
 
 

Upphandling av affärssystem 
Upphandlingens process och kritiska framgångsfaktorer 

  
  Procurement of ERP System  

The Procurement Process and Critical Success Factors 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
    

    
  

  
  
  
  
  
  

 

 
Erik Leufstadius 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  

 

Examensarbete inom teknik och management, 
grundnivå 

 
Kandidat 

 

 
Degree Project in Engineering and Management, First 

Level 

  

 
Stockholm, Sweden 2014 

 
Kurs IK120X, 15hp 

  
 

TRITA-ICT-EX-2014:45 
 





2 

 

Sammanfattning 

Upphandlingar av affärssystem kan vara långdragna processer. Många av dessa upphandlingar 

och även implementationer kan misslyckas om inte involverade personer vet hur 

upphandlingen ska gå till från början till slut. Uppsatsen fokuserar på hela 

upphandlingsprocessen och hur den går till samt de kritiska framgångsfaktorer som bör has i 

åtanke vid upphandling av affärssystem. Syftet med uppsatsen är att intervjua olika parter som 

har olika synvinklar under upphandlingar för att kunna kartlägga upphandlingen och 

framgångsfaktorerna för en lyckad upphandlingsprocess. Dessa parter är 

upphandlingskonsult, kund och leverantör. Framgångsfaktorer, modeller och upphandlingar 

identifierades och beskrevs för att få en uppfattning om vad studien ska leta efter. Intervjuer 

gjordes sedan med två konsulter, en leverantör och en kund för att framställa och jämföra 

deras syn på faktorer och upphandlingar men även vilka egna framgångsfaktorer de kunde 

peka på utanför litteraturen. Författaren valde sedan att koncentrera den mängd material som 

kom ur intervjuerna för att göra analyser och dra slutsatser.  Uppsatsen kunde då identifiera 

vissa framgångsfaktorer som de viktigaste och vissa som mindre viktiga. En del faktorer 

rådde det också stor variation på beroende på intervjuobjekt. Den kritiska framgångsfaktor 

som var den absolut viktigaste var förhållande till leverantör och kund. Vid beaktande av den 

och andra faktorer kan involverade personer i upphandlingar och projekt lyckas med chans till 

bättre resultat.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 

Affärssystem används i stort sett över hela världen av olika typer av företag och 

organisationer enligt Snyder (2010). Dessa system är designade så att de kan integrera en 

organisations affärsprocesser och aktiviteter. Ett affärsystem är ett standardiserat 

mjukvarupaket samt avsett att hantera flera nivåer och avdelningars information i en central 

enhet menar Snyder (2010). Affärssystem kan också konfigureras och anpassas för att möta 

kraven som ställs på systemet. En tolkning, enligt Snyder (2010), av affärssystem är den som 

följer.  

” A method for the effective planning and controlling of all the resources needed to take, 

make, ship and account for customer orders in a manufacturing, distribution, or service 

company”(Snyder, 2010) 

Företag och organisationer som på ett effektivt sätt kan använda dagens teknologi och 

globalisering kommer att vinna fördelar över deras konkurrenter med hjälp av affärssystem. 

Ett affärssystems syfte är att transformera affärsprocesser till flexibla lösningar. Alla dessa 

processer är byggda för att få åtkomst till flera avdelningar hos i organisationer så 

effektiviteten ökar i organisationen. Snyder (2010) 

 

Även fast affärssystem implementeras brett i flertalet företag, och har gjort i många år, finns 

det fortfarande oklarheter inom upphandling- och implementationsmetoder som avspeglas i 

kritiska framgångsfaktorerna menar Al-Mashari (2010). Enligt Verville (2005) kan kritiska 

framgångsfaktorer vara väldefinierade krav, planerad process, urvalskriterier och 

användardelaktighet. De flesta företag vill utveckla och ändra sina strategier inom sina system 

för att erhålla en konkurrenskraftig fördel Al-Mashari (2010). Verville (2005) menar att en 

kritisk framgångsfaktor är en aspekt att förhålla sig till eller ständigt begrunda sig på under 

upphandlingar av affärssystem. En framgångsfaktor själv kommer inte göra att upphandlingen 

blir lyckad. Det är snarare en kombination av flera framgångsfaktorer utgör ett möjligt lyckat 

utfall av upphandlingen. Faktorerna kan bl.a. svåra att påverka och lätta att påverka, 

människoorienterade och processorienterade.  

IT-projekt och affärssystemprojekt kommer med risker och kostnader. Problem kan också 

uppstå under projektets gång vilket leder till att projektet misslyckas totalt eller delvis menar 

Lilliesköld (2008). Lilliesköld (2008) hävdar också att ungefär en tredjedel av projekten aldrig 

blir färdiga. Bara mellan 20 och 30 procent av projekten når kraven och målen. De senaste 

decennierna har detta fortgått menar Lilliesköld (2008). Detta visar det uppenbara behovet att 

välja rätt system. Likväl behöver företag hitta de bästa hjälpmedlen för sin upphandling av 

affärssystem så att valet blir rätt. 

Enligt Verville (2005) kan ett fel val av affärssystem ge negativa effekter hos organisationer. 

Även företaget i sin helhet kan äventyras vid fel val av affärssystem och därför ska valet 

tänkas igenom och genomföras noggrant genom hela processen från upphandling till 
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implementation och underhåll. En upphandling av affärssystem kommer aldrig utan 

utmaningar. Verville (2005) anser att en upphandling är en högkostnadsaktivitet som åtar sig 

en stor mängd av en organisations budget.  

Att ha koll på bakomliggande faktorer och grunder till upphandlingen kommer att ge en 

klarare uppfattning om projektet. Besparingar kan då uppkomma i form av ekonomiska, 

tidsmässiga och administrativa förbättringar. Företag kan ta hjälp av en så kallad 

upphandlingskonsult för att välja rätt affärssystem menar Verville (2005). 

 

1.2 Problem 

 

Under en upphandling krävs det att intressenter har koll på hur projektet skall kunna utmynna 

i ett bra resultat. Då menar Verville (2005) att involverade måste ha kunskap om vilka 

framgångsfaktorer som är viktiga. Det är också oftast inte bara en eller ett par faktorer som 

måste stämma, utan en kombination av flera faktorer som resulterar i framgångsrik 

upphandling. Finney och Corbett (2007) klargör att det råder en brist på forskning om 

framgångsfaktorer och identifieringen av framgångsfaktorer.  

Ett problem är att upphandlingsprocessen av affärssystem ofta blir ignorerad när nytt 

affärssystem ska införskaffas enligt Verville (2005). Upphandlingen är en viktig del av valet 

av affärssystem, för att under upphandlingsprocessen ges det möjlighet för involverade att 

utvärdera olika typer av dimensioner och implikationer vid valet av affärssystem. Olika 

dimensioner brukar vara nya utmaningar och synvinklar, medan implikationer oftast är 

fördelar, kostnader, risker och utmaningar.  

Idag menar van der Vorst (2012) att den mesta litteraturen och forskningen om valet och 

upphandlingen av affärssystem handlar om hur leverantören driver upphandlingar. I 

leverantörskedjan ingår både leverantör och kund men också upphandlingskonsulter. Van der 

Vorst (2012) hävdar att det existerar relevanta studier om ämnet men just beslutet att 

införskaffa och själva upphandlingen av affärssystem är sällan täckt i dagens forskning så här 

långt.  

Det finns studier som undersöker igenom upphandlingar och dess framgångsfaktorer Verville 

(2003, 2005, 2007), Finney och Corbett (2007), Somers och Nelson (2001) men bara utformat 

för en beställare av affärssystem. Det saknas kunskap om upphandlingar av affärssystem och 

framgångsfaktorer utifrån olika intressenters synvinklar som t.ex. leverantör, kund och 

upphandlingskonsult vilka är utgångspunkter i den här studien. Enligt van der Vorst (2012) 

behövs en klar process över upphandlingen samt på förhand framtagna framgångsfaktorer för 

att lyckas med upphandlingen av affärssystem. Dessa ska vara förstådda av aktörerna 

konsulter, kund och leverantör annars riskerar upphandlingen att äventyra implementationen 

och användningen av affärssystemet. Van der Vorst (2012) hävdar också att många 

inblandade i upphandlingar av affärssystem följer samma process vilket inte alltid ger bästa 

effekt för upphandlingen. Disciplinerade processer saknas också i dagens studier kring 
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upphandlingar enligt Verville (2005). Van der Vorst (2012) klargör att upphandlingsprocessen 

är nyckeln till lyckad användning av affärssystemet. För att uppnå det behövs en tillsyn på 

vilka faktorer som genererar framgång och en fungerande process, vilka saknas i dagens 

forskning.  

1.3 Frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att studera hur upphandlingsprocessen går till enligt leverantörer, 

kunder och utvärderingskonsulter. Studien går även igenom vilka kritiska framgångsfaktorer 

ur litteraturen som parterna håller med om.  

 Vilka är viktiga framgångsfaktorer för en affärssystemupphandling? Hur skiljer sig 

upphandlingsprocessen mellan aktörerna konsulter, kund och leverantör? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Uppsatsen kommer inte behandla implementation eller de processer och aktiviteter som ligger 

innan eller efter upphandlingen.  
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2. Vetenskaplig förankring 

Här är en fördjupning av begrepp i uppsatsen och uppsatsen huvudsakliga delar. En 

fördjupad bakgrund kring affärssystem, upphandlingen och dess innehåll samt 

framgångsfaktorerna. 

2.1 Fördjupad bakgrund 
 

2.1.1 Affärssystemets uppkomst 

Enligt Snyder (2010) och Norton (2013) kom den första generationen av affärssystem redan 

på 1950-talet, samtidigt som datorer började introduceras i affärsvärlden. De första typerna av 

affärssystem hanterande långdragna processer hos företag som t.ex. bokföring, fakturor och 

ordar. Vid den här tiden var affärssystem och liknande mjukvara ofta ett standardiserat och 

centraliserat hos företag. De var s.k. legacy systems och byggda utifrån ett visst antal 

programmeringsspråk som t.ex. COBOL. Legacy system är mjukvara som anses som gammal 

eller obrukbar p.g.a. dess minimala funktionalitet (Rashid, 2002). Vidare menar Rashid 

(2002), Norton (2013) att under 1970-talet utvecklades systemen till Material requirements 

planning (MRP) system som mestadels hanterade leveranser och lager för företag inom 

tillverkning och industri. Enligt Rashid (2002) utvecklades MRP-systemen och förbättrades 

ännu mer under 1980-talet och kom att kallas MRPII. Den typen av system inkluderade ännu 

fler områden som t.ex. distribution, projekthantering, ekonomi och Human Resources(HR). 

Först under senare delen av 1980-talet och början på 1990-talet kom affärssystemen att 

benämnas just affärssystem. Då kunde systemen för första gången också kallas för ERP, för 

att systemen först då hade förmågan att integrera funktioner genom en hel organisation. 

Genom utvecklingen av legacy system till MRP och MRPII till ERP kom affärssystem att 

integrera ännu fler moduler i systemen. Många av dessa moduler är de man använder i dagens 

affärssystem. Integrationen av andra discipliner i affärssystemet, än leverans och lager, i 

systemen kom gradvis fram tills idag enligt Snyder (2010).   

På 1990-talet växte marknaden för affärssystem, samtidigt som andra företag utanför 

tillverkningsindustrin började få upp ögonen för affärssystemen. Speciellt många stora företag 

startade implementationer av affärssystem och de fick systemen anpassade för sina processer 

(Rashid, 2002). Det är MRP-systemen som utvecklats sedan 50–60-talet till vad affärssystem 

är idag (Norton, 2013). 
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Figur 1. Affärssystemets utveckling, utvecklad utifrån Rashid, 2002. 
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2.1.2 Affärssystemets struktur och arkitektur 

Enligt Al-Mashari (2003) och Rashid (2002) är affärssystem, som många andra 

informationssystem, ett integrerat mjukvarupaket. Denna mjukvara har en djup teknisk 

bakgrund som har förbättras av utvecklare och leverantörer sedan de första MRP-systemen 

kom. Affärssystem kommer med olika mängder moduler beroende på leverantör och 

konfigurering, men några moduler är kärnmoduler som följer med nästan vartenda 

affärssystempaket. Några av kärnmodulerna är: 

 Redovisning 

 Ekonomi 

 Tillverkning 

 Produktion 

 Human resources 

 CRM (Customer relationship management). Modul som hanterar kundtjänst, 

kundförhållanden och andra funktioner gentemot kunder.  

Rashid (2002) menar att ett affärssystem brukas på en tunn klient(client/server) eller fet server 

arkitektur(client/fat server). Den generella lösningen med affärssystemet är att låta klienten 

köras med en tre-lagers arkitektur. Med en tre-lagerslösning blir affärssystemet kraftfullare 

och effektivare i användningen. En tre-lagerarkitektur ser ut på följande sätt: 
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 Presentationslager: Här ligger användargränssnittet. En läsare för åtkomst av data 

ligger också här. 

 Applikationslager: Logik, affärsregler, funktioner, applikationer och andra program 

ligger här. 

 Databaslager: Hantering av all data sker i databaslagret. Åtkomst av datan kan ske 

med hjälp av frågespråk såsom SQL.  

 

Figur 2. Tre-lagersarkitektur utvecklad utifrån Rashid (2002) 

 

 

2.1.3 Att välja affärssystem 

Eftersom att affärssystem idag är och kan vara invecklade men också så pass konfigurerbara 

att de kan hantera och processera information och data genom avdelningar och områden hos 

företag (Hallikainen, 2004; Verville och Halingten, 2007; Verville, 2003). Konfigurering och 

anpassning av mjukvaran i affärssystem är nödvändigt för att passa kraven och behoven 

företagen har. De flesta affärssystem går idag att justera.  

Affärssystem har köpts av företag enligt vissa krav och kriterier menar Hallikainen (2004). 

Företagen kan ha krav på hur systemet bl.a. ska uppföra sig, se ut och vilken funktionalitet 

systemet skall ha. Kriterier för valet av affärssystem handlar många gånger om kostnader, 

leverantör och användarvänlighet. Kraven och kriterierna kan dock vara väldigt många i 

affärssystemprojekt enligt Hallikainen (2004) och Verville (2003).  

Användandet av affärssystem medför stora affärsmässiga fördelar som kan underlätta arbetet 

hos företag. När företag är i processen att välja nytt affärssystem är de affärsmässiga 

fördelarna främsta anledning. Verville och Halingten (2007, 2003). 

2.1.4 Varför upphandling av nytt affärssystem 

Att göra en upphandling av affärssystem kommer att kosta mycket i form av investeringar och 

tid menar Verville (2003). Ett antal processer ligger till grund för att genomföra en 
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upphandling. Processerna kan således dra ut på tid och kosta pengar för företaget. Dessa 

processer kan bl.a. vara planering, informationssökning, val av system och leverantör och 

förhandling. Hallikainen (2004) menar att företag gör en upphandling av två större grundliga 

anledningar, tekniska och affärsmässiga. Av tekniska orsaker vill företag ha bra struktur för 

att stödja arbetet i sin verksamhet. Företag vill också förbättra sin effektivitet, det vill säga 

reducera kostnader. Affärsmässiga orsaker är den andra anledningen till att företag genomför 

ett köp av affärssystem menar Hallikainen (2004). Affärsmässiga anledningar är många men 

oftast handlar det om viljan att få ökad flexibilitet, globalisera företaget och införa nya 

arbetssätt. 

 

2.2 Upphandlingsprocessen av affärssystem 

 

Under ett helt affärssystemprojekt ingår det flera stora processer. Alla processer kommer med 

sina egna faser och delar för att just den processen ska gå korrekt till. Några av de största 

processerna är förstudie, kravinsamling, upphandling, implementation och förvaltning. 

Upphandlingsfasen är viktig för att i den undersöks och analyseras alla förutsättningar som 

det arbetats med innan, t.ex. förstudie och kravspecifikation. Processen om upphandling är 

också startskottet för implementationsprocessen där affärssystemet ska installeras. Verville 

(2007) 

Det existerar också olika metoder för hur upphandlingen och dess faser ska gå till. Enligt 

Verville (2003) finns det en fullständig modell för upphandlingen som kallas MERPAP, som 

står för Model of the ERP acquisition process. MERPAP-modellen uppkom genom ett antal 

fallstudier hos olika företag med olika typer av affärssystem. Med den här modellen går det 

att applicera processerna med liknande aktiviteter hos företag med olika systemval. Målen 

med upphandling gick att nå trots olikheter i bransch och val av affärssystem. Vidare menar 

Verville (2007) att hela upphandlingsprocessen för MERPAP i sig är indelad i sex steg eller 

faser. Faserna ska utföras iterativt men det finns dock en ordning på hur de ska genomföras. 

De innehållande faserna är planering, sökning efter information, alternativ och urval, 

utvärdering, val och förhandling. Upphandlingsprocessen ska då börja med planeringen och 

sluta med förhandling, men däremellan är processen icke-linjär och faserna kan överlappa 

varandra. Vissa faser kan även utföras samtidigt och vissa faser är inbäddade i varandra. Alla 

faser förutom valet fortgår i en iterativ bana. Valfasen är också den enda fasen i 

upphandlingen som inte är återkommande. Till slut skall dock alla faser resultera i delresultat 

som gör att varje fas kan gå vidare till nästa så att en upphandling slutar i ett fullständigt 

resultat.  

Enligt Burgues (2000) existerar det en annan, också väl applicerbar, metod för 

upphandlingsprocessen. Burgues (2000) definierade då en metod som kallas Systematic Help 

for ERP Acquisition(SHERPA). SHERPA-metoden används när andra mer generella metoder 

inte går att tillämpa. Den här metoden täcker hela processen vid upphandlingen. Enligt 

Burgues (2000) innehåller SHERPA fem faser. Faserna är benämnda från fas 0 till fas 4. I fas 

0 studerar man strategier och beslutet att köpa affärssystem. Efter första fasen går man över 
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till fas 1 där man söker efter potentiella systemkandidater att gå vidare med. Fas 2 innebär att 

kandidaterna man tagit fram i fas 1 blir grundligt analyserade för att hitta ett par stycken 

slutgiltiga systemkandidater. I fas 3 och fas 4 demonstrerar leverantören affärssystemet, 

förhandling inleds och ett slutligt val görs.  

I den här uppsatsen kommer studien utgå från MERPAP-modellen då den är mest benämnd i 

tidigare forskning och den mest generella metoden för olika företag och system. 

Figur 3. Upphandlingsprocessens inuti affärssystemets livscykel, utvecklad utifrån Verville 

(2007). 

