökt och studerat flera litteraturkällor på en mer översiktlig nivå. Man 

kan säga att kvalitativa metoder gör så att man får mycket information om få 

                                                        
48http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MAL200/H01-3/maldeduktion.pdf Hämtad: 

2012-07-17. 
49Larsen, Ann Kristin. (2009) Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Gleerups. 

Sida 21. 
50Justesen, Lise.& Mik-Meyer, Nanna (2011) Kvalitativa metoder: Från vetenskapsteori till praktik. 

Studentlitteratur. Sida 12. 
51Larsen, Ann Kristin. (2009) Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Gleerups. 

Sida 28. 
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objekt medan man genom kvantitativa metoder får lite information om många 

objekt.52 

 

Som nämnts tidigare består arbetet av olika delar som kräver olika typer av 

data. Vid insamling av data har vi därför arbetat på både ett kvalitativt och 

kvantitativt arbetssätt. Detta beskrivs mer ingående under rubriken 

datainsamling i detta kapitel.  

3.3 Undersökningsansats 
När vi talar om undersökningsansats menas hur själva arbetet och 

undersökningen har lagts upp samt vilka konkreta metoder som använts under 

arbetsförloppet. Det finns flera typer av undersökningsansatser som kan 

användas och beroende på vad man vill få ut av arbetet, vad själva syftet med 

arbetet är, väljer man undersökningsansats. Exempel på alternativa 

undersökningsmetoder är enkätundersökningar och fallstudier. Vår 

undersökningsansats är kopplad till fallstudiemetoden, där ett specifikt 

fallstudieföretag har legat som bas för hela examensarbetet. Grunden för detta 

examensarbete ligger i ett uppdrag från företaget Stockwine Group AB där vi 

har testat det valda ämnet för detta examensarbete, undersökning av 

affärssystem lämpliga för mindre företag.  

3.3.1 Fallstudie 

Det främsta syftet med arbetet var att utföra en undersökning av affärssystem 

som är lämpliga för mindre företag. Ämnet skulle kunna undersökas rent 

generellt för alla typer av små företag, detta skulle antagligen innebära att man 

skulle behöva använda fler kvantitativa metoder. Vi har dock testat vårt ämne 

på ett enskilt objekt, ett så kallat fallstudieföretag, där vi har utfört ett konsult 

liknande arbete för Stockwine Group och deras verksamhet samtidigt som vi 

har fått testa vårt ämne på riktigt, ute i verkligheten.  

 

Vi har alltså använt oss av fallstudiemetoden som är ett kvalitativt arbetssätt 

där man fokuserar på ett enskilt objekt eller enhet. Detta medföljer att man får 

mycket information om objektet samt ett större djup, kontra ett kvantitativt 

arbetssätt där man får lite information om flera objekt. Med en fallstudie får 

man även en bättre verklighetsuppfattning och en aning om hur det egentligen 

fungerar. Det bl.a. litteraturen säger kan skilja sig avsevärt mycket från hur det 

egentligen verkar ute i verkligheten. Ett syfte med en fallstudie är alltså att ta en 

liten del av ett stort område, med flera liknande fall, och med hjälp av det valda 

                                                        
52Larsen, Ann Kristin. (2009) Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Gleerups. 

Sida 24. 
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fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga får representera 

verkligheten.53 

 

Fallstudieföretaget för detta arbete har varit Stockwine Group AB. Det är ett 

vinimportföretag som är i behov av ett affärssystem. På uppdrag av Stockwine 

Group har vi fått möjlighet att utföra en undersökning av affärssystem, som är 

lämpliga för mindre företag, utifrån deras specifika verksamhetsbehov. Detta 

har således medfört att vi har fått pröva andra centrala delar i ett sådant arbete 

med att välja ett passande affärssystem för en särskild verksamhet. Vi har bl.a. 

kartlagt verksamhetens affärsprocesser med olika processmodeller samt gjort 

en kravspecifikation utifrån intervjuer med anställda på Stockwine Group. 
 

3.4 Datainsamling 
 Datainsamling är en central del i hela arbetsprocessen där det handlar om att få 

tag på rätt information. Denna konkreta information kallas för empiriska data 

och sådana data samlas in från olika källor. Det finns två olika datakällor att 

skilja mellan, primärdata och sekundärdata. Primärdata är helt nya data som 

man själv samlar in med hjälp av olika metoder. Sekundärdata är data från 

andra undersökningar i bl.a. böcker och avhandlingar. 54  Arbetet med att 

bearbeta den insamlade informationen resulterar i kunskap som i sin tur gör 

det möjligt att besvara arbetets frågeställning och nå syftet med själva arbetet.   

 

Vi har självklart baserat vårt arbete på både primärdata men även 

sekundärdata, eftersom att det är viktigt med stöd från andra källor inom 

ämnet och inte enbart från egen insamlad data. Som tidigare nämnt har vi valt 

att använda oss av kvalitativa samt kvantitativa metoder vid informations- och 

datainsamling. Anledningen till detta ligger i att data behövs för olika delar av 

arbetet, alltså olika typer av datakällor. 

 

Den del av arbetet som kräver information är den teoretiska referensramen, 

dvs. bakgrundsteori som passar in och kompletterar arbetets ämnesval. Sådana 

data är sekundärdata som vi har samlat in genom litteraturstudier samt andra 

rapporter inom ämnet. Det mesta av arbetets datainsamling har utgjorts av 

primärdata där kvalitativa metoder har använts för att samla in dessa data. För 

den första delen av vår arbetsprocess då vi skulle utföra förstudien och bl.a. 

kartlägga Stockwine Groups verksamhet intervjuade vi alla anställda (se bilaga 

P), även blivande användare av framtida affärssystemet. Vi intervjuade varje 

                                                        
53Ejvegård, Rolf. (2003) Vetenskaplig metod. Studentlitteratur. Sida 33. 
54Larsen, Ann Kristin. (2009) Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Gleerups. 

Sida 45. 
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person var för sig och själva intervjuerna var av ostrukturerad form. En 

intervjuguide (se bilaga U) med några få frågor och stödord användes som 

hjälp men annars var det väldigt fria intervjuer där den som intervjuades fick 

prata väldigt fritt om ämnena som togs upp. Informationen från dessa 

intervjuer låg sedan som grund för den efterföljande förstudien som 

genomfördes. Genom informationen kunde vi bl.a. kartlägga Stockwine Groups 

nuvarande verksamhet med affärsprocesser i flera processdiagram (se bilagor 

B-E), utföra en form av behovsanalys över vilket stöd de behöver samt göra en 

kravspecifikation utifrån kraven på ett affärssystem (se bilaga R).  

 

 Andra delen av arbetet utgjordes av själva undersökningen av affärssystem 

lämpliga för Stockwine Group samt val för rekommendation. När vi kom fram 

till utvärderingsfasen av kandidaterna vi sållat fram i tidigare skede, var vi på 

möten hos sex systemåterförsäljare, konsultföretag, för ytterligare information 

om deras affärssystem för att kunna välja slutkandidater (se bilaga Q). Dessa 

möten var som intervjuerna med anställda på Stockwine Group, av kvalitativ 

intervjuform men mer som samtalsintervjuer55. Detta innebar att personen som 

intervjuades fick tala väldigt fritt medan vi lyssnade och tog in all information. 

Vi var dock noga med att ta med frågor med samma teman under alla möten 

för att få in den informationen vi var i behov av. 

3.5 Metod för val av affärssystem 
Undersökningen bygger på fallstudiemetoden som nämnts i stycket under 

rubriken undersökningsansats. När vi fick uppdraget om att presentera förslag 

med lämpliga affärssystem för Stockwine Group AB var det inte helt klart för 

oss hur arbetsgången skulle läggas upp. Det vi visste och hade klart för oss i 

tidigt skede var att vi först skulle behöva kartlägga deras verksamhet samt 

behov innan vi skulle gå vidare med att hitta lämpliga affärssystem som skulle 

kunna stämma överens med behoven. Arbetet delades in i två delprocesser som 

båda bidrar till att fullborda uppdraget och syftet med examensarbetet. Den 

första delen, förstudien, innefattar kartläggning av verksamheten med behov 

som resulterat i en behovsanalys samt en kravspecifikation. Den andra delen 

består av en marknadsundersökning och valet gällande vilka affärssystem med 

tillhörande leverantörer som lämpar sig för Stockwine Group AB.   

 

För båda så kallade delprocesser har det krävts passande metoder för att kunna 

genomföra dem. Metoderna har använts som ett tillvägagångssätt i vårt arbete, 

alltför att stödja och försäkra oss om att vi hanterat uppdraget på ett kvalificerat 

vis. Enligt vår uppfattning finns det inga helt anpassade metoder, med 

                                                        
55Larsen, Ann Kristin. (2009) Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Gleerups. 

Sida 85. 
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tillhörande riktlinjer, för hur man kan gå tillväga vid val och anskaffning av 

affärssystem för just ett mindre företag. Vi har därför kombinerat olika 

områden och faser från diverse metoder som lämpar sig för delprocesserna 

samt våra avsikter med det här arbetet. 

3.5.1 Välja och Förvalta Standardsystem 

För att välja affärssystem som är lämpliga för Stockwine Group har vi använt 

oss av vissa delar ur metoden Välja och Förvalta Standardsystem (VFS-metoden) 

som täcker båda delprocesserna i vårt arbete. Som nämnt ovan, har vi inte hittat 

en helt anpassad metod eller riktlinje för hur man går tillväga vid anskaffning 

av ett affärssystem för ett mindre företag. Vi har däremot identifierat några 

lämpliga arbetsområdena i VFS-metodens arbetsmodell som har använts som 

riktlinjer i vårt arbete. 

 

Den första delprocessen av vårt arbete som innefattar själva förstudien av 

Stockwine Groups verksamhet har haft sin grund I VFS-metodens tredje 

arbetsområde i arbetsmodellen, nämligen förstudiefasen. En förstudie har som 

syfte att kartlägga en verksamhet i nuläget samt identifiera problemen som 

finns och därefter ge förslag på förbättrade lösningar. Det är väldigt viktigt att 

både styrkor och svagheter i verksamheten analyseras så att man får en verklig 

bild över vad som bör förändras och vad som bör finnas kvar i framtiden.56 

 

Enligt VFS-metoden kan en förstudie vara av tre olika typer: strategiförstudie, 

utvecklingsförstudie eller förvaltningsförstudie. Vi hade i tidigt skede bestämt 

oss för att utforma en kravspecifikation och därför valda vi förstudiemodellen 

för utveckling som syftar till att fastställa en kravspecifikation som sedan 

används vid val, anpassning och införande av ett affärssystem. 57  

Förstudiearbetet för den här modellen, utvecklingsförstudie, är alltså riktat till 

att identifiera kraven på ett affärssystem. I VFS-metoden har man delat 

förstudiearbetet i olika etapper med underliggande arbetssteg. Vi har använt 

oss av nästan likadana etapper, men valt att inte följa de underliggande stegen 

exakt som författarna till VFS-metoden har listat dem. Förstudien som vi har 

använt, enligt VFS-metoden, består av följande etapper: nulägesbeskrivning, 

problemanalys, åtgärdsanalys och rapportering. I vår förstudie består etappen 

nulägesbeskrivningen av en verksamhetsbeskrivning, processbeskrivningar 

med processkartor (Se bilagor B-E) över verksamhetens nulägesprocesser. Vi 

har ingen direkt problemanalys, men många av verksamhetens problem 

                                                        
56Brandt, Peder., Carlsson, Rolf.& Nilsson, Anders G.(1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 84. 
57Brandt, Peder., Carlsson, Rolf.& Nilsson, Anders G.(1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 85. 
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diskuteras i samband med processbeskrivningarna och där uttrycks också 

förbättringsförslag. Etappen åtgärdsanalys har vi sammanfattat till en 

behovsanalys i förstudien där vi har kommit fram till vilken typ av stöd 

verksamheten skulle behöva för att bl.a. effektivisera affärsprocesserna. 

Etappen rapportering omfattar sammanställningen av hela förstudien med alla 

nämnda delar samt kravspecifikationen med funktionella krav och icke 

funktionella krav på ett affärssystem. 

 

När förstudien har bearbetats är det dags för nästa steg, valet av lämpligt 

affärssystem utifrån verksamhetens förstudie. Den andra delprocessen i vårt 

arbete som omfattar själva undersökningen och val av lämpliga affärssystem 

för Stockwine Group har delvis utförts med VFS-metodens fjärde 

arbetsområde, utveckling, som grundläggande metodik. Utvecklingsmodellen 

(se figur 2.3) består av faserna anskaffning, användning (och drift) samt 

besiktning. Anskaffningsfasen består i sin tur av etapperna val, anpassning 

samt införande och besiktningsfasen innefattar efterstudie och avveckling. 

Användning och drift är en egen fas utan speciella etapper.58 I det här arbetet 

har vi avgränsat oss till anskaffningsfasen och den första etappen i den, 

nämligen val. Vi har använt den etappen i VFS-metodens utvecklingsmodell 

som ett tillvägagångssätt för att välja lämpliga förslag på affärssystem för 

Stockwine Group AB. Förstudien med kravspecifikationen som utfördes i fasen 

dessförinnan, används nu som utgångspunkt för anskaffningsfasen och 

speciellt själva valet av affärssystem.  

 

Syftet med etappen val är att hitta ett affärssystem som effektiviserar 

verksamhetens affärsprocesser.  Det är i den här etappen man tar beslut om 

vilket affärssystem som lämpar sig bäst för verksamheten. Val etappen har varit 

som en beslutsprocess för oss där vi successivt har valt bort de affärssystem 

som antingen inte mött kraven från förstudien eller inte varit lämpliga utifrån 

andra faktorer, som t.ex. fel branschinriktning för systemet. I enlighet med VFS-

metoden delades valprocessen in i två olika arbetsmoment, nämligen 

översiktligt val och detaljerat val.59 I översiktliga valet har vi bedömt utbudet av 

29 olika befintliga affärssystem på marknaden och gjort den första utsållningen 

där vi direkt har kunnat se att systemet inte möter verksamhetens krav samt 

andra faktorer (mer om dessa i konstruktionskapitlet). Därefter återstod sex 

slutkandidater och vi utförde ett mer detaljerat val med en utvärdering av 

affärssystemen för att komma fram till lämpliga val för Stockwine Group. 

                                                        
58 Brandt, Peder., Carlsson, Rolf.& Nilsson, Anders G. (1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 108-109. 
59Brandt, Peder., Carlsson, Rolf.& Nilsson, Anders G.(1998) Välja och Förvalta Standardsystem. 

Studentlitteratur. Sida 112. 
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Grunden för utvärderingen, förutom informationen om affärssystemen vi hade 

från det översiktliga valet, låg i möten och intervjuer med leverantörer och 

konsultföretag som representerar de olika valda systemen. 

 

Figuren nedan är en illustrerad sammanfattning över delarna ur VFS-metoden 

som vi har använt i vårt arbete. Figuren kommer från föreläsningen, Val och 

implementation av affärssystem, med Dr. Gustaf Juell-Skielse men innehåller 

några små förändringar för att visa vårt exakta arbetssätt.60 

 

  
 Figur 3.1: Sambandet mellan förstudie och val. 

  

3.5.2 Request for Information 

En annan metod för val av lämpligt affärssystem och leverantör är RFI metoden 

som är utformad av BASDA, som har använts som komplement till etappen val 

i arbetsområdet utveckling i VFS-metoden. BASDA står för Business 

Application Software Developers Association och är en icke vinstdrivande 

självfinansierande organisation. BASDA representerar nästan 100 av världens 

ledande affärssystem med leverantörer och är en erkänd röst inom industrin.61 

 

RFI står för Request for Information och metoden går ut på att efter att man som 

konsult eller motsvarande person samlat in detaljerade krav från olika 

avdelningar på ett företag tas det mest väsentliga ut för att sammanställas i ett 

dokument, en så kallad "sammanfattning av specialiserade krav". Dokumentet 

skickas sedan ut till 6-10 leverantörer/konsultföretag för att se om deras system 

motsvarar de mest övergripande och väsentliga kraven. När företaget väl har 

utvärderat och sett över responsen från leverantörer kan en mer utförlig 

                                                        
60Dr. Juell-Skielse, Gustaf (2011) Val och implementation av affärssystem, föreläsning 5 SOA1 Stockholms 

Universitet/DSV, 2011-12-07.  
61http://www.basda.org/about-basda-35372.htm, Hämtad: 2012-07-01. 
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undersökning genomföras med en mer detaljerad kravspecifikation som 

underlag.62 

 

Vi har tagit till oss denna metod och använt delar ur den, beskrivna ovan, som 

varit väsentliga i båda delprocesserna av examensarbetet. Utifrån 

informationen från intervjuerna med anställda på Stockwine Group så har vi 

sammanställt företagets behov i en övergripande behovsanalys samt de mest 

väsentliga kraven utifrån affärsprocesserna i en kravspecifikation i första 

delprocessen. I andra delprocessen som syftar till själva undersökningen av 

lämpliga affärssystem och utvärderingen av dessa, har vi använt RFI metodens 

princip att sända den sammanfattade informationen, gällande Stockwine Group 

samt deras krav, till sex olika affärssystemleverantörer av dem 29 

leverantörerna vi tog ut i första skedet av undersökningen. Utifrån responsen 

av leverantörerna och utvärderingen av dessa samt utvärderingen av deras 

affärssystem har vi sedan sållat ut bland leverantörerna ännu en gång för att 

presentera passande alternativ för Stockwine Group.  

