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Abstract

Systemintegration på Vägverket

Integration of information systems at the national
road administration

Petter Midtsian

The National Road Administration (Vägverket) is a government authority with
different responsibilities, and therefore a lot of information is needed to understand
and control the organization. Today there is a growing need to measure the work of
the department, something that requisite information that is available and up-to-date.
The existing information systems are getting obsolete and difficulties with the
integration of data between the systems have been noticed. That has awoken interest
of making changes in the information systems, and discussions about implementing an
Enterprise Resource Planning (ERP) system has started. This master thesis is about
today's management of Vägverket and the problems within the flow of information for
management to be based upon. Also the possibilities and dangers with ERP systems
are discussed in general and more specific for Vägverket. The thesis is based on
literature studies in the Human Computer Interaction (HCI) field and other research
dealing with ERP systems, and also on interviews and studies of Vägverket. For the
change of systems to be successful, it is important for the authority to investigate
what is the aim of the change and how it will affect the organization. The impact is to
be studied both concerning business objectives and how the people working with the
systems are affected. To implement an ERP system can lead to advantages, but closer
studies of the present work processes and improve them are the first step towards
successful integration.
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Sammanfattning 
Vägverket är en statlig myndighet med många uppgifter, vilket medför att det krävs 
mycket information för att kunna överblicka verksamheten. Idag finns ett ökat behov av att 
mäta och följa verkets insatser vilket ställer stora krav på aktuell och tillgänglig 
information. De existerande informationssystemen börjar bli gamla och det är svårt att 
överföra information mellan dem, något som ökat intresset för att förändra 
systemstrukturen och därför har diskussioner om att införa ett affärssystem påbörjats. Detta 
arbete belyser hur Vägverkets ledning och styrning fungerar idag och vilka problem som 
finns i styrinformationens tillgänglighet. Vilken nytta ett integrerat affärssystem kan föra 
med sig och vilka problem som införande kan föra med sig behandlas. Arbetet bygger på 
en litteraturstudie av forskningen inom människa-dator-interaktion och annan forskning 
rörande affärssystem och på en studie av Vägverket, baserad på intervjuer och 
dokumentgranskning. För att Vägverket ska lyckas med sina förbättringsåtgärder är det 
centralt att nyttan med en systemförändring utreds och att en förstudie utförs både med 
hänsyn tagen till affärsmål och till personalens arbetssituationer. Att införa ett affärssystem 
kan medföra fördelar, men att se över hur arbetet utförs och vilka möjligheter som finns i 
rådande förhållanden är det första steget.  
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1 Inledning 
I ett stort företag eller annan stor organisation är det alltid en utmaning att kunna se hur 
arbetet går och att det verkligen är rätt saker som görs. För ledningen är det viktigt att ha 
en bra överblick över verksamheten och i en stor organisation krävs det mycket 
information för att få denna bild. Verksamheten följs på lägre nivå och genom att 
rapportera hur den utvecklas kan denna information sammanställas till en helhetsbild med 
möjligheter att se vilken verksamhet som går bra och vilken som går dåligt. Att ha bra och 
aktuell information om organisationen är en grundförutsättning för att kunna prioritera och 
styra verksamheten.  
 
Vägverket är en stor organisation med ett brett spektrum av verksamhet. Eftersom det är en 
statlig myndighet är det viktigt att följa att verksamheten svarar mot de mål som staten 
ställer, mål som inte bara är av ekonomisk karaktär, utan som har olika inriktningar. För att 
styra Vägverkets arbete krävs uppföljning både av dessa mål och av hur effektiv 
verksamheten är, alltså av effektivitetsmål.  
 
