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Förord 
 

Framställningen av denna studie har varit mycket givande och lärorik. Samtidigt som vi 

har arbetat hårt för att få in tillräckligt många svar från respondenter på 

enkätundersökningen. Tillslut lyckades vi få ihop tillräckligt mycket material för att 

sammanställa vår forskning. Vi önskar läsaren en lika lärorik upplevelse som vi har haft 

vid framställningen, samt en nöjsam läsning.  

 
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Hossein Pashang som har kommit med förslag 

om förbättringar och väglett oss genom hela arbetsprocessen. Ytterligare ett stort tack riktas 

till de respondenter som tog sig tid och svarade på enkätundersökningen. 
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Abstract 
This study examines to what extent companies in a Swedish business environment have 

information about the benefits and the usefulness of an enterprise resource planning-

system (ERP-system) for operational decision support. The study also intends to examine 

the relationship between planning for an ERP-system and subsequently the use of it for 

operational decision support. The study was conducted with a quantitative approach. By 

means of a survey it was investigated how 34 companies look at planning by daily use of 

an ERP-system. Empirical data is the analyzed by means of presented theories, which 

also assumed in the preparation of the survey. 

 

ERP-systems are developing and becoming an increasingly central part of financial 

control of a business. The objectives of enterprise systems adopters have focused 

primarily on improving transaction handling through the standardization of business 

processes and integration of operations and data (Holsapple & Sena, 2003). But 

Davenport (1998) argues that the need to make sound business decisions as a major 

reason for an enterprise system. A study made by Löfgren and Ericsson (2004) states that 

Swedish companies have had difficulties in retrieving information through their 

enterprise system or do not know how the use the information that’s obtainable. They 

also believe that the objectives of an enterprise system must be consistent with the overall 

financial controlling philosophy. Another study made by Holsapple and Sena (2005) 

shows that there is some use of an enterprise system for decision support on the 

American business environment. But what would a similar study, conducted in the 

Swedish business environment, give as a result? Will the outcome of such study 

strengthen what Löfgren & Ericsson states regarding the relationship between the 

objectives of an enterprise system and using it for decision support? 

 

The following conclusions are drawn from the study. Companies in Sweden have partial 

information about the benefits of using an ERP-system for operational decision support. 

They have a considerable importance when planning an enterprise system in terms of 

decision support. Even in the daily use of an enterprise system for decision support 

several situations where encountered even if it also shows they are a long way from using 

the system to its full. The comparison with U.S. firms shows that they are place almost 

equal importance to decision support when planning an enterprise system but U.S firms 

more often use their enterprise system for various situations in the daily use.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka till vilken utsträckning som företag inom 

Sveriges företagsvärld inser nyttan och användbarheten med att använda sig utav ett 

affärssystem vid beslut gällande verksamheten styrning. Uppsatsen avser även att 

undersöka sambandet mellan affärssystem och beslutstöd genom att undersöka 

kopplingen mellan tydligt ställda mål på affärssystemet och sedermera användandet utav 

det som beslutstöd. Studien är genomförd med en positivistisk ansats av kvantitativ art, 

då vi genom en enkätundersökning har undersökt hur 34 stycken företag ser på planering 

och det dagliga användandet av affärssystem. Empirin har sedan analyserats utifrån redan 

tidigare befintliga teorier som vi även utgått ifrån vid framställningen av enkäten. 

 

Affärssystemen har i allt snabbare takt börjat utvecklas och dessutom blivit en allt mer 

central del utav den ekonomiska styrningen för verksamheten. Målen för användare av 

affärssystem inriktas dock främst mot att förbättra hanteringen utav transaktioner genom 

en standardisering utav affärsprocesser och integration mellan verksamhet och data 

(Holsapple & Sena, 2003). Men Davenport (1998) menar att behovet av att göra sunda 

affärsbeslut är en utav de främsta anledningarna för att anskaffa ett affärssystem. En 

studie av Löfgren och Ericsson (2004) påvisar att svenska företag har svårt att få fram 

information genom sitt affärssystem alternativt inte vet hur man skall använda 

informationen som erbjuds. Dem menar också att målen med systemlösning inom 

ekonomifunktionen måste överensstämma med den övergripande styrfilosofin för att 

affärssystemet ska kunna maximeras. Ytterligare en studie gjord av Holsapple & Sena 

(2005) visar på att det finns en viss, men tydlig, användning av affärssystem som 

beslutstöd i den amerikanska företagsvärlden. Men vad skulle en liknande undersökning, 

utförd i Sveriges företagsvärld, ge för resultat? Kommer resultatet i så fall stärka det som 

Löfgren & Ericsson (2004) påstår gällande sambandet mellan mål med affärssystemet 

och användandet av det som beslutsstöd? 

 

Med studien har vi kommit fram till följande slutsats. Företag i Sverige inser till viss del 

nyttan med att använda affärssystem som beslutsstöd, de lägger en betydlig vikt vid att 

planera affärssystem både vad gäller beslutsstöd men främst i övriga frågor gällande att 

integrera och standardisera verksamheten. Även i det dagliga användandet av 

affärssystemet påträffas situationer, gällande beslutstöd, av betydelse, även om företagen 

långt ifrån använder systemet till fullo. Vid jämförelsen med amerikanska företag ser vi 

att även de lägger stor vikt vid att planera affärssystem men att de desto oftare använder 

affärssystemet för olika situationer i den dagliga verksamheten, vilket är en markant 

skillnad mot de svenska företagen.  
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1 Inledning 

 

I inledningen ges en bakgrundsbeskrivning till ämnet, följt av en problemdiskussion och 

frågeställning som bygger på de problem som förekommer inom forskningsområdet. 

Därefter beskrivs syftet med denna studie, samt den avgränsning som valts att göra och 

den målgrupp som studien vänder sig till. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Affärssystem och informationshantering har under senare tid blivit en allt mer central del 

i företags verksamheter. Ett väl anpassat affärssystem skapar ytterligare verktyg och 

kunskap som företag kan använda för att nå framgång. Tidigare grundade företag sina 

beslut och åtgärder på mindre ingående information men idag så har teknologiska 

framsteg skapat en möjlighet för företag att få fram mer och bättre information gällande 

verksamheten. Detta ökade informationsflöde kan leda till en effektivisering av företags 

processer, minska onödiga kostnader, vinna marknadsandelar och konkurrensfördelar. 

Teorier diskuterar detta fenomen som ett glapp mellan den information som finns och den 

information som kan tas fram, detta glapp är en problematik som affärssystem anses lösa 

(Davenport, 1998). 

 

Frågan om att använda sig utav ett affärssystem är inte alls ny för företag. Redan på 70-

talet började företag ägna stora ansträngningar åt att utvärdera och rangordna alla de 

programvarulösningar som fanns på marknaden och som sades underlätta 

informationsflödet inom verksamheten. Det har i stor utsträckning gällt att utifrån olika 

uppställda informationskrav och krav på funktioner kunna identifiera den mest lämpliga 

programvarulösningen. Utöver dessa krav så har företagen även sökt efter utbildnings- 

och konsultstöd. Under 70-talet så diskuterades det kring investering och förändringar 

inom ekonomidatasystemet (dåtidens affärssystem). Med ekonomidatasystem avses då de 

programvarulösningar som anskaffades för kontroll och hantering utav data relaterade till 

affärsprocesser inom företaget. Ekonomidatasystemet skulle omfatta grundläggande 

ekonomiska rutiner såsom redovisning, fakturering, reskontra, lagerhantering, 

lönehantering, tidsredovisning, bokföring och materialadministration (Olve & 

Samuelsson, 2008). 

 

Numera så representerar begreppet affärssystem ett i grunden mycket bredare 

angreppssätt än vad som ansågs förr i tiden. Det handlar inte länge om att använda en 

”redovisningsmotor” utan om ett fullständigt informationssystem som både speglar och 

direkt stöder företagets affärsmodeller. Affärsmodellen får användas som representant för 

företagets sätt att bedriva sin verksamhet och hur den styrs. Ett affärssystem kan därför 

ses som en programvara för att kontrollera företagets alla interna och externa 

informationsflöden av relevans för den specifika affärsmodellen. Ett sådant affärssystem 



 

- 2 - 

kallas ofta för ERP-systems (Enterprise Resource Planing system) eller bara Enterprise 

System (ES) (Olve & Samuelsson, 2008). 

 

Merparten av de stora svenska och internationella företagen har sedan början av 90-talet 

bytt till vad som beskrivs som modernare affärssystem vilket handlar om att införa ERP-

system. Införandet utav ERP-system innebär stora investeringar som dessutom tar lång 

tid och som många gånger inte ger de effekter som först hoppades på. Tidigare studier har 

även bekräftat att förändra eller införa nya affärssystem förefaller vara en mycket 

komplex och svårplanerad process (Olve & Samuelsson, 2008). 

 

Ett bra affärssystem sägs dock inte vara någon garanti för framgång utan kan istället vara 

en faktor som placerar företaget i en negativ spiral. Flera misslyckanden i samband med 

anskaffande utav affärssystem och dess implementering beror oftast på orealistiska 

förväntningar, ett omfattande tekniskt arbete och väldiga kostnader gällande 

konsultarbete. Företag bör vara på det klara med vad de vill att affärssystem ska klara av 

och om det är nödvändigt för deras planer för framtiden (Davenport, 1998).  

1.2 Problemdiskussion 

Affärssystemen har i allt snabbare takt börjat utvecklas och dessutom blivit en allt mer 

central del utav den ekonomiska styrningen för verksamheten. Målen för användare av 

affärssystem inriktas dock främst mot att förbättra hanteringen utav transaktioner genom 

en standardisering utav affärsprocesser och integration mellan verksamhet och data 

(Holsapple & Sena, 2003). Men Davenport (1998) menar att behovet av att göra sunda 

affärsbeslut är en utav de främsta anledningarna för att anskaffa ett affärssystem. Även en 

studie utförd utav Li (1999) poängterar att framtida affärssystem kommer spela en större 

roll när företag ska utföra korrekta omvärldsanalyser. 

 

Tidigare studier pekar alltså på att det finns och kommer att finnas ett behov av 

beslutsstöd från affärssystem men utöver detta behov så finns det även studier som 

understryker att det finns funktioner inom affärssystem som kan användas som 

beslutstöd. Davenport (2000) anger i sin bok Mission critical: realizing the promise of 

enterprise systems att det finns flertalet delar av ett affärssystem som utöver hantering 

utav transaktioner även kan fungera som beslutsstöd inom en verksamhet. Dessa delar 

omfattar verktyg för till exempel datakommunikation, tillgång av data, analys och 

presentation av data, utvärdering av data, syntetisera data från andra källor och bedöma 

fullständighet utav data. Studien, som tidigare nämnts, gjord utav Holsapple & Sena 

(2003) visar att en viss del utav användarna av affärssystem anser att det finns 

beslutsstödande egenskaper i deras system. Dessa egenskaper användes till största delen 

för olika sorters problemlösning och för att underlätta kommunikationen inom 

organisationen. 

 

Löfgren och Ericsson (2004) vid SAS institute pekar på den debatt gällande affärssystems 

nytta som pågått i Sverige. Dem menar att moderna affärssystem ibland har svårt att få 

fram affärskritisk information utan externa verktyg och att detta är ett problem. Deras 

undersökning tyder på att svenska företag har svårt att få fram information genom sitt 

affärssystem alternativt inte vet hur man skall använda informationen som erbjuds. Dem 
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menar också att målen med systemlösning inom ekonomifunktionen måste 

överensstämma med den övergripande styrfilosofin för att affärssystemet ska kunna 

maximeras. 

 

Utifrån de ovan nämnda studierna så kan vi utgå ifrån att det finns ett behov för 

beslutsstöd via affärssystem och att det finns egenskaper i dagens affärssystem som är till 

nytta vid beslut för företagens verksamhet. Men till vilken utsträckning inser 

organisationer nyttan med att använda affärssystem vid dessa beslut? Ytterligare en 

studie utav Holsapple & Sena (2005) ställer denna fråga till 53 unika organisationer i den 

amerikanska företagsvärlden och resultatet visar att det finns en viss, men tydlig, 

användning av affärssystem som beslutstöd. Men vad skulle en liknande undersökning, 

utförd i Sveriges företagsvärld, ge för resultat? Kommer resultatet i så fall stärka det som 

Löfgren & Ericsson (2004) påstår gällande sambandet mellan mål med affärssystemet 

och användandet av det som beslutsstöd? 

1.3 Frågeställning 

Utifrån bakgrundsbeskrivningen och problemdiskussionen har vi ställt upp följande 

frågeställning. 

 Till vilken utsträckning inser företag i Sverige nyttan med att använda ett 

affärssystem som operativt beslutsstöd? 

 Vilka samband finns det mellan ställda mål med affärssystemet och användandet 

av det som operativt beslutsstöd, bland företag i Sverige? 

 Hur ser svenska företag på affärssystem som operativt beslutstöd, jämfört med 

amerikanska företag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka till vilken utsträckning som företag inom 

Sveriges företagsvärld inser nyttan med att använda sig utav ett affärssystem vid beslut 

gällande verksamhetens styrning. Vi kommer även att jämföra hur svenska företag ser på 

affärssystem som operativt beslutsstöd, jämfört med amerikanska företag. 

 

Uppsatsen avser även att undersöka sambandet mellan affärssystem och beslutstöd 

genom att undersöka kopplingen mellan tydligt ställda mål på affärssystemet och 

sedermera användandet utav det som operativt beslutstöd. 