 

Principen gällande att skriva krav utifrån verksamhetens affärsprocesser, som 

beskrivits i den teoretiska referensramen, har använts vid utförandet av 

kravspecifikationen för Stockwine Group. Förutom de direkt uttalade kraven 

från de anställda under intervjuerna, har vi tagit fram krav med utgångspunkt i 

processkartorna (se bilagor B-E) över verksamheten som täcker varje 

affärsprocess som är i behov av IT-stöd. Detta medförde att Stockwine Groups 

mest väsentliga affärsprocesser fanns listade som krav i kravspecifikationen.  

3.6 Metod för utvärdering av affärssystem 
Tillvägagångssätten som vi har använt för utvärdering av affärssystemen har vi 

hämtat från föreläsningen, Val och implementation av affärssystem63 av Dr. Gustaf 

Juell-Skielse där vi hämtat idén om att skapa en matris och utvärdera 

affärssystemen utifrån olika kriterier samt poängsätta dem utifrån dessa 

kriterier. Vi har även använt tillvägagångsätt utifrån rapporten, ERP selection 

guide for small and mid-market businesses, framtagen av ett tyskt företag vid namn 

Abas Software AG som har som kärnverksamhet att utveckla just 

affärssystem.64 I rapporten beskrivs flera viktiga delar att ta hänsyn till vid valet 

av ett affärssystem samt en guide med checklista att gå efter under 

valprocessen. Det som vi främst har tittat på är fasen om utvärdering, TCO 

evaluation for ERP systems over 5 years, som är baserad på TCO-metoden (Total 

                                                        
62BASDA. (2007) Selecting a Business System.Sida 5. Hämtad: 2012-07-01. 
63 Dr. Juell-Skielse, Gustaf. (2011) Val och implementation av affärssystem, föreläsning 5 SOA1 Stockholms 

Universitet/DSV. 2011-12-07. 
64http://www.abas-software.com/en/about-abas/company.htm, Hämtad: 2012-08-15. 



Undersökning avaffärssystem  3 Metod 

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

Shamelia Karkane, Waad Sedki 

 

  25 

Cost of Ownership) där TCO delen används för att hjälpa till att bestämma 

direkta och indirekta kostnader av ett system utifrån olika kriterier.65 Vi har 

dock inte kunnat utvärdera systemen och jämföra dem med varandra utifrån 

totala ägandekostnaderna då vi inte har kunnat få alla dem exakta kostnaderna 

för systemen från återförsäljarna (detta sker vid en offertbegäran och 

upphandling) men det är också ett helt arbete i sig självt att utföra en sådan 

analys. Vi har dock med ett kriterium som behandlar kostnadsaspekten på ett 

övergripande plan. Det vi däremot har använt är strukturen för utvärderingen 

av systemen som beskrivs och visas i rapporten. Med struktur syftar vi på 

utvärderingskriterierna och att systemen har utvärderats utifrån själva systemet 

i sig med bl.a. funktionalitet samt IT-lösning, men även utifrån 

systemleverantören. 

                                                        
65Abas Software.ERP selection guide for small and mid-market business. Hämtad: 2012-08-15. 
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4   Konstruktion  
 I detta kapitel visar vi samt beskriver mer ingående hur vi har gått tillväga med 

arbetet. Som nämnts tidigare i rapporten, har vi skilt mellan två stora 

delprocesser under arbetets gång. Första delen avser förstudiearbetet med bl.a. 

kartläggning av Stockwine Groups verksamhet och utformning av 

kravspecifikationen. Arbetets andra delprocess utgörs av själva 

marknadsundersökningen av affärssystem för mindre företag samt 

utvärderingen av våra valda affärssystemkandidater. I det här kapitlet redogör 

vi alltså för hur alla separata delar i förstudien har konstruerats samt hur 

undersökningen av affärssystem har skett och till slut hur utvärderingen av 

systemen har utförts. Samtliga modeller och beskrivningar som utgör 

förstudien finns med som bilagor.  

4.1 Förstudie 
Förstudiearbetet utgjorde den första delen av arbetsprocessen. Målet med 

förstudien var att få en sådan korrekt avspegling som möjligt av Stockwine 

Groups verksamhet. Vi visste att Stockwine Group var i behov av ett 

affärssystem, eftersom att vi fått i uppdrag att hitta lämpliga sådana, men för 

att säkerställa detta var vi tvungna att identifiera problemen som finns i nuläget 

för att sedan använda dessa som underlag när vi skulle hitta alternativa 

lösningar. Förstudien består av följande delar: 

 

 Domänbeskrivning 

 Processkartor 

 Kartläggning av behovet 

 Use Case diagram 

 Use Case beskrivningar 

 Kravspecifikation 

 

För att framställa förstudien krävdes mycket information om verksamheten, så 

som vilka deras huvudprocesser var och hur dessa såg ut samt annan viktig 

information som t.ex. externa samarbetspartners och hur dessa var relaterade. 

Det första vi gjorde var att intervjua anställda på Stockwine Group från varje 

avdelning för att täcka varje affärsområde och få information om hela den 

dagliga verksamheten. Intervjuerna, som också spelades in, var av 

ostrukturerad form så den intervjuade fick väldigt mycket plats att berätta om 

sitt arbete samt uttrycka krav på ett framtida affärssystem. Efter att vi intervjuat 

alla inom respektive arbetsområde, gick vi igenom inspelningarna och 

anteckningarna för att sammanställa en övergripande men heltäckande 

verksamhetsbeskrivning, en så kallad domänbeskrivning (Se bilaga A). I 
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domänbeskrivningen finns alla huvudprocesser beskrivna, som t.ex. 

försäljningsprocess och inköpsprocess. För att säkerställa att vi skrivit en 

domänbeskrivning som faktiskt speglade verksamheten, eftersom att den skulle 

utgöra grunden för nästa steg i förstudien, fick företaget godkänna och validera 

den innan vi började med att modellera upp verksamhetsprocesserna i 

processkartor, så kallad processkartläggning. 

4.1.1 Processkartläggning 

Förutom domänbeskrivningen, som beskriver verksamhetens processer i 

textuell form, ville vi visa hur dessa faktiskt ser ut på ett enklare och mer 

konkret sätt.  Det bästa sättet att beskriva affärsprocesserna på är att rita kartor 

över dessa. Som vi nämnt tidigare i kapitel 2 är en fördel med 

processkartläggning att man på ett enkelt sätt kan förklara hur en organisations 

olika delar är relaterade till varandra och se hur de samverkar för att skapa 

värde för kunden. 

 

Processkartorna är uppbyggda enligt modelleringsspråket BPMN och ritade i 

programmet Microsoft Visio. Diagrammen är konstruerade utifrån bestämda 

grafiska element inom BPMN som representerar olika delar i en process.  

 

Språket utgörs av fyra olika element kategorier:  

- Flödesobjekt 

- Anslutningsobjekt  

- Partitioner  

- Artefakter 

Huvudelementen tillhör kategorin flödesobjekt och består av:  

- Händelseobjekt (cirkelformade) 

- Aktivitetsobjekt (rektangulärformade) 

- Förmedlingsnoder (pilar) 

 

Alla processkartor är baserade på verksamhetens domänbeskrivning och visar 

företagets nuvarande affärsaktiviteter i sammanhängande arbetsflöden. Vi 

modellerade upp fyra processkartor (se bilagor B-E). Två av dessa kartor visar 

Stockwine Groups två dotterbolags, Gullberg by Stockwine AB (bilaga B) och 

Stockholm Wine Importers AB (bilaga E), övergripande verksamhet. De två 

andra kartorna är utökningsmodeller av Gullberg by Stockwines 

försäljningsprocess (bilaga C) och inköpsprocess (bilaga D). Vi valde att utöka 

just dessa processer eftersom att det är sådana centrala affärsprocesser och som 

verksamheten i grund och botten bygger på. 
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Figur 4.1 är ett exempel på hur processkartorna är utformade, det är en 

processkarta över Gullberg by Stockwine ABs övergripande verksamhet. 

Modellen är uppdelad i två olika partitioner, pooler, Central Office som 

representerar företagets kontor och Lagena Distribution AB som är deras 

logistikpartner och lagerhållare. På detta sett får man en övergripande bild över 

hur dem är relaterades till varandra. Modellen visar även vilken typ av 

informationsutbyte som sker och vid vilka aktiviteter informationsutbytet 

inträffar. Huvudkontoret, Central Office, är i sin tur uppdelad i tre olika 

partitioner: ekonomiavdelning, försäljningsavdelning samt inköpsavdelning. 

Dessa bildar en övergripande modell över verksamhetens mest väsentliga 

delar, och vad som i slutändan skapar affärsnytta. Varje enskild processkarta 

beskrivs mer ingående i förstudien. Vi har även diskuterat vissa av 

processernas förbättringsmöjligheter som skulle uppstå med ett framtida 

affärssystem. 

 

 
Figur 4.1: Processkarta för Gullberg by Stockwine AB. 

 

4.1.2 Use Case Diagram och Use Case Beskrivningar 

För att sammanfatta de mest väsentliga funktionerna som ett affärssystem skall 

hantera har vi utformat ett Use Case diagram, användarfallsdiagram på 

svenska. Diagrammet (se bilaga F) är som sagt en övergripande bild över de 

centrala funktionerna som ett framtida affärssystem skall kunna stödja 
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Stockwine Groups verksamhet på. Det är en väldigt lättförståelig modell som är 

uppbyggd enligt UML standard och består av elva användarfall som visas i 

ovalformade cirklar. Dessa är kopplade till en eller flera aktörer. Aktörerna 

presenteras här som Stockwine Group, Lagena, kund och Systembolaget 

(Systembolaget är också en kund, men hanteringen sker på annorlunda sett och 

är därför en egen aktör). Dessa funktioner är valda då vi anser att dessa 

möjliggör optimering av Stockwine Groups affärsprocesser. Användarfallen har 

alla hög prioritet, vilket innebär att ett system skall stödja dessa funktioner för 

att motsvara verksamhetens behov samt krav. 

 

Use Case diagrammet säger inte så mycket i sig självt, det har mer handlat om 

att presenterar själva användarfallen samt de inblandade aktörerna, därför 

behövdes det kompletterad information för att optimera kartläggningen av 

Stockwine Groups IT-behov. Use Case diagrammet gjordes mer fullständig 

med tillhörande beskrivningar, så kallade Use Case beskrivningar, 

användarfallsbeskrivningar på svenska. Dessa har vi utformat för att förklara 

och specificera användarfallen samt funktionerna på en mer detaljerad nivå. 

 

Vi specificerade nio av de elva användarfallen som finns med i Use Case UML 

diagrammet. De två som inte finns med, bokför affärshändelse samt fakturera kund, 

är sådana funktioner som vi tror kommer bestå av en knapptryckning i ett 

system. Därför krävs det ingen detaljerad beskrivning för de användarfallen. 

Varje enskild användarfallsbeskrivning redovisades i en egen tabell (se bilagor 

G-O) som innehåller mål, utlösare (trigger), förutsättningar för användarfallet, 

huvudscenario, eventuellt alternativ scenario, undantagsscenario, tillstånd efter 

användarfall samt mening med användarfallet. Vi har använt en tabellstruktur 

för beskrivningarna som är utformad av en professor vid King Saudi University 

inom data- och systemvetenskap.66 Vi valde den modellen eftersom att den är 

väldigt tydlig, välstrukturerad och kunde välja delarna som passade vårt syfte 

med beskrivningarna, dvs. på en detaljerad nivå visa hur funktioner i ett 

system skulle kunna fungera och med inblandade aktörer.  

4.1.3 Kartläggning av behov och kravspecifikation 

Utifrån processkartläggningen och alla intervjuerna med Stockwine Groups 

anställda har vi kartlagt verksamhetens behov samt krav och konstruerat dessa 

i en kravspecifikation som vi har namngett SWG-system. Förutom de direkt 

uttalade kraven på ett affärssystem som nämndes under intervjuerna, har vi 

kommit fram till krav utifrån affärsprocesserna vi har kartlagt. Utifrån samtal 

med Professor Jelena Zdravkovic, på institutet för data- och systemvetenskap 

                                                        
66Assassa, Ghazy M.R. http://faculty.ksu.edu.sa/ghazy/CSC342_Tools/Use%20Case%202-

Columns%20Template%20w%20UCP.pdf King Saudi University.Hämtad: 2012-05-10. 
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på Stockholms Universitet, samt föreläsningar av henne har vi listat krav 

utifrån aktiviteterna i varje process. Varje aktivitet finns alltså motsvarat som ett 

krav i kravspecifikationen vilket innebär att vi har arbetat med att stämma av 

processkartorna och kravspecifikationen mot varandra. 

 

Kravspecifikationen innehåller alltså kraven på ett affärssystem för Stockwine 

Group. Kraven är uppdelade i olika funktionsområden som t.ex. inköp, 

försäljning, lager och ekonomi. Kravspecifikationen innehåller både 

funktionella samt icke funktionella krav och varje krav är av olika prioritet.  

Den kravspecifikation som vi har utformat är en grundläggande sådan, dvs. 

väldigt generell och på övergripande nivå, och saknar därmed detaljerade delar 

som bör byggas på. Kravspecifikationen tar inte upp detaljerad design och 

designrestriktioner, användardokumentation och hjälpsystem, upphovsrätt 

eller regler. Vi har under konstruktionen av kravspecifikationen även utfört 

kontroller av den som exempelvis redundanskontroll, om krav överlappar 

varandra, och spårbarhetskontroll, dvs. om kraven går att följa. 

 

För att försäkra oss om att kravspecifikationen speglade Stockwine Groups krav 

och önskemål gällande ett framtida affärssystem, utfördes en enkel validering 

av kraven. Vår handledare på Stockwine Group, Elisabet Ström, fick granska 

kravspecifikationen och godkänna kraven samt upplägget av dessa innan vi 

gick vidare med det fortsatta arbetet. Kravspecifikationen låg sedan som 

underlag för ett samlingsdokument som vi skickade ut till konsultföretagen och 

systemleverantörerna vid undersökningen. Samlingsdokumentet som vi kallar 

”sammanfattning av behov och krav för Stockwine Group AB” består av hela 

förstudiearbetet och följande dokument: domänbeskrivningen (se bilaga A), 

processkartorna (se bilagor B-E), Use Case diagram (se bilaga F), 

användarfallsdiagram (se bilagor G-O) samt kravspecifikationen (se bilaga R). 
 

4.2 Undersökning av affärssystem 
Efter förstudien började arbetets andra delprocess, undersökning av lämpliga 

affärssystem för Stockwine Group samt utvärdering av valda system. 

Undersökningen konstruerades på så sätt att vi först sökte efter alla 

affärssystem som riktar sig mot små och medelstora företag. Vi hittade 29 

affärssystem som vi började söka information om. Utifrån den informationen 

utformade vi en matris (se bilaga S) i Microsoft Office Excel som bestod av sex 

olika informationsaspekter: branschinriktning, moduler, antal år på 

marknaden, användarvänlighet, antal kunder/marknadsandel samt referenser. 

För var och en av dessa 29 system letade vi information som skulle täcka 

aspekterna och utgöra själva matrisen. Vi samlade in information genom 
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systemdokumentationer som vi fick skickade av leverantörerna efter att vi 

kontaktade dem via mail, samt genom informationshämtning från deras 

respektive webbsidor.  