Mycket av den viktiga informationen som ledningen baserar sin styrning på kommer upp 
till ledningen genom olika datorbaserade informationssystem. Genom att organisationen 
förändrats genom åren har det tillkommit fler system och de befintliga har förändrats. Det 
har lett till att all information inom organisationen inte hanteras på samma sätt, vilket gör 
att den information som kommer till ledningen inte alltid är tillförlitlig och dessutom i 
många fall är svår att få fram. Förändringarna har gjort att det är svårt att följa 
informationsflödet och se var information föds och var den används. Styrningen som 
baseras på informationen blir därmed svår att utföra effektivt. Detta är ett problem som 
Vägverket behöver lösa för att kunna fortsätta effektiviseras och svara mot de krav som 
samhället ställer.  
 
En lösning som diskuterats är att göra informationssystemen mer konsekventa så att 
samma information rapporteras på samma sätt genom organisationen och att systemen 
integreras så att informationen skulle göras mer tillgänglig och inte riskera att variera. Ett 
sätt att göra det är att införa ett integrerat affärssystem, ett standardiserat 
organisationsövergripande datorsystem som kan hantera hela myndighetens 
informationsflöde. Att införa ett sådant är en stor utmaning för organisationen och kräver 
mycket arbete för att de önskade effekterna ska uppnås. Eftersom systemet påverkar hur 
arbetet utförs är det viktigt att hitta en lösning som gör att Vägverket kan dra nytta av de 
möjligheter som systemet erbjuder samtidigt som lösningen inte kräver så stora 
förändringar att den inte blir möjlig att använda. Vägverket har redan idag ett 
ekonomisystem som kan byggas ut till att bli ett affärssystem, vilket också för med sig 
speciella förutsättningar. 

1.1 Syfte 

Examensarbetet kommer att belysa hur Vägverkets ledning och styrning fungerar idag och 
vilka problem som finns i styrinformationens tillgänglighet. Vilka fördelar och nackdelar 
ett integrerat affärssystem skulle kunna föra med sig kommer att diskuteras liksom vad 
som behövs ta i beaktande vid ett systembyte. Detta kommer att resultera i 
rekommendationer för Vägverkets fortsatta arbete. Exjobbet ska ge en mer allmän 
belysning än vad som skulle komma fram i en förstudie från en affärssystemskonsult och 
ska öka myndighetens insikt i vad det finns för utmaningar och möjliga lösningar. 
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1.2 Författarens förutsättningar och teoretiska modeller för 
arbetet 

Examensarbetet skrivs som avslutning på min civilingenjörsutbildning i System i teknik 
och samhälle. Under senare kurser har jag inriktat min utbildning mot människa-dator-
interaktion (MDI), ett område där det diskuteras hur datorsystem utvecklas med hänsyn till 
de som kommer att använda dem. Det är inte bara viktigt att ett informationssystem är 
tekniskt välutvecklat, för att det ska ge den önskade effekten måste även situationen som 
det ska användas i och användarna som ska använda det studeras (se exempelvis Gulliksen 
& Göransson 2002). Jag anser att ett MDI-synsätt är en viktig förutsättning för att införa 
ett system som passar organisationen och det blir därför en utgångspunkt för mitt arbete.   
 
Dock finns det inte mycket forskning kring användbarhet för standardsystem och 
affärssystem vilket gjort att jag har fått använda mig av forskning från företagsekonomin, 
där det har forskats en hel del på affärssystem. Inställningen till användbarhet skiljer sig 
dock en hel del från den som finns inom MDI:n. Inom den företagsekonomiska 
forskningen framhålls det att det är viktigt att anpassa verksamheten till standardsystemet 
(se exempelvis Davenport 1998, Sumner 2005, Magnusson & Olsson 2005, Pang 2001), 
men grundtesen inom MDI är att utgångspunkten ska vara i användningen (Ottersten & 
Balic 2004). Detta är som jag ser det en viktig skillnad, och då mina teoretiska 
utgångspunkter skiljer sig så mycket kommer jag att diskutera de båda. 
 