 

 

2.2.1 Upphandlingens faser enligt MERPAP-modellen 

 

2.2.1.1 Planeringsfasen 

Enligt Verville (2003) är MERPAP en av få metoder som använder sig av en 

initieringsprocess likt detta planeringssteg. I planeringen av upphandling görs det en del 

detaljerade undersökningar kring risker, problem, osäkerhet, komplexitet. Likväl görs det tid- 

och schemaläggning av aktiviteter och delprocesser. Till hjälp för planeringen, finns det flera 

underaktiviteter att följa. Verville (2007) 
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Den första aktiviteten går ut på att en projektgrupp och projektledare ska väljas. Det är inte 

bara valet av projektledare som är viktigt. Gruppmedlemmarna i projektet ska också väljas 

utefter vissa kriterier och kompetenser. Medlemmarna får sedan tilldelade roller där de har 

ansvar över vissa specifika aktiviteter. Gruppen bestämmer här också vilka utomstående 

intressentar som ska inkluderas, som t.ex. konsulter. Efter den inledande aktiviteten börjar 

gruppen gå igenom olika strategier för hur upphandlingen ska gå till. Med en vald strategi 

suddar man ut osäkerheter kring upphandlingen. Projektgruppen genomför sedan en 

kravinsamling för att skapa en kravspecifikation för sin nya affärssystemlösning. Därefter 

börjar projektgruppen skapa utvärderingskriterier för valet av affärssystem. Detta bör göras 

innan kontakt tas med affärssystemleverantör. Dessa kriterier kommer ifrån insamlad 

information från användare och andra källor. Under planeringens gång under upphandlingen 

kan flera problem påverka upphandlingen och dessa adresseras i en mindre aktivitet kallad 

upphandlingsproblem. I händelse av att företag t.ex. måste utforma nya affärsprocesser ska 

projektgruppen ha i förväg veta vad som ska göras. Verville (2003) 

Ändringar i upphandlingen är känsligt. Hanteringen av förändringsarbete är också en del som 

gruppen skall ha föreskrivna strukturer kring. Enligt Somers och Nelson (2001) är det 

omöjligt att undgå problem i förändringsarbetet under affärssystemprojekt. Slutligen görs en 

marknadsanalys för att hitta de exakta affärssystemleverantörerna på marknaden som 

distribuerar det affärssystem som företaget vill ha.  

Planeringssteget i upphandlingen avslutas med att projektet har utfärdat några slutprodukter 

och delresultat. De kan vara i form av en färdigskriven begäran om förslag(RFP), 

kravspecifikation och lista över leverantörer. Verville (2007) 

2.2.1.2 Sökning efter information 

Informationssökningssteget i upphandlingen är det mest iterativa steget i processen har 

Verville (2003) förklarat. Till att börja med söker man efter information, både internt på 

företaget och externt ute på marknaden. Informationen kontrolleras sedan på olika sätt 

beroende på var i upphandlingsprocessen man befinner sig i. De delar som är viktiga att titta 

på i informationen är källkritik, pålitlighet på källor, pålitlighet i informationen, huruvida det 

är intern eller extern information och om informationen är.  

2.2.1.3 Urval/Förvalsfasen 

Verville (2003) menar att urval eller förval är ett mindre steg i processen där man egentligen 

endast ska försöka få fram ett tidigt register på potentiella leverantörer. Innan leverantörer 

listas granskar man dock alla RFPs från leverantörer som har inkommit till projektgruppen. 

När listan på leverantörer är redo skickar man ut information till de valda leverantörerna om 

att de är intressanta för framtida upphandlingssamarbete. Projektgruppen vill då också ha 

ytterligare teknisk information om valda leverantörers affärssystem. Därefter går man igenom 

listan igen och väljer ut ett par kandidater man vill fortsätta undersöka som sedan blir en 

slutgiltig lista.  

2.2.1.4 Utvärderingsfasen 
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Enligt Verville (2003) finns det tre aspekter att utvärdera under utvärderingen. De är: 

leverantör, funktionalitet och teknisk prestanda. Dessa tre olika utvärderingar görs under hela 

upphandlingsprocessen och inte endast vid en specifik tidpunkt i projektet. Utvärdering av 

leverantörer görs delvis i planeringssteget när marknadsanalysen utförs. Dessutom utvärderas 

leverantörer i urvalssteget också när leverantörslistan färdigställs efter kriterier. I just det här 

steget genomförs dock en pågående utvärdering då man har en fortgående förhandling med 

intressanta leverantörer. De funktionella och tekniska utvärderingarna görs också delvis i 

urvalssteget när krav och kriterier undersöks för att hitta rätt affärssystem och leverantörer. 

Större delen av utvärderingen av funktionalitet och teknisk prestanda görs dock i 

utvärderingssteget, då projektgruppen kontinuerligt går igenom t.ex. kravspecifikationen för 

att se om den är uppdaterad. 

2.2.1.5 Valfasen 

Steget när valet av affärssystem ska göras kommer naturligt efter de tidigare förutsättningar 

en projektgrupp har arbetat fram. Det definitiva valet av affärssystem avslutas med en 

presentation för en kommittee. Kommitteen bör vara en grupp av intressenter som inte varit 

delaktiga tidigare i upphandlingsprocessen, vanligtvis en styrelsegrupp. Verville (2003) 

Själva valet av affärssystem anser Somers och Nelson (2001) vara det kanske den mest 

kritiska och viktigaste fasen. Vidare menar de att välja rätt affärssystem som bäst matchar 

företagets behov och processer är kritiskt för att minimera modifieringar i systemet senare. 

Att göra ett fel val av affärssystem kan innebära system och mjukvara som inte alls passar 

företagets mål och affärsprocesser menar Somers och Nelson (2001).   

2.2.1.6 Förhandlingsfasen 

Avslutningsvis kommer den sista delen i upphandlingsprocessen, den avgörande 

förhandlingen. Den består oftast av två delar, affärsmässig förhandling och rättslig 

förhandling. Förhandlingen kring affärsangelägenheter görs kontinuerligt under 

upphandlingen. De angelägenheterna handlar mest om själva affärssystemet och hur de ska 

fungera. Efter ett val har gjort och parterna kommit överens påbörjar man en rättslig 

förhandling där kund och leverantör går igenom kontraktets innehåll för en slutlig påskrift. 

Verville (2003) 

 

2.2.2 Framgångsfaktorer inom faserna 

 

Inom varje fas i upphandlingsprocessen har det undersöks om specifika framgångsfaktorer. 

Sedan finns det framgångsfaktorer som är aktuella under hela processen.  

Figur 4. Upphandlingsprocessen och dess tillhörande framgångsfaktorer enligt Verville 

(2005). Utvecklad utifrån Verville (2003, 2005, 2007) 
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2.2.2.1 Planeringsfasen 

 

Enligt Verville (2005) utgörs hela planeringsfasen av att strukturen och arbetsprocesserna i 

planeringen är väl planerade och väl strukturerade. Eftersom det är många aktiviteter som är i 

sin början under planeringen blir chansen större för en framgångsrik upphandling om man 

lägger stor vikt på planeringen av aktiviteter innan de sätter i gång. Om strukturen är tydlig 

för upphandlingen behövs också klara befogenheter, så att projektgruppen vet vem eller vilka 

som ansvar för vilket område under upphandlingen. I planeringen börjar en kravspecifikation 

ta sin slutliga form. Kravspecifikationen bör innehålla krav som är väldefinierade som 

beskriver både företagets behov och systemets funktionalitet. Att ha kraven färdiga innan 

kontakt med leverantör är nödvändigt. Innan kontakt med leverantör bör också 

urvalskriterierna vara definierade. Enligt Verville (2005) är det minst lika nödvändigt som ha 

kraven färdigställda. Att välja sin projektgrupp, eller upphandlingsgrupp, är ett viktigt val vid 

alla typer av projekt. Vid en upphandling av affärssystem är det absolut nödvändigt och en 

kritisk framgångsfaktor att ha en noggrant utvald projektgrupp. Vidare menar Verville (2005) 

att upphandlingsprocessen är en så pass teknisk lagd process och komplex process att 

projektgruppen måste bestå av medlemmar som har olika typer av färdigheter. Varje medlem i 

projektgruppen måste också utföra och fylla ut funktionella och administrativa roller baserat 

på dennes erfarenheter och kunnande. 
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2.2.2.2 Sökning efter information 

Hela upphandlingsprocessen är ständigt fylld med information. Denna information måste 

alltid vara korrekt och pålitlig. Att ha information som är korrekt medför att informationens 

källor och innehåll måste granskas och verifieras. Även anseendet och trovärdigheten hos 

källorna måste dubbelkollas. Verville (2005) 

 

2.2.2.3 Urval/Förvalsfasen 

När förvalet, eller första gallringen av system och leverantörer, görs går projektgruppen 

utefter redan tilltänka kriterier och krav. Förvalsfasen är ett kort steg i upphandlingsprocessen 

och de framgångsfaktorer som benämns i det här steget är de generella faktorer som berörs 

under hela upphandlingsprocessen. Verville (2005) 

2.2.2.4 Utvärderingsfasen 

Enligt Verville (2005) är det viktigt att få slutanvändare att deltaga i projektet för att de är de 

som ska använda affärssystemet dagligen i sitt arbete. Därför måste användarna få rätt 

utbildning och träning från början. Under utvärderingen av vilket system som passar ska det 

finnas möjlighet för användarna att skaffa sig en egen uppfattning om vilket affärssystem som 

bäst passar företaget. Det kan göras genom att leverantörer får demonstrera sina affärssystem. 

Enligt Verville (2005) känner också användarna sig delaktiga när valet sedan görs. Även Al-

Mashari (2010) klargör att användare ska vara delaktiga genom ordentlig träning, vilket är en 

av de huvudsakliga framgångsfaktorerna för den senare delen av upphandlingsprocessen.   

2.2.2.5 Valfasen 

Verville (2005) menar att när det slutliga valet av affärssystem ska göras är användarnas 

involvering och deras slutsatser lika viktiga som alla andras. En gruppbeslutsprocess vid valet 

är en arbetsfilosofi som är avgörande. Med ett gemensamt gruppbeslut vid sista valet kommer 

affärssystemet bli accepterat på bredare skala i företaget när implementationen är gjord. Att 

alla intressenter och potentiella slutanvändare får delta i beslutet gör också klimatet lättare. 

Användare kommer känna mer entusiasm och iver att arbeta. Ett beslut taget av många i en 

upphandling gör också att användarna blir mer öppna för teknik och ny teknologi, vilket i sin 

tur leder till en kortare inlärningskurva vid nytt affärssystem. Företag kan då dra fördelar 

snabbare och nå resultat i tid.  

2.2.2.6 Förhandlingsfasen 

Verville (2005) menar att under slutförhandlingen i upphandlingsprocessen diskuterar 

projektgruppen med vald leverantör. Förhållandet till leverantören är en viktig 

framgångsfaktor i slutet för att upphandlingen ska gå igenom. Genom att skapa 

användargrupper internt i företaget får man ett förhållande och tillvägagångsätt gentemot 

leverantör som är sunt, då alla involverade inte har möten och diskussioner samtidigt. 

Förhållandet mellan projektgruppen och leverantör blir öppnare och konflikter undviks lättare. 
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2.2.3 Andra kritiska framgångsfaktorer under upphandlingsprocessen 

 

Enligt Verville (2005) är det inte bara specifika framgångsfaktorer i faserna som utgör om 

huruvida framgångsrik upphandlingen blir. Hela processen upphandlingen måste vara 

någorlunda strikt från planeringen till förhandlingen. Verville (2005) kallar det för rigorös 

upphandlingsprocess. Även faktorerna klara befogenheter, gruppbeslutsprocess och 

förhållandet till leverantör är framgångsfaktorer som återkommer under hela upphandlingens 

gång.  

Vid sidan av faktorer inom de olika stegen och faserna i upphandlingsprocessen finns också 

många kritiska framgångsfaktorer under hela projektets gång. Upphandlingen är en del av en 

större implementation. Somers, Nelson (2001), Finney, Corbett (2007), Soja (2006) och 

Dezdar, Sulaiman (2009) har undersökt och tagit fram andra framgångsfaktorer som de anser 

vara aktuella under hela upphandlingen.  

Somers, Nelson (2001) menar att om man ser till hela upphandlingen finns där också större 

och allmänna framgångsfaktorer som kan appliceras i projektet. Den största faktorn som finns 

är projektledning. Att hantera projektet på ett hållbart sätt genom upphandlingen är viktigt då 

det alltid behövs vägledning. Inför projektstart bör det finnas material som är 

väldokumenterade, möjliga metoder att följa och flertalet verktyg. Verktyg kan vara både IT-

verktyg och affärsmässiga såsom regler och hävstänger. Projektledning syftar till bl.a. både 

mjuk- och hårdvara, projektstorlek och tidigare erfarenhet. Det är flera aspekter som spelar 

roll för en bra projektledning. Denna framgångsfaktor kan ofta tillämpas i planeringen men 

också kontinuerligt under upphandlingen.  

För att leda ett projekt och få det att gå framåt på ett framgångsrikt sätt behövs ofta en 

projektledare. Projektledaren ska vara en ledare som bestämmer om och utför avgörande 

aktiviteter. Denna person behöver ha starka ledaregenskaper men också kunskap om 

affärsområdet, tekniska kunskaper och kunna hantera människor i grupp. Somers, Nelson 

(2001), Finney, Corbett (2007), Soja (2006).  

Att utbilda och låta slutanvändarna träna sig till färdigheter i affärssystemet är en stor 

framgångsfaktor för att användarna ska kunna känna sig bekväma med att arbeta i systemet. 

Brist på utbildning och brist på förståelse kring hur affärssystem kan förbättra arbetsprocesser 

är frekvent en orsak till misslyckade affärssystemprojekt och upphandlingar enligt Somers, 

Nelson (2001) och Dezdar, Sulaiman (2009). Utbildning är en inlärningskurva som kan vara 

tidsmässigt lång, ibland månader och år. Därför behövs träning i systemen under längre period 

så att slutanvändarna lär sig på ett effektivt sätt. Vidare menar de att användarna helst ska få 

kunskap och träning i potentiella affärssystem redan i upphandlingsfasens början. Somers, 

Nelson (2001) och Dezdar, Sulaiman (2009) 

Enligt Somers, Nelson (2001) är hantering av förändringsarbete en av de viktigare punkterna 

under hela affärssystemprojektet. Eftersom ändringar sker ständigt i alla projekt måste 

projektgruppen och ledningen ha en plan för att hantera förändringar. Införandet av nytt 

affärssystem kan leda till motstånd, förvirring och olika typer av fel, vilket kan göra att 
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projektet inte blir lyckat. Somers, Nelson (2001) hävdar att hälften av alla affärssystemprojekt 

misslyckas med att uppnå förväntade fördelar för att en plan för förändringar inte existerar.  

Organisationer använder sig av konsulter för att assistera under affärssystemprojektet. 

Konsulterna som ofta används för köp och införande av affärssystem kan ha olika 

kompetenser för att konsultera vid specifika ändamål eller tillfällen. Somers, Nelson (2001) 

Vid införande av nytt affärssystem kan berörd organisation behöva utforma nya eller 

omstrukturera sina affärsprocesser. För att nå de främsta fördelarna med affärssystem, är det 

nödvändigt att organisationens affärsprocesser är i linje med affärssystemets processer. 

Affärssystemet självt kan inte stå för alla förbättringar utan organisationen och anställda 

måste ändra sina arbetsstrukturer också för att nå fördelarna (Somers, Nelson 2001). Finney, 

Corbett (2007) menar att behovet av att utforma nya affärsprocesser är den tredje mest 

citerade framgångsfaktorn i affärssystemprojekt.  

Alla de framtagna framgångsfaktorerna ur litteraturen sammanfattas nedan. 

 Väl planerad och strukturerad process/Rigorös upphandlingsprocess 

 Klara befogenheter 

 Väldefinierade krav 

 Definierade urvalskriterier 

 Noggrant utvald projektgrupp 

 Korrekt och pålitlig information 

 Slutanvändarnas deltagande 

 Gruppbeslut 

 Förhållande till leverantör/Förhållande till kund och konsult 

 Projektledning och projektledare 

 Utbilda slutanvändare 

 Förändringsarbete 

 Användandet av konsulter 

 Utforma nya eller omstrukturera affärsprocesser 
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3. Metodval 
 

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

Här beskrivs kvalitativ forskning som är den strategi som är vald för uppsatsens metod och 

metodtillämpning.  

3.1.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativa forskningsstrategier, enligt Meyers (2009), är utformade för att hjälpa forskare att 

förstå andra människor. Speciellt vad människor säger och vad de gör. En kvalitativ strategi 

och en kvalitativ metod är till för att forskare eller utredare ska få en god förståelse om ett 

socialt och kulturellt sammanhang där studien görs istället för mätbara statistiska 

sammanhang. En stor fördel av kvalitativ forskning är att de ansvariga kan både se och 

begripa sig på sammanhanget inom vilka beslut som tas och vilka aktiviteter och åtgärder som 

utförs och vidtas. Ideligen har fallet varit så att mänskliga beslut bara kan bli uppenbara i ett 

visst sammanhang eller kontext. Det är själva sammanhanget som hjälper till att förklara 

varför en människa, flera människor, organisation eller grupp uppförde eller agerade på det 

sättet som de gjorde. Sammanhanget, eller flera sammanhang, i en kvalitativ 

forskningsstrategi blir bäst begripligt genom att kommunicera och samtala med människor.  

Dessutom menar Meyers (2009) att det är i princip omöjligt för kvalitativa forskare att förstå 

sig på varför någon agerade på ett visst sätt, eller varför någonting skedde i en organisation 

just då, utan att prata med inblandade människor om det. Förespråkare för kvalitativ forskning 

hävdar att om du vill förstå dig på människors eller organisationers motiveringar, anledningar, 

aktioner och kontexten för sina värderingar och aktioner på ett djupgående sätt, så är en 

kvalitativ strategi och metod den bästa. Målet med att utföra kvalitativ forskning i motsats till 

kvantitativ forskning är att om det är en enda sak som särskiljer människor från omvärlden så 

är det förmågan att konversera. Vidare säger Meyers att endast genom kommunikation 

emellan människor kan vi förstå oss på situationen, sammanhanget och hur människor tänker. 

Meyers (2009) Frågor som en forskare gärna ställer vid kvalitativ metod kan ofta vara vad, 

varför, hur och när-frågor. 

En kvalitativ forskare vill ta reda på en specifik användare, person eller organisation och hur 

denne eller dessa uppfattar världen de opererar i och omges av Bell (1987).   

Figur över skillnad på kvalitativ och kvantitativ forskning. Utvecklad utifrån Backman 

(2008). 

 

Med denna bild menar Backman (2008) att ett traditionellt kvantitativt synsätt är individen en 

betraktare eller åskådare till en objektiv världsbild. Med ett sådant perspektiv avskiljer man 
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individen från omvärlden för att sedan förklara hur en objektiv verklighet ser ut.  I ett 

kvalitativt perspektiv är individen en del av en subjektiv omvärld. Synsättet inriktar sig på hur 

individen ser på omvärlden. Istället för att försöka tolka verkligheten och hur den ser ut frågar 

man hur individen uppfattar verkligheten.  

Studiens syfte är att genom olika parters synsätt skaffa en inblick i en lång 

upphandlingsprocess av affärssystem och hur framgångsfaktorer kan hjälpa intressenter vid 

involvering i upphandlingar. Kvalitativ forskning går ut på att ge denna inblick utifrån just ett 

par specifika individer eller organisationer. Eftersom invecklad och komplicerad information 

krävs för att utföra denna studie, där frågan är ställd så att svar skall ges på hur någonting 

fungerar, har kvalitativ forskning valts för studien.  

 

3.1.2 Kvalitativa metoder 

Det finns ett antal metoder för att utföra kvalitativ forskning. Det här kapitlet kommer gå 

igenom olika kvalitativa metoder som kan användas för uppsatsens undersökning. Också 

vilken kvalitativ metod som valdes med motivering samt motivering till varför andra metoder 

inte valdes.  