 

När vi hade utformat matriserna kunde vi utföra första utgallringen. Den 

gjordes utifrån aspekterna branschinriktning och moduler, dvs. vilken typ 

funktionalitet samt affärsområden systemet täcker. Alla affärssystem som 

riktade sig mot specifika branscher (som inte matchade Stockwine Groups 

område) och alltså inte var branschoberoende sållades bort. Andra system som 

också valdes bort var sådana som enbart bestod av ekonomi moduler med 

fakturering- och bokföringsfunktionalitet. Efter första utsållningen återstod 10 

affärssystem. Två av dessa, Microsoft Dynamics NAV och SAP Business One, 

valdes bort på grund av deras storlek samt att vi ansåg att det fanns likvärdiga 

alternativ för Stockwine Groups verksamhet med bättre kostnader. Ett annat 

system, Specter Business Management valdes också bort p.g.a. att 

systemleverantören inte hade många års erfarenhet på marknaden. 

 

Slutkandidaterna inför utvärderingsprocessen var 7 affärssystem (se bilaga T) 

men en av dessa, Fortnox, valdes bort på grund av att leverantören själv inte 

ansåg att systemet var lämpligt för Stockwine Groups verksamhet utifrån det 

samlingsdokumentet, sammanfattning av behov och krav för Stockwine Group AB, 

som vi skickade till leverantörerna. 

 

4.3 Utvärdering och val av slutkandidater  
En väsentlig del av arbetet med att välja lämpliga affärssystem för Stockwine 

Group har varit att utvärdera dessa. Från det översiktliga valet, som beskrivs 

under avsnittet om VFS-metoden i kapitel 3, tog vi ut sex kandidater där ett 

mer detaljerat val utfördes för att ta ut slutkandidaterna för rekommendationen 

till Stockwine Group. I det detaljerade valet gjorde vi en utvärdering av dessa 

system. Utvärderingen gjordes utifrån information vi själva samlat in genom 

systemdokumentation och utifrån informationen vi fått under möten och 

systempresentationer med konsultföretagen och återförsäljarna av dem utvalda 

systemen. Utvärderingen har resulterat i en betygsmatris av de valda 

affärssystemen baserat på kriterierna: funktionella krav, icke funktionella krav, 

leverantörsbedömning, teknisk lösning, referenser och ekonomi/kostnad. 

Kriterierna har vi hämtat från föreläsningen, Val och implementation av 

affärssystem, som hölls av Dr. Gustaf Juell-Skielse (2011). Dessa ansåg vi vara 

lämpliga kriterier och i samråd med vår handledare på Stockwine Group 

bestämde vi oss för att använda dessa.  
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Nedan under avsnittet bedömningsgrunder förklarar vi på vilka grunder vi har 

bedömt kriterierna och under avsnittet poängsättning beskrivs värderingen av 

kriterierna som har gjorts utifrån poängskalan 1-5. Slutligen har en viktning av 

kriterierna skett där de har prioriterats utifrån vikten av kriteriet i sig. 

Resultatet av utvärderingen presenteras i kapitel 5. 

 

4.3.1 Bedömningsgrunder 

Kriterium 1: Funktionella krav 

Bedömning av kriteriet funktionella krav har gjorts genom avstämning med de 

funktionella kraven i kravspecifikationen SWG-System (se bilaga R). Eftersom 

de flesta standardsystem som finns på marknaden idag täcker till stor del all 

grundläggande funktionalitet har några få men viktiga systemkrav valts ut som 

inte är standardfunktioner. Utvärderingen är baserad på dessa utvalda 

systemkrav. 

 

Kriterium 2: Icke funktionella krav 

Bedömning av kriteriet icke funktionella krav har gjorts genom avstämning 

med de icke funktionella kraven i kravspecifikationen SWG-System (se bilaga 

R). 

 

Kriterium 3: Leverantörsbedömning 

Leverantörsbedömningen är baserad på personligt intryck och bemötande av 

leverantörerna under möten men även kontakten som skett via e-post och 

telefon. Hänsyn har tagits till antal år leverantören funnits på marknaden, 

framtidsutsikt samt antal kunder och marknadsandel. Supporten till kund har 

också tagits hänsyn till i leverantörsbedömningen där värde har satts på 

systemleverantörer med god och tillgänglig support. Information om supporten 

inhämtades bl.a. under möten med systemleverantörerna samt recensioner som 

funnits på nätet. 

 

Kriterium 4: Teknisk lösning 

Bedömning av teknisk lösning är baserad på hur den tekniska arkitekturen är 

uppbyggd, renodlad webbaserad lösning (SaaS), ASP-tjänst lösning eller en in-

house client-server lösning.  

 

Kriterium 5: Referenser 

Bedömning av referenser var svår att utföra. I första hand på grund av dess 

subjektiva karaktär. Bedömning har varit huruvida referensföretagen är 

verksamma i samma typ av bransch och om referensföretagen är kända på 

marknaden och allmänt trovärdiga. 



Undersökning avaffärssystem  4 Konstruktion 

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

Shamelia Karkane, Waad Sedki 

 

  33 

 

Kriterium 6: Ekonomi/ kostnad 

En grov kostnadsberäkning över en 5 års period har gjorts baserad på den 

prisinformation som hämtats från leverantörerna. Eftersom kostnaderna är 

grovt beräknade är dessa inga absoluta siffror utan en ungefärlig summa. 

Diverse kostnader för bl.a. konsultjobb tillkommer normalt. Dessa kan variera 

och vara av typen utbildning/support-, drift-, underhålls- och 

utvecklingskostnader, beroende på om anpassningar krävs, typ av teknisk 

lösning samt framtida behov och är svåra att beräkna på förhand. 

4.3.2 Poängsättning 

Systemen har värderats genom poängsättning enligt följande skala:  

1 = Bäst; 5 = Sämst 

 

Kriterium 1: Funktionella krav 

Baserat på hur många funktionella krav som systemen kan uppfylla har poäng 

tilldelats systemen, där en 1:a innebär att i princip samtliga krav kan uppfyllas 

och en 5:a innebär att systemet inte kan uppfylla tillräckligt många funktionella 

krav. 

 

Kriterium 2: Icke funktionella krav 

Baserat på hur många icke funktionella krav som systemen kan uppfylla har 

poäng tilldelats systemen, där en 1:a innebär att i princip samtliga krav kan 

uppfyllas en 5:a innebär att systemet inte kan uppfylla tillräckligt många icke 

funktionella krav. 

 

Kriterium 3: Teknisk lösning 

Webbaserad SaaS lösning = 1 

ASP-Tjänst lösning  = 2 

Client-Server Lösning = 3 

 

Under kriteriet teknisk lösning har poängsättning och bedömning gjorts enligt 

följande: 

 

Renodlade webbaserade SaaS (Software as a Service) lösningar har värderats 

som de bästa lösningarna för Stockwine Group. Åtkomst till systemet fås via 

medarbetarnas PC eller smartphones och Internet uppkoppling samt 

inloggning på systemleverantörens webbsida. Detta innebär att inga fysiska 

maskiner behöver införskaffas och drift samt underhåll sköts externt av 

systemleverantören. Implementeringstiden är relativt kort. Andra fördelar är 

den flexibilitet som fås med ett affärssystem som molntjänst. Arkitekturen för 
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denna typ av affärssystem är uppbyggda på öppna standarder och medför 

flexibla och utbyggnadsbara affärssystem. Ur ett framtidsperspektiv är fördelen 

att utvecklingen av molntjänster går i rasande framfart vilket ger företag som 

använder sig av affärssystem som molntjänst möjligheten att vara först ute med 

det senaste utan att först behöva göra researcharbete på vad verksamheten 

behöver. 

 

De affärssystemleverantörer som erbjuder tillgång till affärssystemet med hjälp 

av ASP-tjänst (Application Service Provider) har värderats som bättre än en 

client-server lösning internt. Detta p.g.a. att drift och underhåll av systemet 

sköts externt av systemleverantören. ASP-tjänsten möjliggör åtkomst till 

affärssystemet för användaren genom fjärranslutning via webben men saknar 

flexibiliteten som affärssystem som molntjänst medför. 

  

In-house client-server lösningen har bedömts som mindre bra jämfört med de 

andra två tidigare nämnda lösningarna, av den anledningen att drift och 

underhåll av systemet kommer skötas internt då systemleverantörerna inte 

erbjuder drift och underhåll av systemet. Detta innebär även investering i ny 

hårdvara, uppgraderingar och mjukvarulicenser. Stockwine Group har idag 

inte tid och resurser för att sköta drift och underhåll hemma. 

 

Kriterium 4: Leverantörsbedömning 

Poängsättningen har varit baserad på god support, trevligt bemötande, 

tillgänglighet, marknadsandel och antal kunder samt god framtidsutsikt där en 

1:a innebär att samtliga punkter är uppfyllda och lägre rankning innebär 

ouppfyllda punkter. 

 

Kriterium 5: Ekonomi/Kostnad 

Under ekonomi/kostnad har systemen fått poäng i kostnadsordning där 5:a för 

högsta kostnad och 1:a för lägsta kostnad. 

 

Kriterium 6: Referenser 

Poängsättningen på referenserna har varit relativt lika för de aktuella 

affärssystemleverantörerna på grund av att de flesta referenser anses vara 

pålitliga. De affärssystemleverantörer som har flera på marknaden kända 

referensföretag har poängsatts med en 3:a enligt skalan 1-5, där 1= bäst och 5= 

sämst. Det som övervägt är den bransch referensföretagen är verksamma i. 

Exempelvis har Visma Professional Business Solution har poängsatts med en 

1:a där referensföretagen nästan uteslutande är handelsföretag inom vin och 

sprit och Netsuite har poängsatts med en 2:a på grund av att referensföretag 

inom vinbranschen finns representerade. 
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 4.3.3 Viktning av kriterier 

Helhet   1 

Funktionella krav   2 

Icke funktionella krav  2 

Leverantörsbedömning  3 

Teknisk lösning  3 

Referenser  4 

Ekonomi/kostnad  5 

 

Helhetsbilden har viktats högst och kriterierna funktionella och icke 

funktionella krav är därefter av störst vikt eftersom dem är mest relevanta när 

det kommer till att stödja och effektivisera verksamhetens dagliga 

arbetsprocesser. Kriterium leverantörsbedömning och teknisk lösning har 

viktats lägre än kriterium för de funktionella och icke funktionella kraven. 

Referenser har viktats näst lägst eftersom ingen kontakt har tagits med 

referensföretagen utan bedömningen är enbart gjord på vilken bransch de är 

verksamma i samt trovärdighet. Den kostnadsberäkning som gjorts är som 

tidigare nämnts en ungefärlig beräkning. Med detta i åtanke samt att Stockwine 

Group under arbetets gång inte uttalat något krav på kostnadsnivå har detta 

kriterium viktats lägst. 
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5  Resultat 
Utifrån frågeställningarna under avsnittet problemformulering som vi arbetade 

med kom vi fram till ett resultat. Frågorna vi ställde var följande: 

 

 Hur går man tillväga, som småföretagare, vid valet av ett affärssystem 

för sin verksamhet? 

 Vilka affärssystemlösningar för mindre företag finns det idag på den 

svenska marknaden? 

 

Första frågan resulterade i att vi inte fann några direkta samt erkända 

tillvägagångssätt som används när man väljer ett affärssystem för små företag. Vi 

har kommit fram till, främst utifrån information från våra möten hos 

konsultföretagen, att alla dessa leverantörer använder sig av egna utvecklade 

metoder vid ett uppdrag som det vi har genomfört för Stockwine Group. 

Givetvis finns det likheter i tillvägagångssätten, för att nämna ett exempel på 

detta utför alla konsultföretag en typ av förstudie. Skillnaderna ligger då snarare 

i förstudiens innehåll och utformning. Det vi istället fick stor förståelse för 

utifrån resultatet är betydelsen av affärssystemleverantören och inte enbart att 

själva affärssystemet som programvara ska stödja verksamhetens behov. Alla 

leverantörer arbetar på olika sätt, det handlar därför också om att finna en 

lämplig leverantör som passar ens verksamhet och som kan leva upp till 

verksamhetens framtida behov.  

 

Eftersom studien inte resulterade i att vi fann något exakt tillvägagångssätt, även 

erkänd inom branschen, använde vi delar eller koncept från diverse metoder. 

Grunden för arbetet låg i VFS-metoden där vi plockade ut delarna och 

arbetsetapperna som var lämpliga för det som skulle åstadkommas. 

 

Arbetsuppdraget från Stockwine Group har resulterat i två konkreta delar. Den 

ena delen är förstudien som är ett resultat från den första delprocessen. 

Förstudiens slutversion består av en domänbeskrivning för Stockwine Groups 

verksamhet(se bilaga A) som därefter resulterade i fyra processkartor varav två 

av dessa beskriver de två dotterbolagens övergripande verksamhet (se bilagor B-

E). De två andra processkartorna redogör mer detaljerat för verksamhetens 

inköpsprocess respektive försäljningsprocess. Utifrån processkartläggningen 

kunde behovet konstateras vilket resulterade, tillsammans med det insamlade 

intervjumaterialet, i en grundläggande kravspecifikation som namngetts SWG-

System. Med referens till vissa av kraven i kravspecifikationen utformades nio 

användarfallsbeskrivningar (se bilagor G-O) av framtida funktionalitet i 

systemet. 
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Marknadsföring samt leverantörs- och kundrelationer är centrala delar av 

Stockwine Groups verksamhet. Företaget är främst i behov av ett IT-stöd för att 

vårda sina kundrelationer samt leverantörsrelationer men behovet ligger även i 

ett IT-stöd som möjliggör framtagandet av ackurat statistik, analys av statistiken 

och därmed beslutsunderlag. Baserat på förstudien ser vi att Stockwine Group är 

i behov av IT-stöd i form av: SRM, CRM, BI-verktyg för analys samt 

systemintegration av all delar och webbtjänster. 

 

Den andra frågeställningen ledde till utformningen av marknadsundersökningen 

gällande befintliga affärssystem för små företag. Undersökningen resulterade i 

en matris med information om 29 olika affärssystem utifrån förvalda aspekter. 

Med hänsyn till undersökningen valdes sex affärssystem som gick vidare till 

nästa etapp, nämligen utvärderingen. 

 

Baserat på utvärderingen (se figur 5.1) som utförts av de sex affärssystemen har 

två affärssystem visat sig vara mest lämpliga för Stockwine Groups verksamhet. 

Dessa två affärssystem är System 4. Netsuite och System 5. Visma Professional 

Busines Solution som har fått bäst värdering på helhet. Näst bästa alternativen är 

enligt utvärderingen, System 3. Jeeves Selected och System 6. Pyramid Business 

Studio som har värderats lika. Dessa fyra system är relativt olika eftersom de alla 

har sina egna styrkor, men samtidigt mycket lika på så sätt att de alla fyra 

kvalificerats som lämpliga kandidater för stödjandet av Stockwine Groups 

dagliga verksamhetsprocesser. Nedan följer matrisen med 

utvärderingsresultaten. 
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Figur 5.1: Utvärderingsmatris. 

 

Netsuite har styrkan i flexibilitet och utbyggnadsbarhet medan Visma 

Professional Business Solutions styrka är att det är skräddarsytt specifikt för 

arbetsprocesser inom vin- och spritbranschen. Både Jeeves Selected och Pyramid 

Business Studio har rik funktionalitet och är användarvänliga. 

 

Enligt utvärderingen av de sex kandidaterna är System 2. FDT Avance minst 

lämpligt systemstöd för Stockwine Group, i första hand på grund av att systemet 

innehar mindre affärskritisk funktionalitet jämfört med de andra affärssystemen. 

Vidare har bedömningen av leverantören varit lägre. System 1. 24SevenOffice 

värderades som bättre än FDT Avance då systemet innehar mer affärskritisk 

funktionalitet och att plattformen är webbaserad vilket medför 

utbyggnadsbarhet. I sin helhet har dessa två system inte utvärderats som 

lämpliga för Stockwine Groups verksamhet. Utvärderingen har resulterat i 

följande tre förslag på affärssystem för Stockwine Group AB: 

 

Förslag 1.  Netsuite 

Netsuite är ett mycket flexibelt affärssystem som Stockwine Group kan utvecklas 

och växa i. Affärssystemet består av en rik funktionalitet som går att anpassas 

efter specifika behov utan att koda, istället genom att klicka då systemet till stor 

del har ett grafiskt gränssnitt. Detta med hjälp av Netsuites egna verktygslåda 

(Developerstools) som är ett inbyggt ramverk för anpassningar och tillägg. Styrkan 

ligger här i Netsuite plattformen bestående av tre lager. Dessa tre lager är 

toppskiktet bestående av verktygslådan Developerstools, Applications lagret 

bestående av Ecommerce, financials, CRM och tredje lagret Infrastructure som 

möjliggör integrationer på smidigt sätt. Användargränssnittet är modernt och 

dessutom användarvänligt där användaren har möjlighet att själv välja hur den 

egna startsidan skall se ut med bl.a. portlets för nyckeltal och statistik. Netsuite 

är ett webbaserat (SaaS) affärssystem, vilket innebär att drift och underhåll sköts 

externt och tillgången till affärssystemet fås för en månadskostnad. 