Inom MDI-området kommer jag särskilt att använda mig av forskningen kring 
beställarkompetens, som handlar om hur den beställande organisationen kan ställa krav för 
att införskaffa ett användbart system. Särskilt kommer jag att använda mig av 
systemutvecklingsmodellerna från Markensten (2005). En närmare presentation av 
området presenteras i avsnitt 4. När det gäller den företagsekonomiska forskningen 
kommer jag huvudsakligen att använda mig av en checklistemodell av das Neves et al. 
(2003) som fångar upp de olika sidor som ett affärssystem behöver utvärderas från. Den 
modellen och forskning kring affärssystem och införande av affärssystem presenteras i 
avsnitt 3.  

1.3 Metod 

För att kunna säga något om Vägverkets situation har jag valt att göra en litteraturstudie 
kring informationsintegration och särskilt affärssystem och införande av dessa. Denna görs 
både inom MDI-området, för att lyfta fram viktiga förutsättningar för att införa system 
med hänsyn till användare, och inom den företagsekonomiska forskningen som explicit rör 
affärssystem. Detta ger en överblick över forskningsfältet för att kunna lyfta fram viktiga 
faktorer för Vägverkets arbete.  
 
Förutom den teoretiska studien har jag studerat Vägverket genom att studera material och 
genom att intervjua personer i olika positioner i organisationen. De som agerat handledare 
är placerade på huvudkontoret med ansvar för ekonomi och verksamhetsutveckling. Då jag 
inte från början var insatt i organisationen har handledarna valt intervjupersoner och även 
varit med under intervjuerna. Detta sammantaget gör att det kan finnas en risk att 
intervjuerna blivit vinklade för att nå önskade svar, men jag har inte upplevt det. Att införa 
ett affärssystem kräver en mycket omfattande förstudie och på grund av exjobbets 
omfattning har inte en hel sådan gjorts. På grund av detta har inte alla aspekter lyfts fram, 
och därför blir det naturligt att vissa får större plats än andra. Eftersom mina handledare 
använder informationen som rapporteras in på lägre nivåer har det blivit den änden som 
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fått mest tyngd, om jag hade lagt mer tid på att studera de som rapporterar in informationen 
hade arbetet sett annorlunda ut och gett andra resultat. Detta gör att den här rapporten till 
stor del ger ledningens bild av problematiken, vilket inte är en helhetsbild men en som ger 
en översikt över problematiken. För att ge en heltäckande bild krävs också mer ingående 
studier av användarna och deras situationer, något som är viktigt att ta med i nästa steg i 
arbetet. Genom att använda mig av teorierna från MDI hoppas jag kunna lyfta upp dessa 
frågor för vidare studier.  
 
Till grund för arbetet ligger också projektet Informationsflödesanalys, en översikt av 
Vägverkets system som genomfördes mars-september 2005. Projektet studerade 
informationsflödet till och från processen Leda och styra och resulterade i 
förbättringsförslag för att öka informationens tillgänglighet, tillförlitlighet och relevans.  

1.4 Avgränsningar 

Ett affärssystem är ett system som sträcker sig över en hel organisations verksamhet vilket 
gör att det kräver ingående studier för att undersökas i sin helhet. Jag kommer därför att 
begränsa mig till att studera möjliga förbättringar för ledning och styrning inom Vägverket, 
och lämna övrig verksamhet därhän. Undersökningen kommer att fokusera på affärssystem 
och därför inte behandla andra metoder för att integrera system. Det finns andra 
möjligheter, men dessa kommer att nämnas utan att behandlas ytterligare.  