3.1.2.1 Intervju 

En av de mest grundläggande kvalitativa metoderna är intervjun. I en intervju kan forskaren ta 

reda på människors upplevelser genom att fråga dem. Att använda en helt standardiserad 

intervjumetod med exakt samma frågor och följdfrågor kan fungera, men blir då mer en enkät 

och används hellre i en kvantitativ forskning. En intervju kan dock anpassas. Frågorna kan 

anpassas beroende på intervjuobjektet. (Wallén, 1993)  

En fördel med intervjumetod är flexibiliteten menar Bell (1987). Främst intervjuaren kan följa 

upp svar och idéer med följdfrågor och därmed gå in djupare på känslor hos intervjuobjektet 

för att få ytterligare eller mer information. En intervju är en aktivitet som måste förberedas 

noggrant innan. Att planera och skaffa sig en förståelse för intervjuteknik kräver tid och 

tålamod. (Bell, 1987) 

Djupintervjuer kan genomföras på ett ostrukturerat sätt för att få deltagaren att prata fritt och 

mycket. Med en ostrukturerad intervju blir samtalet mer likt ett vanligt samtal och deltagaren 

kommer med insikter och åsikter om problemet i fråga. Dock behövs viss struktur ofta i form 

av förbestämda frågor och följdfrågor. En fokuserad intervju är en intervjuform som tar med 

både ostrukturerade och strukturerade aspekter. Deltagaren får frihet att prata om det denne 

tycker är viktigt men intervjun går efter en struktur i form av frågor. Frågorna ställs och 

därefter lämnas utrymme för deltagaren att svara på frågorna och prata omkring frågorna och 

tankar som kan tänkas dyka upp. (Bell, 1987)  

Att genomföra djupintervjuer tar tid. Planering, själva intervjun och transkribering av material 

är de aktiviteter som måste göras. Att lägga så mycket tid som möjligt på varje intervju kan 

resultera i mer kvalitativt material i slutändan. För att spendera tiden väl kan antalet intervjuer 

minskas enligt Bell (1987), vilket också applicerades i den här uppsatsens undersökning då 
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antalet tänkta intervjuer från början var fler än de som genomfördes. Under forskningens gång 

minskades intervjuerna för att kunna utföra intervjuerna på kvalitativt och bästa sätt.  

Djupintervju med inriktning på fokuserad intervju är vald som metod för uppsatsen. I den här 

uppsatsens undersökning finns olika synvinklar kund, leverantör och konsult. Därför behöver 

frågorna anpassas efter intervjuobjekt. Målet med datainsamlingen är att införskaffa 

djupgående och mycket information om olika aktiviteter och processer som är svårt om man 

inte har en direkt kommunikation där plötsliga frågor och följdfrågor kan förekomma utan 

vetskap om det innan som intervjuare. Själva frågeställningen syftar inte att analysera en stor 

folkmängd, som t.ex. alla affärssystemleverantörer i Sverige, vilket är en kvantitativ ansats. 

Frågeställningen och uppsatsen är inriktat på att analysera en stor och detaljerad process hos 

ett par intressenter för att se hur och varför vissa händelser sker. Framgångsfaktorernas 

innebörd och hur dessa påverkar upphandlingsprocessen är av stort intresse för studien och 

intervju kan ge den djupare bilden.  

I och med att intervjuerna var av sorten fokuserad och djup intervju kunde deltagaren prata 

om sina tankar hur upphandlingar har gått till och vad som gjorde att de resulterade i bra 

avslut eller misslyckade. 

Djupintervjuer valdes för att ta reda på hur upphandlingar har gått till i detalj hos ett antal 

organisationer och från olika intressenters synvinklar. Förståelsen blir större hos uppsatsens 

forskare när intervjun sker mellan fyra ögon med intervjuobjektet.  

3.1.2.2 Fallstudie 

En fallstudie som forskningsansats är gjord och tillämpad för att studera vad som görs och vad 

som sker i ett specifikt och konkret fall. Forskaren som arbetar med fallstudien behöver dock 

inte samverka och vara med i förändringen. Själva forskningen kan leda till att involverade 

intressenter börjar tänka i andra banor och kanske se till förändringar som kan leda till 

förbättringar. En stor fördel med fallstudier är att forskningen studerar vad som faktiskt 

händer under verkliga förhållanden i t.ex. en organisation. En annan fördel är den grundliga 

kunskapen forskaren får om processen. I och med fallet som studeras får man en uppfattning 

om att en företeelse eller händelse finns på riktigt eller att en process fungerar så som den ska. 

En nackdel med fallstudier är att man inte alltid har kunskap om hur vanligt förekommande 

dessa händelser och processer är som man studerar. Förutsättningarna för att kunna 

genomgöra liknande fall i andra organisationer är också svåra att förutse. (Wallén, 1993) 

Backman (2008, s 55) har beskrivit fallstudier och definierar strategin utifrån Yin (1989, s 23) 

så här: 

“Investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when the boundaries 

between phenomenon and context are not clearly evident; and in which multiple sources of 

evidence are used.” 

Med det menar Backman att, liksom andra kvalitativa metoder, att fallstudien utreder 

företeelser i en verklighetssinnad miljö och realistiskt sammanhang.  
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För forskare som arbetar på egen hand kan fallstudier vara särskilt passande då fallstudier ger 

möjligheten att studera områden på djupet under begränsad tid. Fallstudier är likt både 

observationer och intervjuer då fallstudier ofta innebär att använda både observation och 

intervju som metod.  Det går dock att tillämpa fler tillvägagångsätt och metoder för insamling 

av data i en fallstudie. I vissa fall av fallstudier har enkäter använts inledningsvis, för att sedan 

göra observationer, intervjuer och resultatstudie. (Bell, 1987) 

Denna metod är väldigt tidskrävande. Ännu mer planering och tid för genomförandet behövs 

än ett antal intervjuer. Att medverka i organisationers upphandlingar, som är fallet i denna 

uppsats, är svårt att schemalägga då processerna i en upphandling pågår i flera månader och 

kanske inte genomförs just när arbetet med denna uppsats och studie gjordes.  

3.1.2.3 Deltagande Observation 

Enligt Bell (1987) kräver en observerande studie ordentlig planering och noga förberedda 

studier. Även erfarenhet är en stor faktor till att lyckas med en fungerande observation. Att 

göra en deltagande observation kan vara ett tillförlitligt tillvägagångsätt som återspeglar vad 

deltagande personer verkligen gör och vad de säger sig göra. En observation kan också fånga 

in människors beteende som man senare kan se om det stämmer med vad de borde göra.  

Bell (1987) menar att en deltagande observation kräver att observatören är bekant med miljön 

och sammanhanget som observationen ska verka inom. Att vara välbekant med personer som 

ska ingå i studien är också det en svårighet för observatören. Observatören bör också ha ett 

objektivt synsätt, t.ex. när forskaren ska anteckna vad som sägs under ett möte. Bell (1987) 

fortsätter påpeka att forskaren behöver distansera sig från personer och åsikter vid ett sådant 

tillfälle.  

Att utföra en deltagande observation, enligt Bell (1987) består av olika aktiviteter såsom att 

observera händelser, situationer, möten och arbetsflöden- och processer för att sedan göra en 

studie av data. Dessa olika undersökningar kan göras helt ostrukturerat och man behöver 

egentligen inget observationsschema. Det kan ses som positivt då observatören inte har några 

förutfattade meningar eller tidigare åsikter om det som ska studeras.  

En deltagande observation har en risk att utsättas för skevhet. Att vara objektiv är ett 

komplicerat hinder om observatören skulle känna personer i en grupp denne ska studera. Om 

observatören känner till personerna kan denne också inneha kunskaper om personerna samt 

hur de beter sig. Det kan göra att forskaren inte beaktar vissa aspekter (Bell, 1987). 

För uppsatsen är deltagande observation inte vald för att observationerna som hade behövts 

göra hade blivit för många till antalet och därmed upptagit för lång tid. Tidsaspekten för detta 

arbete är inte tillräcklig för att genomföra deltagande observationer, då frågeställningen i 

uppsatsen ska besvaras utifrån tre synvinklar, upphandlingskonsult, leverantör och kund. 

Erfarenheten som Bell diskuterar är ännu en anledning till att observation inte är att föredra då 

forskaren inte innehar erfarenhet kring omfattande observationer sedan tidigare.  
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3.2 Kvantitativ forskningsstrategi 

Här beskrivs närmare och generellt om kvantitativ forskning som är en strategi som ej är vald 

för uppsatsens metod och metodtillämpning.  

3.2.1 Kvantitativ forskning 

Kvantitativ forskning och kvantitativa metoder går ut på att forskare gör en eller flera 

insamlingar av data och sedan undersöker relationer mellan de olika fakta som inkommit. 

Fakta ska vara mätbar då forskare använder vetenskapliga och tekniska metoder för att 

komma fram till slutsatser, kvantifierbara eller generaliserbara slutsatser. Bell (1987) 

Enligt Meyers (2009) är olika kvantitativa metoder bl.a. enkäter, labbexperiment, statistisk 

analys och numeriska metoder som t.ex. matematisk modellering. Kvantitativa metoder är 

från början bara utvecklade för att använda sig av och betonas på siffror och statistik mer än 

någonting annat. Siffrorna i en kvantitativ undersökning representerar värden och teoretiska 

resonemang och koncept. Tolkningen av alla dessa siffror och värden ses som starka 

vetenskapliga bevis på hur en företeelse fungerar.  

Vidare menar Meyers (2009) att en kvantitativ ansats fungerar bäst när du som forskare vill ha 

ett stort urval av studieobjekt och generalisera till stor mängd. I ett sådant kvantitativt fall är 

målet att studera ett specifikt område där många människor och organisationer är verksamma. 

Då kan forskare hitta mönster och trender som går att generalisera och tillämpa i andra 

situationer.  

En stor nackdel med kvantitativa forskningsmetoder är att, generellt sett, så blir de sociala 

aspekterna i en organisation och hos människor bortglömda. Både sociala och kulturella 

aspekter behandlas som oviktiga, även fast de är viktiga aspekter i en organisations 

arbetsprocess. Den kvantitativa forskningen behandlar hellre resultat i form av generalisering 

istället för hela sammanhanget i organisationen. Meyers (2009) 

3.2.2 Kvantitativa metoder 

I detta kapitel beskrivs en tänkbar kvantitativ metod som skulle kunna ha använts för 

uppsatsens undersökning men som valdes bort. Motivering varför metoden valdes bort 

inkluderas också. 

3.2.2.1 Enkät 

Med en surveyundersökning får forskaren, enligt Bell (1987), fram information som kan 

analyseras för att se mönster och göra jämförelser. Opinionsundersökningar är typiska 

exempel på en enkät där frågor ställs till ett antal människor som får utgöra ett urval av 

befolkningen. Egentligen är syftet att undersökningen ska täcka t.ex. en hel befolkning men 

urvalet får täcka hela befolkningen. Enkäter avser ofta att införskaffa information som 

representerar ett urval av en befolkning eller en viss mängd. Resultatet blir representativt för 

hela befolkningen även fast bara en liten del var involverade i undersökningen.  

Enligt Bell (1987) är frågorna i en enkät exakt likadana till varje respondent. Enkäterna 

skickas antingen ut som en web-survey eller med hjälp av intervjuare som direkt frågar och 

noterar svar. Svaren blir oftast inte djupgående och det är svårt att få reda på varför någonting 

har skett. Ett stort oundvikligt problem med enkäter är hur pass representativt urvalet är för 
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befolkningen. Vid genomförande av enkätstudie måste forskaren analysera vilka egenskaper i 

befolkningen som ska vara representativt i urvalet. Det är en grund till att kunna hävda att 

urvalet är representativt.  

Denna metod har inte valts mest till grund av att enkäter inte går in på djupet i svaren. 

Frågeställningen och uppsatsens syfte är att först och främst få en grundlig bild, från början 

till slut, av upphandlingar och dess aktiviteter, syften och innebörd. Svaren i en enkät hade 

gett svar på begrepp och vilka aktiviteter och processer som finns. Däremot ger resultat i en 

enkät inga svar på varför det ser ut som det gör och exakt hur upphandlingen kan se ut. Hur 

man lyckas med en upphandling och varför vissa framgångsfaktorer är viktiga eller viktigare 

än andra är svårt att få ut med en enkät, där frågorna ska vara desamma till alla respondenter 

och situationsanpassade följdfrågor är omöjligt att få med. 

3.3 Metod för dataanalys 

Utifrån Kvale (1997) har ett antal metoder för analysen av data identifierats. Här beskrivs 

den valda dataanalysmetoden samt en alternativ metod som inte valts för uppsatsen. 

3.3.1 Meningskoncentrering 

Meningskoncentrering är den valda dataanalysmetoden för denna studie. Kvale (1997) menar 

att metoden medför att allt som sägs i form av meningar av intervjuade personer ska 

dokumenteras kortfattat och i mindre omfång. Formuleringar som är långa meningar och 

uttalanden kortas ner till exakta och väsentliga resonemang för undersökningen. Uttryckta 

meningar i intervjuerna koncentreras till mindre formuleringar.  

I den här studien har meningskoncentrering använts för att massan av information som 

författaren fick berättat för sig under intervjun var av stor mängd. Av det som sades under 

intervjun koncentrerades mycket av meningarna för att hämta det som ansågs vara det 

viktigaste innehållet för studien. De koncentrerade delarna var inte alltid korta resonemang 

utan var oftast längre formuleringar byggda på inte bara en utan flera meningar. Dessa sattes 

sedan ihop för att ge en bild av efterforskat ämne och frågeställning. Koncentreringen av 

intervjuerna gjorde att antalet formuleringar som gjordes av materialet blev många. Det kunde 

därför ge en djup och kvalitativ bild av studiens framlagda problem.  

3.3.2 Meningskategorisering  

Meningskategorisering var ett alternativ till metod för dataanalys för studien. Kvale (1997) 

menar att denna metod går ut på att koda intervjumaterialet i kategorier. Dessa kategorier kan 

vara förvalda eller utvecklas under tiden man gör analysen av data. Långa meningar och 

formuleringar omformas till enklare kategorier. Kategorierna kan vara tecken, siffertal, skalor 

eller benämningar på kategorier. Genom meningskategorisering kan intervjuernas textmassa 

förkortas till ett fåtal begrepp, tabeller eller figurer. För att identifiera godtyckliga kategorier 

kan man behöva gå igenom intervjuerna flera gånger för att hitta kategorierna under tiden 

analysen utförs.  

Bildandet av kategorier för att ens genomföra meningskategorisering som metod är en 

aktivitet som bäst görs i förväg. Denna metod valdes inte då inga tänkbara kategorier hade 

tilltänkts under genomförandet av studien och intervjuerna. Författaren hade inte som mål att 



25 

 

utföra metodiken av studien med kategorier som hjälpmedel. Att undersöka intervjuerna 

flertalet gånger för att hitta rätt passningsbara kategorier är också arbete som kräver tid och 

energi. Tiden för studien talade inte för denna dataanalysmetod.  

3.4 Etiskt beaktande 

För att samhället skall utvecklas är forskning en viktig punkt. Därför har samhället och 

människorna ett krav att forskningen bedrivs med kvalitet. När forskning bedrivs har 

forskningen ett krav mot att individer inte får utsättas för kränkningar och skador. Kravet 

kallas individskyddskravet och är en utgångspunkt för etiken inom forskning. 

Individskyddskravet delas upp i fyra allmänna huvudkrav på forskning. I detta kapitel 

behandlas de fyra kraven. 

3.4.1 Informationskravet 

Informationskravet tydliggör att forskare måste informera involverade om syftet med 

forskningen. Informationen till berörda kan vara så pass detaljerad som den behöver så länge 

undersökningens syfte anges och undersökningen beskrivs. Även vad forskningen ska 

utmynna i skall informeras om. Vetenskapsrådet (2002) preciserar informationskravet i denna 

regel som följer. 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta. 

Det är också viktigt att informera om risker för eventuella skador och obehag. I informationen 

skall det även framgå att involveringen i studien är högst frivillig och att berördas uppgifter 

inte används till mer än forskningen.  

När första samtalet gjordes över telefon beskrevs studiens syfte övergripligt. Vid 

intervjutillfället fick intervjudeltagare berättat för sig mer detaljerat vad forskningen handlade 

om och vad som skulle bli resultatet.  

3.4.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet kretsar, likt informationskravet, kring undersökningen och deltagarna. I en 

aktiv undersökning måste deltagarna alltid godkänna sitt samtycke. Nedan beskriver 

Vetenskapsrådet (2002) tre regler om samtyckeskravet. 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall 

bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är 

under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta 

medför negativa följder för dem. 



26 

 

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas 

för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga 

mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 

Samtliga intervjudeltagare var över 15 år vid intervjutillfället och hade innan godkänt sin 

medverkan. Deltagarna hade också makten att bestämma tidsåtgång för intervjun och hade 

friheten att avsluta om de tyckte intervjun tog längre tid än beräknat. Inga intervjuer avbröts i 

förtid.  

3.4.3 Konfidentialitetskravet 

Uppgifterna om deltagarna i en studie måste vara konfidentiella på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan använda dem. Konfidentialitet, sekretess och offentlighet har en 

anknytning till varandra. Det finns två regler om konfidentialitetskravet enligt 

Vetenskapsrådet (2002).  

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 

enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

sådana uppgifter. 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 

uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 

Den information som togs av intervjudeltagarna var deras namn, arbetsgivare, position samt 

vad deras arbetsuppgifter var. Informationen deltagarna gav lagrades endast i inspelningen på 

mobiltelefonen. Deltagarna försäkrades om att givna uppgifter inte kommer att ges åtkomst 

till från andra parter.  

3.4.4 Nyttjandekravet 

När uppgifter om deltagarna är insamlad för forskningen får uppgifterna endast användas för 

just forskningen och dess syfte och ändamål. Vetenskapsrådet (2002) tydliggör.  

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder 

som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande 

av den berörda. 

Deltagarna försäkrades om att deras givna uppgifter till forskaren skulle hanteras för 

forskningen endast och inte kunna användas eller tillämpas vid annat tillfälle. 
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4. Metodtillämpning 

I detta kapitel presenteras hur studien genomfördes samt undersökningens kredibilitet i form 

av reliabilitet och validitet. En redogörelse görs också av delen med det etiska beaktandet 

från föregående kapitel. 

4.1 Val av intervjuobjekt 

För undersökningen genomfördes djupintervjuer med ett antal personer som är eller har varit 

involverade i en upphandling av affärssystem. Intervjudeltagarna har valts efter de tre 

synvinklar uppsatsen och frågeställningen inriktar sig på. Nämligen upphandlingskonsulter, 

leverantörer och kunder. Valda personer har varit högst delaktiga under upphandlingar och 

inte minst under lyckade upphandlingar. De intervjuade är alla baserade i Stockholm då det är 

enklast att komma i kontakt med personer i närområdet.  

Intervjuerna genomfördes alltid med forskaren som intervjuare och en ensam deltagare. 

Deltagarna bestod av två upphandlingskonsulter från två olika organisationer, en leverantör, 

och en kund som upphandlat affärssystem. Vissa av deltagarna kände till varandra eller hade 

arbetat tillsammans vid något tillfälle, men intervjuerna utfördes alltjämt inte med fler än en 

deltagare åt gången. Vid genomförandet av denna studie hade samtliga deltagare inte någon 

kontakt eller annan affärsmässig uppgörelse med varandra.  

Intervjuernas deltagare valdes först efter att det framgått att de tre synvinklarna var en viktig 

del. Leverantören som intervjuades var den första som kontaktades på egen hand. Med hjälp 

av kontaktpersoner från både leverantör och upphandlingskonsulter kunde urval av 

intervjupersoner göras.  