 
Förslag 2. Visma Professional Business Solution 

Visma Professional Business Solution är en komplett skräddarsydd lösning för 

verksamheter inom den svenska vin- och spritbranschen. Affärssystemet täcker 

all den affärskritiska funktionalitet som är av värde för stödjandet av de dagliga 

arbetsprocesserna. Flera svenska företag inom denna bransch använder sig av 

denna lösning. Tillgången till affärssystemet sker via ASP-tjänst vilket möjliggör 

att drift och underhåll sköts externt och för en månadskostnad. Plattformen är 

däremot inte flexibel på så sätt att anpassningar och utbyggnad kan utföras. 

Vidare är användarvänligheten inte heller så god. 
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Förslag 3. Jeeves Selected/ Pyramid Business Studio 

Även om Jeeves Selected och Pyramid Business Studio har värderats som näst 

bästa alternativen bör man inte förbise att de värderats som lämpliga för 

verksamheten. Båda systemen har som tidigare nämnts värderats lika med både 

rik funktionalitet, god leverantörsbedömning och bra användarvänlighet. 
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6  Diskussion 
Vi har med det utförda arbetet försett Stockwine Group med information om 

vilka affärssystem som finns på den svenska marknaden samt utvärderat vilka 

av dessa som lämpar sig för deras verksamhet. I och med detta arbete har vi även 

delat med oss till dem ett utomstående perspektiv vilket har varit ett av 

Stockwine Groups tidiga önskemål, att få en utomstående och relativ objektiv 

bild av vilket eller vilka affärssystem som lämpar sig för deras verksamhet. I och 

med detta och under arbetets gång uppstod en tanke kring objektivitet och hur 

långt denna objektivitet sträcker sig i en sådan här utvärdering. Hur långt man 

kan behålla objektiviteten är en svår fråga och vi anser att det är ett intressant 

ämne att söka svar på genom vidare studier. 

 

Ett utvärderingsarbete av vilket affärssystem som är mest lämpligt för en 

verksamhet består av många delar som bör tas hänsyn till. Först måste en 

förstudie utföras för att finna och konkretisera behoven. Tillförlitligheten på 

resultatet av förstudien innebär risker som är relaterade till om sanningsenlig 

information har erhållits och om än viktigare tolkningen av informationen men 

även om informationen som erhållits sedan har värderats på ett korrekt sätt. 

 

Efter kartläggning av verksamheten och utförd behovsanalys har en 

marknadsundersökning gjorts av befintliga affärssystem på den svenska 

marknaden. Marknadsundersökningen har i sin tur lett till urval av vilka objekt 

som skall komma att värderas i utvärderingen. Detta har medfört att 

utvärderingsresultatet har varit beroende av vilka objekt, i detta fall vilka 

affärssystem, som valts att utvärderas. Med detta menar vi att möjlighet finns att 

ett lämpligt affärssystem kan av olika skäl missats att tas med i utvärderingen. 

 

Valet av aspekter samt kriterier och om dessa kriterier är objektiva eller 

subjektiva är också en bidragande faktor till vilket resultat man erhåller. Ett 

resultat på ett subjektivt kriterium kan exempelvis variera starkt beroende på 

vem eller vilka som utfört bedömningen. Allt detta innebär att resultatet av 

utvärderingen i sig är en kombination av utgångspunkten i behovet, vilka objekt 

som tagits med i utvärderingen, vilka aspekter och kriterier man utgått ifrån och 

på vilka grunder dessa har värderats och viktats samt kvaliteten på 

informationen på vilken utvärderingen är baserad på. 

 

Värt att nämna är att delar i utvärderingen har bestått av antaganden. 

Exempelvis har det antagits att kostnad inte prioriterats. Vid utfall där Stockwine 

Group överväger ett billigare alternativ, kan förslag tre vara av vikt vilket också 
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är en av anledningarna till att vi ger rekommendationen att inte förbise dessa 

alternativ.  

 

Vår objektiva rekommendation till Stockwine Group är ett första steg där de bör 

titta närmare på alla fyra systemen som har kvalificerats som lämpliga. Därefter 

avgöra vad som eftersträvas med affärssystemet dvs. baserat på en egen intern 

verksamhetsvärdering avgöra vad som är av vikt och vilket affärssystem som 

passar dem bäst. Vi anser att de bör utnyttja möjligheten till gratis ”demo” för att 

få känsla för de olika affärssystemen. Vi rekommenderar även att begära 

referenser. Vidare bör en total ägandekostnadsanalys (TCO) utföras och baserat 

på all information avgöra vilket affärssystem som lämpar sig bäst. 

  

Vår personliga rekommendation är förslag nummer 1, Netsuite, men anser att de 

inte bör utesluta något system förrän de själva först överväger vad de anser är av 

vikt för verksamheten. Vår utvärdering har i vissa delar varit subjektiv, 

exempelvis har en del av leverantörsbedömningen byggt på personligt intryck av 

leverantörerna och deras bemötande, här har vi självklart haft Stockwine Group i 

tanken och utgått från vad som är bäst för dem när vi gjort vår bedömning. Vi 

tror att Stockwine Group själva är experter på sin egen verksamhet därför bör 

man inte negligera deras förmåga att veta vad som är viktigast för verksamheten. 

En kombination av bådas perspektiv anser vi vara det bästa. 

 

Efter utvärdering och efter att verksamheten gjort sitt val av affärssystem finns 

det risker med anskaffning av affärssystem som inte går att komma ifrån. Att 

införskaffa och införa ett affärssystem innebär risker även om utvärdering gjorts 

på ett tillförlitligt och tillfredställande sätt. En sådan risk kan t.ex. vara att 

företaget och dess arbetare inte lyckas ta till sig affärssystemet på ett gynnsamt 

sätt så att verksamheten drar nytta av alla fördelar som kan fås med 

affärssystemet. Detta ligger i och för sig utanför detta arbete och är risker som 

medföljer implementations- och förvaltningsstegen men vi anser det ändå vara 

värt att nämna för Stockwine Group. Detta för att göra dem införstådda att deras 

förståelse för, inställning till och förmåga att ta till sig och integrera 

affärssystemet i den dagliga verksamheten är kritisk för en fördelaktig 

affärssystemanskaffning. Det är också av denna anledning som 

användarvänligheten och supporten tagits hänsyn till i utvärderingen. 

 

Under arbetets gång har vi upptäckt att det idag inte finns, förutom VFS, några 

erkända metoder på hur man går tillväga vid val av affärssystem. När det 

kommer till den del av tillvägagångssättet som faller in på förstudien har vi 

funnit att affärssystemleverantörer och konsultbolag har interna metoder för 

kartläggning av verksamheten för att finna behov och krav och vi anser det vara 



Undersökning avaffärssystem  6 Diskussion 

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

Shamelia Karkane, Waad Sedki 

 

  42 

av intresse att titta närmare på hur dessa metoder ser ut bl.a. likheter samt 

skillnader mellan dessa metoder. Här får man inte förväxla dessa metoder med 

ett tillvägagångssätt för själva valet av affärssystem utan faller endast in på den 

del som innefattar förstudien. 
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Bilaga A: Domänbeskrivning 
 

DOMÄNBESKRIVNING 

 
Stockwine Group AB är ett vinimportföretag som importerar och säljer kvalitetsviner. Verksamheten består av 
två delar vilka är de två dotterbolagen; “Gullberg by Stockwine” som säljer dyrare viner med fokus på 
försäljning gentemot restauranger och hotell medan “Stockholm Wine Importers” fokuserar mer på volym och 
lägre priser med systembolaget som huvudkund. Hela lager- och logistikledet outsourcas till Lagena 
Distribution AB. 
 
När försäljarna på Gullberg by Stockwine får in en ny kund loggar dem in på Lagenas webbportal Kylix och söker 
efter kunden i kundregistret. Finns inte kunden redan registrerad tar man kontakt med Lagena distribution AB 
via e-post där man anger detaljinformation om den nya kunden så som adress, tidsanpassning, kontaktperson 
samt e-post och telefonnummer till kontaktpersonen. Lagena för i sin tur in den nya kunden i kundregistret. I 
samband med detta gör försäljaren en kontroll av alkoholtillstånd genom att en kopia på alkoholtillståndet 
begärs av kund. När kopian är erhållen läggs den in i en pärm för alkoholtillstånd. 
 
För att skapa en ny försäljningsorder loggar försäljaren in på sitt konto på Lagenas webbportal Kylix. Via 
portalen söker man efter den aktuella kunden och skapar försäljningsordern. En orderbekräftelse inkommer via 
e-post. Därefter skapar försäljaren manuellt en faktura genom att öppna upp en ny Excelfil för fakturor och för 
in orderuppgifterna från den inkomna orderbekräftelsen. Följande data förs in: bas uppgifter om kund, datum, 
fakturanr, referens, artikel nr, benämning, antal och pris. En kontroll av förfallodatum görs. Därefter sparas 
fakturan som en Excelfil och kopior skickas till ekonomiansvarig, inköpsansvarig samt bokföringen. 
 
Baserat på behov, lagerstatus, och efterfrågan planeras inköpsorders av inköpsansvarig. Lagerstatus 
kontrolleras genom att logga in i Kylix och sedan klicka på saldo under lagermodulen. Inköpsorders skapas 
genom att man först gör en kontroll av senaste nummer i nummerserie. Sedan öppnas en tidigare Word-fil 
med inköpsorder för samma producent. Denna fungerar som mall och basuppgifter för producent finns ifyllda. 
Inköpare fyller i detaljer kring vad som skall beställas. Dessa uppgifter är artikelnummer, beskrivning, antal 
flaskor per låda, antal lådor, pris och summa. Därefter konverteras och sparas inköpsordern som PDF-fil och 
skickas via e-post till producent, CEO och Lagenas kundtjänst. Kopia av inköpsordern läggs in i en pärm för 
inköpsorders. Via e-post inkommer en bekräftelse på inköpsordern från producenten och därefter en faktura. 
En leveransspecifikation (Call for Delivery) inkommer från Lagena. Inköpsorder processen sker på samma sätt 
för båda bolagen. 
 
Returer vid fel på viner och korkdefekter hanteras genom att en minuspost skapas på kommande faktura där 
skrivs defekten och summan dras av på den fakturan. I de fall kunden får inleveranser större än beställning 
kontaktas Lagena via e-post som åker och hämtar upp varorna. 
 
Offert mot Systembolaget sker på regelbunden basis. Kontakt mellan systembolaget och Stockholm Wine 
Importers sker via telefon och e-post. Var sjätte vecka mottas en offertförfrågan från Systembolaget via e-post. 
Utifrån det offereras kunden via e-post. Antingen avslås eller accepteras offerten. Om den accepteras skickas 
produktprover till Systembolaget för blindprovning. En lyckad vinprovning leder därefter till affärsavtal mellan 
parterna. Via Systembolagets leverantörsportal som också används i det dagliga arbetet på inköpsavdelningen 
sker all kommunikation med Systembolaget. Genom denna portal utförs och hämtas det mesta, de offererar 
dryck, administrerar alla prover, avslag och inköpsbeslut, statistik samt Systembolagets nyhetsflöde. 
Systembolagets orders görs per automatik direkt mot Lagena. 
 
Fakturering av hotell- och restaurangkund sker 1 ggr/vecka. Fakturering av Systembolaget sker var 10:e dag 
utifrån fakturaunderlag i Kylix. Bokföringen sker med bokföringsprogrammet VismaSpcs.
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Bilaga B: Gullberg by Stockwine AB Övergripande 
verksamhetsprocesser 
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Bilaga C: Gullberg by Stockwine AB Försäljningsprocess 
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Bilaga D: Gullberg by Stockwine AB Inköpsprocess 
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Bilaga E: Stockholm Wine Importers AB Övergripande 
verksamhetsprocesser 
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Bilaga F: Use Case Diagram 
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Bilaga G: Användarfallsbeskrivning ID 1 
Användarfallsbeskrivning 

System: SWG System 

Användarfallsnamn: 
Skapa försäljningsorder 

UC ID:1 

Primär aktör: Försäljare Prioritet:3  

Mål: Att försäljare enkelt skall kunna skapa en försäljningsorder i systemet. 

Trigger: Behov/efterfrågan från kund uppstår. 

Förutsättningar för UC: Systemet måste ha artikel- och kundinformation för att 
försäljningsorder skall kunna skapas. 

 
Huvudscenario: 

Aktör System 

1. Försäljare loggar in i systemet. 
2. Går in i försäljningsmodul och i tabell 
väljer att skapa försäljningsorder. 
4. Väljer kund i befintlig rullista för 
kunder/ange kundnummer 
6. Väljer artikel/artiklar i befintlig 
artikellista/ange artikelnummer. 
8. Ange antal artiklar. 
10. Ange leveransdatum. 
11. Kontrollera order. 
12. Spara/bokför order och e-posta kund 
genom knapptryck. 

3. Returnerar ett försäljningsorderformulär 
med orderhuvud med automatiskt 
ordernummer. 
5. System returnerar vald kund med 
obligatorisk data för försäljningsorder. Krav 
FK: 2.1.2.67 
7. System returnerar vald artikel/artiklar i 
orderrader med obligatorisk data för 
försäljningsorder. Krav FK: 2.1.3. 
9. System kostnadsberäknar summa utifrån 
antal och försäljningspris/artikel. 
13. Uppdaterar lista över försäljningsorders. 

Alternativt scenario: 
Mellan steg 8 och 9 kan det finnas ett extra steg då man skall tillgodoräkna rabatt i ordern. 
Rabatterna kan vara olika beroende på tillfälle, kund etc.  

Undantagsscenario:  
4.a Kund finns inte i systemet: I steg 4 när man väljer kund kan det komma upp 
felmeddelande om att kund inte finns med, alternativt att man inte hittar aktuell kund i 
kundlista. Försäljare måste då först lägga till kund i systemet för att sedan återgå till order. 
6.aArtikel finns inte i systemet: I steg 5 när man väljer artikel kan det komma upp 
felmeddelande om att vald artikel inte finns inlagd i systemet, alternativt att systemet inte 
hittar artikel. Försäljare måste då först lägga till artikel med tillhörande information i 
systemet innan man fortsätter med order. 

Tillstånd efter UC: När en försäljningsorder har skapats uppdaterar systemet listan över 
försäljningsorders.  

Mening med UC: Stödja försäljningsprocessen genom att öka effektiviteten i försäljarnas 
vardagsrutiner, spara arbetstimmar, lägga större fokus på kundrelationer istället för 
hantering av försäljningsorders. 
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Bilaga H: Användarfallsbeskrivning ID 2 
Användarfallsbeskrivning 

System: Kylix, Webbportal 

Användarfallsnamn: 
Kontrollera lagersaldo 

UC ID:2 

Primär aktör: Inköpare Prioritet:3 

Mål: På ett effektivt sätt kunna hålla koll på lagerstatus och veta vad som skall köpas in 
vid specifik tidpunkt. 

Trigger: Inköpsbehov uppstår. 

Förutsättningar för UC: Fungerande webbportal som uppdateras kontinuerligt med 
korrekt data. 

 
Huvudscenario: 

Aktör System 

1. Inköpare loggar in i systemet 
2. Går in i lagermodul och sedan 
lagerstatus. 
3. Inköpare kontrollerar lagersaldo och 
noterar bl.a. artikelbehov, tillgängliga och 
reserverade artiklar etc. 

2. System returnerar en tabell med 
information om lagersaldo. 
 

Alternativt scenario: 
Inget angivet alternativ scenario. 

Undantagsscenario:  
1.a Misslyckad system inloggning: Inköpare får göra om steg 1, vid ytterligare fel får man 
ta kontakt med kontaktperson för systemet. 