1.5 Disposition  

Jag inleder med en presentation av Vägverket för att ge en förståelse för hur myndigheten 
fungerar. Eftersom affärssystem till stor del handlar om verksamhetsstyrning kommer jag 
att ge en genomgång av hur den statliga styrningen fungerar och hur myndigheten omsätter 
den i intern styrning. Utifrån detta kommer jag att presentera hur problembilden ser ut och 
vilka mål som finns för förändring. Då affärssystem är den lösningen som är föreslagen för 
att nå systemintegrering kommer ett avsnitt att handla om vad ett affärssystem är för något 
och vilka för- och nackdelar det finns med sådana. Det kommer att diskuteras utifrån olika 
teoretiska utgångspunkter för att studera området från olika vinklar. Det ekonomisystem 
som finns inom Vägverket, Agresso, har möjlighet att byggas ut till ett affärssystem, så 
detta kommer att få speciell uppmärksamhet. Utifrån allt detta kommer arbetet att avslutas 
med en diskussion om Vägverkets fortsatta arbete för att lösa problemen med den 
splittrade styrningsinformationen.  

2 Vägverket 
Vägverket är en statlig myndighet med huvudsyfte att ge medborgare och näringsliv bra 
förutsättningar för att göra resor och genomföra transporter. Verksamheten är bred och 
innefattar många olika arbetsuppgifter, vilket leder till att den är svår att överblicka och 
därför också att styra. Staten styr Vägverket genom uppdrag och krav på återrapportering 
och för att Vägverket ska prestera ett bra resultat krävs en effektiv inre styrning. Den 
interna styrningen är idag väl fungerande för verksamhetsmål, men är inte lika effektiv för 
ekonomiska mål. Rapportering genom flera system och oklara rutiner gör att det är svårt att 
följa ekonomiska resultat och kopplingen mellan ekonomi och verksamhet.  
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2.1 En mångfasetterad verksamhet 

Vägverket har som uppgift att ansvara för vägtransportsystemet. Det innebär inte bara att 
föra statens talan i frågor rörande sektorn utan också att vara ”samlande, stödjande och 
pådrivande i förhållande till övriga berörda parter”. Inom uppdraget innefattas bland annat 
trafiksäkerhetsfrågor, miljöfrågor och kollektivtrafik, tillsammans med mycket annat. 
Förutom sektorsansvaret har också Vägverket ett förvaltningsuppdrag och ansvarar därmed 
för myndighetsutövning och för planering, byggande, drift och underhåll av de statliga 
vägarna. (Vägverkets årsredovisning 2006) 
 

 

Figur 1. Vägverkets enhetsorganisation (Vägverkets årsredovisning 2005) 

 
Vägverket delas in i ett huvudkontor, två nationella stöd- och utvecklingsenheter, sju 
regioner, tre affärsenheter och tre resultatenheter (se Figur 1). Internrevisionen är en 
oberoende funktion för granskning, Vägtrafikinspektionen följer och analyserar 
vägtrafiksystemet, stöd- och utvecklingsenheterna bidrar med specifik kompetens på 
beställningsbasis och Huvudkontoret hjälper generaldirektören att styra verksamheten. 
Resultatenheterna är Trafikregistret, som ansvarar för vägtrafikregistret och relaterade 
tjänster, Förarenheten, som ansvarar för examination och tillsyn inom förarområdet, och 
Vägsektorns utbildningscentrum (VUC) som arbetar med utbildning. Regionerna har 
ansvar för sektorsuppgiften inom sitt område och även för väghållning och 
myndighetsutövning. Affärsenheterna drivs på företagsekonomisk grund i bolagsliknande 
form. (Vägverkets årsredovisning 2005:10 f.)  
 
För Vägverket som har en så mångfasetterad verksamhet är det viktigt att inte tappa 
helhetssynen, med många olika verksamhetsdelar blir det svårt att likrikta verksamheten 
och att behålla det övergripande syftet. Med bakgrund i detta genomförde Vägverket en 
omorganisation 2003 som resulterade i en processorientering. Processorienteringen är till 
för att underlätta inriktningen av organisationen mot ett kundperspektiv och bidra till ökad 
helhetssyn och effektiviserat ledningsarbete. Det skapar förutsättningar för att ständigt 
förbättra effektiviteten och minska fel och processvariationer. (Processer och 
processorientering i 10 myndigheter 2003:8)  
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Idag har Vägverket en linje-/stabsorganisation med ett processorienterat arbetssätt. 
Processorienteringen är inte ett sätt att organisera verksamheten utan används för att 
beskriva, analysera och förbättra verksamheten för att uppnå målet som är ökad 
kundorientering, helhetssyn och effektivitet. Organisationens processer ska beskrivas med 
utgångspunkt i kundernas perspektiv och lyfta fram de delar som ger mest värde för 
kunderna. (Mål- och resultatstyrning i Vägverket) 