1.5 Avgränsning 

De ämnen som berörs i uppsatsen är affärssystem och beslutsstöd, ämnen som på förhand 

känns otroligt breda och komplexa. Affärssystem kan både relateras till 

företagsekonomiområdet och ur en mer teknisk synvinkel. I denna uppsats avser vi att se 

till användandet av affärssystem ur en företagsekonomisk synvinkel där till exempel 

teknik hjälper verksamheter att skapa goda ekonomiska effekter. Beslutstöd kommer i 
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denna uppsats endast att behandlas i samband med affärssystem och inte tillsammans 

med mer traditionell ekonomistyrning.  

 

De företag som undersöks kommer att vara svenska alternativt bedriva verksamhet på 

svensk mark och även ha tillgång till ett affärssystem för beslut gällande den dagliga 

verksamheten.  

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen vänder sig till studenter och lekmän som berör uppsatsens ämnesområde. Den 

kan även vara till nytta för företag som vill effektivisera och förenkla 

verksamhetsstyrningen inom företaget genom affärssystem. 
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1.7 Disposition 

Nedan följer en beskrivning av rapportens vidare disposition. 

 

Kapitel 2 Metod 

I kapitel 2 går vi igenom de vetenskapliga ställningstaganden, samt 

forskningsansats som vi valt att tillämpa för att undersöka 

forskningsämnet. Vidare beskrivs de metoder som används för att samla 

in och analysera empirin. Därefter analyseras studiens 

utvärderingsmetod i form av reliabilitet och validitet.  

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen ges en inblick i den forskning som är 

etablerad inom forskningsområdet. Inledningsvis så presenteras vår 

utgångspunkt grundligt ur tidigare forskning. Det följs utav en grundlig 

beskrivning av begreppen affärssystem och beslutstöd. Vi presenterar 

även de båda begreppen i relation till varandra. 

 

Kapitel 4 Empiri 

Empirin innehåller information som framgått genom den 

enkätundersökning som har genomförts. Här beskrivs hur 

enkätundersökningen genomfördes, medverkande företag och 

respondenter, samt en resultatsammanställning av undersökningen. 

 

Kapitel 5 Analys 

I analysen sker en återkoppling till den teoretiska referensramen då vi 

analyserar resultatet av enkätundersökningen utifrån beskriven teori. Här 

kommer att presenteras hur högt värderade beslutsfrågorna är, skillnader 

mellan planering och användning av affärssystem, samt en jämförelse 

med teorin. 

 

Kapitel 6 Slutsats 

Kapitel 6 sammanfattar undersökningen i sin helhet, vi besvarar våra 

forskningsfrågor och ger vår synvinkel på problematiken.  

 

Kapitel 7 Avslutande diskussion 

I den avslutande diskussionen återknyter vi den empiriska studiens 

resultat till forskningsproblemet. Vidare beskrivs författarnas tankar 

kring resultatets implikationer, samt hur fortsatt forskning inom 

problemområdet skulle kunna bedrivas. 
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2 Metod 

 

I följande kapitel beskrivs det vetenskapliga ställningstagande, samt den forskningsansats 

som vi som forskare har valt för att utforma vår studie. Vidare följer en förklaring till de 

metoder som används vid insamling av teori och empiri, följt av hur den insamlade 

informationen ska analyseras. Därefter beskrivs studiens utvärderingsmetod i form av 

reliabilitet och validitet. 

 

2.1 Vetenskapligt ställningstagande 

Inom forskningen talas det främst om följande två vetenskapliga ställningstaganden; 

hermeneutik respektive positivism. Positivismen är ett ställningstagande som utgår från 

social fakta, här ses människan som passiv. Forskarens egna värderingar utelämnas alltså 

från det forskningsämne som studeras (Johansson, 1993), varpå kunskapen ska byggas 

utifrån logiskt prövbara iakttagelser (Patel & Davidsson, 2003). Motsatsen till 

positivismen är hermeneutiken. Hermeneutiker utgår från den förförståelse som forskaren 

har och bildar därefter, med hjälp av den egna förståelsen, en egen uppfattning kring det 

ämne som analyseras. Hermeneutiken kan därmed ses som ett arbetssätt som gör det 

möjligt att tolka en text på bästa möjliga sätt utifrån forskarens egna perspektiv (Patel & 

Davidsson, 2003).  

 

Den empiriska undersökningen kan ske utifrån ett antal tillvägagångssätt, varav de två 

mest etablerade begreppen är kvantitativt respektive kvalitativt angreppssätt. Genom ett 

kvantitativt angreppssätt, utgår forskaren ifrån en bred studie där forskningsområdet 

analyseras på ett övergripande sätt. Ett kvalitativt angreppssätt går, till skillnad från 

kvantitativ, in på djupet i det forskningsområde som analyseras (Johansson, 1993). I en 

sådan djupanalys strävar forskaren efter att förstå själva handlingen, samt förstå 

handlingens påverkan
1
. Enligt Patel & Davidsson (2003) kan man se ett mönster där 

vetenskapliga ställningstaganden används vid olika forskningar beroende på omfattning. 

Positivismen förknippas med kvantitativa forskningsmetoder, medan hermeneutiken 

snarare förknippas med kvalitativa metoder där förståelse och tolkning står i fokus. 

 

Studien grundar sig i logiskt prövbara iakttagelser, där vi tar avstamp i en tidigare 

forskning gjord av Holsapple & Sena (2005), som undersökt fenomenet affärssystem som 

beslutstöd på den amerikanska marknaden. Detta för att undersöka hur företag i Sverige 

använder sig av affärssystem vid beslutsfattande. Vi kommer därmed försöka nå ut till ett 

stort antal företag i Sverige för att på så vis få en bred undersökningsgrund. Varpå en 

logiskt mätbar jämförelse av resultaten mellan studierna, kommer att genomföras. Denna 

studie genomförs alltså inom ramen för ett positivistiskt ställningstagande av kvantitativ 

art.  

                                                 
1
 Nationalencyklopedin: kvalitativ metod. (Elektronisk). Tillgänglig:  

<http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod> (2011-04-06) 

http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod
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2.2 Forskningsansats 

Vilken forskningsansats som används beror på hur forskaren vill närma sig den del av 

verkligheten som blir föremål för empiriska studier, alltså forskningsområdet. Här ligger 

två olika angreppssätt ofta i fokus; deduktion eller induktion (Johansson, 1993). Ett 

deduktivt arbetssätt innebär att forskningen sker utifrån allmänna principer och befintliga 

teorier som används för att dra slutsatser om enskilda företeelser. Med andra ord utgår 

forskaren från teori för att därefter införskaffa empirin (Johansson, 1993). Forskningen 

hålls då objektiv eftersom utgångspunkten tas i redan existerande teori, där forskarens 

egna åsikter inte vinklar resultatet. Kritik gentemot den deduktiva forskningsansatsen har 

riktats mot att nya upptäckter sällan påträffas, då utgångspunkten ligger i befintlig teori 

som riktar och påverkar forskningen (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Det induktiva arbetssättet är motsatsen till deduktion, då forskaren istället utgår ifrån 

empirin för att sedan undersöka teorin (Johansson, 1993). Forskningsobjekt studeras 

därmed utan att vara förankrat i befintlig teori, varpå en teori formuleras utifrån den 

insamlade empirin. Detta leder alltså fram till helt nytänkande forskning. Svårigheterna 

med den här sortens forskning är dock att det aldrig går att veta hur generellt resultatet 

kan bli eftersom forskningsobjektet har speciella egenskaper som påverkas av forskarens 

egna erfarenheter och åsikter (Patel & Davidsson 2003).  

 

Ibland kan det vara svårt att enbart hålla sig till en av de två ovan nämnda angreppssätten, 

vilket har lett till att en kombination av dessa växt fram, så kallad abduktion eller den 

gyllene medelvägen. Här rör sig forskaren växelvis mellan empiri och teori och låter 

förståelsen successivt växa fram (Johansson, 1993). Patel & Davidsson (2003) förklarar 

abduktion i två steg där forskaren utgår ifrån den induktiva forskningsansatsen som 

därefter övergår till en deduktiv ansats som testar den ursprungliga teorin i nya fall. 

Forskaren tillåts genom abduktion att arbeta relativt fritt som kan leda till framställning 

av helt nytänkande forskning, dock kan detta även leda till att forskningen präglas av en 

viss subjektivitet där forskarens egna erfarenheter och synpunkter kan påverka resultatet 

(Patel & Davidsson, 2003).  

 

I denna studie utgår vi ifrån redan befintliga teorier för att skapa en grundlig förståelse 

kring forskningsämnet. Den främsta utgångspunkten ligger i en studie som undersökt hur 

företag på den amerikanska marknaden planerar och använder affärssystem vid 

beslutsfattande, av Holsapple & Sena (2005). Vi ämnar härifrån ta avstamp vid 

framställandet av vår egen undersökning som kommer att undersöka hur svenska företag, 

till skillnad från amerikanska, planerar och använder sig av affärssystem vid 

beslutsfattande. Insamlingen av empiri ämnar därmed testa hur väl befintliga teorier 

stämmer överens med hur det i praktiken fungerar ute bland företag i Sverige. Då vi utgår 

ifrån redan befintlig teori, för att därefter samla in empiri och dra slutsatser kopplat till 

teorin, ligger ett deduktivt angreppssätt nära tillhands och kommer därmed att användas i 

denna studie.  
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2.3 Insamlingsmetod 

2.3.1 Fallstudie 

Insamling av teoretisk fakta och empiri kommer i denna studie att leda till en djupgående 

kunskap kring forskningsämnet, vi ämnar därmed genomföra studien som en fallstudie. 

Fallstudier kan genomföras på två olika sätt, antingen som en fåfallsstudie som enbart 

fokuserar på ett fall eller som en flerfallsstudie där studien grundar sig i två eller flera fall 

(Yin, 2003). Denna studie är en flerfallsstudie där vi genomför den empiriska 

insamlingen utifrån flertalet företag. Ett stort antal företag används på grund av att vi vill 

ha en så bred undersökning som möjligt, där studien inte påverkas av fåtalet synpunkter, 

utan undersöker ett brett omfång av den svenska företagsmarknaden.  

 

Enligt Yin (2003) finns det två olika sätt att välja ut fall. Fallen väljs ut med syfte att 

resultaten från fallen ska kunna relateras med varandra, alltså liknande fall, eller så att 

resultaten kan påvisa kontraster mellan fallen, olika fall. I denna studie kommer vi att 

utgå ifrån företag som använder sig utav affärssystem i den dagliga verksamheten, vilket 

relaterar fallen till varandra. Därmed inte sagt att resultatet kan präglas av stora kontraster 

då företagen kan ha olika syn på hur affärssystem kan användas som beslutsunderlag. 

2.3.2 Enkät 

Den insamlade empirin som vi hämtar från företagen kan, med ett annat ord, kallas för 

primärdata. Primärdata är information som samlas in av författarna själva i samband med 

det aktuella forskningsändamålet. Primärdata kan till exempel anskaffas via intervju eller 

enkät (Eriksson et. al., 1998). I denna studie kommer vi att anskaffa informationen från 

företag via enkät, då vi vill nå ut till ett stort antal företag. Studiens tidsbrist är också 

något som påverkar valet av enkät, då vi anser att intervju med flertalet företag skulle ta 

för lång tid att genomföra vid en studie med begränsad tidsperiod. Den ursprungliga 

enkäten finns att se i bilaga 1. 

 

På grund av att vi vill nå ut till ett så stort antal företag som möjligt, under en begränsad 

tid, har vi valt att genomföra enkäten i form av datorenkät. Via datorenkät samlas 

informationen in per e-post eller via Internet-länk. Detta är en metod som på senare år har 

kommit att allt mer ersätta den tidigare enkäten i pappersform (Ejlertsson, 2005). I denna 

studie har vi valt att skicka ut enkäten per e-post, då vi ansåg att detta var det smidigaste 

sättet att nå ut till flertalet företag utan att behöva besöka företagen. Denna metod valdes 

mycket beroende på att vi inte ansåg inneha den tid det tar att besöka samtliga företag för 

att personligen dela ut enkäten. Metoden valdes även på grund av att vi ville ha en så bred 

undersökning som möjligt med svar från företag i hela Sverige och inte bara av ett litet 

område av den svenska företagsmarknaden. 

 

Enkäten utformades med hänsyn att undersöka till vilken utsträckning som företag inom 

Sveriges företagsvärld inser nyttan med att använda sig utav ett affärssystem vid beslut 

gällande verksamhetens styrning. Vi ville även se om det fanns ett samband mellan 

affärssystem och beslutstöd genom att undersöka kopplingen mellan tydligt ställda mål 

på affärssystemet och sedermera användandet utav det som beslutstöd. Därmed är 
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frågorna uppdelade i två delar, viktigast vid planering av affärssystem och viktigast i det 

dagliga användandet. Då vi även ämnar undersöka skillnader mellan den svenska och den 

amerikanska marknaden, är frågorna i enkätundersökningen tagna från en artikel av 

Holsapple och Sena (2005), dock något mer modifierade. Vi använder oss av samma 

frågor för att kunna påvisa logiskt prövbara skillnader samt likheter mellan den 

amerikanska studien och vår undersökning. Holsapple och Senas (2005) studie beskrivs i 

den teoretiska referensramen, avsnitt 3.1 Utgångspunkt: ERP plans and decision-support 

benefits. 