Tillstånd efter UC: Inköpare har bättre översikt över artikelbehov och input för 
skapandet av inköpsorders. 

Mening med UC: Kontrollera behovet, stödja inköps- samt försäljningsprocessen. 
Försäljning går inte att genomföra om det inte finns artiklar att sälja och inköp går inte 
att genomföra om man inte kontrollerar behovet för att se över vilka artiklar man 
behöver. 
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Bilaga I: Användarfallsbeskrivning ID 3 
Användarfallsbeskrivning 

System: SWG System 

Användarfallsnamn: Skapa inköpsorder UC ID:3 

Primär aktör: Inköpare Prioritet:3 

Mål: Att inköpare enkelt skall kunna skapa en inköpsorder i systemet. 

Trigger: Lagerbehov/kundbehov uppstår. 

Förutsättningar för UC: Systemet måste ha artikel- och leverantörsinformation Kontroll 
av lagersaldo bör ha skett innan man skapar inköpsorder. 

Huvudscenario: 

Aktör System 

1. Försäljare loggar in i systemet. 
2. Går in i modul för inköp och i tabell 
väljer att skapa inköpsorder.  
4. Väljer leverantör i befintlig rullista för 
leverantörer/ange leverantörsnummer 
6. Väljer artikel/artiklar i befintlig 
artikellista/ange artikelnummer. 
8. Ange antal artiklar. 
10. Ange orderdatum 
11. Ange väntat leveransdatum. 
12. Kontrollera order. 
13. Spara/bokför order och e-posta 
leverantör genom knapptryck. 

3. Returnerar ett inköpsorderformulär 
med orderhuvud med automatiskt 
ordernummer. 
5. System returnerar vald leverantör med 
obligatorisk data för inköpsorder. Krav: FK 
3.1.2.68 
7. System returnerar vald artikel/artiklar i 
orderrader med obligatorisk data för 
inköpsorder. Krav: FK 3.1.3.69 
9. System kostnadsberäknar summa 
utifrån antal och inköpspris/artikel. 
14. Uppdaterar lista över inköpsorders. 

Alternativt scenario: 
Mellan steg 11 och 12 kan det finnas ett extra steg då man vill skriva ett 
textmeddelande med extra information, till leverantören, utifrån det som redan finns 
med i inköpsordern. T.ex. information om lastpallar, hur lådor skall paketeras etc. 

Undantagsscenario:  
4.a Leverantör finns inte i systemet: I steg 4 när man väljer leverantör kan det komma 
upp felmeddelande om att denne inte finns med, alternativt att man inte hittar aktuell 
leverantör i leverantörslista. Inköpare måste då först lägga till leverantör i systemet för 
att sedan återgå till order. 
6.a Artikel finns inte i systemet: I steg 5 när man väljer artikel kan det komma upp 
felmeddelande om att vald artikel inte finns inlagd i systemet, alternativt att systemet 
inte hittar artikel. Inköpare måste då först lägga till artikel med tillhörande information i 
systemet innan man fortsätter med order. 

Tillstånd efter UC: När inköpsorder har skapats uppdateras listan över inköpsorders. 

Mening med UC: Stödja samt öka effektiviteten för inköpsprocessen. Spara på 
arbetstimmar.  
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Bilaga J: Användarfallsbeskrivning ID 4 
Användarfallsbeskrivning 

System: SWG System 

Användarfallsnamn: 
Lägga in ny leverantör 

UC ID: 4 

Primär aktör: Inköpare Prioritet:3 

Mål: Att kunna skapa ny leverantör i systemet för att kunna tillgodose olika 
affärsprocesser, som har med leverantör att göra, med nödvändig samt användbar 
information.  

Trigger: Leverantör saknas i systemet vid skapandet av inköpsorder.  

Förutsättningar för UC: Inköpare måste ha koll på aktuell leverantörsinformation. 

 
Huvudscenario: 

Aktör System 

1. Inköpare loggar in systemet 
2. Går in i modul för inköp och väljer 
leverantörer i tabell. 
4. Välja att lägga in ny leverantör. 
6. Ange obligatoriska uppgifter som finns i 
krav: FK 3.2.6.70 
7. Ange övriga informationsuppgifter. 
8. Spara leverantör. 

3. System returnerar lista med 
leverantörer. 
5. System returnerar formulär, med 
automatiskt leverantörsnummer, för att 
lägga till ny leverantör. 
9. Systemet uppdaterar leverantörslista 
med en rad. 

Alternativt scenario: 
Inget angivet alternativ scenario. 

Undantagsscenario:  
8.a Misslyckas att spara leverantör: Om alla obligatoriska uppgifter inte angetts kan man 
inte spara leverantör, då får man gå tillbaka till steg 6. 

Tillstånd efter UC: När ny leverantör har lagts till i systemet uppdateras listan över 
befintliga leverantörer i systemet. 

Mening med UC: Tillgodose systemet med information för att kunna återanvända det i 
flera viktiga affärsprocesser, t.ex. skapa inköpsorder. Kunna återanvända 
leverantörsinformation vid verksamhetsuppföljning, t.ex. skapa rapporter över hur 
mycket man köpt från en viss leverantör. 

                                                        
70 Kravspecifikation “SWG-System” v.2.2. 



Undersökning av affärssystem  Bilaga K 

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

Shamelia Karkane, Waad Sedki 

  56 

Bilaga K: Användarfallsbeskrivning ID 5 
Användarfallsbeskrivning 

System: SWG System 

Användarfallsnamn: 
Lägga in ny artikel 

UC ID:5 

Primär aktör: Inköpare Prioritet:3 

Mål: Att kunna skapa ny artikel i systemet för att kunna tillgodose olika affärsprocesser, 
som är beroende av artikeldata, med nödvändig samt användbar information. 

Trigger: Aktuellartikel saknas i systemet. 

Förutsättningar för UC: Aktuell information om artikel måste vara tillgänglig för aktör 
för att kunna läggas in i systemet. 

 
Huvudscenario: 

Aktör System 

1. Inköpare loggar in systemet 
2. Går in i modul för lager och väljer artiklar 
i tabell. 
4. Välja att lägga in ny artikel. 
6. Ange artikelnummer  
7. Ange obligatoriska uppgifter som finns i 
krav: FK 1.2.2.71 
8. Ange övriga informationsuppgifter om 
artikel. 
9. Spara artikel. 

3. System returnerar lista med artiklar. 
5. System returnerar formulär för att lägga 
till ny artikel. 
10. Systemet uppdaterar artikellista med 
en rad. 

Alternativt scenario: 
Inget angivet alternativ scenario. 

Undantagsscenario:  
6.aArtikelnummer finns redan: Eftersom man vill bestämma artikelnummer själva, dvs. 
systemet skall inte generera ett automatiskt, kan det inträffa att man anger ett 
artikelnummer som redan finns i systemet. Vid sådant scenario får man göra om steg  
9.aMisslyckas att spara artikel: Om alla obligatoriska uppgifter inte angetts kan man inte 
spara artikel, då får man gå tillbaka till steg 7.  

Tillstånd efter UC: 
När ny artikel har lagts till i systemet uppdateras listan över befintliga artiklar. 

Mening med UC: Tillgodose systemet med information om nya artiklar för att kunna 
använda data i flera affärsprocesser, t.ex. skapa inköps- och försäljningsorder. Öka 
effektiviteten i personalens dagliga arbetsrutiner genom tillgång till samlad och aktuell 
information över varje artikel.   
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Bilaga L: Användarfallsbeskrivning ID 6 
Användarfallsbeskrivning 

System: SWG System 

Användarfallsnamn: 
Lägga in ny kund 

UC ID:6 

Primär aktör: Försäljare Prioritet:3 

Mål: Att kunna skapa ny kund i systemet för att kunna tillgodose olika affärsprocesser, 
som har med kund att göra, med nödvändig samt användbar information 

Trigger: Kund saknas i system vid skapandet av försäljningsorder. 

Förutsättningar för UC: Aktör måste ha information om aktuell kund. 

 
Huvudscenario: 

Aktör System 

1. Försäljare loggar in systemet 
2. Går in i modul för försäljning och väljer 
kunder i tabell. 
4. Välja att lägga in ny kund. 
6. Ange obligatoriska uppgifter som finns i 
krav: FK 2.2.3.72 
7. Ange övriga informationsuppgifter. 
8. Spara kund. 

3. System returnerar lista med kunder. 
5. System returnerar formulär, med 
automatiskt kundnummer, för att lägga till 
ny kund. 
9. Systemet uppdaterar kundlista med en 
rad. 

Alternativt scenario: 
Inget angivet alternativ scenario. 

Undantagsscenario:  
8.a Misslyckas att spara kund: Om alla obligatoriska uppgifter inte angetts kan man inte 
spara kund, då får man gå tillbaka till steg 6. 

Tillstånd efter UC: När ny kund har lagts till i systemet uppdateras listan över befintliga 
kunder i systemet. 

Mening med UC: Tillgodose systemet med information för att kunna återanvända det i 
flera viktiga affärsprocesser, t.ex. skapa försäljningsorder. Kunna återanvänd 
kundinformation vid verksamhetsuppföljning, t.ex. skapa rapporter över hur mycket 
man sålt under ett år till en viss kund/kunder etc. 
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Bilaga M: Användarfallsbeskrivning ID 7 
Användarfallsbeskrivning 

System: SWG System 

Användarfallsnamn: 
Skapa rapport 

UC ID:7 

Primär aktör: CEO Prioritet:3 

Mål: Att kunna skapa rapporter utifrån vald information i systemet för effektiv 
verksamhetsuppföljning. 

Trigger: Behov av rapport/statistik över specifik verksamhetsdel. 

Förutsättningar för UC: Lämplig data måste finnas tillgänglig i systemet 

 
Huvudscenario: 

Aktör System 

1. Logga in i systemet. 
2. Går in i modul som rapporten är kopplad 
till och i tabell väljer rapport. 
4. Väljer att skapa ny rapport. 
6. Bestämmer vilken typ av rapport som 
skall skapas. T.ex. Försäljning till en viss 
kund det förgående året. 
7. Väljer period. 
8. Anger start- och slutdatum. 
10. Väljer kund i kundlista. 
12. Spara rapport. 

3. System returnerar lista över befintliga 
rapporter. 
5. System returnerar formulär för rapport. 
9. System returnerar vald period med 
datum i formuläret. 
11. System returnerar försäljningshistorik 
för vald period och kund. 
 

Alternativt scenario: 
Beroende på vad det är man vill skapa rapport över kan huvudscenariot ändras mellan 
steg 6-11. 

Undantagsscenario:  
8.a Aktör anger fel start- och slutdatum: Om fel datum för perioden anges eller om start- 
och slutdatum är omatchade, måste steg 8 göras om. Alternativt steg 7 om perioden är 
fel. 

Tillstånd efter UC: 
Den skapade rapporten finns sparad i systemet för att kunna hämtas igen. 

Mening med UC: Kombinera olika data för att få värdefull information om 
verksamheten och affärerna. Enklare verksamhetsuppföljning.  
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Bilaga N: Användarfallsbeskrivning ID 8 
Användarfallsbeskrivning 

System: SWG System 

Användarfallsnamn: 
Skapa offert 

UC ID:8 

Primär aktör: Försäljare Prioritet:3 

Mål: Att försäljare enkelt skall kunna skapa en offert i systemet. 

Trigger: Mottagande av förfrågan från kund. 

Förutsättningar för UC: Systemet måste ha artikel- och kundinformation för att offert 
skall kunna skapas. Leveransvillkor och leveranstid måste också finnas som tillgänglig 
information, antingen av systemet eller av aktör. 

Huvudscenario: 

Aktör System 

1. Försäljare loggar in i systemet. 
2. Går in i modul för marknadsföring och i 
tabell väljer att skapa offert.  
4. Ange SWGs kontaktperson med 
tillhörande informationsuppgifter. 
5. Väljer kund som offerten är avsedd för.  
7. Väljer artiklar i befintlig artikellista/ange 
artikelnummer. 
9. Ange beskrivning av artiklar. 
10. Ange antal artiklar. 
12. Ange offertdatum. 
13. Ange giltighetstid. 
14. Kontrollera offert. 
15. Spara/bokför offert. 
(17.) Skicka till kund (Systembolaget) via 
webbportal för importörer. 

3. Returnerar ett formulär för att skapa 
offert med automatiskt offertnummer. 
6. System returnerar vald kund med 
obligatorisk data för offerter. 
8. System returnerar valda artiklar i rader 
med obligatorisk data för offerter. 
11. System kostnadsberäknar summa 
utifrån antal och försäljningspris/artikel. 
16. Uppdaterar lista över offerter. 

Alternativt scenario: Inget angivet alternativ scenario. 

Undantagsscenario:  
5.a Kund finns inte i systemet: I steg 5 när man väljer kund kan det komma upp 
felmeddelande om att kund inte finns, alternativt att man inte hittar aktuell kund i 
kundlista. Försäljare måste då först lägga till kund i systemet för att sedan återgå till steg 
5. 
7.a Artikel finns inte i systemet: I steg 7 när man väljer artikel kan det komma upp 
felmeddelande om att vald artikel inte finns inlagd i systemet, alternativt att systemet 
inte hittar artikel. Försäljare måste då först lägga till artikel med tillhörande information 
i systemet innan man fortsätter med offert. 

Tillstånd efter UC: 
När offert har skapats uppdateras listan över sända offerter i systemet. 

Mening med UC: Stödja och öka effektiviteten av offerthanteringen genom att på ett 
enklare sätt kunna skapa fullständiga samt korrekta offerter.  
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Bilaga O: Användarfallsbeskrivning ID 9 
Användarfallsbeskrivning 

System: SWG System 

Användarfallsnamn: 
Skapa budget 

UC ID:9 

Primär aktör: CEO Prioritet:3 

Mål: Att kunna skapa budgetar för olika verksamhetsändamål i systemet. 

Trigger: Planeringsbehov uppstår. 

Förutsättningar för UC: 

 
Huvudscenario: 

Aktör System 

1. Logga in i systemet. 
2. Går in i ekonomimodul och i tabell väljer 
budget. 
4. Väljer att skapa ny budget. 
6. Bestämmer vilken typ av budget som 
skall skapas. T.ex. budget för hur mycket 
varje enskild försäljare skall sälja/månad 
under ett år. 
7. Väljer budgetperiod i kalender. 
9. Väljer försäljare i personallista. 
10. Anger försäljningssiffror för varje 
säljare/månad.  
12. Spara budget mall. 

3. System returnerar lista över befintliga 
budgetar. 
5. System returnerar formulär för budget 
mall. 
8. System returnerar vald period i 
formuläret. 
11. System returnerar färdig budget mall.  

Alternativt scenario: 
Beroende på vad det är man vill skapa budget över kan huvudscenariot ändras mellan 
steg 6-10.  

Undantagsscenario:  
9.a Personal finns inte i systemet: I steg 9 när man väljer försäljare kan det komma upp 
felmeddelande om att denne inte finns registrerad i systemet. Aktör måste då först 
lägga till kund i systemet för att sedan återgå till steg 9. 

Tillstånd efter UC: 
När budget har skapats uppdateras listan över budgetar i systemet. 