2.2 Statens styrning av Vägverket 

Då Vägverket är en statlig myndighet styrs den ytterst sett av staten. Detta sker genom de 
långsiktiga målen för Sveriges transportpolitik, det årliga regleringsbrevet och 
förordningar. I regleringsbrevet ger regeringen myndigheten uppdrag, budgetramar och 
regler för hur pengarna ska fördelas mellan de olika verksamheterna och det är detta som 
är det huvudsakliga styrinstrumentet. Förordningarna ger generella administrativa 
bestämmelser. (Regeringen 2006)  
 
Regleringsbrevet ger ett övergripande mål som är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. Detta innehåller sex delmål som är ett tillgängligt transportsystem, ett 
jämställt transportsystem, en positiv regional utveckling, en hög transportkvalitet, en god 
miljö och en säker trafik. Det är dessa områden som styr Vägverkets verksamhet. 
(Vägverkets regleringsbrev för budgetåret 2006 2005) 
 
Varje år ska Vägverket återrapportera sin verksamhet genom att lämna in årsredovisning 
för Vägverket och en sektorsredovisning för vägtransportsektorn. Fem gånger årligen ska 
ekonomisk information i form av utfall och utgiftsprognoser för samtliga anslag redovisas 
till Ekonomistyrningsverket (ESV), och tertialvis ska Vägverket rapportera till 
Näringsdepartementet. (Vägverkets regleringsbrev för budgetåret 2006 2005) 

2.3 Vägverkets interna styrning 

För att Vägverket ska kunna nå de mål som ställs måste den interna verksamheten styras, 
vilket görs genom att statens krav tolkas till en styrning i form av ett balanserat styrkort. 
Det balanserade styrkortet utvecklades ursprungligen för att kunna styra företag utifrån 
andra aspekter än de rent finansiella, vilket görs genom att flera olika fokusområden lyfts 
fram. I grundmodellen är dessa förnyelsefokus, kundfokus, processfokus och ekonomiskt 
fokus, men vilka områden som förs fram kan variera. Utgångspunkten för styrkortet ska 
vara en vision, det som är det övergripande målet med företagets verksamhet, och hur den 
ska realiseras formuleras i en strategi. För att kunna se hur företaget presterar identifieras 
kritiska framgångsfaktorer inom varje fokusområde som ses som bra mått på om strategin 
uppnås eller inte. Dessa konkretiseras genom att mäta verksamheten med olika mått som 
kopplas till målvärden som används för att kunna se hur företaget lyckas nå sina 
framgångsfaktorer.  För att kunna utveckla verksamheten och bättre nå målen upprättas 
handlingsplaner som beskriver hur detta ska ske. Se Figur 2 för en sammanfattning. 
(Styrkortet i praktiken – så använder myndigheterna Balanced Scorecard 2000:21) 
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Figur 2. Det balanserade styrkortet. (Styrkortet i praktiken – så använder myndigheterna 
Balanced Scorecard 2000:21) 

 
I Vägverkets styrkort (se Figur 3) är visionen identifierad som vi gör den goda resan 
möjlig och som konkretiseras av verksamhetsidén som lyder med människan i centrum 
skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter för 
medborgare och näringsliv. Strategier för att uppnå detta formuleras i Vägverkets 
strategiska plan. De fokusområden som Vägverket har valt är uppdragsgivarfokus, 
kundfokus, medarbetarfokus, utvecklingsfokus och internt/finasiellt fokus. Inom varje 
fokusområde finns ett antal faktorer som ses som de viktigaste för att lyckas inom området. 
För dessa faktorer finns olika målvärden och löpande rapporteras information för att mäta 
hur organisationen förhåller sig till de uppställda målen.  
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Figur 3. Vägverkets styrkort (Vägverkets verksamhetsplan 2006-2008 2005) 