Tabell 1. Intervjuer 

Intervjudeltagare Företag Befattning Intervjutyp Längd Datum 

Bo Lundin Affärssmedjan AB, 

Affärskultur AB 

Upphandlingskonsult Direkt intervju 45 min 02-05-13 

Ulf Rekefors Herbert Nathan Co Upphandlingskonsult Direkt intervju 53 min 03-05-13 

Christian Janssen Tidigare St1 Kund vid 

upphandling 

Direkt intervju 55 min 20-05-13 

Leif Östman IBS, International 

Business Systems 

Lösningsarkitekt, 

leverantör av 

affärssystem 

Direkt intervju 1 h 24 

min 

15-05-13 

 

4.2 Genomförande av intervjuer 

Varje intervju genomfördes med forskaren och ett intervjuobjekt åt gången. När första 

samtalet gjordes med varje deltagare fick de komma med önskemål tid och plats. För 

forskaren kan det verka olämpligt men det är trots allt deltagaren som måste ta sig tid och 

komma med information. Innan tid och plats bestämdes förklarades också syftet med studien 

samt vid vilken institution forskaren kommer ifrån. Tid och plats är något Bell (1987) menade 

var en viktig aspekt för att deltagaren för intervjun ska känna sig bekväm med situationen.  De 

fyra intervjuerna genomfördes på olika platser efter deltagarens önskemål. En intervju hölls 

på filminstitutets foajé. Två av de på kaféer i centrala Stockholm. Den sista intervjun utfördes 

på deltagarens kontor. Samtliga intervjuer tog mellan 45 och 1 timme och 24 minuter att 



28 

 

genomföra. Tidsåtgången hade presenterats vid första samtal med varje deltagare och sades 

uppskattningsvis ta cirka 45 minuter, men max 60 minuter. En intervju tog längre tid än sagt 

från början.  

Var och en av intervjuerna gick till på sådant sätt att forskaren för studien var intervjuare. 

Med hjälp av en mobiltelefon med inspelningsfunktion kunde intervjun spelas in för lättare 

hantering av dokumentation.  

4.3 Intervjufrågor 

Här beskrivs och motiveras frågorna som låg till grund för att genomföra intervjuerna i 

studien. 

Intervjuerna började med att deltagaren fick berätta om sig själv och vem denne var samt vad 

denne arbetade med för att sedan gå in på själva ämnet upphandling av affärssystem. Genom 

att ställa inledande frågor kan intervjudeltagaren känna sig mer bekväm med situationen. De 

frågorna som ställdes i inledning var bl.a. 

Vad heter du? Var är du anställd? Vad är din position och arbetsuppgifter? 

När intervjuämnet först togs upp fick deltagaren svara på lite generella frågor om affärssystem 

i organisationer och upphandling i stora drag. Där kunde deltagarens uppfattning om vad 

denne tycke om upphandlingar och hur de arbetade under upphandlingar. Några av frågorna 

var som nedanstående. Frågorna nedanför ställdes för att få intervjudeltagarens åsikt om 

upphandlingar av affärssystem och hur de genomför en sådan. Detta för att införskaffa en 

detaljerad bild av de olika parternas syn på upphandlingar av affärssystem.  

Varför startar en upphandling? Används en modell när ni genomför upphandling? Vad kallas 

faserna? 

Intervjun fortsatte med frågor och följdfrågor om specifika delar ur upphandlingsprocessen 

och kritiska framgångsfaktorer som tagits fram genom tidigare litteraturstudier. Följdfrågor 

kan ställas för att visa sitt intresse för intervjudeltagaren samt även visa att intervjuaren 

lyssnar. Under denna mer detaljerade del av intervjun gavs en djupare uppfattning om vilka de 

exakta framgångsfaktorerna var och vilka aktiviteter och steg som ingår i en upphandling 

enligt deltagarens synvinkel. Frågorna om framgångsfaktorer och aktiviteter i upphandlingar 

av affärssystem var byggda på de framgångsfaktorer och aktiviteter som redan fanns i tidigare 

litteratur. Dels ville forskaren se vad dessa redan existerande faktorer betydde men också hur 

viktiga de var. För varje fas som togs upp kunde frågorna se ut på detta sätt. Intervjuade 

personer fick vikta faktorerna på en tregradig skala mellan mycket viktig, viktig samt mindre 

viktig. Anledning till detta är för författaren att skaffa sig en statistisk överblick av 

forskningsfrågan.  

Vilka aktiviteter ingår i vilken fas? I vilken ordning genomförs aktiviteterna? Varför är de 

viktiga? 
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Vilka framgångsfaktorer kan du peka på under denna fas? Vilka framgångsfaktorer kan du 

peka på under denna aktivitet? Hur ser du på framgångsfaktorerna ur litteraturen för denna 

fas och aktivitet?  

Mot slutet av intervjun ställdes också frågor om sådant som kan ha missats att prata om under 

intervjun. Även framgångsfaktorer som intervjudeltagaren ansåg ligga som grund för hela 

upphandlingen av affärssystem togs upp i slutet. Hela upphandlingen var en del av den 

teoretiska referensramen och därför ställde forskaren frågor kring den. Då ställdes sådana här 

frågor.  

Är det några aktiviteter eller händelser under upphandlingen som inte tagits upp? Finns det 

andra framgångsfaktorer som du ser det? Finns det stora framgångsfaktorer under hela 

upphandlingen enligt dig? 

Varje deltagare fick berätta om sin erfarenhet om upphandlingsprocessen av affärssystem och 

deras syn på framgångsfaktorer från början till slut. För att jämföra mot tidigare litteratur 

frågade forskaren också om nya framgångsfaktorer och aktiviteter som tidigare i inte nämnts i 

forskning om upphandlingar av affärssystem. Detta för att kunna identifiera färska faktorer 

och andra aktiviteter som inte ingår i tidigare litteratur.  

4.4 Kredibilitet 

Kredibilitet är mått på hur pass noggrann forskningen är utifrån fyra kriterier.  

4.4.1 Överförbarhet 

Trochim (2000) menar att överförbarhet hänvisar till vilken grad resultatet av kvalitativ 

forskning kan generaliseras eller tillämpad och överförd till andra sammanhang. Genom ett 

kvalitativt perspektiv är överförbarhet det främsta kriteriet för generalisering. En forskare med 

kvalitativ utgångspunkt kan tillämpa överförbarhet genom att göra ett noggrant arbete med 

forskningens sammanhang och de antaganden som var centrala för forskningen. Den person 

som vill överföra resultaten till annat sammanhang är då ansvarig för överföringen.  

Leverantör, upphandlingskonsult och kunder i studien har varit generella och inte valts efter 

några ramar. Resultaten av denna undersökning har varit anpassad för dessa tre nämnda 

målgrupper och kan inte generaliseras. Bell (1987) menar att med en kvalitativ ansats används 

ett par kvalitativa datakällor för att undersöka en frågeställning. Denna undersökning utgår 

från det. Att överföra forskningen på liknande grupper ska gå att göra men dock inte 

generaliseras på valfri organisation eller organisationer i stora mängder.   

4.4.2 Tillförlitlighet 

Enligt Trochim (2000) Reliabilitet är baserat på antaganden om hur pass repeterbart någonting 

är. Tillförlitlighet hänvisar till huruvida man skulle få samma resultat två gånger om man 

utförde samma forskning igen.  

Men kvalitativ ansats kan dock resultat och analys skilja sig något beroende på valda 

intervjuobjekt, eftersom denna undersökning byggde på ett par djupintervjuer. Forskningen i 

denna uppsats genomfördes med just ett par representanter från olika organisationer som alla 
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hade olika ståndpunkter vid upphandling av affärssystem och frågeställningen. 

Tillförlitligheten blir då svår att understryka i undersökningen.  

4.4.3 Formbarhet 

Vanligtvis brukar kvalitativ forskning gå ut på eller anta att forskaren tillför ett nytt perspektiv 

eller förhållningssätt till studien. Formbarhet hänvisar till hur pass mycket resultaten kan 

bekräftas av andra. För att fastställa formbarheten i forskningen kan forskaren dokumentera 

proceduren för kontroll och dubbelkontroll av data genom studiens gång. Trochim (2000) 

Oerfarenheten vid intervjusituationer för forskaren kan vara en anledning till ledande frågor 

och följdfrågor som ställts under intervjuerna. Vid sådana fall har forskaren inte räknat med 

och därför avlägsnat svar på frågor som forskaren ansett vara ledande för undersökningen.   

4.4.4 Trovärdighet  

Trovärdighetkriteriet innebär att resultatet av den kvalitativa forskningen är trovärdig från 

granskarens perspektiv. I och med att meningen med kvalitativ forskning är att förstå och 

förklara en företeelse, är granskarens perspektiv det enda synsättet som är berättigat att 

bedöma trovärdigheten av resultatet. Trochim (2000) 

Trovärdigheten bör inte ses som hög då forskaren inte är expert på området eller innehar stor 

expertis inom området. Genom att motivera intervjufrågor visas det att data är insamlad med 

relevanta frågor för frågeställningen. Även objektivitet vid intervjuer är en förmåga för 

forskaren för att säkerhetsställa. Även här kan forskarens oerfarenhet av intervjuer spela roll. 

Helt objektiv är svårt att vara under forskningen men forskaren försökte fånga en del kunskap 

från de olika synvinklarna leverantör, kund och konsult för att kunna ha med sig vid 

intervjuerna. Detta för att jämställa kunskapen hos forskaren hos de tre olika parterna.  
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5. Resultat 

I följande kapitel beskrivs upphandlingen av affärssystem och kritiska framgångsfaktorer 

utifrån de fyra intervjuer som gjordes med konsulter, kund och leverantör. Resultaten kommer 

från intervjuer varav två med upphandlingskonsulter, en egenföretagare och en från Herbert 

Nathan Co. Den tredje intervjun gjordes med en köpare av affärssystem, Christian Janssen 

som arbetade hos St1 samt en fjärde med en affärssystemleverantör, Leif Östman på IBS. 

5.1 Upphandlingskonsult Bo Lundin 

Följande information gavs utifrån samtalen under en direkt intervju (130502) med Bo Lundin. 

Lundin arbetar med konsultation, upphandlingar, management, logistik, och 

kravspecifikationer. Han driver två företag inom konsultbranschen, Affärskultur AB och 

Affärssmedjan AB med kontor på Vasagatan i Stockholm. Kunderna är företag från cirka 100 

anställda upp emot 11 000 anställda och inom olika branscher. Lundin tillhör ett nätverk som 

heter Allfors Consulting Team där det sitter 18 andra konsulter. 

5.1.1 Upphandlingsprocessen  

Lundin menar att en upphandling uppstår när beställaren har någon sorts behov. Det kan vara 

av flera skäl. Ett är av konkurrensskäl då företaget måste skärpa till sig eller om teknologin 

som företaget sitter på idag har gått ur tiden. Lundin menar att det är de stora skälen. Sen kan 

det vara så att företag har köpt andra verksamheter eller sålt av verksamheter och behöver 

hantera på ett vettigt sätt med nytt affärssystem. Affärssystemet man har kan också vara för 

stort eller för litet som företaget också måste hantera. En annan anledning till att 

upphandlingen av affärssystem startar är att företag vill utnyttja så pass modern teknik och 

moderna verktyg som möjligt. Skräddarsydda system kan vara svåra att underhålla och 

företagen kan då hellre vilja köpa standardsystem i form av affärssystem. Vid användande av 

axplock av flera olika affärssystem måste systemen integreras vilket kan bli dyrt och därför 

påbörjas upphandling av nytt affärssystem.  

Enligt Lundin använder han en generell modell under upphandlingen, vilken han menar de 

flesta också går efter. Det första steget kallar Lundin för verksamhetsutredning eller 

verksamhetsbehov. Det första som görs i det steget är att träffa företagsledningen hos kund 

och att gå igenom deras behov och vad de saknar. Här handlar det mycket om deras tankar 

och vad de vill göra. Det diskuteras mest om varför nytt affärssystem ska införas från första 

början. Andra aktiviteter i inledningen av upphandlingen är att plocka ut nyckelpersoner ur 

företaget tillsammans med kunden och påbörjar workshops. Lundin menar även att 

användbarheten i affärssystemet är viktig. I systemet, vid användning, ska man enkelt kunna 

se vad som är viktigt och därför bör det tas i åtanke i början av upphandlingen. I det första 

steget ska inte bara en upphandling och byte av affärssystem planeras. Det kan vara så att 

beteendeförändring kan krävas av anställda. Även nya rutiner kan behövas göras för att 

användning av nytt affärssystem kräver det. En plan eller manual för det behövs för att hjälpa 

företaget arbeta med nytt affärssystem.  

När upphandlingskonsult och kund fått klart för sig vad som gäller med upphandlingen efter 

diskussioner och workshops sammanställer man i grova drag vad kunden är ute efter. Vad 

kund är ute efter beror bl.a. på vilket företag i vilken bransch, storlek på företag, produktion 



32 

 

eller försäljning i olika länder och om dotterbolag är involverade. Kravspecifikation och 

processer beskrivs. 

Nästa steg är att göra ett urval av affärssystem och leverantörer. Kravspecifikation utformas 

under loppets gång och utefter den och urvalskriterierna väljer man ett par leverantörer som är 

lämpliga. De leverantörerna bjuds in för att se hur de kan klara av kundens behov i 

affärssystemet. Det urvalet av leverantör och system som görs är ett mindre steg och aktivitet 

enligt Lundin. Urvalet genomförs ganska omgående och snabbt då upphandlingskonsulter har 

koll på vad för typ kunden är och vilket affärssystem som kan tänkas passa den branschen 

kunden rör sig inom. En bra aktivitet man kan göra i urvalet är att som kund ta in flera 

leverantörer som visar upp samma affärssystem. Då ser kund vilken exakt leverantör eller 

partner som passar bäst om man redan valt ett specifikt affärssystem.  För första urvalet av 

leverantörer är också geografi en faktor som spelar in. En kund ska i regel använda sig av en 

leverantör som ligger nära geografiskt sett. Geografin under lättar både praktiskt och 

kostnadsmässigt om kund och leverantör arbetar nära varandra. Efter det väljer man ut 

ytterligare en gång några av dessa leverantörer som får komma med en offert och 

offertuppställning med kostnader. Här tycker Lundin oftast att bara en eller två leverantörer är 

lagom för att komma med en offert till kunden, maximalt tre leverantörer. Därefter får 

leverantörerna göra en studie av företaget och sitt affärssystem som leverantören tar betalt för. 

Vid senare affär kan vald leverantör dock välja att bjuda på kostnaden.  

Enligt Lundin är nästa steg att låta leverantörerna göra mycket av jobbet. De få utvalda 

leverantörerna ska göra en genomgång av kundens företag med att bl.a. intervjua 

nyckelpersonerna. Därefter gör leverantören en demonstration av kundens processer med sitt 

affärssystem. Efter det kan kunden göra utvärdering men det är inget som 

upphandlingskonsulten medverkar i menar Lundin. Kundens utvärdering av leverantör beror 

mycket på relationen och om de kan trivas i ett affärsmässigt förhållande.  

När demonstrationer, studier och intervjuer gjorts gör kunden ett val enligt Lundin. Vid valet 

av affärssystem är upphandlingskonsulten med och ger rådgivning men valet görs helt och 

hållet av kund. Valet är inte en stor aktivitet om upphandlingen kommit så här långt menar 

Lundin. Det är dock en demokratisk process, enligt Lundin, då det finns en användargrupp 

med personer från olika delar av företaget som är delaktiga i beslutet och sedermera valet av 

affärssystem. Dessutom är många företagsledare tacksamma över att slippa ta beslut och 

därför innehåller beslutsgruppen både företagsledare och användare. Användare får var med 

och tycka till men ledningen tar det slutgiltiga beslutet.   

I det sista steget av upphandlingen, förhandlingssteget, är upphandlingskonsulter med för att 

se att avtalshanteringen går rätt till. Enligt Lundin har leverantören här lämnat in sin offert. 

Avtalet innehåller bl.a. pris, installationstid, optioner och viten. Ett avtal skrivs mellan kund 

och leverantör med förbehåll att leverantören gör en s.k. gap-analys. I en gap-analys gräver 

leverantören sig ner i kunden och hur företaget ser ut. Analysen visas gapet eller skillnader i 

form av kostnader om det skulle ske förändringar och anpassningar med affärssystemet som 

leverantör kommit fram till. Då kan kunden se hur mycket dessa anpassningar kommer kosta 

och dra sig ur upphandlingen innan påskrift av avtalet om de skulle vilja. Lundin menar att 
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gap-analysen är viktig och han arbetar hårt med kund och leverantör för att den ska 

genomföras i förhandlingen. Senare i implementationsfasen kan man gå tillbaka till gap-

analysen för att se de verkliga kostnaderna. Efter gap-analysen är upphandlingen slut för 

upphandlingskonsulter men många gånger kan man som konsult vara med i implementationen 

också som projektledare eller sitta i projektgruppen. Förhandlingen och avtalsprocessen får 

gärna vara långdragen för att det ska gå rätt till enligt Lundin. 

5.1.2 Upphandlingskonsult Lundins syn på framgångsfaktorer från litteraturen. 

Att ha en strukturerad och planerad process under upphandling är nödvändigt enligt Lundin 

och självklart viktig. Att, i den här fasen av upphandlingen, hålla tider och försöka ligga i fas 

är dock inte viktigt menar Lundin. Det viktigaste med planeringen är att göra ett väl utfört 

arbete istället för att passa vissa tider. Enligt Lundin bör processerna vara strukturerade dock 

och anses väldigt viktigt. Framgångsfaktorn klara befogenheter är väldigt viktig. Den faktorn, 

enligt Lundin, handlar mest om att alla inblandade ska känna att de har ansvar. Alla kanske 

inte vet vad exakt de ska göra hela tiden men att de har ansvar över en del av upphandlingen 

är viktigt.  

Enligt Lundin är väldefinierade krav är svårare att säga hur viktigt det är. Lundin menar att 

det är viktigare att plocka fram kravspecifikation med vilka funktioner och processer som är 

viktiga istället för att ha en kravspecifikation med väldefinierade krav. Att vara exakt och 

detaljerad är väldigt svårt fortsätter Lundin och säger att det är svårt att komma överens med 

alla parter i upphandlingen om riktigt väldefinierade krav. För Lundin är väldefinierade krav 

mindre viktigt, men att ha någon form av kravspecifikation tillgänglig är viktigt. Jämfört med 

att ta fram funktioner för sitt nya affärssystem är kravspecifikationer mindre viktigt.  

De definierade urvalskriterier som bör finnas är definitivt en väldigt viktig framgångsfaktor 

menar Lundin. Det urvalskriteriet som är det absolut viktigaste enligt Lundin är funktionalitet. 

Andra viktiga kriterier är hur det ser ut hos leverantören och deras stabilitet samt vilket 

affärssystem de erbjuder, om det är ett känt Microsoft-system eller egentillverkat 

affärssystem. Beroende på verksamhet och bransch upphandlingen pågår i, är 

urvalskriterierna olika. Lundin hävdar att en noggrant utvald projektgrupp är en väldigt viktig 

faktor för en lyckad upphandling. Personerna i gruppen ska vara nyckelpersoner och 

bestlutsmässiga. De ska även vara rekommenderade och fått mandat för att sitta med i 

projektgruppen. Lundin menar att sökning av information är en aktivitet som det inte arbetas 

med så mycket från upphandlingskonsultens sida. Dock är det väldigt viktigt att information 

alltid måste vara korrekt och pålitlig säger Lundin. Om fallet är så att information behövs 

hittas gäller det att information och material först och främst finns tillgängligt. Att gräva efter 

information är väldigt krävande och onödigt. Informationen ska finnas, vara pålitligt, korrekt 

och färsk hävdar Lundin. Det är sådana här aktiviteter man anlitar konsulter för. 