Mening med UC: Kunna genomföra verksamhetsplanering över olika delar och nivåer i 
företaget. T.ex. skapa budget för hur mycket som skall säljas totalt varje månad i ett år 
eller skapa budget för hur mycket varje enskild försäljare skall sälja varje månad i ett år 
etc.  
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Bilaga P: Information om intervjuer med 
Stockwine Group anställda 
 
Intervju 1: Elisabet Ström 

Område: Information om vin- och spritbranschen 

Datum: 2012-04-13 

Tid: 9.30 – 10.30 

 

Intervju 2: Henrik Dam, CEO 

 Område: Företagsstrategi, övergripande ekonomi 

 Datum: 2012-04-13 

Tid: 10.45 – 11.30 

 

Intervju 3. Maria Dam 

 Område: Ekonomi 

 Datum: 2012-04-13 

 Tid: 12.00 – 12.30 

 

Intervju 4. Christian Lindgrenoch Mimmi Malm 

 Område: Försäljning 

 Datum: 2012-04-17 

 Tid: 9.15 – 10.00 

 

Intervju 5. Fredrik Bengtson, VD  

 Område: Drift, försäljning till Systembolaget, produkter 

 Datum: 2012-04-18 

Tid: 9.15 – 9.45 

 

Intervju 6. Elisabet Ström 

Område: Inköp och logistik 

Datum: 2012-04-24 

Tid: 10.00 – 11.30 
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Bilaga Q: Information om 
systempresentationer med konsultföretag 
 

Presentation 1: Fredrik Petersen 

System: 24 Seven Office 

Konsultföretag: IT Office 

Datum: 2012-07-09 

Tid:15.00 – 16.20 

 

Presentation 2: Robert Hallgren 

System: Pyramid Business Solution 

Konsultföretag: Primitus Management AB 

Datum: 2012-07-11 

Tid: 11.00 – 14.00 

 

Presentation 3: Marina Wallgren 

System: FDT Avance 

Företag: FDT Avance egna kontor 

Datum: 2012-07-26 

Tid: 10.15 – 11.15 

 

Presentation 4: Michael Nygren 

System: Jeeves 

Konsultföretag: Bizzo Enterprise AB 

Datum: 2012-08-13 

Tid: 15.00 – 17.00 

 

Presentation 5: Rikard Burman Holmgren 

System: Netsuite 

Konsultföretag: Alterview 

Datum: 2012-08-14 

Tid: 13.00 – 15.00 

 

Presentation 6: Thomas Holm 

System: Visma Business 

Konsultföretag: Westerling&Holm 

Datum: 2012-08-20 

Tid: 15.15 – 16.30 
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Bilaga R: Kravspecifikation 

 

 

 

 

Kravspecifikation 

Stockwine Group AB 

 

 

SWG-System 

Version 2.2 
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1 Dokumentinformation 
 

1.1 Om detta dokument 

Detta dokument beskriver kraven för ett framtida affärssystem för Stockwine Group AB 
och har namngetts SWG-System.  
Dokumentet avser kravspecifikation SWG-system Grundläggande version 2.2 och är en 
del av förstudie och behovsanalys för verksamheten. Kraven som listas här är baserade 
på intervjuer med Stockwine Groups anställda. 

1.2 Målsättning  

Denna kravspecifikation är en del av behovsanalysen för verksamheten och syftar till att 
klargöra och sammanställa framför allt att de funktionella kraven för systemet men även 
icke funktionella krav som sedan skall tas hänsyn till vid utvärderingen av lämpliga 
affärssystem för verksamheten. 

 

2 Inledning 
 
2.1 Bakgrund 

Kort om verksamheten: 

Stockwine Group AB är ett vinimportföretag som importerar och säljer viner. Bolaget 
grundades 2010 och beläget i Stockholm. Verksamheten inkluderar två helt ägda 
dotterbolag, “Gullberg by Stockwine” och “Stockholm Wine Importers” Stockwine Group 
ABs kunder innefattar systembolaget samt över 120 restauranger och hotell i Sverige.73 
 
Stockwine Group outsourcar hela lager- och logistikledet till Lagena Distribution AB.  
Lagena distribution AB är en marknadsledande aktör för distribution av alkoholhaltiga 
drycker. De hanterar infrakt, tullhantering, lagring och distribution och erbjuder därmed 
helhetslösningar för sina kunder. Lagena Distribution AB har byggt upp ett eget IT stöd. 
Plattformen är baserad på affärssystemet IFS och lagerstyrningssystemet Satt Store som 
effektiviserar flöden. Som kund har Stockwine Group AB tillgång till vardagliga 
transaktionsfiler, information om aktuella lagersaldon samt var varor befinner sig i 
distributionskedjan. Detta möjliggörs via webbportalen Kylix genom en enkel inloggning 
på det egna kontot.74 
 

Företaget har idag inget eget system utan använder sig av Microsoft Office Excel 
programvara i de dagliga arbetsprocesserna. En stor del verksamhetens affärsrelaterade 
processer gällande lager men även inköp och försäljning hanteras via webbportalen 
Kylix. En stor kund för Stockwine Group är Systembolaget. Kontakten mellan dem sker 
via telefon, e-post och systembolagets webbportal.75 

                                                        
73Stockwinegroup AB, företagspresentation. 
74 Lagena distribution AB, företagspresentation 
http://www.lagena.se/se/SitePages/Default.aspx 
75Stockwinegroups anställda. 
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Stockwine Group AB vill ha hjälp med att utvärdera vilka affärssystem på marknaden 
som är lämpliga för deras verksamhet. Av CEO, Henrik Dam har vi fått uppdraget att 
kartlägga deras behov samt ge förslag på IT-lösningar för verksamheten. Genom 
intervjuer med de anställda på företaget har vi här sammanställt kraven för det framtida 
systemet. 

 

2.2 Kontaktpersoner 
 

Kungliga Tekniska Högskolan 

WaadSedki Uppdragstagare waad@kth.se 

Tfn 073 6581402 

ShameliaKarkane Uppdragstagare shamelia@kth.se 

Tfn 073 566 72 08 

Stockwine Group AB 

Henrik Dam CEO, uppdragsgivare henrik@stockwine.se  
W: stockwine.se 
M: +46(0)73-984 52 33  
T: +46(0)8-712 53 30  
F: +46(0)8-712 53 39 
A: Götgatan 58 C, S-118 26 
Stockholm. Sweden 

Elisabeth Ström Logistikchef, handledare elisabet@stockwine.se  
W: stockwine.se 
 M: +46(0)703 01 48 18  
T: +46(0)8-712 53 30  
A: Götgatan 58C, 118 26 
Stockholm. Sweden 

 
 
2.3 Omfattning 
Kravspecifikationen SWG-system omfattar i nuvarande version av elva delar funktionella 
krav baserade på funktionsområden, sju icke funktionella delarsamt en del 
systemglobala funktionella krav.  

 

2.4 Avgränsningar 

Denna kravspecifikation är en grundläggande version och saknar detaljerade delar som 
bör byggas på. Denna kravspecifikation tar inte upp detaljerad design och 
designrestriktioner, användardokumentation och hjälpsystem, upphovsrätt eller regler.  

 

 

 

 

 

 

mailto:waad@kth.se
mailto:shamelia@kth.se
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=5592e13b263649988dad493b25eba43a&URL=mailto%3ahenrik%40stockwine.se
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=5592e13b263649988dad493b25eba43a&URL=mailto%3aiben%40stockwine.se
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2.5 Översikt till dokumentet 
 Systemglobala funktionella krav 

SFK 0.0.1 Felmeddelanden 
SFK 0.0.2 Obligatoriska fält 
SFK 0.0.3 Spårbarhet 
 

 Funktionella krav  
 

o Lager 

FK1.1.1 Automatisk uppdatering av lagersaldo 
FK1.1.2 Hantering av flera lagerställen 
FK1.1.3 Hantering av returer 
FK1.1.4 Hantering av artikelgrupper 
FK1.1.6 Hantering av lagerhistorik 
FK1.1.7 Skapa rapport på lagerhållning 
FK1.1.8 Spärrfunktion på lagerställe 
 

o Artikel 

FK1.2.1 Skapa ny artikel 
FK1.2.2 Föra in/ändra information om artikel 
FK1.2.3 Koppla artikelgrupp till artikel 
FK1.2.4 Koppla lagerställe till artikel 
FK1.2.5 Koppla momsgrupp till artikel 
FK1.2.7 Manuellt införande av artikelnummer 
FK1.2.8 Skapa artikellistor  
FK1.2.9 Koppla leverantör till artikel 
FK1.2.10 Hantering av artikelhistorik 
 

o Försäljning 

FK2.1.1 Skapa försäljningsorder 
FK2.1.2 Automatisk informationshämtning av kunduppgifter (Försäljningsorder) 
FK2.1.3 Automatisk informationshämtning av artikeluppgifter (Försäljningsorder) 
FK2.1.4 Automatisk numrering av försäljningsorder 
FK2.1.5 Hantering av rabatter 
FK2.1.6 Skapa faktura 
FK2.1.7 Hantering av försäljningshistorik 
FK2.1.8 Skapa rapport på försäljning 
FK2.1.9 Knappfunktion på försäljningsorder för e-post 
FK2.1.10 Hantering av flera språk (SV/ENG) 
FK2.1.11 Knappfunktion på försäljningsorder för utskrift 
FK2.1.12 Automatisk numrering av fakturor 
 

o Kund 

FK2.2.1 Skapa ny kund 
FK2.2.2 Föra in/ändra information om kund 
FK2.2.3 Obligatoriska fält vid skapa ny kund 
FK2.2.4 Automatisk numrering av kunder 
FK2.2.5 Koppla personal till kund 
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FK2.2.6 Skapa kundlista 
FK2.2.7 Koppla valuta till kund 
FK2.2.8 Koppla betalningsvillkor till kund 
FK2.2.9 Koppla betalningsmetod till kund 
FK2.2.10 Sökfunktion på kundregister 
FK2.2.11 Hantering av kundhistorik  
 

o Inköp 

FK3.1.1 Skapa inköpsorder 
FK3.1.2 Automatisk informationshämtning av leverantörsuppgifter (Inköpsorder) 
FK3.1.3 Automatisk informationshämtning av artikeluppgifter (Inköpsorder) 
FK3.1.4 Automatisk numrering av inköpsorder 
FK3.1.5 Fält för textmeddelande i inköpsorder 
FK3.1.6 Hantering av inköpshistorik 
FK3.1.7 Skapa rapporter på inköp 
FK3.1.8 Knappfunktion på inköpsorder för e-post 
FK3.1.9 Hantering av flera språk på inköpsorder 
FK3.1.10 Knappfunktion på inköpsorder för utskrift 
 

o Leverantör 

FK3.2.1 Skapa ny leverantör 
FK3.2.2 Föra in/ändra information om leverantör 
FK3.2.3 Koppla valuta till leverantör 
FK3.2.4 Koppla betalningsvillkor till leverantör 
FK3.2.5 Koppla betalningsmetod till leverantör 
FK3.2.6 Obligatoriska fält vid skapa ny leverantör 
FK3.2.7 Sökfunktion för leverantörsregister 
FK3.2.8 Automatisk numrering av leverantör 
FK3.2.9 Hantering av leverantörshistorik 

o Ekonomi 

FK4.1.1 Automatisk beräkning av förfallodatum 
FK4.1.2 Hantering av valutor 
FK4.1.3 Hantering av kontoplan 
FK4.1.5 Hantering av kreditnota 
FK4.1.7 Hantering av momsgrupper 
FK4.1.9 Hantering av skattesatser/alkoholskatter 
FK4.1.10 Hantering av historik för affärshändelser 
FK4.1.11 Skapa rapport för a) kassaflöde b) säljstatistik 
FK4.1.12 Hantering av löner 
FK4.1.13 Bokföra utbetalning 
FK4.1.14 Bokföra inbetalning 
FK4.1.15 Skicka betalningspåminnelse till kund via e-post 
FK4.1.16 Automatisk numrering av bokföringsnummer 
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o Budget 

FK4.2.1 Skapa säljbudget 
FK4.2.2 Skapa rapport för budgetuppföljning 

o Personal 

FK5.1 Skapa ny personal 
FK5.2 Föra in ändra information personal 
FK5.3 Skapa kundlista för varje personal 
FK5.4 Automatisk numrering av personal 

o Marknadsföring 

FK6.1 Skapa offert 
FK6.2 Skapa möte 
FK6.3 Skapa lista för sända varuprover 

o Admin/ Grundläggande 

FK7.1 Hantering av nummerserier 
FK7.2 Hantering av kalender 
FK7.3 Hantering av basenheter 
FK7.4 Hantering av betalningsmetod 
FK7.5 Hantering av betalningsvillkor 
FK7.6 Hantering av leveransvillkor 
FK7.7 Föra in företagsinformation 
FK7.8 Hantering av språk 

 Icke funktionella krav 

Underhållbarhet 

IFK 8.1.1 Det skall finnas drift- och systemdokumentation framtagen 
 
Interoperabilitet 

IFK 8.2.1 Systemet bör stödja EDI trafik gentemot systembolagets portal 
IFK 8.2.2 Systemet skall stödja EDI trafik gentemot Lagena 
IFK 8.2.4 Säljare bör kunna lägga försäljningsorder online 
IFK 8.2.5 Systemet bör kunna kopplas ihop med en webbshop 
 
Effektivitet 

IFK 8.3.1 Svarstid skall motsvara normal standard för affärssystem (3-4 s) 
 
Flexibilitet 

IFK 8.4.1 Systemet skall kunna stödja flera filformat. bl.a. Excel 
IFK 8.4.2 Systemet skall hantera framtagning av statistiska rapporter 
Integritet 

IFK 8.5.1 Systemet skall hantera olika behörighetsnivåer 
IFK 8.5.2 Specificering av vilken säkerhet som bör användas 
 
Användarbarhet 

IFK 8.6.1 Systemet bör vara så användarvänligt som möjligt 
IFK 8.6.2 Utbildning skall erbjudas i systemets alla delar 
 
Testbarhet  

IFK 8.7.1Systemet bör levereras med testplan och testfall 
IFK 8.7.2 Systemet skall ha en testmiljö 
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3 Systemkrav 
 

3.1 Systemglobala funktionella krav 

Systemglobala funktionella krav är krav som är gemensamma för alla eller flera krav 
 
SFK 0.0.1 Felmeddelanden 
ID. nr 0.0.1 

Systemdel SYSTEMGLOBALT Aktör system 

Beskrivning  

När ett systemfel inträffar skall felmeddelanden visas i form av meddelanderutor på 
svenska. När ett systemfel inträffar skall felet loggas med information om anropat 
system, felets interna nummer och indata. 
 

Kommentar 

 

 
SFK 0.0.2 Obligatoriska fält 

ID. nr 0.0.2 

Systemdel SYSTEMGLOBALT Aktör system 

Beskrivning  

Om handläggaren inte fyller i obligatoriska fält skall ett felmeddelande visas och 

markören skall placeras i rätt fält 

 

Kommentar 

 

 

SFK 0.0.3 Spårbarhet 

ID. nr  

Systemdel SYSTEMGLOBALT Aktör system 

Beskrivning  

Systemet skall logga alla förändringar i en textfil 

 

Kommentar 
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3.2 Funktionella krav 
Här beskrivs systemets funktioner och egenskaper. Kraven är tilldelade ett ID. Nummer 
Under rad beroenden listas ID. Nummer för de krav som har något beroende eller är 
bundet till det aktuella kravet. . Prioritet är enligt följande skala: 

3 = Skall 
2 = Bör 
1 = Bra 

3.2.1 Lager 

FK 1.1.1 Automatisk uppdatering av lagersaldo 
 
ID. nr 1.1.1 

Systemdel LAGER Aktör system 

Beskrivning  

Systemet skall automatiskt uppdatera lagersaldo 

Beroenden  

- 

Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

 Viktigt med uppdaterad lagerstatus för att fel inte skall uppstå vid inköp och försäljning. 

Kommentar 

 

 
FK 1.1.2 Hantering av flera lagerställen 

 
ID. nr 1.1.2 

Systemdel LAGER Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera flera lagerställen. Man bör kunna skapa olika lagerställen  

Beroenden  

1.1.8, 1.2.4 

Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 Det är viktigt att kunna namnge olika lagerställen för att kunna skilja på olika artiklar exempelvis 

lagerställe för krossade flaskor, lagerställe för olika årgångar 

Kommentar 
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FK 1.1.3 Returhantering 
 
ID. nr 1.1.3 

Systemdel LAGER Aktör Inköpare/försäljare 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera returer. Försäljare och Inköpare bör kunna utföra returer i systemet 

Beroenden  

4.1.5 

Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 Returhantering är av vikt då det sker fel vid leveranser, för mycket av artikel, fel artikel eller 

krossad/defekt artikel 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 1.1.4  Hantering av artikelgrupper 
 
ID. nr 1.1.4 

Systemdel LAGER Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Systemet bör hantera olika artikelgrupper. Man bör kunna skapa artikelgrupper i systemet så som 

vin, sprit, öl, varuprover och liknande 

Beroenden  

1.1.5, 1.2.3, 1.2.8, 2.1.8, 3.1.7 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 Man vill kunna gruppera sina artiklar i olika kategorier för att kunna hålla reda på dem. T.ex. 