2.3.3 Urval 

Enligt Patel & Davidsson (2003) kan urvalet av primärdata ske med hjälp av flera olika 

metoder, där forskaren bland annat kan använda sig utav följande; slumpmässigt/obundet 

urval, systematiskt urval, stratifierat urval och icke slumpmässigt urval. I denna studie 

har urvalet av primärdata skett utifrån företag som använder sig utav affärssystem och där 

personer på företagen finns tillgängliga och är lämpliga att delta i enkätundersökningen. 

För att få kontakt med passande företag utgick vi till en början ifrån kundlistor till 

leverantörer inom affärssystem. Urvalet av leverantörer begränsades först till Sundit, 

Alterview och Jeeves, då de levererat affärssystem mestadels till företag på svensk 

marknad, samt på grund av att kundlistorna till dessa leverantörer var lättåtkomliga.  

 

Snart insåg vi att urvalet var alltför begränsat. När vi inte fick så många svar som vi 

hoppats på blev åtgärden att söka företag via internetsidan Företagsfakta.se
2
. Här går att 

hitta mailadresser till företag i hela Sverige och inom olika branscher. Därefter skickade 

vi ut enkäten till ett mycket stort antal företag. Sammanlagt skickade vi ut enkäten till 

nästan 300 företag, eftersom vi knappt fick några svar till en början. Tillslut fick vi ändå 

samlat in 34 svar, vilket gav oss tillräckligt material att arbeta med. Studiens urval utgår 

därmed från ett icke-slumpmässigt urval, varpå den förekom att bli alltmer slumpmässig 

med tiden, dock med kriteriet att ett affärssystem är implementerat och används i den 

dagliga verksamheten 

2.3.4 Insamling av teori 

Studien kommer även att utgå från sekundärdata som innebär information som tidigare 

insamlats för annat ändamål. Denna information kan till exempel komma från statistik, 

litteratur, tidskrifter och media. Ett problem med sekundärdata är att informationen inte är 

direkt kopplad till undersökningen då insamlingen skett i samband med annan forskning 

(Eriksson et. al., 1998). De teorier som kommer att användas i denna studie är i enlighet 

med sekundärdata, information som insamlats av andra forskare men som vi drar nytta 

utav i vår forskningsstudie för att skapa en grundläggande kunskap kring 

forskningsområdet, det vill säga affärssystem och beslutstöd.  

 

Som tidigare nämnts tar vi främst avstamp i en teori som bygger på en amerikansk 

undersökning av Holsapple och Senas (2005). Utöver detta kommer vi att använda oss 

utav andra teorier, men då med syfte att främst öka förståelsen runt forskningsområdet. 

                                                 
2
 Företagsfakta url: <http://www.foretagsfakta.se/> [besökt: 2011-04-26 – 2011-05-01] 

http://www.foretagsfakta.se/
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2.4 Analysmetod 

Analysmetoden skiljer sig något beroende på vilken insamlingsmetod som används. Vid 

analys av en fallstudie så bör man sträva efter att formulera en generell analytisk strategi 

där prioritering ligger i vad som ska analyseras, samt skäl till valt forskningsområde. 

Följande strategier ligger i fokus vid en fallstudie: teoretiska hypoteser, utformning av ett 

ramverk som rymmer rivaliserande förklaringar samt utveckling av fallbeskrivningar där 

dessa är menade att hålla analysen i kurs och motverka att studien hamnar i en 

återvändsgränd då tid förloras (Yin, 2007). Då denna fallstudie är av deduktiv art och 

utgår ifrån redan befintlig teori där empirin kan stärka eller stjälpa tidigare teori så har vi 

valt att följa den senare strategin, utveckling av fallbeskrivningar och befintliga teorier. 

 

För att genomföra en sådan analysmetod så finns det ett antal tekniker som kan användas; 

mönsterjämförelse, utformning av förklaringar, tidsserieanalyser, logiska modeller, samt 

synteser mellan olika fall. Vid fallstudier är analystekniken mönsterjämförelse den mest 

tillämpade. Vid mönsterjämförelse undersöks om mönster i tidigare resultat stämmer 

överens med mönster i nytt eller förväntat resultat (Yin, 2007). Då denna studie utgår 

ifrån Holsapple och Senas (2005) undersökning, anser vi att mönsterjämförelse är en 

passande teknik i vår analysmetod. Mönster kommer att undersökas mellan vårt resultat 

och Holsapple och Senas resultat, för att kunna se hur företag på svensk marknad, till 

skillnad från amerikanska företag, använder affärssystem vid beslutsfattande. I analysen 

kommer det alltså undersökas om det finns mönster mellan redan befintlig forskning och 

studiens empiriska data. 

2.5 Utvärderingsmetod 

I enlighet med det kvalitativa angreppssättet kännetecknas mänskligt liv av 

variationsrikedom och föränderlighet, därför är det viktigt att forskaren ställer sig frågor 

om graden av överensstämmelse i den insamlade informationen. Rimligheten i de 

tolkningar som forskaren gör kan bedömas efter hur informationens mångfald och 

variationsbredd utnyttjas. Vidare måste forskaren kunna påvisa att tolkningarna inte är 

grundade på stereotypa uppfattningar, förutfattade meningar och förhastade slutsatser. 

För att en studie ska hålla hög kvalitet är det med andra ord viktigt att den insamlade 

informationen och tolkning av detta är trovärdigt (Patel & Tebelius, 1987). Enligt 

Johansson (1993) är trovärdigheten sammankopplad med övergången från den teoretiska 

referensramen som skall studeras till den empiriska verklighet som den ska avbilda. Det 

innebär även att uppsatsens sanningskriterier till en stor del hanteras redan inför och i 

samband med datainsamlingen.  

 

Det finns olika metoder för att utvärdera trovärdigheten i den information forskningen 

kommer grunda sig på, där de vanligaste metoderna är validitet och reliabilitet (Patel & 

Davidsson, 2003). En god validitet speglar hur väl vi innehar förmågan att finna mätbara 

variabler som samtidigt överensstämmer med den teoretiska definitionen, att vi mäter det 

vi avser att mäta. Reliabiliteten bestäms av det sätt som vi väljer att genomföra 

datainsamlingen, där vikten ligger vid att motverka slumpmässiga fel (Johansson 1993). 
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2.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten kan tyckas vara relativt god då vi utgår från en kvantitativ flerfallsstudie för 

att få ett brett undersökningsområde med logiskt prövbara iakttagelser, vilket kan tyckas 

minska slumpvariationen. Patel och Davidsson (2003) nämner dock att en kvantitativ 

studie med en enkät som datainsamling har svårt att inneha en hög reliabilitet eftersom 

det ej går att veta i förväg vilka svar som kommer att erhållas. I denna studie påverkas 

svaren från företag stark av hur frågorna i enkäten är utformade och då vi utgår ifrån en 

tidigare studies frågor som därmed redan är prövade, kan detta öka reliabiliteten i detta 

avseende. De krav som ställs på medverkande företag, är enbart att de har tillgång till ett 

affärssystem för beslutstöd i den dagliga verksamheten. Dock är detta något som kan vara 

svårt att mäta innan enkätundersökningen ägt rum, men som vi under insamlingens gång 

får ta hänsyn till. De riktlinjer för att erhålla en god reliabilitet är något som vi i allra 

högsta grad ska sträva efter vid den empiriska insamlingen.  

2.5.2 Validitet 

Validiteten i studien berörs av den forskningsansats vi valt att arbeta efter, nämligen 

deduktion. Då studien utgår från redan befintliga teorier så underlättas förmågan att finna 

mätbara variabler även i den empiriska undersökningen, då de befintliga teorierna ämnar 

styra insamlingen av information. Detta betyder att vi kan hålla oss inom ramen för 

forskningsämnet. Vidare så är utformningen av enkätundersökningen av stor betydelse. 

En god validitet präglas av att enkäten framställs på så vis att företagen förstår frågorna 

och ger oss ett svar inom forskningsområdet. Validiteten kan även här anses som relativt 

god då vi utgår från frågor som redan prövats, dock på den amerikanska marknaden. Vi 

kommer därmed att lägga stor vikt på att översätta enkätfrågorna från Holsapple och 

Senas (2005) undersökning så att de passar det svenska språket och inte misstolkas. 

Frågorna kommer även att modifieras något. 
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3 Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen ges en inblick i den forskning som är etablerad inom 

forskningsområdet. Inledningsvis så presenteras vår utgångspunkt grundligt ur tidigare 

forskning. Det följs utav en grundlig beskrivning av begreppen affärssystem och beslutstöd. 

Vi presenterar även de båda begreppen i relation till varandra. 

 

3.1 Utgångspunkt - ERP plans and decision-support benefits 

Eftersom vår studie tar ett stort avstamp i en tidigare artikel som skrevs av Holsapple och 

Sena (2005) så anser vi att det behövs en enskild presentation av den del av artikeln som 

ligger till grund för vår studie. 

 

Författarna menar att företagsvärlden, specifikt under det senaste årtiondet, gjort 

investeringen i affärssystem värt miljarder. Det framhävs däremot att beställare utav ett 

affärssystem oftast endast fokuserar på att förbättra ekonomiska processer, detta trots att 

tidigare forskning visar att det både finns ett behov för verksamheter att använda sig utav 

beslutstöd och att det är en funktion som kan hanteras utav ett affärssystem. Tidigare 

forskning visar tecken på att användning utav affärssystem som beslutstöd kommer vara 

en stor del utav nästa generations affärssystem. Författarna ämnar därför undersöka om 

företag inser fördelarna med att använda sitt affärssystem som beslutstöd och hur mycket 

man lägger vikt på att planera in dessa funktioner vid skapandet utav affärssystemet 

(Holsapple & Sena, 2005). 

 

Holsapple och Sena (2005) refererar till en studie som genomfördes av Cooke and 

Peterson (1998). Studien är en empirisk undersökning av 162 användare utav SAP 

affärssystem där man ville framhäva vilka anledningar som företag köpt och 

implementerat ett affärssystem. De åtta främsta anledningarna var; 

 

1. Standardisering av affärsprocesser 

2. Integration av verksamheten och information 

3. Konstruera om affärsprocesser 

4. Optimera logistik eller lagerhållning 

5. Öka flexibiliteten inom verksamheten 

6. Öka produktiviteten/reducera antal anställda 

7. Stöd för ändrad globaliseringsstrategi 

8. Lösa millennium-buggen  

Holsapple och Sena (2005) använder sig utav dessa åtta anledningar för att sedermera 

sätta dem i relation till fem andra anledningar som mer berör beslutsstöd; 

 

1. En person som tar enskilt beslut 
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2. Flertalet personer inom verksamheten tar ett beslut tillsammans 

3. Flera personer från olika enheter tar ett gemensamt beslut 

4. Personer, både inom och utanför organisationen, förhandlar ett beslut 

5. Personer, som normalt inte har tillgång till information för beslut, får tillgång och 

kan därmed ta ett beslut (skifte av beslutsfattare) 

Den empiriska undersökningen, som bestod av 52 amerikanska företag, ämnade alltså 

undersöka hur viktigt företag anser de fem anledningar gällande beslutsstöd är i relation 

till Cooke och Petersons (1998) åtta främsta anledningar för implementering av 

affärsstöd.  

 

Resultatet visade, även om medelvärdet för de anledningar som inte relaterade till 

beslutsstöd var högre både för planering och för användning, att det fanns tydliga 

indikationer bland företag att fyra av de fem anledningarna relaterade till beslutstöd var 

viktiga vid planering av affärssystem (Undantag var anledning 4: Personer, både inom 

och utanför organisationen, förhandlar ett beslut). Intressant var också att placeringarna 

utav de icke-beslutstöds relaterade anledningarna var ganska skilda från Cooke och 

Petersons (1998) studie, däremot så var det ganska stora skillnader i den empiriska 

undersökning då Cooke och Peterson endast såg till SAP användare och en mer 

internationell marknad medans Holsapple och Sena (2005), som ovan nämnt, endast såg 

till den amerikanska marknaden och flertalet leverantörer av affärssystem.  

 

Resultatet visar även att det finns ganska stora skillnader mellan vad företag anser viktigt 

vid planering kontra användning utav affärssystem. De flesta skillnader på medelvärden 

låg på cirka en enhet, på en sjugradig skala. Största skillnaden på medelvärde var så hög 

som 1,46 enheter medans minsta var 0,81. Av detta så kan man dra slutsatsen att även om 

amerikanska företag inser att det finns en fördel med ett affärssystem som beslutstöd så 

finns det fortfarande anledningar som gör att det inte används till den fulla grad som vid 

planeringen. Tabellen nedan visar en sammanställning av Holsapple och Senas (2005) 

undersökning. 

 

# Situation Planering Användning Skillnad 

1. Integration av verksamheten och information 5,28 6,17 0,89 

2. Standardisering av affärsprocesser 4,74 6,08 1,34 

3. 
Flera personer från olika enheter tar ett 

gemensamt beslut 
4,32 5,65 1,33 

4. Öka produktiviteten/reducera antal anställda 5,19 5,64 0,45 

5. Öka flexibiliteten inom verksamheten 4,57 5,62 1,05 

6. Konstruera om affärsprocesser 4,23 5,59 1,36 

7. 