Upphandlingskonsulter sitter ofta redan inne på information om leverantör, system, processer, 

funktionalitet, verksamheter och branscher. Genom att ta ett beslut med flera användargrupper 

och intressenter kan upphandlingen gå smidigare inom företaget och är väldigt viktigt anser 

Lundin.  
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Gruppbeslut är en självklar faktor och väldigt viktig kritisk framgångsfaktor, även fast 

ledningen tar det slutliga beslutet i valet av affärssystem. Det är a och o att ingå i ett gott 

förhållande gentemot leverantör för kunden. Kunden kan se det som att man påbörjar ett 

långvarigt förhållande med leverantören. Förhållandet till leverantör är kanske den viktigaste 

framgångsfaktor enligt Lundin. 

Projektledarens kompetens är en aspekt som hela projektet och upphandlingen kan vara 

beroende av. Därför är projektledning och projektledare en jätteviktig framgångsfaktor menar 

Lundin. Lundin fortsätter hävda att misslyckade affärssystemprojekt och upphandlingar oftast 

beror på tre saker, varav en är projektledarens kompetens. Därför bör projektledaren vara 

noggrant utvald. Användarnas deltagande är viktigt genom hela processen av upphandlingen 

för att om olika användargrupper är med från start kan de vara delaktiga i beslutet och valet av 

affärssystem i senare steg. Positiviteten höjs också hos användare om de är inblandade i 

upphandlingen. Angående förändringsarbete, menar Lundin, att en plan över potentiella 

förändringar är något man absolut ska ha. Mest för att en upphandling inte går exakt som 

planerat. Lundin anser att framgångsfaktorn förändringsarbete eller en plan för 

förändringsarbete är viktigt.  

Många företag har inte kompetens på alla områden när ett nytt affärssystem ska inhandlas och 

där kan konsulter bidra med kunskap. Vid sådana situationer är konsultanvändande 

nödvändigt men det är aldrig några garantier på att det blir bra resultat. Chansen på att en 

upphandling lyckas blir större å andra sidan. Lundin hävdar att användandet av konsulter är 

en viktig framgångsfaktor oftast, men andra gånger är det inte en kritisk framgångsfaktor. Att 

genomföra ändringar i företagets struktur och processer ska inte vara nödvändigt vid byte av 

affärssystem. Utforma nya affärsprocesser är därmed mindre viktigt anser Lundin. Däremot 

kan motsatsen, konfigurering i affärssystemet vara lämpligt och många gånger nödvändigt. 

Tillägg och ändringar i systemet ska företag dock minimera så mycket som möjligt för att inte 

gå ifrån sina kärnprocesser i affärssystemet. Konfigurering i affärssystemet är väldigt viktigt 

enligt Lundin. 

5.1.3 Kritiska framgångsfaktorer under upphandlingen enligt Lundin 

De kritiska framgångsfaktorer som Lundin själv ansåg vara viktiga vid första steget är att 

dokumentera behovet av nytt affärssystem. Att behovet är beskrivet i grova drag och 

övergripande är viktigt så att man inte gräver ner sig i detaljer från första början vilket kan 

leda till att man inte kommer framåt i upphandlingen. Lundin menar även att tidigt beskriva 

funktionaliteten av önskat affärssystem är en framgångsfaktor. Funktionaliteten är det kriteriet 

som upphandlingskonsult ser till först och främst, vilket gör det till en framgångsfaktor enligt 

Lundin. En kritisk framgångsfaktor som Lundin ser det i upphandlingens början är att ta in 

tänkbara leverantörer tidigt till kund. Det är aldrig fel menar Lundin och fortsätter med att 

påstå att involvera leverantörer tidigt i kedjan är positivt då de kan göra gratisjobb i form av 

flera studier hos kunden istället för bara en enstaka. Förhållande till leverantör är viktigt 

under hela upphandlingen anser Lundin. Det ska finnas en förståelse och ärlighet i samarbetet 

i upphandlingen. Även delaktighet är en kritisk framgångsfaktor för upphandlingen menar 

Lundin. Leverantör ska vara mycket delaktiga tidigt under upphandlingsprocessen för att 

kunna vinna kundens förtroende. 
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5.2 Upphandlingskonsult Ulf Rekefors 

Följande informations gavs utifrån en intervju med Rekefors (130503) samt en Powerpoint-

presentation som beskriver upphandlingen och dess aktiviteter ur Herbert Nathans synvinkel. 

Rekefors arbetar med affärssystem och mycket som har med affärssystem att göra. 

Affärssystem är specialiteten hos både Herbert Nathan och Rekefors. Marknaderna där 

Rekefors arbetar är både privat såväl som offentlig. Kunder kan vara allt från större 

kommuner till små företag som vill köpa affärssystem och behöver konsultation. Det Rekefors 

är inriktat på inom affärssystem är förstudier, upphandlingar och projektledning.  

5.2.1 Upphandlingsprocessen 

Rekefors menar att det är två grundskäl till varför ett företag väljer att byta affärssystem och 

inleda en upphandling. Det första är när tiderna inte är så bra byter många företag för att de 

måste. De kan ha ett befintligt affärssystem som inte går att använda längre. Helt enkelt kan 

företag ha växt och det affärssystem man har är gjort för det företag man en gång var. Det kan 

också vara så att affärssystemet inte längre klarar av de ökade kraven vid sämre tider. Ett 

annat stort skäl enligt Rekefors är vid bättre tider då företag byter om de vill. Då kan företag 

se sig efter för att bli effektivare och bättre genom att byta affärssystem.  

På Herbert Nathan används en modell vid upphandlingar av affärssystem. Enligt Rekefors 

skiljer sig inte deras modell särskilt mycket från andra industrin. Modellen finns för att vissa 

saker och aktiviteter måste göras i en viss ordning. Som upphandlingskonsult anger Rekefors 

redan i offert till kund hur konsulten jobbar med upphandlingen. Att göra saker och aktiviteter 

i rätt ordning och att tänka på det från första början är viktigt menar Rekefors.  

I en upphandling är det först en typ av planeringsfas, kallad projektinitiering. Enligt Rekefors 

är man hos kunden i denna fas för att gå igenom vad för typ av företag kunden är och vilken 

verksamhet de bedriver. Upphandlingskonsulten vill se vad kunden gör och vad deras 

problem är med affärssystemet de har genom att undersöka processer i företaget och 

kompetenser. Snabbt vill man kunna kartlägga hur kunden ser ut. I denna fas är det ingen 

fokus på detaljnivå, endast stora processer och vilka processer kunden vill ha stöd för. 

Rekefors menar också att de aldrig börjar titta på potentiella affärssystem i det här steget, och 

fortsätter med att påstå att kunder ofta vill titta på systemen direkt. Generellt sätt går vi 

igenom kundens processer och vilka specifika krav de har. Även nyckelpersoner i företaget 

plockas ut för att beskriva situationen för konsulten. Förståelse för kundens processer är det 

viktigaste och prioritera de viktigaste processerna för kunden. En kravspecifikation görs också 

men utan detaljerade krav. Vid det här laget ska upphandlingskonsulten och kunden förstå 

varandra för att gå vidare.  

Behovsanalys är den andra fasen i upphandlingsprocessen enligt Rekefors. Där börjar vi titta 

på möjliga system enligt Rekefors. Ungefär 6-7 stycken möjliga kandidater i ett bruttourval 

tas med från början i den här fasen. Nackdelar och fördelar undersöks hos systemen 

tillsammans med kunden.  

Urvalsprocessen är nästa fas enligt Rekefors. Då väljs tre affärssystem ut som slutkandidater, 

ibland fyra. Då skickar vi ut en förfrågan till leverantörerna av dessa system. I denna 

anbudsförfrågan ingår bl.a. kravspecifikationen, processbeskrivningar och optioner. 
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Leverantörerna får då tid på sig att svara på denna och återkomma med en offert. Skickar man 

ut förfrågan till alla de ursprungliga 6-7 systemleverantörer får kund oftast tillbaka sämre 

offerter då leverantörerna anser sig ha mindre chans att vinna uppdraget. Det viktigaste i 

urvalsprocessen är systempresentationer av leverantörernas affärssystem inför kund då alla 

kan se hur affärssystemet verkligen fungerar med riktiga exempel. Sen är det också kritiskt 

under presentationen att se hur pass bra leverantörerna klarar att uppfylla kraven som ställts. 

Geografi är en viktig faktor vid det här valet. Beroende på hur internationell kunden är kan 

leverantören behöva ge support till kunden i andra länder. Ofta väljer kunden ut två av tre 

kvarvarande leverantörer efter upphandlingskonsultens rekommendation. De två får göra 

ytterligare presentationer av ett par processer som blir det sista kunden tar sitt beslut efter 

menar Rekefors.  

Den fjärde och sista fasen är avtalsprocessen. I den fasen förhandlar man om priser och 

juridiska villkor. Redan i offerten dokumenterar vi och kunden bestämmelser så att nya 

aspekter inte kan tillkomma från någon part. Som upphandlingskonsult föreslår vi ett avtal vi 

själva gjort som kunden kan använda. Jurister inblandade i förhandlingen är inte positivt 

menar Rekefors. Detaljer är varken viktiga i initieringen av upphandling eller i förhandlingen. 

En förståelse mellan kund och leverantör är det viktigaste vid avtalsskrivning då 

förhandlingen generellt tar lång tid. Leverantören kan dock ha sitt eget sätt att genomföra 

förhandlingen på men som upphandlingskonsult menar Rekefors att det är bättre för kunden 

om de har ett eget avtal att utgå ifrån.  

En upphandling bör ta cirka tre månader och implementation något längre. Upphandlingen 

ska vara så kort som möjligt. Man bör inte arbeta med en upphandling under lång period. 

5.2.2 Rekefors syn på framgångsfaktorer från litteraturen 

En strukturerad process med strukturerade arbetsprocesser är en faktor som 

upphandlingskonsulten inte lägger så mycket tid på i varje upphandling då de redan finns hos 

Herbert Nathan. Dock är det viktigt för de att steg och aktiviteter finns utpekade som måste 

göras vilket är viktigt att det följs. Det är självklart viktigt att veta som gör vad, vad rollerna i 

projektgruppen innebär och vem som han ansvar för vad. Därmed är framgångsfaktorn klara 

befogenheter naturligtvis viktigt enligt Rekefors. En kravspecifikation med väldefinierade 

krav är något som ska göras i initieringen. För att komma fram till ett beslutsunderlag för 

vilket affärssystem kund ska välja är kravspecifikation något som behövs. Specifikationen 

behöver dock inte vara helt fullständig. De viktiga processerna och delarna av tänkbart system 

ska finnas med i kravspecifikationen. Viktiga processer är sådana som är affärskritiska och 

alla processer i ett företag är inte kritiska så allt går ej att få med i kravspecifikationen. 

Vanligtvis går det heller inte att få ner alla krav i detalj. Alla krav som en kund skulle kunna 

tänka sig går heller inte att mappa mot systemet. När en kravspecifikation görs försöker man 

trycka på att uppfylla i alla fall 90 % av kraven. Om leverantörer har en lägre 

uppfyllnadsprocent blir de inte aktuella enligt Rekefors. Krav som är ett måste för kunden 

skall tas med men resten kan slopas. Det viktiga med kravspecifikation och de definierade 

kraven är att de ska vara viktiga och inte allt som bör finnas menar Rekefors. Definierade 

urvalskriterier ska tas fram i den absoluta början av upphandlingsprocessen menar Rekefors. 

För att få fram ett beslutsunderlag för senare val av affärssystem är urvalskriterier nödvändigt 
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och väldigt viktigt, tillsammans med kravspecifikationen. Angående framgångsfaktorn 

korrekt och pålitlig information så har Herbert Nathan eget material och egna rapporter att gå 

efter. Rekefors menar även att tidigare projekt och upphandlingar också ger mycket 

välbehövlig information. Likväl kan leverantörens organisation och specifika affärssystem 

behöva undersökas ibland och då kan enkla sökningar på hemsidor hjälpa. Att informationen 

är korrekt är viktigt men pålitlig information är svårt att ha kunskap om. Det viktigaste med 

informationen är inte huruvida pålitlig man tror den är utan att leverantör kan bevisa med 

exempel. Således är det viktigt att information är korrekt och pålitlig. I slutet av urvalsfasen är 

slutanvändarnas deltagande speciellt viktigt. Då är de med och ger sin åsikt. När leverantören 

presenterar sitt affärssystem ska så många som möjligt deltaga. Innan urvalet är 

slutanvändarna inte alls delaktiga och enligt Rekefors har de inte tillräckligt mycket kunskap 

om affärssystemen för att tillföra något. Tidigare i upphandlingen är endast nyckelpersoner 

med och tycker. Beslutet om vilket affärssystem som sen väljs är helt och hållet ledningens. 

Många får vara med och tycka men gruppbeslut är svårt att säga att det är. VD och styrelse 

bestämmer alltid och tar beslutet utifrån beslutsunderlaget som har jobbats fram. Ledningen 

har makten och kan alltid säga nej men är oftast positivt lagt efter rekommendation från både 

projektgrupp och upphandlingskonsult. I beslutsunderlaget har användare fått vara med och 

tycka, vilket också är ett kriterium för underlaget. Det är inte så demokratiskt för att ska inte 

vara med och besluta men många ska vara med i själva processen avslutar Rekefors. 

Framgångsfaktorn förhållande till leverantör är en generell och mycket viktig faktor. Enligt 

Rekefors ska det vara en god ton mellan parterna men förhandlingen sinsemellan bör vara tuff 

för att få ut det man vill, speciellt som kund. Att hitta en bra projektledare som verkligen 

leder projekt brukar inte vara något problem idag. Projektledaren ska hela tiden se till att 

projektet kommer i mål och att ramar och stadgar följs vilket är väldigt viktigt. Det är som 

mest viktigt i implementationsfasen menar Rekefors. I upphandlingen säger Rekefors att 

någon utbildning av användare inte görs, utan är en aktivitet för implementationen. Det finns 

ingen betydelse att ha det i redan upphandlingsprocessen. I implementationen är utbildning 

dock väldigt viktigt. Att hantera förändringar är en otroligt viktig framgångsfaktor. 

Kommunikation är en nyckel för att hantera förändringar som sker i upphandlingen. Oftast är 

det kommunikation, eller bristen på det, som gör att upphandlingar och projekt misslyckas. 

Framgångsfaktorn användandet av konsulter är alltid helt beroende på kunden. Som kund ska 

man ha så mycket kunskap som möjligt men inte vara beroende av konsulterna. När konsulter 

arbetat med kund ska kunden ha fått den kunskap som behövs och det är det som är det 

viktiga enligt Rekefors. Att få loss resurser är det viktigaste för kunden, konsult eller inte, och 

görs inte det blir det inte ett bra resultat. Inser kund att de kan ta in resurser i organisationens 

upphandling kan processen bli bra. Utforma nya eller omstrukturera sina affärsprocesser är 

något man ska vilja som kund. Vid införande av nytt affärssystem ingår det att göra om sina 

processer menar Rekefors. Om det inte görs har kunden oftast inte gjort rätt. Vanligtvis vill 

inte någon kund säga att man vill omforma arbetsprocesser men ofta måste företaget arbeta på 

ett visst sätt som systemet kräver. Minimala förändringar är inget kunden ska sikta på för att 

vill kund ha en god effekt av sitt nya affärssystem bör de göra de förändringar som krävs. 

Ändringar i organisationen, roller och ansvarsområden kan vara bra att göra ibland även om 

inblandade människor kan tycka det är ansträngande. Rekefors menar att det är naivt att sikta 

på minimala förändringar i både systemet och organisationen. 
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5.2.3 Kritiska framgångsfaktorer under upphandlingen enligt Rekefors 

När kund börjar fokusera på vilka affärssystem som passar bör man också undersöka 

matchande leverantörer. Kunden bör också titta på flera leverantörer som har samma 

affärssystem för att få flera olika lösningar för samma system innan presentationerna utförs. 

Att välja sin partner eller leverantör är minst lika viktigt som att välja affärssystem enligt 

Rekefors. Fortsättningsvis menar därför Rekefors att valet av leverantör oftast är viktigare än 

affärssystemet och en stark framgångsfaktor. Offerterna från leverantör till kund kan vara 

bristfälliga. Upphandlingskonsulter försöker trycka på leverantörerna enligt Rekefors och 

menar att leverantörerna ständigt måste förbättra sig. Leverantörer får feedback på sin offert 

de gjort av upphandlingskonsulten, även vid förlust av uppdrag. Många leverantörer är dåliga 

redan i försäljningsarbetet med offerterna i urvalsprocessen. Information om hur kunden vill 

ha sin lösning ges till leverantörer men de ändå kan det uppstå luckor och missar i 

leverantörernas offerter. En bra leverantör är oftast bra och kvalitativ genom hela 

upphandlingsprocessen menar Rekefors och därför är leverantörens offert en kritisk faktor för 

upphandlingen. Ledningens engagemang är väldigt viktigt och ska stötta ständigt under 

upphandlingen. Många gånger kan ledningen var positiv i början men senare tycka aktiviteter 

är jobbiga och när för mycket fokus läggs på kostnader kan de fly. Ledningen måste vara 

delaktiga och positiva under hela processen enligt Rekefors. För att kunden ska få fram ett 

första urval av affärssystem och leverantörer är erfarenhet en stor framgångsfaktor. 

Upphandlingskonsulter har erfarenheten och kan assistera där då de vet vilka affärssystem 

som är stabila just nu och på väg upp eller ner. När det slutliga valet ska göras menar 

Rekefors att presentationerna av affärssystemen bör vara strukturerade. Det är en 

framgångsfaktor för att kunden ska kunna se exakta processer och funktionalitet som ligger 

till grund för användarnas beslutsunderlag. I avtalet ska man inte vara petig och gå in på för 

många detaljer utan avtalets viktigaste faktor är att förstå varandra. Om parterna förstår 

varandra är också tid viktigare än pris i förhandlingen. Parterna ska inte bara förstå varandra 

utan också förstå att förhandling och avtal är ett spel och kan gå tufft till menar Rekefors.   

En generell framgångsfaktor enligt Rekefors är att aldrig börja med att titta på möjliga 

affärssystem och att utföra aktiviteter i rätt ordning under upphandlingens början. 

Leverantörer vill komma in tidigt till kunden och får då styra upphandlingen menar Rekefors 

vilket upphandlingskonsulter försöker avstyra i viss mån.  Kundens behov, eller köparens 

behov, är det absolut första att studera vid upphandlingar av affärssystem. En annan väldigt 

generell framgångsfaktor är de anställdas inställning. Målet är att alltid få med sig anställda 

och folket så de har samma inställning till bytet av affärssystem enligt Rekefors. 

5.3 Affärssystemleverantör, Leif Östman, IBS 

Följande informations gavs utifrån en intervju med Östman (130513) samt en Powerpoint-

presentation som beskriver IBS affärssystem, upphandlingsprocessen och dess aktiviteter ur 

IBS synvinkel. Östman arbetar som lösningsarkitekt på IBS. På IBS jobbar man framförallt 

med sitt eget affärssystem och logistik.  

5.3.1 Upphandlingsprocessen 

Östman menar att företag byter affärssystem av ett flertalet antal anledningar. Idag har de 

flesta företag ett eller flera affärssystem vilket medför att det finns ett stort antal affärssystem 
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på marknaden. Det gör att många system säljs. Östman menar att företag kan byta 

affärssystem för att det inte längre finns support för det gamla. En del företag kan också vara 

missnöjda med leverantörer de har idag. Andra anledningar är att företag ökar eller minskar i 

storlek vilket möjliggör till att affärssystemet måste bytas ut eller förnyas.  