Informationen som används i styrkortet rapporteras genom systemet ”mål och mått”, där 
projektledare och andra personer kan rapportera in hur verksamheten förlöper. Detta 
sammanställs genom systemet så att det på högre nivå går att följa hur organisationen når 
upp till de ställda målen.  
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2.4 Den nuvarande systemparken 

För att information från ledningen om hur verksamheten ska skötas och rapporteringen av 
information om hur verksamheten utvecklar sig ska fungera finns det ett antal 
informationsflöden. De flesta av dessa använder någon typ av informationssystem.  
 
Inom Vägverket finns många olika system, i Figur 4 visas de som är intressanta inom 
planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet. Detta är långt ifrån alla system 
som används på Vägverket.  
 

 

Figur 4. Vägverkets system för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet. 
Mörka rutor visar system som används i planering och uppföljning, och ljusa visar system 
som tillhandahåller information till de mörka. (Informationsflödesanalys i Leda och Styra, 
Delrapport 1: Icke-systemrelaterade förbättringar 2005:19)  

Agresso är Vägverkets ekonomi- och redovisningssystem som används för löpande analys 
och värdering av ekonomiska händelser. VERA används som stöd för långsiktig planering, 
verksamhetsplanering och resultatuppföljning, främst på Vägverkets regioner. PLS är ett 
hjälpmedel för projektledare. CPUS är ett Data Warehouse-system för 
verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Rapportgeneratorn är ett verktyg för 
att ta fram anpassade rapporter från ett flertal av de andra systemen. Excelerator är ett 
rapporteringsverktyg som integrerar Agresso med Excel. Mål och mått-databasen används 
för att stödja arbetet med styrkortsmodellen och används för verksamhetsplanering, 
verksamhetsuppföljning och årsuppföljning. MS Project är ett projekthanteringsverktyg 
som främst används för att rita tidsplaner. Account Match används för automatisk 
kontoavstämning och ger användaren möjlighet att utreda differenser på ett effektivare sätt. 
FUDInfo är ett stödsystem för att hålla ordning på papper och pengar inom verksamheten 
för forskning, utveckling och demonstration (FUD). CDI är ett system för elektronisk 
fakturahantering och totalintegrerat med Agresso. POL används för löne- och 
personaladministration. Time är ett tidsregistreringsverktyg. Kundskap är ett 
ärendehanteringssystem som är en del av 24-timmarsmyndigheten och hanterar kontakter 
med allmänheten. MSS, mätsedelsystemet, används för att följa entreprenadprojekt på låg 
nivå. DISA är ett system för att hantera ansökningar om undantag från bestämmelser om 
fordons största bredd, längd och vikt. EVB stödjer verksamheten inom området enskilda 
vägar med statligt bidrag. (Informationsflödesanalys i Leda och Styra, Delrapport 1: Icke-
systemrelaterade förbättringar 2005:20-31)  
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Den stora mängden system leder till svårigheter att koppla samma information och en hög 
kostnad för underhåll. För ledningens del innebär det problem för att överblicka 
organisationen och utföra ordentlig styrning. De som arbetar med systemen upplever dock 
att det för det mesta fungerar bra och att det oftare är rutiner än tekniken som är problemet. 
(Informationsflödesanalys i Leda och Styra, Delrapport 1: Icke-systemrelaterade 
förbättringar 2005:7) 

2.5 Problembilden 

För att leda en organisation behöver man följa verksamheten och ekonomin. Vägverket, 
liksom andra statliga myndigheter, styrs genom att staten delar ut anslag som ska resultera 
i vissa mål. Den statliga styrningen blir därför viktig, men det är inte den styrningen som 
internt styr organisationen. Det innebär att Vägverket dels måste redovisa information till 
årsredovisningen, ESV och finansdepartementet och dels ta fram information för intern 
styrning.  