Personer, som normalt inte har tillgång till 

information för beslut, får tillgång och kan 

därmed ta ett beslut (skifte av beslutsfattare) 

4,35 5,55 1,20 

8. 
Flertalet personer inom verksamheten tar ett 

beslut tillsammans 
4,32 5,46 1,14 

9. En person som tar enskilt beslut 4,20 5,00 0,80 
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10. 
Personer, både inom och utanför 

organisationen, förhandlar ett beslut 
3,17 4,87 1,70 

11. Optimera logistik eller lagerhållning 3,37 4,83 1,46 

12. Stöd för ändrad globaliseringsstrategi 3,85 4,66 0,81 

13. Lösa millennium-buggen  4,50 3,56 -0,94 

  Medelvärde icke-beslutstöd 4,47 5,27 0,80 

  Medelvärde beslutstöd 4,07 5,31 1,23 

 

Tabell 1: Sammanställning av undersökning från Holsapple och Sena (2005) 

3.2 Affärssystem 

3.2.1 Definition av affärssystem 

Det finns nästan lika många definitioner av termen affärssystem som det finns färdiga 

system. Magnussons och Olssons (2005) menar däremot att ett affärssystem kan 

definieras som; 

 

”Standardiserade, verksamhetsövergripande systemstöd.” 

(Magnusson & Olsson, 2005, s.7) 

 

Standardiseringen i detta fall innebär att affärssystem oftast inte anpassas till kundens 

specifika krav och behov utan bygger på erkända standarder som redan existerar på 

marknaden. Författarna menar inte att affärssystem inte alls anpassas utan mer att de 

oftast är neutrala lösningar i grunden som skall passa de flesta användare. Den 

verksamhetsövergripande delen utav Magnusson och Olssons definition innebär att 

systemet skapar en helhetstäckande bild utav verksamhetens samlade information. 

Termen systemstöd innebär det informationssystem som hanterar all denna information 

som samlas och därmed effektiviserar de processer som systemet ska stödja. Magnusson 

och Olsson menar att, även om ett affärssystem ökar graden av automatisering, så blir 

företagets effektivitet förbättrad endast om personalens kompetens och motivation stiger i 

samband med införandet. 

3.2.2 Utvecklingen av affärssystem 

Termen affärssystem är inte en ny företeelse för verksamheter. Magnusson och Olsson 

(2005) menar att det från början var anpassade till endast tillverkningsindustrin, mer 

specifikt, gentemot bilindustrin. Dock var termen affärssystem, eller den engelska termen 

ERP, i användning utan benämndes oftast som Management Information Systems (MIS). 

MIS är, till skillnad från dagens affärssystem, inriktade mot verksamhetens ledning. 

Systemet har som huvuduppgift att försörja ledningen med relevant information och 

därmed standardisera och säkerställa beslutsprocessen. På grund utav denna inriktning, 

där MIS ska försörja chefers informationsbehov, så har MIS kritiseras då det anses vara 

alldeles för svårt och nära omöjligt att uppfylla ett sådant behov under ett enda 

informationssystem (Magnusson och Olsson, 2005). 
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Tidiga versioner utav affärssystem började under 1960-talet att användas frekvent inom 

logistik och lagerhållning. Dessa system benämndes Material Requirements Planning 

men bytte sedermera benämning till Manufacturing Resource Planning (MRP). Dessa 

system var en del av den trend där man fokuserade på att skapa system som anpassades 

efter en viss del utav verksamheten. Däremot så ansågs detta snabbt omodernt så det 

växte ett behov om att låta dessa system samverka med varandra. Det var denna brist av 

att kunna dela information mellan avdelning som skapade vad man idag kallar för 

Affärssystem eller den engelska termen ERP (Magnusson och Olsson, 2005). 

3.2.3 Uppbyggnad av affärssystem 

Som ovan nämnt så innebär ett affärssystem att olika delar utav en verksamhet kan 

samverka genom ett gemensamt informationssystem. 1998 presenterade Davenport sin 

syn på hur uppbyggnaden utav ett affärssystem kan se ut och hur de olika delarna 

integreras med varandra. Figur 2 är en sammanställning av den syn på affärssystem som 

Davenport (1998) presenterade. 

 

 
 

Figur 1: Affärssystemets delar (Davenport, 1998). 
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Bilden visar hur de olika delarna skickar och tar emot information gentemot en central 

databas. Genom att använda en gemensam databas så samlas all information endast på en 

plats vilket innebär att samma information inte samlas på flera platser, så kallad 

dubbellagring. Detta skapar förutsättningar för ett allt snabbare informationsflöde och en 

högre grad av integration mellan verksamhetens olika delar (Davenport, 1998). 

 

Vidare menar Magnusson och Olsson (2005) att det blir betydligt svårare att veta vad 

som är relevant information för beslut om samma information kan finnas på flertalet 

platser. Däremot, om information är lagrat på samma plats, så skapas det en högre 

tillförlitlighet och bättre förutsättningar för att få högre relevans av information för 

beslutsfattande. Företagets ledning kan då snabbt få tillgång till relevant information och 

utifrån det ta ett bättre beslut vid styrning.  

3.2.4 Mål med affärssystem 

Artikeln av Holsapple och Sena (2005) behandlar omfattande betydelsen utav att ha 

strukturerade mål vid införandet utav affärssystem och det är också en artikel som vi 

utgår ifrån. Men vad säger övrig teori gällande mål för affärssystem? Magnusson och 

Olsson (2005) menar att eftersom affärssystem syftar att effektivisera verksamheten så 

måste man alltid ha det som mål. Författarna menar att detta gör man främst genom att se 

till att effektivisera processer och förbättring utav beslutsunderlag. Davenport (1998) 

menar däremot att eftersom ett affärssystem största syfte är att samla och integrera 

information och att målen därför måste vara riktade mot detta ändamål. En mer konkret 

sammanställning utav mål med affärssystem sammanställde Lozinsky (1998) i sin bok 

Enterprise-Wide Software Solutions. Där angavs sju vanliga mål som företag brukar 

använda vid planering av införande utav affärssystem; 

 

1. Reducera storleken och kostnaden av företagets informationshantering. 

2. Decentralisera behandlingen utav information genom att informationen bli 

tillgänglig i realtid. 

3. Skapa tekniska verktyg som underlättar affärsprocesser inom verksamheten. 

4. Skapa möjligheter för minskade interna supportkostnader. 

5. Uppnå en bättre balans mellan decentralisering och kontroll av funktioner. 

6. Skapa möjlighet att hantera större kunder genom att information blir elektroniskt 

och automatiserat. 

7. Kunna tillämpa nya teknologier för att vara mer konkurrenskraftig. 

3.2.5 Risker med affärssystem 

Det finns som ovan nämnt flertalet fördelar med ett affärssystem men Magnusson och 

Olsson (2005) menar att det även finns en del risker. Den risk som nämns i första hand är 

den finansiella investering som ett affärssystem innebär vilket innebär att företag 

investerar stora summor medans man ännu inte säkerställt vilken vinst som kommer 

genereras. Enligt Magnusson och Olsson så har även en del forskare funnit siffror som 

visar på att driften av ett affärssystem upptar emot en tiondel utav företagens 

årsomsättning.  
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Ytterligare en risk anses vara att verksamheten ändras efter systemet istället för tvärtom. 

Detta är dock mer vanligt vid användning utav standardiserade system medans 

specialanpassade system istället medför en risk gällande sämre integration med externa 

aktörer. Det finns även en risk gällande att en specifik systemlösning kan innebära att 

företaget blir allt för beroende utav en specifik leverantör, vilket sedermera kan innebära 

svårigheter vid ett eventuellt framtida byte av system eller leverantör. 

3.3 Beslutstöd 

3.3.1 Definition av beslut och beslutstöd 

Ett beslut definieras oftast som ett val mellan olika alternativ och som sedermera blir ett 

verkställande utav valt alternativ. Själva beslutet beskrivs ofta som en process som består 

utav en rad handlingar eller övervägande innan ett beslut kan fattas. Beslut kan därför 

beskrivas främst som att ta ställning till en samling information. Beslutsprocessen 

innehåller ofta steg som insamling av information, val mellan olika alternativ och ett 

verkställande beslut. Detta innebär också att desto större portion information som finns 

att grunda ett beslut på, desto större chans att det verkställande beslutet leder till 

framgång (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Nobelpristagaren i ekonomi, Herbert Simon, presenterar i sin bok Administrative 

behavior: a study of decision-making processes in administrative organisations (1997) en 

modell (se figur 3) för att beskriva hur beslutsprocessen fungerar. Modellen skiljer sig 

från andra beslutsprocessmodeller då den utgår från förhållandet mellan omgivning och 

individen.  

 

 
 

Figur 2: Egen figur baserat på Simon (1997) 
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Undersökning 

Själva beslutsprocessen startar hos den beslutsfattande individen med en 

undersökningsfas där man definierar det problem som beslutet ska lösas. 

Undersökningsfasen innehåller även en informationssökning där all relevant information 

samlas in (Simon, 1997).  

 

Design 

Undersökningsfasen följs utav designfasen. Designfasen innehåller en utvärdering utav 

olika alternativ då dem ställs mot varandra. Designfasen påverkas alltså till en hög grad 

utav den information som tidigare har samlats in (Simon, 1997).  

 

Val 
I den sista fasen, val, fattas beslutet baserat på det alternativt som under designfasen visat 

sig vara fördelaktigast. Kvaliteten på beslutet påverkas alltså utav kvaliteten på den 

information som först samlades in. Valet påverkar även en omgivning runt den 

beslutsfattande individen. Samma omgivning används för att samla in relevant 

information i undersökningsfasen (Simon, 1997). 

 

Det är tämligen svårt att hitta klar enighet gällande vad beslutstöd är och det har 

förklarats något annorlunda beroende på författare. Däremot så står det klart att syftet 

med beslutstöd är att stödja och förbättra beslutsfattande inom verksamheter (Turban et 

al, 2005).  

3.4 Relationen mellan affärssystem och beslutstöd - 
beslutstödssystem 

Första gången som beslutstöd nämndes tillsammans med systemlösningar var under tidigt 

1970-tal då Morton (1971) definierade beslutstödssystem som interaktiva datorbaserade 

system som hjälper beslutsfattare att använda data och modeller för att kunna lösa 

problem. Turban et al (2005) menar också att datoriserade beslutstöd har diskuterats 

sedan tidigt 1970-tal. Mer specifikt så skulle systemen vara interaktiva och inneha ett 

grafiskt gränssnitt för att underlätta för användaren. Beslutstödssystemen skulle även vara 

enkla, robusta, lätta att kontrollera och enkla att kommunicera med. 

 

Dagens system som används som beslutstöd använder sig utav stora mängder information 

och har även ett grafiskt gränssnitt för enklare användning, allt för att underlätta vid 

beslutsfattande. Systemet kan även ibland integrera över Internet och innehålla 

komponenter som ersätter mänsklig kunskap (Turban et al, 2005). 

 

Det största syftet med ett beslutstödssystem är, som ovan nämnt, att hjälpa beslutsfattare 

att fatta beslut. Turban et al (2005) har däremot identifierad sju andra anledningar till 

varför företag väljer att utveckla ett beslutstödssystem; 

 

1. Företagsvärlden är instabil och har en lättföränderlig ekonomi. 

2. Ökad konkurrens vilket medför att företag snabbt måste kunna ändra arbetssätt 

och konstruera om affärsprocesser. 
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3. Företags existerande affärssystem är inte beslutstödjande. 

4. Särskilda lönsamhets- och effektivitetsanalyser saknas i existerade affärssystem. 

5. Företag ser ett beslutstödssystem som en stor fördel för verksamheten i och med 

att man då kan söka, lagra och överföra data i en snabbare takt. 

6. Företag ser ett beslutstödssystem som en stor fördel för verksamheten i och med 

att man då ökar beslutstödskvaliteten. Mer data blir tillgänglig, fler alternativ kan 

undersökas och dessutom till en lägre kostnad. 

7. Förbättrad kommunikation inom verksamheten då man kan integrera olika 

avdelningar genom en systemlösning. 

3.5 Sammanfattning och användning av teorin 

Den teoretiska referensramen innehåller vår teoretiska utgångspunkt genom en 

sammanställning utav ERP plans and decision-support benefits av Holsapple och Sena 

(2005). Studien visar att det finns ett behov av affärssystem som beslutstöd på en den 

amerikanska företagsvärlden men att användningen inte är av lika betydelse. Den 

teoretiska referensramen innehåller även en grundlig beskrivning utav de två begreppen 

affärssystem och beslutstöd. Det visar sig att båda begreppen funnits med en längre tid 

men teorin visar även att användandet utav de båda inte når upp till den potential som 

finns. Relationen mellan de två begreppen mynnar ut i begreppet beslutstödssystem, 

vilket oftast är en del utav ett heltäckande affärssystem. 

 

Vi ämnar använda oss utav studien ERP plans and decision-support benefits av Holsapple 

och Sena (2005) som en utgångspunkt då det är en liknande studie om än på en annan 

marknad och tidpunkt. Den fungerar dessutom som en del utav en jämförelse mellan 

svenska och amerikanska företags beteende gällande affärssystem. Beskrivningen utav 

begreppen affärssystem och beslutstöd kommer att användas för att skapa en större 

förståelse och underlätta för en kommande analys utav det insamlade empiriska 

materialet. 
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4 Empiri 

 

Empirin innehåller information som framgått genom den enkätundersökning som har 

genomförts. Här beskrivs hur enkätundersökningen genomfördes, medverkande företag 

och respondenter, samt en resultatsammanställning av undersökningen. I 

resultatsammanställningen beskrivs företagens svar från enkätundersökningen, uppdelat 

i planering av affärssystem och det dagliga användandet av affärssystemet. 