Vilka artiklar är varuprover 

 

Kommentar 
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FK 1.1.6 Hantering av lagerhistorik 
  
ID. nr 1.1.6 

Systemdel LAGER Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera lagerhistorik 

Beroenden  

1.1.7 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Det är viktigt att föra lagerhistorik för att kunna spåra olika händelser, skapa rapporter 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 1.1.7 Skapa rapport av lagerhållning 
 
ID. nr 1.1.7 

Systemdel LAGER Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör kunna skapa rapporter av lagerhållning i systemet 
a) lagersaldon för föregående månader 
b) lagersaldo för föregående kvartal 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Funktioner är av värde för att kunna se hur lagerhållning varit föregående perioder 

 

Kommentar 
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FK 1.1.8  Spärrfunktion på lagerställe 
 
ID. nr 1.1.8 

Systemdel LAGER Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Systemet bör ha spärrfunktion på lagerställe. Inköpare bör kunna spärra ett lagerställe och även ta 

bort spärren. 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna spärrfunktion avser begränsning av försäljning för ett specifikt lagerställe och är viktig för 

att begränsa att fel uppstår, här menas försäljning av varor som inte är till försäljning. 

 

Kommentar 

 

 
 
 
3.2.2 Artikel 
 

FK 1.2.1 Skapa ny artikel 
 
ID. nr 1.2.1 

Systemdel ARTIKEL Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man skall kunna skapa ny artikel i systemet 

Beroenden  

 6.3, 6.1, 4.1.11, 3.1.7 d), 3.1.3, 3.1.1, 2.1.8 d), 2.1.3, 2.1.1 b), 1.2.9, 1.2.10, 1.2.8, 1.2.7, 1.2.5, 
1.2.4, 1.2.3, 1.2.2 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är kritisk 

Kommentar 

 

 
 
 
 



Undersökning avaffärssystem  Bilaga R  

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

ShameliaKarkane, WaadSedki 

 

  75 

 
FK 1.2.2 Föra in/ändra information om artikel 
 
ID. nr 1.2.2 

Systemdel ARTIKEL Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör kunna föra in/ändra information om artikel i systemet,  
a) artikelnummer 
b) beskrivning 
c) inköps pris 
d) täckningsbidrag 
e) flaskor per låda 
f) liter 
g) alkoholhalt 

Beroenden  

1.2.7, 2.1.3 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Funktionen är av värde för att kunna lagra viktig information om artikeln 

Kommentar 

 

 
 
FK 1.2.3 Koppla artikelgrupp till artikel 
 
ID. nr 1.2.3 

Systemdel ARTIKEL Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör kunna koppla artikelgrupp till artikel i systemet via en rullista i artikelkortet där man kan 

välja mellan alla artikelgrupper  

Beroenden  

1.2.8 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Funktionen är av vikt för att veta vilken artikelgrupp artikeln tillhör 

 

Kommentar 
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FK 1.2.4 Koppla lagerställetillartikel 
 
ID. nr 1.2.4 

Systemdel ARTIKEL Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör kunna koppla lagerställe till artikel i systemet via en rullista i artikelkortet där man kan 

välja mellan alla lagerställen 

Beroenden  

1.2.10 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Funktionen är av värde för att veta vilket lagerställe artikeln tillhör 

 

Kommentar 

 

 
 
 
FK 1.2.5 Koppla momsgrupp till artikel 
 
ID. nr 1.2.5 

Systemdel ARTIKEL Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör kunna koppla momsgrupp till artikel i systemet via en rullista i artikelkortet där man kan 

välja mellan alla momsgrupper 

Beroenden  

1.2.10 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Funktionen är av vikt för att veta artikelns momssats vid inköp 

 

Kommentar 
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FK 1.2.7 Manuellt införande av artikelnummer 
 
ID. nr 1.2.7 

Systemdel ARTIKEL Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Införandet av artikelnummer bör ske manuellt av anställd när man skapar en ny artikel 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Artikelnumreringen bör vara enligt Systembolagets artikelnumrering, av den anledningen är det 

av vikt att kunna mata in artikelnummer manuellt 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 1.2.8 Skapa artikellista 
 
ID. nr 1.2.8 

Systemdel ARTIKEL Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör kunna skapa olika artikellistor i systemet: 
a) per artikelgrupp 
b) per leverantör 
c) per kund 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde då man exempelvis vill ta fram viner en viss kund köper eller vilka 

viner säljs av en viss leverantör/producent  

 

Kommentar 

 

 
 
 



Undersökning avaffärssystem  Bilaga R  

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

ShameliaKarkane, WaadSedki 

 

  78 

 
 
FK 1.2.9 Koppla leverantör till artikel 
 
ID. nr 1.2.9 

Systemdel ARTIKEL Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör kunna koppla leverantör till artikel i systemet via en rullista i artikelkortet där man kan 

välja mellan alla leverantörer 

Beroenden  

1.2.8 b) 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Funktionen är av värde för att veta vem som är leverantör/producent för en artikel 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 1.2.10 Hantering av artikelhistorik 
 
ID. nr 1.2.10 

Systemdel ARTIKEL Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera artikelhistorik 

Beroenden  

2.1.8, 3.1.7 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Artikelhistoriken är av värde för att kunna skapa rapporter  

 

Kommentar 
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3.2.3 Försäljning 

FK 2.1.1 Skapa försäljningsorder 
 
ID. nr 2.1.1 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Man skall kunna skapa försäljningsorder i systemet och föra in: 
a) kund 
b) artikel 
c) antal 
d) leveransdatum 

Beroenden  

2.1.4, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är kritisk för försäljningsorderhanteringen 

Kommentar 

 

 
FK 2.1.2 Automatisk informationshämtning av kunduppgifter i försäljningsorder 
 
ID. nr 2.1.2 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör System 

Beskrivning  

När ny försälj.orderskapas bör systemet automatiskt ta fram information om den kund man 
valt. 

a) betalningsmetod 
b) betalningsvillkor 
c) grundrabatt 
d) leveransadress 
e) kontaktuppgifter 
f) kontaktperson 
g) valuta 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för införandet av rätt information om kund på försäljningsorder 
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Kommentar 

 

 
FK 2.1.3 Automatisk informationsupphämtning av artikeluppgifter i försäljningsorder 
 
ID. nr 2.1.3 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör System 

Beskrivning  

När ny försäljningsorder skapas bör systemet automatiskt ta fram information om den 
artikel man valt.  

a) artikelnummer 
b) beskrivning 
c) pris 
d) flaskor per låda 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för införandet av rätt information om artikel på försäljningsorder 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 2.1.4 Automatisk numrering av försäljningsorder 
 
ID. nr 2.1.4 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna utföra automatisk numrering av försäljningsorder när ny försäljningsorder 

skapas 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

Kommentar 
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FK 2.1.5 Hantering av rabatter 
 
ID. nr 2.1.5 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera olika rabatter för olika kunder och tillfällen. Försäljaren bör kunna 

sätta en rabatt i antingen procent eller kronor på försäljningsordern. 

Beroenden 

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att kunna hantera olika rabatt sättning. Rabattsatser varierar och 

ändras kontinuerligt beroende på kund och tillfälle. Man vill av denna anledning kunna ha en 

flexibel rabattsättning i både procent och kronor. Man bör ha möjlighet att sätta en automatisk 

grundrabatt via kundkortet ID nr 2.1.2 c) och denna rabatt som sätts manuellt vid särskilda 

tillfällen via försäljningsordern. 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 2.1.6 Skapa Faktura 
 
ID. nr 2.1.6 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Man skall kunna skapa faktura i systemet. 

Beroenden  

2.1.9 b), 2.1.12, 4.1.1 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är kritisk för fakturahanteringen 

 

Kommentar 
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FK 2.1.7 Hantering av försäljningshistorik 
 
ID. nr 2.1.7 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera försäljningshistorik 

Beroenden  

2.1.8 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Försäljningshistoriken är av värde vid framtagande av rapport 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 2.1.8 Skapa Rapport av försäljning 
 
ID. nr 2.1.8 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör CEO 

Beskrivning  

Man bör kunna skapa rapporter i systemet. Personal bör kunna välja typ av rapport enligt 
Försäljning per: 

a) månad 
b) år 
c) säsong 
d) artikel 
e) försäljare 
f) kund 
g) artikelgrupp 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde vid budgetuppföljning 

Kommentar 

 

 



Undersökning avaffärssystem  Bilaga R  

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

ShameliaKarkane, WaadSedki 

 

  83 

 
 
FK 2.1.9 Knappfunktion för e-post på försäljningsorder 
 
ID. nr 2.1.9 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Systemet bör ha en knappfunktion för e-post. Försäljaren bör kunna trycka på en knapp 
som via e-post sänder till kund: 

a) bekräftelse på försäljningsorder 
b) faktura 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att smidigt kunna sända bekräftelse och faktura via e-post 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 2.1.10 Hantering av flera språk på försäljningsorder (SV/ENG) 
 
ID. nr 2.1.10 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera försäljningsorder på flera språk: 
a) svenska (SV) 
b) engelska (ENG) 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Hantering av flera språk är av värde när kunder inte är svenska. Man anger språk vid skapandet 

av ny kund. 

 

Kommentar 
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FK 2.1.11 Knappfunktion för utskrift av försäljningsorder 
 
ID. nr 2.1.11 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Systemet bör ha en knappfunktion för 
a) utskrift av försäljningsorder 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att kunna skriva ut försäljningsorder för tillfällen när 

försäljningsorder bl.a. skall sändas via post 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 2.1.12 Automatisk numrering av fakturor 
 
ID. nr 2.1.12 

Systemdel FÖRSÄLJNING Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna utföra automatisk numrering av fakturor 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 
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3.2.4 Kund 

FK 2.2.1 Skapa ny kund 
 
ID. nr 2.2.1 

Systemdel KUND Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Man skall kunna skapa ny kund i systemet 

Beroenden  

1.2.8 c), 2.1.1 a), 2.1.2, 2.1.5, 2.1.8 f), 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 
2.2.11, 2.2.12 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är kritisk för kundhanteringen 

Kommentar 

 

 
FK 2.2.2 Föra in/ändra information om kund 
ID. nr 2.2.2 

Systemdel KUND Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Man bör i systemet kunna föra in/ändra information om kund i kundkortet: 
a) kundnamn 
b) adress 
c) grundrabatt(rullista) 
d) leveransadress 
e) tfn företag 
f)  e-post 
g) kreditgräns 
h) kontaktperson 
i) tfn kontaktperson 
j) språk 

Beroenden  

2.1.10, 2.2.3 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

Kommentar 
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FK 2.2.3 Obligatoriska fält när ny kund skapas 
 
ID. nr 2.2.3 

Systemdel KUND Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kräva viss information om kund när ny kund skapas. Följande uppgifter bör 
vara obligatoriska: 

a) namn 
b) adress 
c) e-post 
d) tfn 
e) språk 

Beroenden  

2.1.10 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Kontaktinfo om kunden är av värde för att försäljare skall kunna ta kontakt med kunden. Dessa 

fält är satta som obligatoriska vid skapandet av ny kund för att försäkra sig om att 

kontaktuppgifter inte saknas 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 2.2.4 Automatisk numrering av kunder 
 
ID. nr 2.2.4 

Systemdel KUND Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna utföra automatisk numrering av kunder när ny kund skapas 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

Kommentar 
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FK 2.2.5 Koppla personal till kund 
 
ID. nr 2.2.5 

Systemdel KUND Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Man bör kunna koppla Försäljare/personal till Kund i systemet via en rullista i kundkortet där 

man kan välja mellan all personal 

Beroenden  

5.3 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Funktionen är av värde för att kunna veta vem i verksamheten som tar hand om vilka kunder 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 2.2.6 Skapa kundlista 
 
ID. nr 2.2.6 

Systemdel KUND Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Systemet bör kunna skapa kundlistor utifrån: 
a) nya kunder 
b) gamla kunder 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att veta vilka kunder har funnits länge och vilka är nya 

 

Kommentar 
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FK 2.2.7 Koppla valuta till kund 
 
ID. nr 2.2.7 

Systemdel KUND Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Man bör kunna koppla valuta till Kund i systemet via en rullista i kundkortet där man kan välja 

mellan alla valutor 

Beroenden  

2.1.2 g) 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att veta vilken valuta kunden betalar med 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 2.2.8 Koppla betalningsvillkor till kund 
 
ID. nr 2.2.8 

Systemdel KUND Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Man bör kunna koppla betalningsvillkor till Kund i systemet via en rullista i kundkortet där man 

kan välja mellan alla betalningsvillkor 

Beroenden  

2.1.2 b) 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att sätta betalningsvillkoren för kunden 

 

Kommentar 
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FK 2.2.9 Koppla betalningsmetod till kund 
 
ID. nr 2.2.9 

Systemdel KUND Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Man bör kunna koppla betalningsmetod till Kund i systemet via en rullista i kundkortet där man 

kan välja mellan alla betalningsmetoder 

Beroenden  

2.1.2 a) 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att veta hur kunden betalar  

 

Kommentar 

 

 
 
FK 2.2.10 Sökfunktion på kundregister 
 
ID. nr 2.2.10 

Systemdel KUND Aktör Försäljare 

Beskrivning  

Systemet bör ha en sökfunktion på kundregistret 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Funktionen är av värde för att lätt kunna söka efter en specifik kund 

 

Kommentar 
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FK 2.2.11 Hantering av kundhistorik 
 
ID. nr 2.2.11 

Systemdel KUND Aktör Systemet 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera kundhistorik 

Beroenden  

2.1.8 f) 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Kundhistorik är av värde vid framtagande av rapport 

 

Kommentar 

 

 
3.2.5 Inköp 

FK 3.1.1 Skapa inköpsorder 
 
ID. nr 3.1.1 

Systemdel INKÖP Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man skall kunna skapa ny inköpsorder i systemet och föra in: 
a) leverantör 
b) artikel 
c) antal 
d) antal lastpallar 
e) ETD (Dispatch) 
f) ETA (Arrival) 

Beroenden  

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är kritisk för hanteringen av inköpsorder 

 

Kommentar 
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FK 3.1.2 Automatisk informationshämtning av leverantörsuppgifter 
 
ID. nr 3.1.2 

Systemdel INKÖP Aktör Inköpare 

Beskrivning  

När ny inköpsorder skapas bör systemet automatiskt ta fram information om leverantör 
man valt: 

a) betalningsmetod 
b) betalningsvillkor 
c) leverantörsadress 
d) upphämtningsadress 
e) leveransadress 
f) leveransvillkor 
g) lastpallstyp 
h) kontaktuppgifter 
i) kontaktperson 
j) valuta 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för införandet av rätt information om leverantör på inköpsorder 

Kommentar 

 

 
FK 3.1.3 Automatisk informationshämtning av artikeluppgifter 
ID. nr 3.1.3 

Systemdel INKÖP Aktör Inköpare 

Beskrivning  

När ny inköpsorder skapas bör information om den artikel man valt komma upp 
automatiskt.  

a) artikelnummer 
b) beskrivning 
c) pris 
d) antal flaskor per låda 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för införandet av rätt information om artikel på inköpsorder 

Kommentar 
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FK 3.1.4 Automatisk numrering av inköpsorder 
 
ID. nr 3.1.4 

Systemdel INKÖP Aktör system 

Beskrivning  

Systemet bör kunna utföra automatisk numrering av inköpsorder 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 3.1.5 Fält för textmeddelande i inköpsorder 
 
ID. nr 3.1.5 

Systemdel INKÖP Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Det är bra om det finns ett fält för textmeddelanden i inköpsordern. 

Beroenden  

- 
Prioritet 1 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är bra för att den som lägger inköpsorder skall kunna skriva små textmeddelande 

om så önskas för att ge extra- och undantagsformation eller liknande till leverantör 

 

Kommentar 
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FK 3.1.6 Hantering av inköpshistorik  
 
ID. nr 3.1.6 

Systemdel INKÖP Aktör system 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera inköpshistorik 

Beroenden  

3.1.7 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att kunna skapa rapporter på inköp 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 3.1.7 Skapa rapporter på inköp 
 
ID. nr 3.1.7 

Systemdel INKÖP Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör kunna skapa rapporter i systemet. Inköp per: 
a) månad 
b) år 
c) säsong 
d) artikel 
e) försäljare 
f) leverantör 
g) artikelgrupp 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att kunna se hur mycket inköp man gjort 

Kommentar 
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FK 3.1.8 Knappfunktion på inköpsorder för e-post 
 
ID. nr 3.1.8 

Systemdel INKÖP Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Systemet bör ha en knappfunktion för 
a) e-post 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att enkelt kunna sända inköpsorder direkt via e-post istället för att 

först konvertera och spara filen och sedan sända via e-post som man gjort tidigare. 