IBS har en egen modell som det jobbas efter. Där ingår initiering, utvärdering, validering, 

demonstrering och förhandling. Man försöker alltid gå igenom de stegen oavsett vad kunden 

har för upphandlingsmodell.  

Som leverantör vill man alltid styra upphandlingen för leverantören kan affärssystemet bäst, 

men kund och tredjepart, ofta upphandlingskonsult eller utvärderingskonsult, har ett tredje 

tillvägagångsätt. Oftast utgår en upphandling utifrån en s.k. RFI, request for proposal, eller 

förfrågan på svenska som en kund skickar till ett visst antal affärssystemleverantörer. När IBS 

får en förfrågan svarar vi på denna och skickar tillbaka till kund. Innan svar till kund skickas 

bedöms den av ett antal personer och man går igenom resurser som krävs. Kunden gör sen en 

utvärdering och vill därefter sålla ner antalet leverantörer till ett par stycken. Till dessa 

kvarvarande leverantörer skickar kunden en RFQ, request for quotation, vilket är en mer 

omfattande RFI. Denna RFQ gör kunden antingen själva eller av en upphandlingskonsult de 

har kontaktat menar Östman. En kravspecifikation brukar tillhöra en RFQ. Östman menar att 

en RFQ och kravspecifikation många gånger kan vara densamma. I utvärderingsfasen åligger 

det oss att svara på kravspecifikationen. När kund sedan har valt ut ett par slutliga 

leverantörskandidater genomförs demonstrationer av leverantörernas affärssystem.  

 

Upphandlingen är en process som kunden driver enligt Östman. Det finns alltid olika typer av 

upphandlingar och kan vara olika men oftast är det kunden som styr. Vi som leverantör vill 

basera kravspecifikation och RFQ på processer och inte detaljerade krav. IBS lyckas bäst med 

upphandlingar hos kund när tredje-part inte är med, d.v.s. konsulter. Med 

upphandlingskonsulter involverade får IBS sällan styra sin upphandling och sitt projekt.  

5.3.2 Östmans syn på framgångsfaktorer från litteraturen 

Strukturerad process och arbetssätt är en självklarhet. En tidsplan måste tas med i 

upphandlingen för att alla ska veta när saker ska levereras. Klara befogenheter är en viktig 

faktor för att upphandlingen ska fungera så smidigt som möjligt. Som leverantör måste man 

lägga stor vikt på kravspecifikationen även om kunden ibland spenderat alldeles för mycket 

tid på en detaljerad kravspecifikation. Istället för kravspecifikation bör man titta mer på hur 

processer kan fungera i affärssystemet. För IBS är det mindre viktigt med väldefinierade krav 

som är detaljerade. En processkarta är att föredra framför en kravspecifikation, dessutom 

viktigare. Östman menar att det är bra om kund har processkartlagt hela systemet, för att visa 

vilka stora processer som ska stödjas. Att hitta information beror helt på professionalism. IBS 

går igenom bl.a. årsredovisningar efter att ha fått en förfrågan av kund för att ta reda på 

bakgrundsfakta om kunden. Gruppen som arbetar med upphandling och projektet ska enligt 

Östman alltid vara utvald med de bäst lämpade medarbetarna och utomstående resurser. Det 

är jätteviktigt att lära känna kunden så det är väldigt viktigt att informationen där är korrekt 

och pålitlig. Användarna är de som ska vara i systemet dagligen och därför är det kritiskt och 
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viktigt att slutanvändarna har varit inne och känt på systemet innan. Helst vill IBS inte 

demonstrera inför användarna för än avtalet är helt klart. Då kan vi bevisa det vi har påstått. 

Användarna ska känna engagemang för det nya affärssystemet. Förhållandet till kund är A 

och O och en otroligt viktig framgångsfaktor. Som leverantör lever man med kunden genom 

hela kedjan och systemets livstid. Även förhållande och förtroende till upphandlingskonsulten 

om en sådan har valt IBS som leverantör för sin kund. Projektledning med en projektledare är 

väldigt viktigt för IBS. Projektgruppen, eller styrgruppen är de som styr och tar stora beslut 

och under de finns olika projektledare och representanter för varje process. Alla har olika 

ansvar och tar olika beslut beroende på nivå vilket underlättar arbetet med implementationen. 

Att utbilda användare görs i implementationsfasen enligt Östman men är ändå något som 

negligeras där från alla parter, leverantör som kund. Östman menar att en orsak till 

misslyckade affärssystemprojekt är brist på utbildning för användarna. När konsulter skickas 

till leverantören är det väldigt viktigt att det kommer rätt konsult med rätt kompetens. Hur 

användandet av konsulter ser ut är en annan aspekt men rätt konsult är det absolut viktigaste 

menar Östman. För många konsulter och ständigt nya konsulter är inte alltid bra för det 

förlänger processer i upphandlingen avsevärt och undviks helst om leverantören får välja. IBS 

begär aldrig att externa parter ska ingå. Som leverantör vill man träffa kunden direkt och inte 

förhandla med mellanhänder.   

5.3.3 Kritiska framgångsfaktorer under upphandlingen enligt Östman, IBS 

IBS har fem framgångsfaktorer de gärna vill att kunder tittar på från början. Dessa 

framgångsfaktorer kallas även möjliggörare av leverantören. Den första är att kunden ska 

acceptera förändringar, Change Management. Kunder kommer i många fall behöva ändra 

sina processer och rutiner för att effektivisera och bedriva processutveckling. En andra 

framgångsfaktor är utbildning. IBS kunder behöver utbildning i nytt affärssystem eller inte 

fått tillräcklig utbildning tidigare. Det kan även vara så att kunden inte tagit sig tid till att 

utbilda sina användare i tidigare skede. Funktionalitet eller ny funktionalitet i det affärssystem 

kunden köpt är en framgångsfaktor för framtiden. Det kan också vara funktionalitet i form av 

anpassningar i system. När kunden byter affärssystem och behöver data flyttas från det gamla 

till det nya. Då behöver informationen eller datan kollas hur aktuell den är innehållshantering, 

Content Management. Är datan riktig och up-to-date är en faktor kunden bör tänka på vid 

affärssystembyte. Den sista framgångsfaktorn är processutveckling och innebär att kund kan 

behöva ändra sina rutiner för att på bästa sätt arbeta i affärssystemet. Östman menar att IBS 

som leverantör kan hjälpa kunder att t.ex. minska lager genom sitt kunnande inom supply 

chain management och genom affärssystemet. Därför kan utveckling av kundens processer 

vara nödvändigt för att nå framgång med användandet av systemet.  

Östman menar också att engagemang är viktigt i upphandlingar. Engagemanget ska komma 

från både kunden och leverantören. Alla ska vilja genomföra denna upphandling och detta 

projekt senare enligt Östman och pekar på disciplin när samarbetet utförs. Att hålla tider som 

faserna ska utföras inom är också viktigt eftersom vissa saker i upphandlingen ör bestämda i 

tidigare fas eller skede och då ska det utföras innan man går på ny aktivitet menar Östman.  
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5.4 Kund, Christian Janssen, tidigare St1 

Janssen har en lång bakgrund inom oljeindustrin och arbetat hos Shell i många år som sedan 

blev uppköpta av St1. Janssen hjälpte St1 att upphandla och byta affärssystem innan han 

avslutade sin tjänst där.  

5.4.1 Upphandlingsprocessen 

Anledningen till att Shell ville byta affärssystem var att de ville kunna stå på egna ben i 

organisationen och ett nytt affärssystem var svaret enligt Janssen. Företaget ville också ha 

större flexibilitet i affärssystemet som också var en anledning till bytet.  

Modellen som upphandlingen gick efter i St1:s fall var oortodox enligt Janssen. Det hade ett 

befintligt affärssystem vars avtal löpte ut inom kort och behövde på kort tid byta ut det 

systemet mot något nytt. Normalt används rigorösa processer vid upphandling men det fanns 

inte tid för det menar Janssen.  

Första fasen var direkt att identifiera behov och realistiska alternativ på affärssystem och 

leverantörer. Det fanns direkt fyra alternativ som St1 och Shellkoncernen redan hade kontakt 

med. Den fasen gick helt ut på att hitta dessa kandidater. Efter det bads leverantörerna att 

skicka lösningsförslag och kostnadsförslag samt hur de skulle hantera upphandlingen 

tidsmässigt. Kontakten med de leverantörerna skedde ganska tidigt enligt Janssen. Med ett 

kortare projekt där tiden är knapp fattar gruppen bättre beslut menar Janssen. Efter att 

leverantörerna skickat offerter gjordes demonstrationer med valda leverantörer. Därefter 

valdes en leverantör med ett affärssystem och avtalsskrivning inleddes.  

5.4.2 Janssens syn på framgångsfaktorer från litteraturen 

Angående definierade urvalskriterier så var företaget beredd på att inte hitta något som 

överensstämde till 100 % med de kriterier man hade. Företaget levde i en miljö som var 

föränderlig och därför spelade många strikta kriterier mindre roll. Flexibilitet var det kriterium 

som mest kunde matcha vår syn på affärssystem. Med flexibilitet kan vissa processer hamna 

utanför systemet och det måste accepteras menar Janssen. Att strukturera processerna under 

upphandlingen var svårt menar Janssen och pekar på att tidsmässigt var denna upphandling 

ganska ovanlig. Arbetsprocesserna utfördes i de stora stegen. Klara befogenheter måste sättas 

någonstans och är viktigt enligt Janssen även fast flexibiliteten för själva upphandlingen 

behövde vara stor också. Det viktigaste med befogenheter är att ha en klar bild över gruppen 

och hur den är utformad. Vilka individer, eller den utvalda projektgruppen, är ännu viktigare 

och väldigt viktigt i upphandlingen. Det gäller främst att ha rätt personer på rätt plats som 

representerar olika affärer och avdelningar. Tillsammans utgjorde alla representanter i 

gruppen varsin del i kravspecifikationen. Att leta information kändes onödigt enligt Janssen 

då leverantörer redan fanns utpekade och kollegor redan satt inne med information. Janssen 

påpekar dock att det är viktigt med rätt och korrekt information ändå. En rekommendation 

angående pålitligheten i informationen som leverantör kommer med kan vara att gå till andra 

bolag med samma leverantör och studera systemet enligt Janssen. Användare från företaget 

fick vara delaktiga i både kravspecifikationen och demonstrationerna. I 

kravspecifikationsdelen hade användarna en representant från varje område som kom med 

användarnas åsikter och i demonstrationen fick fler användare delta. Slutanvändarnas 
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deltagande betyder mycket för upphandlingar oavsett produkt menar Janssen. I slutändan när 

beslut ska tas är beslutet aldrig demokratiska eller helt och hållet gruppbeslut. Alla 

intressenter får en chans att komma med åsikt men det är alltid VD eller ledningens beslut. 

Projektledning och en ledare är jättekritiskt för det är länken mellan leverantör och oss som 

kund. De här personerna eller personen ska koordinera hela interna organisationen men också 

sociala bitar som att skapa intresse och kunskap internt. Både ledning och ledare är väldigt 

viktigt. Utbildning eller träning av användare gjordes iterativt i implementationen endast 

p.g.a. tidsbegränsningar menar Janssen. Viss utbildning och kunskap om affärssystem gavs till 

användare i demonstrationerna i upphandlingsfasen. Att kunna hantera förändringar i 

upphandlingen ingick inte i planerna. Förtroende låg mycket på att kravspecifikationen skulle 

vara tillräcklig så ingen förändringsplan utfördes. Användandet av konsulter i upphandlingar 

är en aspekt Janssen hade mindre erfarenhet av och inte varit med om. Janssen menade dock 

att vid den juridiska biten i förhandlingen kan konsultation vara avgörande. Att ändra 

strukturer, metoder och processer i din verksamhet för att passa nytt affärssystem är något 

Janssen var kritisk mot. Att ändra processer i företaget ska inte vara ett syfte från början. 

Företagets behov ska styra och inte tvärtom, att systemets behov ska styra företaget.      

5.4.3 Kritiska framgångsfaktorer under upphandlingen enligt Janssen 

Kravspecifikation var något som blev en framgångsfaktor för upphandlingen. Det var den 

första aktiviteten innan man går in i upphandlingsprocessen menar Janssen. Med en 

kravspecifikation kan man visa leverantör vad exakt man är ute efter. Att aktivitetsbeskrivav 

vår verksamhet och de processer vi arbetar i var en del som var väldigt viktigt och som det 

spenderades en del tid på. Krav och processer beskrevs i kravspecifikationen och med den 

kom företaget långt menar Janssen. Att städa bland sina egna processer var också en 

framgångsfaktor för upphandlingen då företaget kunde se vad de egentligen behövde och inte 

behövde. Demokörningar av affärssystem var en stark framgångsfaktor för upphandlingen då 

alla fick se hur det skulle fungera. En faktor i faktorn var att kolla på hur leverantören 

responderar på kravspecifikationen, dels hur de svarar på den i inledingen av upphandlingen 

men också i demonstrationen. Det är väldigt viktigt med ett gott förhållande till leverantör 

som kund. Att ha ett ramverk med tider, leverabler och krav som ska levereras är bra så blir 

det inga dispyter om mindre detaljer i t.ex. kravspecifikationen. Känslan mellan leverantör 

och kund ska vara god rakt igenom under hela upphandlingen för att vald leverantör kommer 

hantera kundens system under lång period menar Janssen.  När själva avtalet skrivs i slutet är 

en framgångsfaktor att fokusera på de stora delarna av systemupphandlingen och inte på 

varenda detalj och avvikelse som går att hitta i kravspecifikationen. Då är avtalet baserat på 

misstänksamhet och inte förtroende menar Janssen. En framgångsfaktor Janssen pekade på 

var att kolla upp leverantören innan valet för att se hur stabil denne var genom att se nyckeltal 

och finansiella situationen för leverantören så de inte kan gå i konkurs under tiden man gör 

upphandlingen eller lever med leverantörens support. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Tabell över samtliga intervjuobjekts syn på samtliga kritiska framgångsfaktorer 
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Framgångsfaktor Konsult Lundin Herbert Nathan IBS St1 
Strukturerad process Mycket viktig Viktig Mycket viktig Viktig 
Klara befogenheter Mycket viktig Mycket viktig Viktig Mycket viktig 
Väldefinierade krav Mindre viktig Mycket viktig Mindre viktig Mycket viktig 
Definierade kriterier Mycket viktig Mycket viktig - Mycket viktig 
Noggrant utvald grupp Mycket viktig Mycket viktig Mycket viktig Mycket viktig 
Korrekt & pålitlig info. Mycket viktig Viktig Mycket viktig Viktig 
Användarnas deltagande Viktig Mycket viktig Mycket viktig Mycket viktig 
Gruppbeslut Mycket viktig Mycket viktig - Viktig 
Förhållande till 

lev./kund 
Mycket viktig Mycket viktig Mycket viktig Mycket viktig 

Projektledning & ledare Mycket viktig* Mycket viktig* Mycket viktig* Mycket viktig 
Utbilda slutanvändare Mycket viktig* Mycket viktig* Mycket viktig* Mycket viktig 
Förändringsarbete Viktig Mycket viktig Mycket viktig Viktig 
Användande av 

konsulter 
Viktig Viktig Viktig Mindre viktig 

Utforma nya el. 

omstrukturera 

affärsprocesser 

Mindre viktig Viktig Mycket viktig Mindre viktig 

 

 Mycket viktig* = Mycket viktig framgångsfaktor men ej i upphandlingsfasen. 

 - = Framgångsfaktor ej applicerbar på intervjuad organisation enligt intervjuobjekt. 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten som samlats in för undersökningens skull. Resultat 

jämförs mot den vetenskapliga förankringen och slutligen en jämförelse mellan intervjuade 

objekt. Slutligen finns också en slutsats med svar till uppsatsen frågeställning.  

6.1 Upphandlingskonsult Bo Lundin 

Enligt Lundin var upphandlingsprocessen väldigt generell och kan användas av många. 

Modellen MERPAP som var framtagen i litteraturstudien var i viss mån i enlighet med 

Lundins modell. Faserna i MERPAP-modellen var faser som Lundin kunde känna igen. I 

modellen Lundin använde var den första fasen kallad verksamhetsbehov eller 

verksamhetsutredning där aktiviteter som diskussion mellan konsult och kund innehåller 

behov, saknad i befintligt system och nyckelpersoner tas om hand.  

I Vervilles (2003) första fas, planeringsfasen, går man lite fortare fram och börjar med att 

direkt sätta ihop en projektgrupp vilket får upp upphandlingen i ett snabbare tempo. Även 

scheman och tider arbetas ihop i den inledande fasen enligt Verville (2003) medan Lundin 

hellre vill tala med nyckelpersoner om kunden verkligen har ett behov av ett nytt affärssystem 

i första fasen. Dock genomfördes ett par gemensamma aktiviteter i både Verville (2003) och 

Lundins inledande fas som t.ex. att involverade personer väljs ut, kravspecifikation utformas 

och att konsulter är med redan i denna fas.  

Fas nummer två skiljer sig mellan Verville (2003) och Lundin. Enligt Verville (2003) är 

informationssökningsfasen där eftersökning görs efter vilka affärssystem som finns på 

marknaden och vilka tänkbara leverantörer som finns att tillgå och kontakta. Lundin menar 

dock att någon sådan fas inte används. Istället, menar Lundin, att man går direkt på ett första 

urval av affärssystem och leverantörer. Att söka efter information är ingen aktivitet för 

upphandlingskonsulten. Informationen som behövs för en upphandling finns redan hos 

konsultens expertis enligt Lundin. MERPAP-modellens tredje fas är urvalet av leverantörer 

med system och där är Lundins modell i enlighet med vad Verville (2003) antyder. Även 

innehållet och aktiviteterna under denna fas är lika. Både Lundin och Verville (2003) menar 

att flera leverantörer får skicka sina anbud i början av urvalet för att sedan göra ännu ett urval 

så att det endast återstår ett par stycken. En demonstration av affärssystemet ska sedan göras 

enligt Lundin innan slutvalet. Det är ett eget steg eller fas i sig som kommer efter urvalet 

menar Lundin. I Vervilles (2003) urvalsfas begär man om ytterligare teknisk information som 

kan representera demonstration av affärssystemet. I Lundins fall bör det återstå maximalt tre 

leverantörer vid det här stegets slut och Verville (2003) hävdar att ett par kandidater skall 

återstå.  

Efter urvalet görs det en utvärdering i utvärderingsfasen enligt Verville (2003). I det här läget 

genomförs demonstrationerna och presentationerna enligt Lundin. Vilket betyder att 

utvärdering inte är något som Lundin utför. Lundin menar att en utvärdering kan kunden göra 

om de behagar men är mest till för kunden att se om de kan trivas med leverantör. Enligt 

Verville (2003) utvärderar man mer än bara leverantör i utvärderingsfasen. Även 

affärssystemet och dess funktionalitet och teknologi ska utvärderas utifrån kriterier och 

kravspecifikation. Nästa fas i upphandlingsprocessen är valet. Både Verville (2003) och 



45 

 

Lundin antyder valfasen som samma steg i processen. Den enda aktivitet i slutvalet är just att 

välja affärssystem så därför pågår inte fasen särskilt länge. Valet är en aktivitet som görs av 

ledningen enligt Lundin och av en styrelsegrupp enligt Verville (2003). Även nästa fas är en 

fas som både Lundin och Verville (2003) har gemensamt, nämligen förhandlingsfasen. Denna 

fas är i princip identisk mellan vad Lundin menar att ingå och vad litteraturen i den 

vetenskapliga förankringen menar att ingå. Ett avtal skrivs mellan parterna för att juridiskt 

binda de samman.  