 

4.1 Enkätundersökning 

För att genomföra enkätundersökningen skapades en enkät med ett antal relevant frågor 

angående forskningsämnet, som bygger på Holsapple och Senas (2005) 

undersökningsfrågor. Frågorna översattes och modifierades med hänsyn att undersöka till 

vilken utsträckning som företag inom Sverige inser nyttan med att använda sig utav ett 

affärssystem vid beslut gällande verksamhetens styrning. Vi ville även se om det fanns ett 

samband mellan affärssystem och beslutstöd genom att undersöka kopplingen mellan 

tydligt ställda mål på affärssystemet och sedermera användandet utav det som beslutstöd. 

Därmed är frågorna uppdelade i två delar, viktigast vid planering av affärssystem och 

viktigast i det dagliga användandet (se bilaga 1).  

 

Nästa steg var att hitta potentiella respondenter i företag som kunde svara på våra frågor. 

De kriterier som vi hade var enbart att företagen skulle ha planerat ett affärssystem som 

används i det dagliga arbetet. Med dessa kriterier skickade vi ut enkäten till så många 

företag som möjligt över hela Sverige. Dock var, till en början, inte gensvaret så stort 

som vi hade hoppats på, trots det fick vi tillslut samlat in 34 svar på enkäten. 

Respondenter som medverkat är:  

 

 Mikael Rosvall, ägare av MediaGraphic AB. Affärssystem: Mamut E5. 

 Wilhelm Arnör, VD på Decerno AB. Affärssystem: SPCS + Maya (Egenutvecklat 

planeringssystem). 

 Magnus Bromark, affärsutvecklingschef på Sparbanken i Enköping. 

Affärssystem: använder flera affärssystem. Rådgivningsstöd är ett system för 

privatpersoners bankaffär. ASK för krediter till privatpersoner/företag. 

 Jörgen Ohlsson, logistikchef på Autoliv Sverige AB. Affärssystem: Movex. 

 Christer Sjöberg, CIO på Duni AB. Affärssystem: SAP. 

 Lena Arnfeldt, ekonomichef för Gamla Uppsala Buss AB. Affärssystem: 

Pyramid. De kommer dock att byta affärssystem under 2011 till ett mer integrerat 

system. 

 Fabian Hagman, VD för Presis i Lund AB. Affärssystem: egenutvecklat. 

 Torbjörn Arvidsson, affärssystemkonsult och grundare av GTA El och Data AB. 

Företaget säljer och utvecklar/anpassar affärssystem åt olika företag. 

 Ingemar Holmén, IT-chef på Saab Dynamics. Affärssystem: IFS. 
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Utöver dessa respondenter har ytterligare 25 företag medverkat som valt att vara 

anonyma, vilket var en valmöjlighet som ingick i enkätundersökningen. Dessa 

respondenter har positioner så som VD, vice VD, ekonomichef, ekonomiansvarig, CFO, 

administrativ chef, marknadschef, business systems development manager, projektledare, 

kommunikationsdirektör, IT-ansvarig, säljare av affärssystem, samt chef för produktion, 

logistik och teknik. Företagen verkar på flera olika branscher, bland annat arbetar de med 

energi, elektronik, media, logistik med flera. De affärssystem som används på de 

undersökta företagen är bland annat; Microsoft Dynamics AX 2009, SPCS, Visma, 

Alterview, Pyramid, Hogia, ASW, CRM, Agresso, Baan, EBI, Prosmart, Movex, SAP, 

M3 7.1, IFS, samt egenutvecklat. 

 

Utöver enkätsvaren har vi fått ta del av två respondenter som inte haft möjlighet att fylla i 

enkäten, men som via fritext sammanfattat hur de uppfattar affärssystem. De två 

respondenterna är Siri Wikander som arbetar för Axfood AB och Stefan Stigendal, vars 

företag vi låter vara anonymt. Läs mer om dessa respondenters synpunkter i avsnitt 4.2.5 

Respondenter som ej deltog i enkätundersökningen. 

4.2 Resultatsammanställning 

En sammanställning av diagramtyp som behandlar enskild fråga går att finna i bilaga 2 

och en mer sammanfattande bild av resultatet går att finna i bilaga 3. Diagram i bilaga 3 

är uppbyggt enligt följande: företag gav varje situation poäng i viktighetsgrad, en siffra 

mellan 1-7 där 7 var viktigast vid planeringen av affärssystem eller används extremt ofta i 

den dagliga verksamheten. Poängen har därefter summerats ihop för att kunna visa på 

vilka situationer som sammanfattningsvis är mest viktiga eller som det dagliga arbetet 

oftast stöter på. Generellt gav resultatet av enkätundersökningen en del skillnader mellan 

tydligt ställda mål på affärssystemet och det dagliga användandet, vilket vidare beskrivs 

mer utförlig. 

4.2.1 Planering av affärssystem 

Vid planering av affärssystem anses generellt att de flesta situationer är mer eller mindre 

viktiga för företagen. Nedan följer de olika situationerna i rangordning med den 

viktigaste situationen överst, enligt de 34 företagens sammanlagda svar på enkäten: 

 

1. Man ska integrera olika enheter eller data inom verksamheten (190 poäng). 

2. Man ska standardisera verksamhetens affärsprocesser (184 poäng). 

3. Man ska öka produktiviteten alternativt minska antalet anställda (161 poäng). 

4. Flera personer samlas och tar ett gemensamt beslut (161 poäng). 

5. En person tar ett enskilt beslut (159 poäng). 

6. Man ska öka företagsverksamhetens flexibilitet (156 poäng). 

7. Man ska konstruera om affärsprocesser (153 poäng). 

8. Flera personer från olika enheter tar ett gemensamt beslut (152 poäng). 

9. Man ska optimera för leveranser (127 poäng). 

10. Man skapar stöd för globaliseringsstrategier (118 poäng). 
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11. Personer, som normalt inte har tillgång till information för beslut får tillgång och 

kan därmed ta ett beslut (skifte av beslutsfattande) (112 poäng). 

12. Personer, både inom och utanför organisationen, förhandlar ett beslut (110 

poäng). 

Den situation som sammanfattningsvis ansågs vara viktigast är då företagen integrerar 

olika enheter eller data inom verksamheten, följt av standardisering av verksamhetens 

affärsprocesser. Ytterligare situationer som sammanlagt har hög prioritet är då en person 

tar enskilt beslut, då flera personer från olika enheter tar gemensamt beslut, samt i de 

situationer då företagen ska öka produktiviteten alternativt minska antalet anställda. 

 

Något lägre poäng fick situationerna då flera personer samlas och tar gemensamt beslut, 

då företagen ska konstruera om affärsprocesser, samt öka verksamhetens flexibilitet. Vid 

ökning av företagsverksamhetens flexibilitet ligger de flesta företag (13 stycken) i mitten 

på skalan om hur viktig situationen är att ta hänsyn till vid planering av affärssystemet. 

Detta skiljer sig vid planering för situationen då företag ska konstruera affärsprocesser 

där svaren är mer utspritt, likaså gäller vid planering för situationen då flera personer 

samlas och tar ett gemensamt beslut.  

 

De situationer som fick lägst resultat är enligt följande: då personer, både inom och 

utanför organisationen, förhandlar ett beslut, vid skifte av beslutsfattande, då företagen 

ska optimera för leveranser, samt då stöd skapas för globaliseringsstrategier. I de 

situationer då stöd skapas för globaliseringsstrategier har hela 13 stycken företag svarat 

att detta inte alls är viktigt att ta hänsyn till, dock har sju företag svarat med 

svarsalternativ 6, att det är mycket viktigt, samt tre företag att det är extremt viktigt.  

 

Tabellen nedan visar medelvärdet av de olika situationerna vid planering av affärssystem. 

Medelvärdet är baserat på en sjugradig skala, där 1 är lägsta värdet och 7 det högsta, med 

enkätsvaren från de 34 respondenterna. 

 

# Situation Medelvärde 

1 Man ska integrera olika enheter eller data inom verksamheten 5,59 

2 Man ska standardisera verksamhetens affärsprocesser 5,41 

3 Man ska öka produktiviteten alternativt minska antalet anställda 4,74 

4 Flera personer samlas och tar ett gemensamt beslut  4,74 

5 En person tar ett enskilt beslut 4,68 

6 Man ska öka företagsverksamhetens flexibilitet  4,59 

7 Man ska konstruera om affärsprocesser 4,50 

8 Flera personer från olika enheter tar ett gemensamt beslut 4,47 

9 Man ska optimera för leveranser  3,74 

10 Man skapar stöd för globaliseringsstrategier 3,47 

11 Personer, som normalt inte har tillgång till information för beslut får 

tillgång och kan därmed ta ett beslut (skifte av beslutsfattande) 

3,29 

12 Personer, både inom och utanför organisationen, förhandlar ett beslut 3,24 

Tabell 2: Situationernas medelvärde vid planering av affärssystem 



 

- 23 - 

4.2.2 Daglig användning av affärssystemet 

Vid det dagliga användandet av affärssystemet i olika situationer var skillnaderna desto 

större än vid planeringen av affärssystem. Nedan följer de olika situationerna i 

rangordning, med den situationen som affärssystemet oftast används till överst. Svaren 

baseras på de 34 företagens sammanlagda svar på enkäten: 

 

1. En person tar ett enskilt beslut (182 poäng). 

2. Flera personer samlas och tar ett gemensamt beslut (152 poäng). 

3. Man ska standardisera verksamhetens affärsprocesser (152 poäng). 

4. Man ska integrera olika enheter eller data inom verksamheten (149 poäng). 

5. Man ska öka produktiviteten alternativt minska antalet anställda (146 poäng). 

6. Flera personer från olika enheter tar ett gemensamt beslut (139 poäng). 

7. Man ska optimera för leveranser (133 poäng). 

8. Man ska öka företagsverksamhetens flexibilitet (132 poäng). 

9. Man ska konstruera om affärsprocesser (124 poäng). 

10. Man skapar stöd för globaliseringsstrategier (98 poäng). 

11. Personer, som normalt inte har tillgång till information för beslut får tillgång och 

kan därmed ta ett beslut (skifte av beslutsfattande) (93 poäng). 

12. Personer, både inom och utanför organisationen, förhandlar ett beslut (88 poäng). 

Situationen där en person tar ett enskilt beslut används extremt ofta i den dagliga 

verksamheten av hela 14 företag, varpå det inte är något företag som svarat att situationen 

inte stötts på alls ofta. En bit längre ned på poänglistan hittar vi följande situationer; flera 

personer samlas och tar ett gemensamt beslut, då företag ska standardisera verksamhetens 

affärsprocesser, då företag ska integrera olika enheter eller data inom verksamheten, samt 

vid ökad produktivitet alternativt minska antalet anställda. Vid situationen då flera 

personer samlas och tar ett gemensamt beslut används affärssystemet ofta, dock är det 

enbart tre företag som anser att detta sker extremt ofta. Skillnad kan här dras till när 

affärssystemet används till att standardisera verksamhetens affärsprocesser, vilket åtta 

företag anser sker extremt ofta. Användandet av affärssystem då produktiviteten ska öka 

alternativt minska antalet anställda är väldigt olika bland företagen. Sex företag träffar på 

denna situation extremt ofta, samtidigt som fyra företag anser att de inte träffar på 

situationen alls ofta. Likaså gäller svaren då företag integrerar olika enheter eller data 

inom verksamheten, där vi fått en stor spridning på svaren avseende hur ofta 

affärssystemet används.  

 

Då flera personer från olika enheter tar ett gemensamt beslut har många företag (10 

stycken) svarat med alternativet 5, med andra ord inte extremt ofta men mer ofta än 

sällan. I de situationer då företag ska öka verksamhetens flexibilitet, finns det stora 

skillnader mellan företagen där cirka hälften av respondenterna anser att detta sker 

relativt ofta och den andra hälften mer sällan.  

 

Längre ned på listan hittar vi situationer då företag ska optimera för leverans och då 

affärsprocesser ska omkonstrueras. Vid optimering för leveranser finns stora skillnader 
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mellan företagen, åtta företag anser att detta inte alls sker ofta, medan åtta företag att det 

sker extremt ofta. I de fall som stöd skapas för globaliseringsstrategier anser hela 15 

stycken företag att detta inte sker alls ofta med hjälp av affärssystemet. Mest sällan 

använder företagen affärssystem i situationer då det sker ett skifte av beslutsfattare, samt 

då personer både inom och utanför organisationen förhandlar ett beslut.  

 

Tabellen nedan visar medelvärdet av de olika situationerna vid planering av affärssystem. 

Medelvärdet är baserat på en sjugradig skala, där 1 är lägsta värdet och 7 det högsta, med 

enkätsvaren från de 34 respondenterna. 

 

# Situation Medelvärde 

1 En person tar ett enskilt beslut 5,35 

2 Flera personer samlas och tar ett gemensamt beslut 4,47 

3 Man ska standardisera verksamhetens affärsprocesser 4,47 

4 Man ska integrera olika enheter eller data inom verksamheten 4,38 

5 Man ska öka produktiviteten alternativt minska antalet anställda 4,29 

6 Flera personer från olika enheter tar ett gemensamt beslut 4,09 

7 Man ska optimera för leveranser 3,91 

8 Man ska öka företagsverksamhetens flexibilitet 3,88 

9 Man ska konstruera om affärsprocesser 3,65 

10 Man skapar stöd för globaliseringsstrategier 2,88 

11 Personer, som normalt inte har tillgång till information för beslut får 

tillgång och kan därmed ta ett beslut (skifte av beslutsfattande) 

2,74 

12 Personer, både inom och utanför organisationen, förhandlar ett beslut 2,59 

 

Tabell 3: Situationernas medelvärde vid dagligt användande av affärssystem 

4.2.3 Övriga kommentarer 

Ett företag ansåg att frågorna i enkätundersökningen inte var riktigt relevanta för det 

affärssystem som företaget innehar. Ett annat företag skriver enligt följande: 

 

”Saknar definition av vad ni menar med affärssystem. Av frågorna att döma 

så kan man ana att ni är ute efter finansiella system enbart.”  