Kommentar 

 

 
 
FK 3.1.9 Hantering av flera språk på inköpsorder SV/ENG 
 
ID. nr 3.1.9 

Systemdel INKÖP Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera inköpsorder på flera språk 
a) svenska 
b) engelska 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Hantering av flera språk är av värde för att leverantörer/producenter inte är svenska. Man bör 

därför ha inköpsorder på engelska 

 

Kommentar 
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FK 3.1.10 Knappfunktion på inköpsorder för utskrift 
 
ID. nr 3.1.10 

Systemdel INKÖP Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Systemet bör ha en knappfunktion för 
a) utskrift 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att enkelt kunna skriva ut inköpsorder om den exempelvis skall 

sändas via post. 

 

Kommentar 

 

 
3.2.6 Leverantör 

 
FK 3.2.1 Skapa leverantör 
 
ID. nr 3.2.1 

Systemdel LEVERANTÖR Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man skall i systemet kunna skapa ny leverantör 

Beroenden  

3.1.1 a), 3.1.2, 3.1.7 f), 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är kritisk för leverantörshanteringen 

Kommentar 
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FK 3.2.2Föra in/ändra information om leverantör 
 
ID. nr 3.2.2 

Systemdel LEVERANTÖR Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör i systemet kunna föra in/ändra information om leverantör: 
a) leverantörsnamn 
b) adress 
c) leveransadress 
d) upphämtningsadress 
e) tfn 
f) e-post 
g) kreditgräns 
h) kontaktperson 
i) tfn kontaktperson 
j) språk 
k) lastpallstyp 

Beroenden  

3.1.2, 3.1.9, 3.2.6 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att fånga viktig information om leverantören 

Kommentar 

 

 
FK 3.2.3 Koppla valuta till leverantör  
 
ID. nr 3.2.3 

Systemdel LEVERANTÖR Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör kunna koppla valuta till leverantör i systemet via en rullista i leverantörskortet där man 

kan välja mellan alla valutor 

Beroenden  

3.1.2  j) 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att veta valuta till leverantör 

Kommentar 
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FK 3.2.4 Koppla betalningsvillkor till leverantör 
 
ID. nr 3.2.4 

Systemdel LEVERANTÖR Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör kunna koppla betalningsvillkor till leverantör i systemet via en rullista i 

leverantörskortet där man kan välja mellan alla betalningsvillkor 

Beroenden  

3.1.2 b) 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att veta vilka betalningsvillkor som gäller för leverantören. 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 3.2.5 Koppla betalningsmetod till leverantör 
 
ID. nr 3.2.5 

Systemdel LEVERANTÖR Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Man bör kunna koppla betalningsmetod till leverantör i systemet via en rullista i leverantörskortet 

där man kan välja mellan alla betalningsmetoder 

Beroenden  

3.1.2 a) 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att veta betalningsmetod till leverantören 

 

Kommentar 
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FK 3.2.6 Obligatoriska fält vid skapa ny leverantör 
 
ID. nr 3.2.6 

Systemdel LEVERANTÖR Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Systemet bör kräva viss information om leverantör när ny leverantör skapas. Följande 
uppgifter bör vara obligatoriska: 

a) namn 
b) adress 
c) e-post 
d) tfn 
e) språk 

Beroenden  

3.1.9 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att försäkra sig om att viktig information som kontaktuppgifter 

och språk inte saknas 

Kommentar 

 

 
FK 3.2.7 Sökfunktion på leverantörsregister 
 
ID. nr 3.2.7 

Systemdel LEVERANTÖR Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Systemet bör ha en sökfunktion på leverantörsregistret 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att enkelt kunna söka efter en specifik leverantör 

 

Kommentar 
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FK 3.2.8 Automatisk numrering av leverantörer 
 
ID. nr 3.2.8 

Systemdel LEVERANTÖR Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Systemet bör kunna utföra automatisk numrering av leverantörer när ny leverantör skapas 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 3.2.9 Hantering av leverantörshistorik 
 
ID. nr 3.2.9 

Systemdel LEVERANTÖR Aktör Inköpare 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera leverantörshistorik 

Beroenden  

3.1.7 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 
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3.2.7 Ekonomi 

 
FK 4.1.1 Automatisk beräkning av förfallodatum 
 
ID. nr 4.1.1 

Systemdel EKONOMI Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna utföra automatisk beräkning av förfallodatum  

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för faktura hanteringen 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 4.1.2 Hantering av valuta 
 
ID. nr 4.1.2 

Systemdel EKONOMI Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera valutor 

Beroenden  

2.1.2 g), 3.1.2 j), 3.2.3 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde då leverantör och kund handlar med olika valutor 

 

Kommentar 
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FK 4.1.3 Hantering av kontoplan 
 
ID. nr 4.1.3 

Systemdel EKONOMI Aktör System 

Beskrivning  

Systemet skall kunna hantera kontoplan 

Beroenden  

4.1.4, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är kritisk. Man skall kunna föra in en BAS kontoplan 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 4.1.5 Hantering av kreditnota 
 
ID. nr 4.1.5 

Systemdel EKONOMI Aktör CEO 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera kreditnota vid returer 

Beroenden  

1.1.3 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för returhanteringen 

 

Kommentar 
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FK 4.1.7 Hantering av momsgrupper 
 
ID. nr 4.1.7 

Systemdel EKONOMI Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera momsgrupper 

Beroenden  

1.2.5 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 

 

 
 
 
FK 4.1.9 Hantering av skattesatser/alkoholskatter 
 
ID. nr 4.1.9 

Systemdel EKONOMI Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera skattesatser, alkoholskatter 

Beroenden  

1.1.5 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

SWG importerar och säljer alkoholhaltiga drycker med olika procentsatser på alkoholskatten 

 

Kommentar 
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FK 4.1.10 Hantering av historik för affärshändelser 
 
ID. nr 4.1.10 

Systemdel EKONOMI Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera historik för affärshändelser 

Beroenden  

4.1.11 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att kunna skapa rapporter för affärshändelser 

 

Kommentar 

 

 
 
 
FK 4.1.11 Skapa rapport för säljstatistik/kassaflöde 
 
ID. nr 4.1.11 

Systemdel EKONOMI Aktör CEO 

Beskrivning  

Man bör i systemet kunna skapa rapport för  
a) säljstatistik 
b) kassaflöde 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 
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FK 4.1.12 Hantering av löner 
 
ID. nr 4.1.12 

Systemdel EKONOMI Aktör System/CEO 

Beskrivning  

Det är bra om systemet kan hantera löner 

Beroenden  

- 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 4.1.13 Bokföra utbetalning 
 
ID. nr 4.1.13 

Systemdel EKONOMI Aktör System/CEO 

Beskrivning  

Man bör kunna bokföra utbetalningar i systemet 

Beroenden  

4.1.11 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för bokföringen av affärshändelser  

 

Kommentar 
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FK 4.1.14 Bokföra inbetalning 
 
ID. nr 4.1.14 

Systemdel EKONOMI Aktör System/CEO 

Beskrivning  

Man bör kunna bokföra inbetalningar i systemet 

Beroenden  

4.1.11 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för bokföringen av affärshändelser 

 

Kommentar 

 

 
 
 
FK 4.1.15 Sända betalningspåminnelse till kund via e-post 
 
ID. nr 4.1.15 

Systemdel EKONOMI Aktör System/CEO 

Beskrivning  

Man bör i systemet kunna skicka betalningspåminnelse till kund via e-post. 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde när förfallodatum gått ut och vill sända påminnelse till kund. 

 

Kommentar 
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FK 4.1.16 Automatisk numrering av bokföringsnummer 
 
ID. nr 4.1.16 

Systemdel EKONOMI Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna utföra automatisk numrering av bokföringsnummer vid bokföring av 

affärshändelse 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 

 

 
 
3.2.8 Budget 

 
FK 4.2.1 Skapa säljbudget 
 
ID. nr 4.2.1 

Systemdel BUDGET Aktör CEO 

Beskrivning  

Man bör kunna skapa säljbudgetar i systemet 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att smidigt kunna skapa budget 

 

Kommentar 
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FK 4.2.2 Skapa rapport för budgetuppföljning 
 
ID. nr 4.2.2 

Systemdel BUDGET Aktör CEO 

Beskrivning  

Man bör kunna skapa rapporter för budgetuppföljning i systemet 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att man skall kunna följa upp budget  

 

Kommentar 

 

 
 
3.2.9 Personal 

 
FK 5.1 Skapa ny personal 
 
ID. nr 5.1 

Systemdel PERSONAL Aktör CEO 

Beskrivning  

Man skall i systemet kunna skapa ny personal 

Beroenden  

2.2.5, 5.2, 5.3 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är kritisk för hanteringen av personal 

Kommentar 
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FK 5.2 Föra in/ändra information om personal 
 
ID. nr 5.2 

Systemdel PERSONAL Aktör CEO 

Beskrivning  

Man skall i systemet kunna föra in/ändra information om personal: 
a) namn 
b) adress 
c) tfn 
d) e-post,  
e) personnummer 
f) befattning 
g) anställningsdatum 
h) anställningsnummer 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att kunna föra in och lagra viktig information om personal 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 5.3 Skapa kundlista för varje personal 
 
ID. nr 5.3 

Systemdel PERSONAL Aktör CEO 

Beskrivning 

Det är bra om man i systemet kan skapa kundlista för varje personal 

Beroenden  

- 
Prioritet 1 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är bra för att se vilka kunder som handläggs av vilken försäljare/personal 

 

Kommentar 
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FK 5.4 Automatisk numrering av personal 
 
ID. nr 5.4 

Systemdel PERSONAL Aktör CEO 

Beskrivning  

Systemet bör kunna utföra automatisk numrering av personal vid skapandet av ny personal 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 

 

 
 
3.2.10 Marknadsföring 

 
FK 6.1 Skapa offert 
 
ID. nr 6.1 

Systemdel MARKNADSFÖRING Aktör CEO 

Beskrivning  

Man skall kunna skapa offert i systemet 

Beroenden  

- 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är kritisk för offerthanteringen 

 

Kommentar 
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FK 6.2 Skapa möte 
 
ID. nr 6.2 

Systemdel MARKNADSFÖRING Aktör CEO 

Beskrivning  

Det är bra om man kan skapa möte i systemet 

Beroenden  

- 
Prioritet 1 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är bra för att hålla reda på möten  

 

Kommentar 

 

 
 
FK 6.3 Skapa lista för sända varuprover 
 
ID. nr 6.3 

Systemdel MARKNADSFÖRING Aktör CEO 

Beskrivning  

Man bör kunna skapa lista för sända varuprover i systemet 

Beroenden  

- 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att kunna ta fram en lista på vilka varuprover man sänt till 

systembolaget 

 

Kommentar 
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3.2.11 Admin/grundläggande 

 
FK 7.1 Hantering av nummerserier 
 
ID. nr 7.1 

Systemdel ADMIN/GRUNDLÄGGANDE Aktör System 

Beskrivning  

Systemet skall kunna hantera nummerserier 

Beroenden  

2.1.4, 2.1.12, 2.2.4, 3.1.4, 3.2.8, 4.1.16, 5.3 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 7.2 Hantering av kalender 
 
ID. nr 7.2 

Systemdel ADMIN/GRUNDLÄGGANDE Aktör System 

Beskrivning  

Systemet skall kunna hantera kalender 

Beroenden  

4.1.1 
Prioritet 3 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 
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FK 7.3 Hantering av basenheter 
 
ID. nr 7.3 

Systemdel ADMIN/GRUNDLÄGGANDE Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera basenheter 

Beroenden  

1.2.2 f) g), 2.1.1 c), 2.1.2 c), 2.1.3 c) d) 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 7.4 Hantering av betalningsmetod 
 
ID. nr 7.4 

Systemdel ADMIN/GRUNDLÄGGANDE Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera betalningsmetod 

Beroenden  

2.1.2, 2.2.9, 3.1.2, 3.2.5 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 
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FK 7.5 Hantering av betalningsvillkor 
 
ID. nr 7.5 

Systemdel ADMIN/GRUNDLÄGGANDE Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera betalningsvillkor 

Beroenden  

2.2.2, 2.2.8, 3.1.2, 3.2.4 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 

 

 
 
FK 7.6 Hantering av leveransvillkor 
 
ID. nr 7.6 

Systemdel ADMIN/GRUNDLÄGGANDE Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera leveransvillkor 

Beroenden  

3.1.2 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

 

 

Kommentar 
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FK 7.7 Föra in företagsinformation 
 
ID. nr 7.7 

Systemdel ADMIN/GRUNDLÄGGANDE Aktör System 

Beskrivning  

Man bör kunna föra in företagsinformation i systemet: 
a) namn 
b) adress 
c) tfn 
d) organisationsnummer 

Beroenden  

2.1.1, 3.1.1, 6.1 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde för att föra in företagsinformation i systemet 

 

Kommentar 

 

 
FK 7.8 Hantering av språk 
 
ID. nr 7.8 

Systemdel ADMIN/GRUNDLÄGGANDE Aktör System 

Beskrivning  

Systemet bör kunna hantera språk, svenska/engelska 

Beroenden  

2.1.10, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.9 
3.2.2, 3.2.6 
Prioritet 2 Finns/Finns ej  

Motivering 

Denna funktion är av värde när man handhar med icke svenska företag 

 

Kommentar 
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3.3 Ickefunktionella krav 
 
3.3.1 Interoperabilitet  

 

INTEROPERABILITET 

ID nr Icke funktionellt krav - beskrivning Skall  Bör  

8.2.1 Systemet bör stödja EDI trafik gentemot systembolagets portal  X 

8.2.2 Systemet skall stödja EDI trafik gentemotLagena X  

8.2.4 Säljare bör kunna lägga försäljningsorder online  X 

8.2.5 Systemet bör kunna kopplas ihop med en webbshop  X 

 
3.3.2 Effektivitet 

 

EFFEKTIVITET 

ID nr Icke funktionellt krav - beskrivning Skall  Bör 

8.3.1 Svarstid skall motsvara normal standard för affärssystem 

(3-4 s) 

X  

    

 
3.3.3 Flexibilitet 

 

FLEXIBILITET 

ID nr Icke funktionellt krav - beskrivning Skall Bör 

8.4.1 Systemet skall kunna stödja flera filformat. bl.a. Excel  X  

8.4.2 Systemet skall hantera framtagning av statistiska rapporter 

på ett enkelt sätt 

X  

    

 
3.3.4 Integritet 

 

INTEGRITET 

ID nr Icke funktionellt krav - beskrivning Skall  Bör 

8.5.1 Systemet skall hantera olika behörighetsnivåer så som 

kund, besökare, användare 

X  

8.5.2 Specificering av vilken säkerhet som bör användas för 

kryptering, virus, intrång etc. skall anges av leverantör 

X  
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3.3.5 Användbarhet 

 

ANVÄNDBARHET 

ID nr Icke funktionellt krav - beskrivning Skall  Bör 

8.6.1 Systemet bör vara så användarvänligt som möjligt  X 

8.6.2 Utbildning skall erbjudas i systemets alla delar X  

    

 
3.3.6 Testbarhet 

 

TESTBARHET 

ID nr Icke funktionellt krav - beskrivning Skall  Bör 

8.7.1 Systemet bör levereras med testplan och testfall  X 

8.7.2 Systemet skall ha en kopia av produktionsmiljön som skall 

fungera som testmiljö för olika tester 

X  
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Bilaga S: Matris med 29 affärssystem
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Shamelia Karkane, Waad Sedki 
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Undersökning avaffärssystem  Bilaga S  

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

Shamelia Karkane, Waad Sedki 
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Undersökning avaffärssystem  Bilaga T  

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

Shamelia Karkane, Waad Sedki 
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Bilaga T: Matris med 7 affärssystem



Undersökning avaffärssystem  Bilaga T  

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

Shamelia Karkane, Waad Sedki 
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Undersökning avaffärssystem  Bilaga U  

lämpliga för mindre företag   2012-10-16 

ShameliaKarkane, WaadSedki 
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Bilaga U: Intervjuguide 
 

Frågor gällande arbetsuppgifter/rutiner 

1. Inom vilket område är du verksam på SWG?  

2. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

3. Beskriv arbetsflödet/ordningen för dessa uppgifter.  

4. Vilka tekniker används vid utförandet/ exekveringen av respektive arbetsuppgift? 

(Med teknik avses alla hjälpmedel vid utförandet av arbetsuppgiften, t.ex. 

programvara, telefon, Mail etc.)  

5. Finns det något beroende mellan några arbetsuppgifter, i så fall vilket?  

6. Vilket stöd för arbetsuppgifter skulle du vilja ha av ett framtida affärssystem? 