De funna kritiska framgångsfaktorerna från litteraturen är enligt Lundin också överlag starka 

framgångsfaktorer för upphandlingar av affärssystem. Innebörden, påverkan och vad 

framgångsfaktorerna bidrar med var också i likhet med Verville (2005). Alla 

framgångsfaktorer ur litteraturen ansågs viktiga eller mycket viktiga av Lundin.  

Det var endast två framgångsfaktorer som var mindre viktiga. Dessa var väldefinierade krav 

och utforma nya affärsprocesser. Lundin menar att det är svårt att säga att kraven för systemet 

alltid är lika viktiga eller oviktiga. En kravspecifikation ska bestå mest av de viktigaste 

processerna och inte detaljkrav enligt Lundin. Verville (2005) beskriver kraven som det 

viktiga för att tydliggöra kundens behov och funktionalitet i affärssystemet.  

De framgångsfaktorerna som ansågs viktiga enligt Lundin var användarnas deltagande, 

förändringsarbete eller hantering av förändringar samt användandet av konsulter. 

Användarnas deltagande är enligt Lundin bra för upphandlingen och fungerar mest som en 

faktor för att höja positiviteten i företaget för att många kan vara inblandade i upphandlingen. 

Antalet förändringar kan uppstår under förhandlingar kan variera som var en orsak till att det 

inte alltid är en framgångsfaktor, men man bör ha en plan för dessa enligt Lundin. Lundin 

menade att användande av konsulter inte alltid kan garantera lyckade upphandlingar och var 

därmed bara lagom viktig eftersom vissa processer kräver kunskap som konsulter besitter.   

Resterande kritiska framgångsfaktorer var mycket viktiga och bidrar som mest till att en 

upphandling av affärssystem blir lyckad menar Lundin. Framgångsfaktorerna strukturerad och 

planerad process, klara befogenheter, definierade urvalskriterier, noggrant utvald 

projektgrupp, korrekt och pålitlig information, gruppbeslut, förhållande till leverantör och 

projektledning samt projektledare var alla mycket viktiga under upphandlingsprocessen. 

Angående faktorn korrekt och pålitlig information är den beroende på om huruvida 

information och material behöver hämtas enligt Lundin. Själva aktiviteten att hämta 

information är inte en framgångsfaktor menar Lundin men hävdar att om information 

tillkommer ska den alltid vara korrekt och pålitlig. Den kritiska framgångsfaktorn förhållande 

till leverantör var en faktor som Lundin menade var den mest kritiska av alla ur litteraturen 

och fortsatte säga att den faktorn var A och O för en lyckad upphandling vilket går att jämföra 

med Verville (2005). Verville (2005) menar att förhållande till leverantör är en 

framgångsfaktor under hela upphandlingen såväl som förhandlingsfasen bara.   

Lundin kunde även identifiera kritiska framgångsfaktorer som inte hade tagits upp tidigare i 

litteraturen framtagen för den här studien. Dessa kritiska framgångsfaktorer var dokumentera 

behovet av affärssystem, beskriv funktionalitet, ta in tänkbara leverantörer tidigt, 

leverantörens delaktighet. Även förhållande till leverantör var en framgångsfaktor Lundin 



46 

 

pekade på och som också ingick i litteraturstudien. Det stärker den framgångsfaktorns vikt 

och betydelse ytterligare. De framgångsfaktorer Lundin framhävde själv var faktorer som är 

viktiga tidigt i upphandlingen t.ex. dokumentera behovet, beskriv funktionalitet och ta in 

tänkbara leverantörer tidigt. Där menar Lundin utgörs grunden för hur lyckad upphandlingen 

kommer bli och därför låg de flesta framgångsfaktorerna i de första faserna.    

6.2 Upphandlingskonsult Ulf Rekefors 

På Herbert Nathan där Rekefors arbetar finns en modell över upphandlingar av affärssystem 

och jämfört med modellen Verville (2003) tagit fram i litteraturen stämmer de överens vid 

flera punkter. Rekefors modell innehåller fyra faser medan MERPAP-modellen innehåller sex 

faser.  

Den första fasen kallas projektinitiering enligt Rekefors och den innehåller aktiviteter som är 

till för att förstå organisationen såväl som att identifiera processer tillsammans med 

nyckelpersoner vilket kan liknas i Vervilles (2003) modell där man väljer ut viktiga personer 

för upphandlingen. Fas nummer två i Rekefors upphandlingsprocess är behovsanalysen. 

Verville (2003) har ingen sådan fas utan den kan liknas av MERPAP:s planering- och 

informationssökningsfas. I behovsanalysfasen börjar man gå igenom leverantörer och 

affärssystem för att analysera vilka som är tänkbara, vilken är mest lik 

informationssökningsfasen där man analyserar marknaden efter affärssystem.  

Nästa fas i processen överensstämmer med både Rekefors och Verville (2003), urvalsfasen. I 

urvalsfasen börjar man kontakta leverantörer genom att skicka förfrågan till flera stycken 

enligt Rekefors modell. Det är ett steg i processen som är identiskt med MERPAP-modellen. 

Både Verville (2003) och Rekefors anser att två urval av leverantör och affärssystem ska 

göras i den här fasen vilket tyder på hög likgiltighet. Enligt Rekefors görs valet redan i 

urvalsfasen medan Verville (2003) hävdar att en utvärderingsfas och valfas kommer efter 

urvalet. Just utvärdering, menar Rekefors, är en aktivitet i urvalsfasen och inte en fas i sig, 

som det är enligt Verville (2003).  

Den sista fasen i MERPAP-modellen och enligt Rekefors är avtalet, eller förhandlingen. 

Rekefors benämner den avtalsfasen och Verville (2003) förhandlingsfasen. Aktiviteterna i den 

fasen är motsvarande för både Rekefors och MERPAP. Huvudaspekten är att skriva på avtal 

enligt Rekefors och Verville (2003). 

Framgångsfaktorerna som var framlagda från litteraturen stämde väl överens med vad 

Rekefors ansåg som kritiska framgångsfaktorer för att bidra till lyckad upphandlingen av 

affärssystem. Rekefors ansåg inte att några faktorer var mindre viktiga utan menade att nästan 

alla faktorer är mycket viktiga för att de ska stämma ordentligt och bidra till en lyckad 

upphandling.  

Vissa av framgångsfaktorerna var dock beroende av vissa aspekter för att de skulle mynna ut i 

viktiga framgångsfaktorer enligt Rekefors. De faktorer som fick något mindre uppmärksamhet 

var korrekt och pålitlig information och användandet av konsulter. Informationen ska enligt 

Rekefors vara korrekt och pålitlig vilket är en viktig faktor men är beroende på kund och 

affärssystem, så den framgångsfaktorn var inte alltid applicerbar. Det kan göra den 
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framgångsfaktorn till mindre viktig i vissa upphandlingar. Även framgångsfaktorn 

användandet av konsulter var kritisk beroende av andra aspekter för att det skulle vara just en 

viktig faktor för upphandlingen. Enligt Rekefors berodde den här faktorn på kunden.  

Två faktorer var också enligt Rekefors inte bidragande faktorer till upphandlingen utan 

implementationen. Projektledare och projektledningen samt utbildning av användare är de 

faktorer som Rekefors ansåg ligga utanför upphandlingen till viss del. Att ha en projektledare 

och projektledning var som mest viktigt i implementationen enligt Rekefors, där dock Somers 

och Nelson (2001), Finney och Corbett (2007) och Soja (2006) ansåg att projektledning 

behövs under ett helt affärssystemprojekt med upphandlingen inräknat. En faktor som 

Rekefors hävdar ligger helt utanför upphandlingen och istället endast i implementationen, är 

utbildning av användare vilket skiljer sig från vad Somers och Nelson (2001) och Dezdar 

(2009) menar. De antyder att utbildning är något som ska utföras under en längre period under 

hela processen av bytet av affärssystem.  

En framgångsfaktor enligt Rekefors som stämde helt överens vad gäller innebörd och 

påverkan med Verville (2005) var slutanvändarnas deltagande. Rekefors antyder att den 

framgångsfaktorn är speciellt viktig sent i urvalsfasen liksom Verville (2005) som hävdar att 

den faktorn är viktig i utvärderingsfasen. De två faserna låg ungefär samtidigt tidsmässigt i 

upphandlingsprocessen enligt både Rekefors och Verville (2005).  

Utöver de framgångsfaktorer som har identifierats i litteraturen kunde Rekefors nämna några 

faktorer som alla var mycket viktiga. Enligt Rekefors är de faktorerna följande, valet av 

leverantör viktigare än system, leverantörsoffert, ledningens engagemang, erfarenhet, 

presentationer av system och förståelse, aldrig börja med att titta på möjliga affärssystem, 

utföra aktiviteter i rätt ordning och få med sig anställda nio kritiska framgångsfaktorer. Valet 

av leverantör, leverantörsoffert, förståelse och presentationer av system kretsar mycket kring 

just leverantören och kan ses som en gemensam framgångsfaktor eller diskuteras om de ingår 

i förhållande till leverantör. Resterande faktorer är mer kundens egna framgångsfaktorer, som 

t.ex. få med sig anställda och utföra aktiviteter i rätt ordning.  

6.3 Affärsystemleverantör Leif Östman, IBS 

IBS eller International Business Systems, är leverantör av affärssystem och därför är deras 

modell annorlunda mot vad Verville (2003) eftersom MERPAP-modellen utgår från ett 

kundperspektiv. Likväl har IBS en modell över hur upphandlingar ser ut enligt dem själva 

menar Östman. Den har faserna initiering, utvärdering, validering, demonstrering och 

förhandling. Vilket går att känna igen är vissa av benämningarna som också förekommer i 

Verville (2003), t.ex. utvärdering. Initieringsfasen i IBS modell är motsvarande 

planeringsfasen för kund även fast de faserna är i olika skeden. Båda faser börjar med att 

undersöka om upphandlingen går att utföra och viktiga personer plockas ut för att arbeta med 

upphandlingen. Utvärderingsfasen hos IBS är en fas där man går igenom om det är möjligt att 

fortsätta med upphandlingen medan utvärderingsfasen enligt Verville (2003) handlar om att 

kunden utvärderar leverantören. Därför går det att urskilja att kundens och leverantörens 

modeller ser olika ut för upphandlingen men benämningarna kan vara desamma samt vissa 

aktiviteter.  
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Enligt Östman var de flesta av de kritiska framgångsfaktorerna ur litteraturstudien mycket 

viktiga för upphandlingen. Strukturerad arbetsprocess, noggrant utvald grupp människor, 

korrekt och pålitlig information, slutanvändarnas deltagande, förhållande till kund, 

förändringsarbete och utforma nya affärsprocesser var alla mycket viktiga framgångsfaktorer 

menar Östman.  

Det var också två av faktorerna som Östman ansåg ligga utanför upphandlingen. Dessa var 

projektledare och projektledning samt utbildning av användare. Östman menade att de endast 

var kritiska och mycket viktiga faktorer för implementationen. Det går att ifrågasätta 

utbildning av användare då den enligt Somers och Nelson (2001) samt Dezdar och Sulaiman 

(2009) ansåg att det var en faktor som var bidragande under hela upphandlingsprocessen. En 

framgångsfaktor som enligt Östman var en av de mest kritiska är förhållande till kund som 

påstod att det var A och O för hela upphandlingen och inte bara förhandlingen som Verville 

(2005) antyder. Dock menar Verville (2005) också att förhållande till kund och leverantör är 

en faktor under både förhandlingsfasen samt under hela upphandlingsprocessen, vilket mer 

stämmer överens med Östmans syn.  

Framgångsfaktorerna definierade urvalskriterier och gruppbeslut ur litteraturen är inga 

kritiska faktorer för IBS enligt Östman, då IBS är en leverantör. De faktorerna kan diskuteras 

huruvida det är påtänka endast ur kundens synpunkt eller leverantör också. En annan 

framgångsfaktor framtagen från litteraturen som Östman inte höll med om var väldefinierade 

krav. Östman anser att är processer är viktigare än kraven och därför var detaljerade krav 

mindre viktigt. En diskussionsaspekt är då att se om krav och processer kan betyda samma 

sak eller om är olika varandra.  

Användandet av konsulter är en framgångsfaktor som Östman menade var väldigt viktig vid 

behov. IBS vill eller begär aldrig att konsulter ska ingå för de har rätt kompetens enligt 

Östman. Somers och Nelson (2001) menar däremot att organisationer bör använda sig av 

konsulter för att hämta in så mycket kompetens som möjligt. Om leverantörer skiljer sig från 

kunder och upphandlingskonsulter om denna kritiska framgångsfaktor kan diskuteras.  

De fem framgångfaktorer Östman tydliggjorde som IBS egna går att likna med de som har 

hittats i litteraturstudien. Den första framgångsfaktorn enligt Östman, acceptera förändringar, 

går att diskutera huruvida den går att jämföra med litteraturens framgångsfaktor 

förändringsarbete. Båda dessa faktorer handlar om Change Management enligt Östman och 

Somers, Nelson (2001) vilket kan stärka vikten av identifierad framgångsfaktor. Även den 

andra framgångsfaktorn hos IBS, utbildning, är en faktor som återfinns i litteraturstudien 

också där Somers, Nelson (2001) samt Dezdar, Sulaiman (2009) hävdar att användarna ska 

utbildas i systemet under lång tid. Östman menar också att köpare av affärssystem ska 

utbildas så mycket som behövs. Denna kritiska framgångsfaktor stärks också då den hittas i 

litteraturstudie samt forskningsstudie. En tredje faktor hos IBS som går att jämföra med faktor 

ur litteraturen är processutveckling. Då den handlar om att kunder kan behöva ändra rutiner i 

arbetsprocesser efter köp av affärssystemet. I litteraturen kan man känna igen den vid 

framgångsfaktorn utforma nya eller omstrukturera affärsprocesser. Finney och Corbett (2007) 

samt Somers och Nelson (2001) menar likt Östman, för att nå fördelar med affärssystem så 
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behöver arbetsprocesserna vara i linje med systemets processer. Att IBS redan har klara 

framgångsfaktorer för upphandlingen och implementationen kan diskuteras vidare om det är 

en positiv aspekt för upphandlingsprocessen.  

6.4 Kund Christian Janssen, tidigare St1 

För den upphandling av affärssystem som Janssen utförde på St1 användes ingen existerande 

modell över upphandlingen. Inte heller upphandlingskonsulter användes vilket tydliggjordes 

då Janssen inte hade någon erfarenhet av framgångsfaktorn användandet av konsulter.  

Janssen kunde dock ur arbetssättet under upphandlingen ändå berätta om 

upphandlingsprocessen och hur den kvickt skapade modellen såg ut. Enligt Janssen gick St1 

direkt in på att hitta affärssystem och leverantörer vilket enligt Vervilles (2003) MERPAP-

modell kommer senare i upphandlingsprocessen, nämligen informationssökningsfasen och 

urvalsfasen. Janssens andra fas gick ut på att leverantörerna skickade offerter och förslag. 

Kontakt med de leverantörerna hade redan skett innan. Dessa aktiviteter menar Verville 

(2003) sker i urvalsfasen och utvärderingsfasen. Även demonstrationer av affärssystem 

genomfördes direkt efter vilket inte ingår i MERPAP-modellen enligt Verville (2003). 

Janssens syn på demonstrationer kan dock jämföras med teknisk information och 

utvärderingsaktiviteterna som Verville (2003) beskriver. Demonstrationerna kan ses som en 

egen fas då de gjordes utifrån leverablerna av fasen innan. Upphandlingen slutade med 

förhandling och avtal precis som Verville (2003) antyder, vilket var den enda fasen som 

stämde helt överens med MERPAP-modellen.  

Janssen ansåg att de flesta av de identifierade kritiska framgångsfaktorerna var väldigt viktiga 

för att lyckas med en upphandling av affärssystem. Två av faktorerna ansågs mindre viktiga 

enligt Janssen. De faktorerna var användandet av konsulter och utforma nya eller 

omstrukturera affärsprocesser, eller med annan benämning ändring av strukturer, metoder och 

processer. Som skrivet tidigare hade Janssen noll erfarenhet kring konsulter vid upphandling 

och kan därmed ses som en orsak till att den framgångsfaktorn var mindre viktig. Angående 

framgångsfaktorn utforma och omstrukturera affärsprocesser och att den ansågs mindre viktig 

enligt Janssen går att diskutera då Jansen var på kundsidan och de kan vara mindre positivt 

inställda till förändringar.  

Av de framgångsfaktorer som Janssen själv kunde peka ut var det ett par faktorer som också 

går att hitta i litteraturstudien. En av dem var kravspecifikation eller väldefinierade krav, som 

Janssen antydde var kritiskt för att utföra upphandlingen. Förhållandet till leverantör var en 

annan framgångsfaktor som också den återfinns i litteraturen. Den faktorn stärks ytterligare då 

Janssen själv påstod det var en av de mest kritiska under hela upphandlingsprocessen.  

Utforma nya affärsprocesser, kanske jämföra med städa bland egna processer.  

6.5 Jämförelse av insamlad data 

Av de modeller som undersökta objekt använde vid affärssystemupphandlingar var alla 

liknande och jämförbara med varandra, oavsett om det handlade om upphandlingskonsult, 

kund eller leverantören. En upphandling börjar med att en typ av behov uppstår vilket 

stämmer väl överens med litteraturen då alla de står på kundsidan vid upphandlingar. En 
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leverantörs upphandling ser annorlunda ut och det går att se efter studien att det är svårare att 

jämföra en leverantörs upphandling med kunden. Leverantörens upphandling börjar när det 

blir kontaktade av kund vilket sker i början eller mitt i kundens upphandling. Dock går det att 

se att oavsett upphandling och synvinkel slutar en upphandling alltid med förhandlingsfas och 

avtalsskrivning som absolut sista aktivitet.  

Att genomföra en lyckad upphandling kräver att man genomför många aktiviteter i ett antal 

faser efter studerande av modellerna och framgångsfaktorerna under datainsamlingen. En 

framgångsfaktor som Janssen pekade ut var att fokusera på stora delar av upphandling, alltså 

inga detaljer. Detta var något som Lundin och Rekefors också syftade på men inte nämnde 

som en faktor för framgång. Dock går det att säga att det är en gemensam framgångsfaktor för 

konsult och kund då de båda intervjuade upphandlingskonsulterna samt kunden framförde 

detaljer som negativt och stora övergripande drag och delar av upphandlingen som positivt.  

Enligt Verville (2003) har upphandlingen sex faser men av de intervjuade objekten innehöll 

ingen modell så många faser och steg. Efter studerande av de intervjuade personernas 

modeller gick det att avläsa att deras modeller om upphandling av affärssystem var mer lika 

varandra än lika litteraturen. Upphandlingen består av fyra faser enligt konsulterna och då går 

det att dra paralleller till varför. Båda dessa är upphandlingskonsulter och enligt de båda så 

arbetar de flesta konsulter i branschen efter nästintill identisk modell.  Det påstods också att 

en modell inte var särskilt utstakad, som kundens och leverantörens modeller var, vilket kan 

bero på den korta tid just det företaget hade på sig och antalet snabba beslut om att byta 

affärssystem.  