 

Två av företagen som svarat använder enbart affärssystemet till redovisning, fakturering 

och löner. Trots detta har de båda företagen svarat med olika resultat. De enda likheterna 

som kan dras är att de båda företagen inte alls anser det vara viktigt att planera eller 

använda affärssystemet vid stöd för globaliseringsstrategier. Likaså anses det inte vara 

viktigt att planera affärssystemet efter situationer då personer både inom och utanför 

organisationen förhandlar ett beslut eller vid skifte av beslutsfattare. Dessa situationer 

används även sällan i det dagliga användandet av affärssystemet. De lägger inte så stor 

vikt vid att affärssystemet ska innehålla funktioner som underlättar vid konstruering av 

affärsprocesser. Vid det dagliga användandet av affärssystemet använder de även sällan 

affärssystemet till att öka produktiviteten alternativt minska antalet anställda. Utöver 

ovan nämnda likheter skiljer sig svaren mellan de båda företagen.  
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Gamla Uppsala Buss AB använder sig enbart utav ett ekonomisystem, dock med 

stödjande driftsystem, men kommer i framtiden att investera i ett nytt system där PA, 

lager, löner, produktion och ekonomi ska samköras. Ett annat företag inom 

patentbyråbranschen skriver enligt följande: 

 

”Jag har besvarat enkäten utifrån att MS Dynamics är vårt affärssystem 

vilket inte riktigt stämmer eftersom vi använder det mer som ett renodlat 

ekonomisystem och utöver detta har ett för patentbyråbranschen mer specifikt 

affärssystem som heter Inprotech. Därav mina kanske konstiga svar på 

leveransoptimering.”  

 

Detta företag gav svaret att de inte ansåg det alls vara viktigt att ta hänsyn till optimering 

för leverans vid planeringen av affärssystemet, samt att de extremt sällan stöter på denna 

situation i det dagliga användandet av systemet. 

 

Ett företag inom metallpulvertillverkning menar på att det är svårt att förstå den stora 

vikten på beslutshanteringen och att de flesta beslutsunderlag bygger på information från 

affärssystemet, men att själva besluten tas utanför systemet. Vidare påpekar ett annat 

företag inom fastighetsbranschen att flexibilitet och standardiseringen av affärssystem är 

olika beroende på komplexiteten i verksamhetens processer. 

 

En global leverantör av utrustning och system för processindustrin använder sig utav ett 

ERP-system sedan 2001. De poängterade vikten av att planera affärssystemet främst efter 

följande situationer; standardisering av verksamhetens affärsprocesser, integrera olika 

enheter eller data inom verksamheten, optimera för leveranser, samt öka verksamhetens 

flexibilitet. Vid användandet av affärssystemet påträffas dessa situationer mer sällan 

vilket de i enkätundersökningen ger en förklaring på: 

 

”Svaren kan tolkas som att de sju sista frågorna under 5 och 6 helt missat 

målet. Sanningen är att de första åren ägnades mycket tid åt optimering och 

standardisering. Numera är det mer en driftsituation där slutanvändarna inte 

använder så mycket tid till detta. Dessa uppgifter utförs av små globala 

utvecklingsteam.” 

 

Utöver ovan nämnda kommentarer, skrev de andra företagen inga övriga kommentarer 

till enkätundersökningen. 

4.2.4 Respondenter som ej deltog i enkätundersökningen 

De respondenter som ej deltog i enkätundersökningen men som ändå ville delta med 

synpunkter på affärssystem är Siri Wikander som arbetar för Axfood AB och Stefan 

Stigendal som arbetat på ett flertal företag och haft ett flertal olika roller, främst inom 

stabsfunktioner med linjeansvar. 

 

Siri Wikander förklarar att Axfood AB för tillfället håller på att implementera ett nytt 

affärssystem (SAP) och att de på grund av detta inte har tid att svara på vår enkät. Dock 
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är syftet med det nya affärssystemet att skapa beslutsunderlag på alla nivåer, automatisera 

flöden och modernisera IT-strukturen. Siri anser att det nya affärssystemet kommer att 

påverka hela Axfood organisationen i en positiv riktning.
3
 

 

Stefan Stigendal har erfarenheter från tre lite större affärssystem (SAP, Maconomy och 

Jeeves). Stefans erfarenhet är dock att ingen av dessa affärssystem direkt stödjer arbetet 

inom verksamheter. Han skriver följande: 

 

”Dessvärre är min erfarenhet att ingen av dessa system direkt stödjer 

verksamheten i deras arbete utan enbart fokuserar på den ekonomiska 

uppföljning av det arbete som verksamheten utför. Kan tyckas lite konstigt 

formulerat men min poäng är att den ekonomiska uppföljningen oftast utgör 

en liten del av det faktiska arbetet i produktionen av den tjänst eller vara som 

företaget levererar (gissningsvis 20-25%).” 

 

Även de erfarenheter Stefan har av planering och byte, eller uppgradering, av 

affärssystem påvisar att hela fokuseringen ligger på hur uppföljning ska ske, exempelvis 

genom vilka rapporter man vill ha ut, prismodeller, avtalsformer, med mera. Företag 

bortser alltså från fokusering på HUR själva tjänsten/produkten ska kunna effektiviseras, 

eller göras mer innovativ genom att med hjälp av systemstöd effektivisera processerna. 

Vidare anser Stefan att det ofta saknas dimensioner som krävs i ERP systemen för att 

kunna hantera själva tjänsten, just av den enkla anledningen att det oftast räcker med 

någon form av gruppdimension för att klara av den ekonomiska uppföljningen.  

 

”Resultatet blir helt enkelt att ekonomerna tjatar på verksamhetsmänniskorna 

att uppdatera ERP systemet med finansiell information, oftast i ett gränssnitt 

som är fullständigt obegripligt för alla utom ekonomer. Detta resulterar i 

frustration hos alla inblandade och processtöd skapas runt systemet för att 

kunna hanteras av verksamhetsmänniskorna (eftersom dem behöver fler 

dimensioner än vad ekonomerna behöver). Verksamhetsmänniskorna förlitar 

sig mer på sitt kvalitetssystem eller de processtöd som skapas runt ERP 

systemet för sitt arbete (vilket inte alltför sällan är Excel).” 

 

Slutligen poängterar Stefan att det läggs alldeles för lite tid på helheten av processen och 

faktiskt stöd av denna. Istället fokuseras det enbart på resultatet av processen, alltså den 

ekonomiska uppföljningen. Stefans erfarenheter av problemet är att det många gånger 

resulterar i att implementering av affärssystem blir stora, dyra och misslyckas utan att 

man egentligen aldrig förstod varför det gick snett och blev dyrt. Problemet ligger alltså i 

att affärssystem är skapade av och för ekonomifunktionen och inte för verksamheten i sin 

helhet.
4
 

  

                                                 
3
 Maildiskussion med Siri Wikander, 2011-05-01 

4
 Maildiskussion med Stefan Stigendal, 2011-05-06 
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5 Analys 

 

I analysen sker en återkoppling till den teoretiska referensramen då vi analyserar 

resultatet av enkätundersökningen utifrån tidigare nämnda teorier. Här kommer att 

presenteras hur högt värderade beslutsfrågorna är, skillnader mellan planering och 

användning av affärssystem, samt en jämförelse med Holsapple och Senas studie. 

 

5.1 Affärssystem som beslutstöd 

5.1.1 Planeringsfasen 

Tabellen nedan är en sammanställning utav svaren på enkätundersökningen vad gäller 

placering utav de situationer som berör beslutstöd (grå) kontra de mer traditionella 

ekonomiska situationerna (vit). Placeringen är arrangerad efter medelvärdet på de 34 

enkätsvaren gällande planering av affärssystem. Samtliga värden placeras på en skala 

mellan 1-7 där 1 är lägsta värde och 7 högsta. 

 

Nr Situation Medelvärde 

1 Man ska integrera olika enheter eller data inom 

verksamheten 
5,59 

2 Man ska standardisera verksamhetens affärsprocesser 5,41 

3 Man ska öka produktiviteten alternativt minska 

antalet anställda 
4,74 

4 Flera personer samlas och tar ett gemensamt beslut 4,74 

5 En person tar ett enskilt beslut 4,68 

6 Man ska öka företagsverksamhetens flexibilitet 4,59 

7 Man ska konstruera om affärsprocesser 4,50 

8 
Flera personer från olika enheter tar ett gemensamt 

beslut 
4,47 

9 Man ska optimera för leveranser 3,74 

10 Man skapar stöd för globaliseringsstrategier 3,47 

11 
Personer, som normalt inte har tillgång till 

information för beslut får tillgång och kan därmed ta 

ett beslut (skifte av beslutsfattande)  

3,29 

12 Personer, både inom och utanför organisationen, 

förhandlar ett beslut. 
3,24 
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Situationer gällande icke-beslutstöd 4,58 

 

Situationer gällande beslutstöd 4,08 

 

Tabell 4: Placering av situationer vid planeringsfasen 

Att döma av vår enkätundersökning så anses inte situationer gällande beslutstöd vara av 

lika stor relevans som mer traditionella ekonomiska situationer vid planering utav 

affärssystem. Däremot så finns det en viss relevans då två situationer gällande beslutstöd 

hamnar inom de sex främsta (hälften av de situationer som fanns med i undersökningen). 

Däremot så innehar de situationerna gällande beslutstöd ett betydligt mindre medelvärde 

(4,08) än de mer traditionella ekonomiska situationerna (4,58).  

5.1.2 Användningsfasen 

Tabellen nedan är en sammanställning utav svaren på enkätundersökningen vad gäller 

placering utav de situationer som berör beslutstöd (grå) kontra de mer traditionella 

ekonomiska situationerna (vit). Placeringen är arrangerad efter medelvärdet på de 34 

enkätsvaren för det dagliga användandet. Samtliga värden placeras på en skala mellan 1-

7 där 1 är lägsta värde och 7 högsta. 

 

Nr Situation Medelvärde 

1  En person tar ett enskilt beslut 5,35 

2  Flera personer samlas och tar ett gemensamt beslut 4,47 

3 
Man ska standardisera verksamhetens 

affärsprocesser 
4,47 

4 
Man ska integrera olika enheter eller data inom 

verksamheten 
4,38 

5 
Man ska öka produktiviteten alternativt minska 

antalet anställda 
4,29 

6 
Flera personer från olika enheter tar ett gemensamt 

beslut 
4,09 

7 Man ska optimera för leveranser 3,91 

8 Man ska öka företagsverksamhetens flexibilitet 3,88 

9 Man ska konstruera om affärsprocesser 3,65 

10 Man skapar stöd för globaliseringsstrategier 2,88 

11 

Personer, som normalt inte har tillgång till 

information för beslut får tillgång och kan därmed ta 

ett beslut (skifte av beslutsfattande) 

2,74 
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12 
 Personer, både inom och utanför organisationen, 

förhandlar ett beslut 
2,59 

      

 

Situationer gällande icke-beslutstöd 3,92 

 

Situationer gällande beslutstöd 3,85 

 

Tabell 5: Placering av situationer vid det dagliga användandet 

Ser man till delen med det dagliga användandet utav affärssystem i vår 

enkätundersökning så anses relevansen med situationer gällande beslutstöd vara av stor 

vikt. Även om medelvärdet för de situationerna gällande beslutstöd (3,85) är lägre än de 

mer traditionella situationerna (3,92) så är de två främsta situationerna av 

beslutstödskaraktär. Dessutom finns det ytterligare en situation utav beslutstödskaraktär 

inom de sex främsta (hälften av de situationer som fanns med i undersökningen).  

5.2 Skillnader mellan planering och användning 

En viktig del med enkätundersökningen var att påvisa om det fanns en koppling mellan 

tydligt ställda mål på affärssystemet och sedermera användandet utav det som beslutstöd. 

Undersökningen visar på att det i vissa situationer finns en koppling mellan hur 

affärssystemet planerades och hur det sedan används i den dagliga verksamhet, även om 

det i vissa situationer skiljer sig väsentligt.  

 

Tabellen nedan visar hur de olika situationerna har rangordnats vid planering, samt i det 

dagliga användandet av affärssystem, med den viktigaste eller mest använda situationen 

överst. Tabellen visar medelvärdet av situationerna på en sjugradig skala. 