Informationssökningsfasen och utvärderingsfasen var två faser som inte förekom i någon 

upphandlingsmodell enligt insamlad data. De två faserna ansågs nästan onödiga eller ingick i 

närliggande faser. Samtliga intervjuade kom åt information på något sätt men ägnade inte ett 

helt steg i upphandlingen åt det. Utvärdering var enligt Verville (2003, 2005) något som 

kunden gjorde under upphandling men intervjuad kund hävdade att utvärdering inte gjordes i 

en egen fas.  

Många av de insamlade kritiska framgångsfaktorerna i litteraturstudien ansågs viktiga och 

hade lika innebörd enligt insamlad data. Väldefinierade krav var en faktor som skiftade lite av 

beroende på tillfrågat intervjuobjekt. Några menade att väldefinierade krav var mindre viktigt 

för en detaljerad kravspecifikation var omöjlig att få fram. Andra sade dock att kraven var 

viktiga för upphandlingen men pekade också på att kravspecifikationen inte var allra viktigast. 

Alla tillfrågade var eniga om att processerna var en viktigare framgångsfaktor att få med i 

kravspecifikationen än bara krav.  

Projektledning och projektledaren var en framgångsfaktor som vissa menade var en faktor för 

implementationsfasen efter upphandlingen. Enligt dem var den framgångsfaktorn inte 

involverad alls i upphandlingsprocessen, men en kritisk framgångsfaktor för 

implementationen. Även utbildning av användare var en framgångsfaktor för senare del, alltså 

implementationen. Leverantören av affärssystem var den enda som själv pekade på utbildning 

som en framgångsfaktor. På IBS, affärssystemleverantören, är utbildning redan en framtagen 
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faktor. Janssen tyckte att utbildning till användarna gavs även i upphandlingen vilket skiljer 

sig från de andra.   

Framgångsfaktorn korrekt och pålitlig information var också mycket beroende på om man nu 

sökte efter information överhuvudtaget. Detta var det ingen som gjorde av insamlad data. Det 

gjordes enklare sökningar på webben men att arbeta med det som en egen fas i upphandlingen 

kan ses som onödigt efter att ha studerat intervjuerna. Sökning efter information inte var 

nödvändigt vid den upphandling av affärssystem tillfrågad kund utförde. Denna 

framgångsfaktor kan kopplas till att ingen av de intervjuade genomförde någon 

informationssökningsfas. När sökning efter information togs upp dock, menade alla att om 

information behövdes var det väldigt viktigt. Framgångsfaktorn kan då ses som mindre kritisk 

vid upphandlingar av affärssystem om aktiviteten sällan utförs.  

Att använda sig av konsulter och göra det på rätt sätt var en viktig framgångsfaktor enligt alla 

förutom kunden. Upphandlingskonsulterna menade att det var viktigt att konsulter är med på 

rätt sätt men inte alltid nödvändigt för en upphandling, trots att de själva är konsulter. Kunden 

hade ingen erfarenhet av konsulter vid upphandlingar och därför kan man också se att det var 

en mindre kritisk framgångsfaktor.  

En annan framgångsfaktor ur litteraturen som skiljde sig en del utifrån insamlad data var 

utforma nya eller omstrukturera affärsprocesser. Hälften tyckte att det inte alls var kritiskt för 

att lyckas med bytet av affärssystem medan andra hälften antydde att det kan vara absolut 

nödvändigt för att dra nytta av sitt nya affärssystem. Tillfrågan leverantör påpekade också att 

det var en faktor som IBS sedan tidigare alltid menar är en väldigt viktigt framgångsfaktor. 

IBS kallar den för processutveckling men har samma innebörd som Vervilles (2005) 

betydelse. Att IBS tycker denna är viktig är förståeligt då de är affärssystemleverantörer och 

vill att kunderna anpassar sig till deras system. Kunden menade dock att man inte ska behöva 

ändra rutiner för ett nytt affärssystem. Då ser man att den faktorn kan skilja sig beroende på 

om man ser från kundens eller leverantörens synvinkel. Upphandlingskonsulterna var delade i 

den här frågan.  

Framgångsfaktorn förhållande till leverantör verkade vara den faktor som fick mest 

uppmärksamhet och som var en av de mest kritiska enligt all insamlad data. Två tillfrågade 

sade att förhållande mellan kund och leverantör är A och O för hela upphandlingen men också 

implementationen. Förhållandet mellan parterna var också en kritisk faktor som en 

upphandlingskonsult själv tänkte på. De fortsatte också peka på att förhållandet gäller inte 

bara under upphandling och implementation utan hela livstiden av affärssystemet. Likaså 

menade kunden att den faktorn var kritisk för att det var en av de faktorer kunden själv kunde 

peka ut. Därför kan den framgångsfaktorn avläsas som den viktigaste av alla framtagna 

faktorer.  

Engagemang är en kritisk framgångsfaktor som några själva kunde peka ut. Leverantören 

menade att engagemanget ska komma från användarna och att de ska vara nöjda med 

affärssystemet för att det är de som ska använda systemet. En konsult antydde att ledningens 

engagemang var viktigast för att det är ledningen som ska stötta under hela upphandlingen 

och implementationen. Av detta kan man då avläsa att engagemang är en viktig 
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framgångsfaktor oavsett vilken nivå av företaget den ligger på då både upphandlingskonsult 

och leverantör framhävde engagemang.  

Funktionalitet är en framgångsfaktor som en konsult och leverantören menade var kritisk. Den 

faktorn kan kopplas till den ur litteraturen definierade urvalskriterier-faktorn. Urvalskriterier 

var viktigt enligt alla intervjuade. Dock kan inte alla kriterier vara lika viktiga och därför kan 

man se att funktionalitet är den viktigaste och blev också en egen framgångsfaktor. Janssen 

påpekade att flexibilitet var det viktigaste kriteriet och menade att det också var en egen 

framgångsfaktor. Genom att läsa detta kan man förstå att viktiga kriterier är kritiska 

framgångsfaktorer i sig.  

En framgångsfaktor var att börja titta på leverantörer och deras affärssystem tidigt under 

upphandlingen men en upphandlingskonsult hävdade lite av motsatsen och menade att man 

bör vänta med att se till potentiella system. En av den konsultens egna framgångsfaktorer var 

ju att inte börja med att titta på möjliga affärssystem och där skiljer sig de andras 

framgångsfaktor med denne. Om denna faktor är kritisk blir svårt att avgöra och kan därför 

vara beroende från fall till fall.  

Resterande framtagna framgångsfaktorer ur litteraturen ansågs alla viktiga och de framtagna 

faktorerna stämmer väl överens med insamlad data om hur upphandlingar av affärssystem kan 

se och hur de kan bli lyckade. De är strukturerad arbetsprocess, klara befogenheter, noggrant 

utvald projektgrupp, gruppbeslut, slutanvändarnas deltagande och förändringsarbete som alla 

är kritiska framgångsfaktorer ur upphandlingskonsultens, leverantörens och kundens 

synvinkel.  

6.6 Slutsatser 

Frågeställningen som studien har utgått ifrån är, Vilka är viktiga framgångsfaktorer för en 

affärssystemupphandling? Hur skiljer sig upphandlingsprocessen mellan aktörerna konsulter, 

kund och leverantör? 

Många av de identifierade kritiska framgångsfaktorerna väldigt viktiga också enligt insamlad 

data från intervjuer. De faktorerna som både var framtagna ur litteraturen som kritiska var 

enligt insamlad data också lika kritiska. Dessa faktorer hade också samma innebörd och 

påverkan enligt insamlad data och enligt litteraturen. Faktorer som är kritiska och som 

verkligen påverkar upphandlingens utgång är dessa. Vid upphandlingar bör dessa faktorer 

behandlas och studeras av både upphandlingskonsult, kund och leverantör då samtliga parter 

ansåg dessa som kritiska framgångsfaktorer.  

 Strukturerad process 

 Klara befogenheter 

 Noggrant utvald grupp 

 Gruppbeslut 

 Slutanvändarnas deltagande 

 Förändringsarbete 

 Definierade urvalskriterier 



53 

 

 

Den mest kritiska framgångsfaktorn är förhållandet till leverantör eller kund. Förhållandet är 

den faktor som är mest spridd utöver projektet och som alltid är en framgångsfaktor så länge 

affärssystemet är i drift. Det är en faktor som alla inblandade parter alltid bör beakta vid 

upphandling av affärssystem.  

Utöver de framgångsfaktorer som tagits fram för att lyckas med en upphandling är 

engagemang över bytet av affärssystem och projektet en kritisk faktor då den har visat sig 

vara grundläggande från början till slut. Att ha urvalskriterier i åtanke är en viktig 

framgångsfaktor men involverade i upphandlingar bör också ta hänsyn till funktionalitet av 

system som den viktigaste av kriterier och en därmed en kritisk framgångsfaktor.  

Upphandlingskonsulter bör tänka på framgångsfaktorer som är aktuella tidigt under 

upphandlingen. Dokumentera behov, delaktighet, offerter och förstå varandra är 

framgångsfaktorer som beskriver konsulternas syn. Kritiska framgångsfaktorer för 

leverantören att behandla är mer systeminriktade och bör vara inriktade på affärssystemet och 

vad de som leverantör kan erbjuda som funktionalitet, utbildning i system och korrekt data. 

Kundernas framgångsfaktorer ska vara mer riktade mot dem själva och vad de behöver och 

vill ha. Kravspecifikation och definierade krav är viktigt. Även deras egna processer, 

presentationer/demonstrationer, hur leverantör svarar på krav och offert är kritiska faktorer för 

att lyckas med upphandlingen.  

Modellerna för upphandling har inte inkluderat informationssökningsfas eller utvärderingsfas 

utan modellerna har enbart en initieringsfas, urval- och valfas samt en förhandlingsfas enligt 

resultatet av denna studie. Upphandlingskonsulter kan utföra en behovsanalys åt kunden 

också, vilket båda intervjuade konsulter pekade på var en fast fas i upphandlingsprocessen. 

Aktiviteter som är viktiga under upphandlingsprocessen är demonstrationer, analys av 

leverantör och system, kartläggning av processer samt avtalsskrivning. Just avtalsskrivning 

och förhandlingsfas kan ses som den mest kritiska fasen under upphandlingen då både 

insamlad data och litteratur anger den som avslutande fas.  
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7. Diskussion 

I diskussionen beaktas begränsningar med studien, studiens relation till tidigare studier, 

möjliga framtida studier samt etiska och samhällsenliga konsekvenser av studien. 

7.1 Studiens begränsningar 

Tanken från början var att forska med kvalitativa metoder som då ger en djupare bild om hur 

och varför saker sker. Författarens insikt och förståelse om upphandlingar av affärssystem 

skulle tänkas bli så djup som möjligt med en kvalitativ forskningsmetod.  

Dock var det en ursprunglig tanke att kunna intervjua ännu fler objekt från både kund och 

leverantör men dessa parter var svårare att få tag på och tidsrymden räckte inte till för att få 

plats med fler intervjuer. Två till tre intervjuer med både upphandlingskonsult, kund och 

leverantör var en plan. Det viktigaste med intervjuerna var dock att få minst en uppfattning 

från varje synvinkel för att det skulle kunna ge en bild av upphandlingen och dess 

framgångsfaktorer.  

En annan inriktning på forskningen kunde ha gjorts också. Då med kvantitativ ansats för att 

på effektivare tillvägagångsätt kunna nå fler objekt för att samla in data. Det skulle varit 

lättare att generalisera men också mångfalden bland tillfrågade hade varit större och gett en 

större bild av upphandling och framgångsfaktorer. Fler faktorer hade kunnat vägas in och på 

så sätt ges större utrymme för bredare undersökning innehållsmässigt. Dock hade inte 

förståelsen hos författaren varit tillräckligt kvalitativ för att begripa vad intervjuobjektet 

menade var viktigt och varför det var viktigt.   

Uppsatsens författare som även var intervjuare hade inte stor erfarenhet kring intervjuer vilket 

ledde till att vissa frågor glömdes bort. Följdfrågor av olika slag förekom också som det har 

en påverkan på intervjuernas material tillika resultat och sen analys. Bristen av erfarenhet 

leder till att ledande frågor ställs för att vilja säkerhetsställa påståenden, formuleringar och 

berättelser. Kvale (1997) kallar vissa frågor för tolkande frågor som används i intervjuer för 

att klargöra resonemang. Tolkande frågor kan också vara spekulativa för att försöka få fram 

någonting ur intervjudeltagaren som kanske inte hade tagits upp annars. Intervjuerna som 

gjordes har innehållit tolkande frågor för att viljan för att verkligen få fram svar på vissa 

specifika mindre delar ur ämnet.  

Deltagarna kan ha känt sig tillbakatrycka under intervjusituationen för att inspelningar 

gjordes. Då är det möjligt att svar har undanröjts och verkliga svar kanske inte togs upp som 

sedermera påverkar den realistiska bild som kvalitativ forskning innebär. Även intervjuaren 

kan färgas av deltagarna och deras påståenden om hur och varför saker sker, i det här fallet 

upphandlingar. Vid senare intervjuer kan författaren då fått ett synsätt färgat av tidigare 

intervjuers material. Frågor kan då ha påverkat resultat för forskningen.  

7.2 Relation till tidigare studier 

Studiens analys visar att ett antal kritiska framgångsfaktorer är väldigt viktiga för att lyckas 

med en upphandling av affärssystem. Några av framgångsfaktorerna framgick inte ur 

litteraturen utan kom direkt från intervjuade parter. Dessa faktorer tillsammans bildade en 

grupp av kritiska framgångsfaktorer. Vissa var viktigare än andra och vissa påverkade 



55 

 

upphandlingens utgång mer än andra enligt de specifika data som hämtades i undersökningen. 

Orsaker till det var intervjuade personers personliga åsikter samt innebörden av varje enskild 

framgångsfaktor. Framgångsfaktorerna varierade också beroende på från vilken synvinkel 

man utgick ifrån. Leverantörens faktorer handlade mer om framtida sitsen kunden får med 

affärssystemet leverantören erbjuder. Kundens valda framgångsfaktorer var inriktade på sig 

själv och hur de själva kan bli effektivare. Upphandlingskonsulterna sitter i en position 

mittemellan men förestår alltid kunden och därför är konsulternas valda faktorer inriktade på 

kunden. Dock vill de bistå leverantörer i upphandlingar också vilket gör faktorerna till viktiga 

för ett kund-leverantörförhållande. Denna översikt över alla tre parter var studiens mål att 

undersöka vilket framlades i problemet och för att identifiera framgångsfaktorer från allas 

synvinklar.  

Eftersom många av framgångsfaktorerna var i linje med vad Verville (2003, 2005, 2007) har 

tagit fram är denna undersökning en fortsättning med syfte på konsulter, kunder och 

leverantörer. Tidigare har studier gjort främst för kundens skulle som det går att skåda i en del 

artiklar som Finney och Corbett (2007), Somers och Nelson (2001), Verville (2005), Soja 

(2006) och Dezdar och Sulaiman (2009). Studien jämför faktorer och visar att flera 

framgångsfaktorer saknades ur tidigare forskning som även Finney och Corbett (2007) 

påpekar när de sa påstod att brist på forskning råder kring framgångsfaktorer för enbart 

upphandlingsprocessen.  

7.3 Etiska och samhälleliga konsekvenser 

Organisationer och näringsliv som genomför eller planerar att genomföra upphandlingar av 

affärssystem kan dra nytta av de slutsatser om framgångsfaktorer och upphandlingsprocesser 

som avhandlats i denna studie. Även organisationer vilka utför upphandlingar av andra system 

och IT-verktyg skulle kunna gagna fördelar av studiens resultat. Studiens syfte och mål var att 

undersöka redan existerande framgångsfaktorer och upphandlingsprocesser för att se vad som 

verkligen är positiva och användbara faktorer och sätt att genomföra upphandlingar av 

affärssystem. Uppsatsen kunde under empirin identifiera andra framgångsfaktorer för att 

uppdatera forskningen kring detta ämne. Med resultatet är forskningen litet längre gången.  

Med både nyidentifierade och kartläggning av äldre framgångsfaktorer har studien visat vad 

som är viktigt och mindre viktigt med affärssystemupphandlingar. Involverade parter i 

upphandlingar kan med tanke på dessa spara tid och kostnader med upphandlingen. En 

effektivare upphandling leder till att organisationer kan lägga mer tid på kärnverksamhet och 

företagsviktiga ärenden som i sin tur leder till att hela leverantörskedjan med kunder och 

konsulter kan fungera effektivare. Då når de kunderna de vill åt för att näringslivet i 

branschen fungerar som det ska.  

Frågeställningen som gavs i början av undersökningen bidrog till frågor och ämnen som 

skulle studeras och diskuteras vid intervjuer och analyser. Slutsatser, diskussioner och 

analyser som gjorts för studien har endast kommit från empirin, alltså resultat av intervjuer 

som genomförts. Genom att analysen är framställd utifrån resultaten i uppsatsen kan 

reliabiliteten stärkas.  
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Eftersom att analysen är gjord utifrån resultaten och genom att det som verkligen har 

analyserats är relevant för frågeställningen kan validititen verifieras. Det som har mätts i 

studien är inte slutsatser som kommer från uppsatsens författare utan analyser kommer enbart 

från empirimaterial.  

Mängden forskning kring framgångsfaktorer under upphandling av affärssystem har varit och 

är liten till antalet artiklar och publikationer. Den senaste som kunde hittas i researchen var 

Verville (2007). Efter denna har det inte gått att hitta liknande studier på verkliga fall och 

riktiga organisationer. Med den här studien gjord har framgångsfaktorerna fått en uppdatering 

vad gäller betydelse och vikt. En viktig aspekt med studien är också att helt nya 

framgångsfaktorer kunde identifieras och med dessa går det att fortsätta forskningen. Det går 

t.ex. att göra liknande studier som det gjorts tidigare år men med dessa nya kritiska 

framgångsfaktorer. Studien visar också vilka framgångsfaktorer som hittats och som inte är 

kritiska alla gånger, vilket kan underlätta vid framtida upphandlingar av affärssystem.  

7.4 Framtida studier 

Att fortsätta med studier kring upphandlingens framgångsfaktorer är det första som framtida 

forskning bör ta upp. Även om det har gjorts tidigare, med tankte på Verville (2005), Somers 

och Nelson och Finney (2001) och Corbett (2007) m.fl. så måste fler synvinklar kunna införas 

i forskningen för att få fram så många olika kritiska framgångsfaktorer som möjligt. Med fler 

kritiska framgångsfaktorer kan organisationer se ett större urval och hitta faktorer som är 

inriktade på t.ex. den organisationens situation och bransch. Efter denna studie går det att 

inrikta forskningen på specifika branscher i näringslivet eller bara en synvinkel, t.ex. 

upphandlingskonsulter och leverantörer för att identifiera just deras framgångsfaktorer och 

kunna skilja faktorer och aktiviteter från olika involverade grupper.  

I och med denna studie har det visat sig att vissa framgångsfaktorer ur litteraturen var mindre 

viktiga vid upphandling av affärssystem. En aspekt att kartlägga kan vara att se om vissa 

faktorer verkligen är framgångsfaktorer. Vilka faktorer kan spela en verkligen roll vid olika 

typer av upphandlingar av affärssystem, och vilka faktorer gör inte det?  

Olika typer kan innefatta offentlig upphandling av affärssystem eller upphandlingar för olika 

sorters företag baserat på bransch eller storlek för att specialisera studier kring 

framgångsfaktorer och processer för upphandlingar av affärssystem.  
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