 

# Planering av affärssystem Daglig användning av affärssystem 

1 Man ska integrera olika enheter 

eller data inom verksamheten 

5,59 En person tar ett enskilt beslut 5,35 

2 Man ska standardisera 

verksamhetens affärsprocesser 

5,41 Flera personer samlas och tar ett 

gemensamt beslut 

4,47 

3 Man ska öka produktiviteten 

alternativt minska antalet 

anställda 

4,74 Man ska standardisera 

verksamhetens affärsprocesser 

4,47 

4 Flera personer samlas och tar ett 

gemensamt beslut  

4,74 Man ska integrera olika enheter 

eller data inom verksamheten 

4,38 

5 En person tar ett enskilt beslut 4,68 Man ska öka produktiviteten 

alternativt minska antalet 

anställda 

4,29 

6 Man ska öka 

företagsverksamhetens flexibilitet  

4,59 Flera personer från olika enheter 

tar ett gemensamt beslut 

4,09 

7 Man ska konstruera om 

affärsprocesser 

4,50 Man ska optimera för leveranser 3,91 

8 Flera personer från olika enheter 4,47 Man ska öka 3,88 
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tar ett gemensamt beslut företagsverksamhetens 

flexibilitet 

9 Man ska optimera för leveranser  3,74 Man ska konstruera om 

affärsprocesser 

3,65 

10 Man skapar stöd för 

globaliseringsstrategier 

3,47 Man skapar stöd för 

globaliseringsstrategier 

2,88 

11 Personer, som normalt inte har 

tillgång till information för beslut 

får tillgång och kan därmed ta ett 

beslut (skifte av beslutsfattande) 

3,29 Personer, som normalt inte har 

tillgång till information för 

beslut får tillgång och kan 

därmed ta ett beslut (skifte av 

beslutsfattande) 

2,74 

12 Personer, både inom och utanför 

organisationen, förhandlar ett 

beslut 

3,24 Personer, både inom och utanför 

organisationen, förhandlar ett 

beslut 

2,59 

 

Tabell 6: Skillnader vid planering och det dagliga användandet av affärssystem, 

rangordnat i viktighetsgrad 

En stark koppling kan ses då företagen anser att situationer så som skifte av 

beslutsfattande och då personer, både inom och utanför organisationen, förhandlar ett 

beslut inte är viktiga vid planering eller i det dagliga användandet. Dessa situationer har 

rangordnats längst ned på listan både vid planering samt vid daglig användning av 

affärssystem, dock skiljer ändå medelvärdet mellan dem relativt mycket. Detta betyder att 

företagen tog större hänsyn till situationen vid implementering av affärssystem, än vad de 

faktiskt använder affärssystemet till situationerna i det dagliga användandet.  

 

Stora skillnader kan ses mellan tydligt ställda mål på affärssystemet och sedermera 

användandet utav det. Vid planering av affärssystem inriktade företagen sig främst på att 

anpassa affärssystemet till att integrera och standardisera verksamheten. Medan 

affärssystemet oftast används i situationen då en person tar enskilt beslut.  

 

I mitten av tabellen hittar vi följande situationer; man ska konstruera om affärsprocesser, 

man ska öka företagsverksamhetens flexibilitet, flera personer från olika enheter tar ett 

gemensamt beslut, man skapar stöd för globaliseringsstrategier, samt då man ska 

optimera för leveranser. Dessa situationer har hamnat i mitten av listan både vid 

planeringen men även i det dagliga användandet, vilket ger oss ytterligare en koppling 

om än inte så stark då de flesta situationerna generellt sett anses vara mycket viktigare 

vid planeringen av affärssystemet.  

 

För att mer tydligt få fram skillnaderna mellan ställda mål på affärssystem och det 

dagliga användandet av affärssystem har vi i tabellen nedan (figur 9) räknat ut 

differensen mellan dessa. Tabellen visar de olika situationernas medelvärde på en 

sjugradig skala vid planering, samt i det dagliga användandet av affärssystem. I 

kolumnen längst till höger ser vi skillnaderna i situationernas värdering. 
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Situationer Planering Användning Skillnad 

Man ska integrera olika enheter eller data 

inom verksamheten 

5,59 4,38 -1,21 

Man ska standardisera verksamhetens 

affärsprocesser 

5,41 4,47 -0,94 

Man ska konstruera om affärsprocesser 4,50 3,65 -0,85 

Man ska öka företagsverksamhetens 

flexibilitet 

4,59 3,88 -0,71 

Personer, både inom och utanför 

organisationen, förhandlar ett beslut 

3,24 2,59 -0,65 

Man skapar stöd för 

globaliseringsstrategier 

3,47 2,88 -0,59 

Personer, som normalt inte har tillgång till 

information för beslut får tillgång och kan 

därmed ta ett beslut (skifte av 

beslutsfattande) 

3,29 2,74 -0,55 

Man ska öka produktiviteten alternativt 

minska antalet anställda 

4,74 4,29 -0,45 

Flera personer från olika enheter tar ett 

gemensamt beslut 

4,47 4,09 -0,38 

Flera personer samlas och tar ett 

gemensamt beslut 

4,74 4,47 -0,27 

Man ska optimera för leveranser 3,74 3,91 0,20 

En person tar ett enskilt beslut 4,68 5,35 0,70 

Totalt medelvärde 4,37 3,89 -0,48 

 

Tabell 7: Skillnader vid planering och det dagliga användandet av affärssystem, 

rangordnat efter skiljedifferens 

Situationerna har överlag fått ett högre medelvärde vid planering av affärssystem än vid 

användandet (skiljer -0,48 i medelvärde), dock med två undantag. Vid optimering för 

leveranser, ansågs det inte vara viktigt vid planering av affärssystemet, men stöts på desto 

oftare i det dagliga användandet och påvisar därmed en skillnad på 0,20 i medelvärde. 

Ytterligare ett undantag var då en person tar enskilt beslut, där skillnaden mellan 

planering och dagligt användande uppgår till 0,70 i medelvärde, vilket betyder att 

företagen inte planerade för situationen i den mån affärssystemet används för att hantera 

situationen. 

 

Stora skillnader kan ses vid situationer där företag strävar efter att integrera, standardisera 

och konstruera om verksamhetens affärsprocesser. Dessa situationer ansågs vara extremt 

viktiga att ta hänsyn till vid planering av affärssystem, men används mer sällan i det 

dagliga användandet. De situationer där medelvärdet skiljer sig minst mellan planering 

och användning är då flera personer samlas och tar ett gemensamt beslut, samt vid 

leveransoptimering.  
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5.3 Jämförelse: svenska företag och företag i USA 

5.3.1 Betydelse för beslutstödssituationer 

Vår enkät, gällande betydelsen utav affärssystem som beslutstöd visar sig, under 

planeringsfasen, ge ett snarlikt resultat gentemot Holsapple och Senas (2005) 

undersökning. Holsapple och Sena når ett medelvärde, på en sjugradig skala, för 

beslutstödssituationer på 4,07 medans vår undersökning når medelvärdet 4,08. Även 

placeringarna i relation till icke-beslutstödssituationer är relativt likt då Holsapple och 

Sena har tre beslutstödssituationer inom de åtta främsta vilket också vår undersökning når 

som resultat. 

 

Om det under planeringsfasen finns stora likheter mellan svenska och amerikanska 

företag så finns det däremot stora skillnader i det dagliga användandet. Holsapple och 

Sena når, för användandet, ett medelvärde på 5,31 medans vår undersökning resulterar ett 

medelvärde på 3,58 vilket är en betydlig skillnad på den sjugradiga skalan som finns. Om 

man däremot ser till placeringarna i relation till de icke beslutstödande situationerna så 

resulterar vår undersökning en större betydelse då de två främsta situationerna är av 

beslutstödskaraktär. Dessutom återfinns ytterligare en beslutstödssituation inom de sex 

främsta. Holsapple och Sena har alltså ett högre medelvärde men i relation till de mer 

traditionella ekonomiska situationerna så återfinns endast en beslutstödsituation inom de 

sex främsta. 

5.3.2 Skillnader mellan planering och användning 

Skillnaderna mellan svenska och amerikanska företag vad gäller planering kontra 

användning utav affärssystem är stor. Det som skapar skillnaderna är omfattningen utav 

användning av affärssystem då planeringsfasen är snarlik. Det totala medelvärdet av alla 

situationer, på en sjugradig skala, i planeringsfasen är enligt vår undersökning 4,37 

medans Holsapple och Sena visar ett resultat på 4,31.  

 

Men det är, som ovan nämnt, under användningsfasen som stora skillnader återfinns och 

därmed skapar stora olikheter gällande skillnader mellan planering och användning. Vår 

undersökning visar ett totalt medelvärde av alla situationer inom användning på 3,89 

medans Holsapple och Sena visar ett totalt medelvärde på 5,28. 

 

Ser man till enskilda situationer så finns det inte heller några direkta likheter. Alla 

situationer i den amerikanska undersökningen visade en ökning från planering till 

användning
5
. Denna företeelse uppstod endast på två av våra situationer. Största 

skillnaden i vår undersökning var situationen man ska integrera olika enheter eller data 

inom verksamheten som hade en skillnad på -1,21 medans Holsapple och Sena (2005) 

undersökning visade att personer, både inom och utanför organisationen, förhandlar ett 

beslut hade störst skillnad (1,7) mellan planering och användning. Figur 10 är en 

                                                 
5
 Den amerikanska undersökningen hade en 13:e situation (Lösning utav millenniebuggen) som inte togs 

med i vår undersökning. Denna situation var den enda i Holsapple och Senas (2005) undersökning som 

visade tecken på minskning från planering till användning. 
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sammanställning utav de enskilda situationernas skillnader för vår och Holsapple och 

Senas undersökning. 

 

Situationer Skillnader i Sverige Skillnader i USA 

Man ska integrera olika enheter eller data 

inom verksamheten 

-1,21 0,89 

Man ska standardisera verksamhetens 

affärsprocesser 

-0,94 1,34 

Man ska konstruera om affärsprocesser -0,85 1,36 

Man ska öka företagsverksamhetens 

flexibilitet 

-0,71 1,05 

Personer, både inom och utanför 

organisationen, förhandlar ett beslut 

-0,65 1,70 

Man skapar stöd för 

globaliseringsstrategier 

-0,59 0,81 

Personer, som normalt inte har tillgång till 

information för beslut får tillgång och kan 

därmed ta ett beslut (skifte av 

beslutsfattande) 

-0,55 1,20 

Man ska öka produktiviteten alternativt 

minska antalet anställda 

-0,45 0,45 

Flera personer från olika enheter tar ett 

gemensamt beslut 

-0,38 1,33 

Flera personer samlas och tar ett 

gemensamt beslut 

-0,27 1,14 

Man ska optimera för leveranser 0,20 1,46 

En person tar ett enskilt beslut 0,70 0,80 

 

Tabell 8: Sammanställning av skillnader mellan planering och användning 
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6 Slutsats 

 

I slutsatsen svarar vi på studiens frågeställning; ”Till vilken utsträckning inser företag i 

Sverige nyttan med att använda ett affärssystem som operativt beslutsstöd?”, ”Vilka 

samband finns det mellan ställda mål med affärssystemet och användandet av det som 

operativt beslutsstöd, bland företag i Sverige?” och ”Hur ser svenska företag på 

affärssystem som operativt beslutstöd, jämfört med amerikanska företag?”. 

 

6.1 Till vilken utsträckning inser företag i Sverige nyttan med att 
använda ett affärssystem som operativt beslutsstöd? 

Enligt vår undersökning så utnyttjar företagen i Sverige fortfarande inte affärssystem till 

fullo vad gäller beslutsfattande situationer. Vad det beror på kan vi inte, inom ramen för 

denna uppsats, uttrycka specifikt. Det kan vara så att företagen inte ser möjligheterna 

med att använda affärssystemet som ett beslutstöd men det kan också vara så att dagens 

affärssystem saknar funktioner för att vara ett komplett stöd för de beslutsfattare som 

ingick i vår undersökning. 

 

Det verkar däremot som om man vid nyutveckling utav affärssystem ser, till en viss grad, 

betydelsen av beslutstödande funktioner. Detta kan man tyda genom att se till 

undersökningen gällande planeringsfasen som innehöll tre beslutstödssituationer (Flera 

personer samlas och tar ett gemensamt beslut; En person tar ett enskilt beslut; Flera 

personer från olika enheter tar ett gemensamt beslut) med ett medelvärde som pekar på 

en någorlunda betydelse för svenska företag. Det totala medelvärdet för dessa tre 

situationer var 4,67 (på en sjugradig skala) vilket bör tolkas som att det finns företag som 

ser nyttan med beslutstöd, om än i en planeringsfas och bara en del utav de 

beslutstödande situationerna som fanns med. 

 

Vad gäller användningen utav affärssystem som beslutstöd så är det svårtolkat. Ser man 

till medelvärdet (3,85) så skulle man enkelt kunna påstå att svenska företag inte ser 

nyttan med affärssystem som beslutsstöd. Vad som däremot är intressant är att de två 

främsta situationerna i undersökningen, gällande användning, var av beslutsstödskaraktär. 

Dessa två (En person tar ett enskilt beslut; Flera personer samlas och tar ett gemensamt 

beslut) erhöll ett medelvärde på 5,35 respektive 4,47 vilket kan tolkas som att svenska 

företag, i vår undersökning, ser en relativt stor nytta med att använda affärssystem som 

beslutstöd, om än begränsat till dessa två situationer. 

 

Slutsatsen av vår undersökning, gällande till vilken utsträckning företag i Sverige inser 

nyttan med att använda affärssystem som beslutstöd, måste därför vara att företagen ej 

utnyttjar affärssystem till fullo men, sett till unika situationer, så finns det situationer av 

beslutstödskaraktär som företagen anser ha stor betydelse. 
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6.2 Vilka samband finns det mellan ställda mål med 
affärssystemet och användandet av det som operativt 
beslutstöd, bland företag i Sverige? 

Undersökningen tyder på att företag i Sverige, generellt sett lägger större tyngd på att 

planera affärssystemet efter de situationerna som angavs i enkätundersökningen, än vad 

de använder affärssystemet i de olika situationerna. Vid planering av affärssystem ligger 

medelvärdet i snitt på 4,37, medan det dagliga användandet enbart har ett snitt på 3,89 i 

medelvärde. Dock påträffades två situationer som faktiskt underskattats vid planeringen 

av affärssystem (En person tar ett enskilt beslut; Man ska optimera för leveranser). 

Skillnader framgår även då vi undersöker vilka situationer som företagen anses som 

viktigast vid planering och användning av affärssystem. Vid planering av affärssystem 

inriktade företagen sig främst på att anpassa affärssystemet till att integrera och 

standardisera verksamheten. Medan affärssystemet oftast används i situationen då en 

person tar enskilt beslut. Detta påvisar att planeringen av affärssystem inte följer det 

sedermera dagliga användandet.  

 

Likheter påträffas främst vid två situationer (vid skifte av beslutsfattande och då 

personer, både inom och utanför organisationen, förhandlar ett beslut). Dessa situationer 

anser de undersökta företagen inte vara av så stor vikt, varken vi planeringen eller i det 

dagliga användandet av affärssystemet. Skillnader i medelvärdet (-0,55 respektive -0,65) 

påvisar ändå att företagen lägger större vikt vid de båda situationerna då affärssystemet 

ska planeras än vad de träffar på situationerna i det dagliga användandet av 

affärssystemet. Vad gäller de andra beslutstödsfrågorna kan vi se att beslutstödsfrågorna 

generellt har rangordnats högre i det dagliga användandet av affärssystemet än vad de 

gjort vid planeringen. Dock har beslutstödsfrågorna fått ett lägre medelvärde, än övriga 

frågor, i båda fallen.  

 

Slutsatsen, gällande vilka samband som finns mellan ställda mål vid planering av 

affärssystemet och användandet av det som beslutsstöd, tyder på att de svenska företagen 

lägger större tyngd på planeringen än vad de träffar på situationerna i det dagliga 

användandet. Detta kan ses som att företagen inser vikten av ett väl planerat affärssystem 

men saknar kunskap eller rutin kring hur de i det dagliga användandet ska utnyttja 

affärssystemet till fullo. Vidare kan vi dra slutsatsen att planeringen främst inriktar sig på 

att integrera och standardisera verksamheten, men att vid användningen av affärssystemet 

främst träffar på situationen En person tar enskilt beslut. Detta kan därmed tyckas vara en 

felplanering eller så påverkar inte planeringen av affärssystemet det sedermera dagliga 

användandet i så stor grad. 

6.3 Hur ser svenska företag på affärssystem som operativt 
beslutstöd, jämfört med amerikanska företag? 

Undersökningen visar på stora likheter mellan svenska och amerikanska företag, vad 

gäller planeringen av affärssystem som beslutstöd. I Holsapple och Senas (2005) 

undersökning når beslutsfrågorna ett medelvärde på 4,07, i likhet med vår undersökning 

där medelvärdet hamnade på 4,08. Vad gäller det dagliga användandet av affärssystemet 
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som beslutstöd däremot, finns det stora skillnader. I Holsapple och Senas undersökning 

uppgår medelsvärdet för beslutsfrågorna till 5,31, medan vår undersökning enbart 

sträcker sig till ett medelvärde på 3,58, vilket är en stor skillnad. Trots det låga 

medelvärdet som vår studie påvisar i användandet av affärssystem som beslutstöd, toppar 

två beslutsfrågor listan av resultatet för mest använda situationer i affärssystemet. Detta 

skiljer sig från Holsapple och Senas undersökning där det enbart återfinns en beslutsfråga 

inom de sex främsta. 

 

Den absolut främsta skillnaden mellan svenska och amerikanska företag är att de svenska 

lägger störst tyngd vid planering av affärssystemet, medan de amerikanska har poängterat 

att de oftare träffar på situationerna i den dagliga användningen än vad de ansåg vara 

viktigt vid planeringen. Slutsatsen kan här ses som att de svenska och de amerikanska 

lägger lika stor vikt vid att planera affärssystemen som beslutstöd, dock insåg inte de 

amerikanska företagen hur mycket de senare kom att använda affärssystemet för de olika 

situationerna. Med den höga användningen av affärssystemet bör de lägga större vikt vid 

planeringen. Detta skiljer sig helt från de svenska företagen som lägger större vikt vid 

planering än vad de faktiskt använder affärssystemet till. Vilket kan bero på att svenska 

företag i mindre utsträckning drar fördel av affärssystem i det dagliga användandet, både 

som beslutsstöd och vid andra situationer. 
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7 Avslutande diskussion 

 

I den avslutande diskussionen återknyter vi den empiriska studiens resultat till 

forskningsproblemet. Vidare beskrivs författarnas tankar kring resultatets, samt hur 

fortsatt forskning inom problemområdet skulle kunna bedrivas. 

 

7.1 Värdering av empiriska resultatet 

Utgångspunkten för denna studie var den amerikanska undersökningen av Holsapple & 

Sena (2005). Vi ansåg det vara intressant att göra en liknande undersökning på den 

svenska marknaden, dock blev vi smått överraskade då det skilde så mycket mellan den 

svenska företagsmarknaden och den amerikanska.  

 

Metoden för den empiriska undersökningen gällande vår studie var en datorenkät som 

skickades ut via e-post. Vi använde frågor med utgångspunkt från Holsapple och Sena 

(2005) för att finna relevant empiriska resultat för den avsedda problemställningen. Den 

empiriska studien innebar 34 svar av blandad sort men ändå en relativ logisk följd. Men 

precis som vi angivit i kapitel 2.5.1 Reliabilitet så är det svårt att erhålla en hög 

reliabilitet vid en enkätundersökning. Vi försökte därför att söka svaranden med 

tillräckliga förkunskaper för affärssystemets användning och deltog även i planeringen 

innan implementeringen. Vi modifierade därför frågorna i enkäten så tydligt som möjligt 

för att alla respondenter skulle tolka undersökningen på ett likvärdigt sätt. När vi såg över 

enkätens resultat och hade tillgång till alla svar ansåg vi att enkätens resultat var 

trovärdig. Vi fann dock mindre bekymmer som kan minska reliabiliteten med den 

empiriska underökningen; 

 

 En stor andel (cirka 74 %) av de svarande ville vara anonyma vilket betyder att 

läsaren inte får en helhetsbild utav vilka företag som ligger till grund för vårt 

empiriska resultat. 

 

 Ett fåtal respondenter förstod inte frågorna och ville därför inte ställa upp. Även 

om vi sökte svaranden med tillräckliga förkunskaper gällande 

forskningsproblemet så fanns det brister i vårt urval. 

 

 Två respondenter valde att bortse från vår enkätundersökning och svarade med en 

sammanställning av deras åsikter. Deras åsikter har tagits med i uppsatsen som 

externa åsikter men kan däremot in räknas in i studiens huvudsyfte. 

Men trots dessa mindre brister i det empiriska resultatet så är vi, som ovan nämnt, 

generellt mycket tillfredsställda med vad den empiriska undersökningen genererade för 

resultat då vi anser att den speglar vår problemställning bra. 
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7.2 Resultatens implikationer 

Resultatet som presenteras bör ha implikationer för externa aktörer. Resultatet visar på en 

tämligen låg/medel grad av användning utav affärssystem som beslutstöd. Resultatet med 

denna studie bör vara en fingervisning till företag att inse nyttan med affärssystem. 

Teorin visar att ju bättre information som ligger till grund för ett beslut desto bättre 

beslut. Ett affärssystem kan hantera och framställa en betydligt större mängd information 

än vad en människa kan. Processen går även betydligt fortare om man jämför med till 

exempel att spara information på papper i pärmar. 

 

Som vi nämnde i kapitel 6.1 Till vilken utsträckning inser företag i Sverige nyttan med att 

använda ett affärssystem som beslutsstöd? så kan vi inte inom ramen för denna uppsats 

säga varför företagen inte ser möjligheterna med att använda affärssystem för att lagra 

stora mängder information, snabbt nå den information och sedermera använda 

informationen för att ta ett bättre beslut. Det behöver däremot inte vara så att det endast 

är de beslutsfattande företagen som inte inser nyttan. I kapitel 3.4 Relationen mellan 

affärssystem och beslutstöd – beslutstödssystem nämns det att ett system för beslutstöd 

måste kunna hantera stora mängder information och vara lätthanterligt för användaren. 

Det skapar en möjlighet om att det kan vara så att utvecklingen av affärssystem 

genomförs på ett sätt som leder till att det saknas tillräckliga funktioner eller inte är 

tillräcklig lättanvänt för att förbättra beslutsfattandet. 

 

Vår studie och tillhörande metod för genomförande kan möjligtvis användas i andra 

sammanhang. Ett affärssystem har så många fler användningsområden än att agera som 

beslutstöd. Vad har affärssystemet för roll för dessa användningsområden? 

7.3 Fortsatt forskning 

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning som företag inom Sveriges 

företagsvärld inser nyttan med att använda sig utav ett affärssystem vid beslut gällande 

verksamhetens styrning. Vi har även undersökt kopplingen mellan tydligt ställda mål på 

affärssystemet och sedermera användandet utav det som beslutstöd. Genom 

undersökningen har vi kunnat påvisa att det finns problem och att många företag inte drar 

nytta av de verktyg som faktiskt finns. 

 

En vision av framtida forskning är att undersöka en faktisk lösning på problemet. Vad 

kan göras för att svenska företag ska öka sin förståelse av problemet med att inte i 

tillräcklig stor omfattning använda ERP-system som beslutsstöd. Därmed vill vi 

poängtera vikten av att diskutera problematiken ytterligare, detta för att på sikt 

effektivisera den svenska företagsvärlden och göra den mer konkurrenskraftig gentemot 

omvärlden. 

 

Det finns även en möjlighet att använda studien som utgångspunkt om man ämnar 

undersöka affärssystemets betydelse inom andra verksamhetsområden än 

beslutsfattandet. 
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Bilaga 1 - Enkät 

1
1.  Företag: 

       2
2.  Ditt namn: 

      3
3.  Din position: 

      4
4. Affärssystem: 

      5
5. Vid planeringen utav ert affärssystem, hur viktigt ansåg ni att det innehöll 

funktioner som underlättar när; (1-Inte viktigt alls, 7- Extremt viktigt) 
 

         

 
     En person tar ett enskilt beslut   

        

 
     Flera personer samlas och tar ett gemensamt beslut   

        

 
     Flera personer från olika enheter tar ett gemensamt beslut   

        

 
     Personer, både inom och utanför organisationen, förhandlar ett beslut

 

        

 
     Personer, som normalt inte har tillgång till information för beslut, får 
tillgång och kan därmed ta ett beslut (skifte av beslutsfattare)  

 
  

         

 
     Man ska standardisera verksamhetens affärsprocesser   

         

 
     Man ska integrera olika enheter eller data inom verksamheten   

         

 
     Man ska konstruera om affärsprocesser   

         

 
     Man ska optimera för leveranser   

         

 
     Man ska öka företagsverksamheten flexibilitet   

         

 
     Man ska öka produktiviteten alternativt minska antalet anställda   

         

 
     Man skapar stöd för globaliseringsstrategier   
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6
6. I den dagliga verksamheten, hur ofta använder ni ert affärssystem i följande 

situationer; (1-Inte alls ofta, 7-Extremt ofta) 
 

         

 
     En person tar ett enskilt beslut   

        

 
     Flera personer samlas och tar ett gemensamt beslut   

        

 
     Flera personer från olika enheter tar ett gemensamt beslut   

        

 
     Personer, både inom och utanför organisationen, förhandlar ett beslut

 

        

 
     Personer, som normalt inte har tillgång till information för beslut, får 
tillgång och kan därmed ta ett beslut (skifte av beslutsfattare)  

 
  

         

 
     Man ska standardisera verksamhetens affärsprocesser   

         

 
     Man ska integrera olika enheter eller data inom verksamheten   

         

 
     Man ska konstruera om affärsprocesser   

         

 
     Man ska optimera för leveranser   

         

 
     Man ska öka företagsverksamheten flexibilitet   

         

 
     Man ska öka produktiviteten alternativt minska antalet anställda   

         

 
     Man skapar stöd för globaliseringsstrategier   

         7
7. Vi godkänner att företagets namn används i undersökningen (om 

företaget vill vara anonymt kryssa inte i rutan):  

 
  

8
. Övriga kommentarer: 
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Bilaga 2 – Resultat av enkätundersökning 

Vid planeringen utav ert affärssystem, hur viktigt ansåg ni att det 
innehöll funktioner som underlättar när; 
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I den dagliga verksamheten, hur ofta använder ni ert 
affärssystem i följande situationer; 
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Bilaga 3 – Sammanfattning av enkätundersökningen 

Vid planeringen utav ert affärssystem, hur viktigt ansåg ni att det 
innehöll funktioner som underlättar när; 
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I den dagliga verksamheten, hur ofta använder ni ert 
affärssystem i följande situationer; 
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B. Flera personer samlas och tar ett gemensamt beslut 

C. Flera personer från olika enheter tar ett gemensamt beslut 

D. Personer, både inom och utanför organisationen, förhandlar ett beslut 

E. Personer, som normalt inte har tillgång till information för beslut får tillgång och 

kan därmed ta ett beslut (skifte av beslutsfattande) 

F. Man ska standardisera verksamhetens affärsprocesser 
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I. Man ska optimera för leveranser 
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K. Man ska öka produktiviteten alternativt minska antalet anställda 

L. Man skapar stöd för globaliseringsstrategier 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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