 
”Frågorna för att styra verksamheten tycker inte jag att vi har fokuserat på 
tillräckligt, utan vi har väldigt mycket försökt leva upp till vad revisorer och 
departement och ESV kräver, och det är bra men det är inte tillräckligt. […] 
Jag känner en ständig otillfredsställelse över att jag inte vet om vi använder 
pengarna på rätt sätt och vad vi får ut nytta för pengarna.” (Skogö 2006) 

 

Att det inte är samma krav att leva upp till beror till viss del på den statliga styrningen. 
Anslagsstrukturen kräver en redovisning baserat på anslag och måluppfyllnad, vilket 
fungerar för att rikta verksamheten men inte lika bra för att styra den. Det upplevs som 
svårt att genom den statliga redovisningen se kopplingen mellan de utförda uppgifterna 
och vad dessa har kostat. Då tyngdpunkten legat på att producera den information som 
krävts av staten har den som är viktiga för den interna styrningen hamnat i skymundan. 
Detta har lett till att det idag saknas vanlig kostnadsredovisning och många relevanta 
nyckeltal för att följa verksamheten. 
 
I intervjuerna framkom det att det som verkar vara den främsta anledningen till att 
kopplingen mellan ekonomi och verksamhet är otydlig är att rapporteringen och lagringen 
av information inte är konsekvent. Informationen som är intressant för den interna 
styrningen handlar om organisationen och finns i den, men eftersom den är splittrad och 
svår att sammanfatta är den också svår att använda. Det är inte på ledningsnivå som 
organisationens verksamhet utförs, utan det är hela Vägverket. Därför måste också denna 
information kunna samlas så att det går att se hur organisationen presenterar. Vad som är 
viktigt kommer från organisationens yttersta delar och rapporteras vidare genom olika 
informationssystem och rapporter.  
 

”Vi hämtar väldigt mycket av vår information från olika håll. Vi har ett 
projektledarstöd som en del jobbar med och dels på olika sätt och sen har vi 
VERA, där man rapporterar in väldigt mycket av sina objekt, som i sin tur 
tankas in i Agresso. Problemen är, eftersom två är egenutvecklade system 
och Agresso är köpt, är att man måste få uppgifterna i de här att stämma. När 
vi gör ändringar, t ex i vår prestationsstruktur, så är det rätt mycket jobb att 
få informationen rätt i alla system, och det kostar en hel del har vi sett.” 
(Erixon 2006) 
 

Eftersom integreringen av informationssystemen är begränsad krävs det mycket manuellt 
arbete för att ta fram sådana mått, i de fall där det ens är möjligt. Då det finns 
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rapporteringsmöjligheter i flera av systemen utförs inte all rapportering på samma sätt, 
vilket gör det svårt att använda denna information på högre nivå. Det medför också en hög 
kostnad att underhålla och uppdatera flera system. 
 
Mycket av den information som skulle vara intressant för ledningen når också fram, men 
den rapporteras relativt sällan. Den skriftliga uppföljningen görs månadsvis genom 
direktionens månadsrapport och tertialvis genom tertialrapporten. I dessa finns mycket 
intressant styrinformation, men för att ta fram den krävs det en hel del manuellt arbete. Det 
gör att det inte löpande går att följa informationen och att det blir kostsamt att ta fram den. 
Det är också bara den nivå av information som tagits fram för rapporten som finns att se, 
det går inte att fördjupa sig i detaljer.  

 
”Jag tror att vi är inne i ett skede där vi är i allt större behov av att likställa 
hur vi jobbar, man kan tillåta mindre och mindre friheter på vilket sätt man 
gör det här. Vi behöver kunna fånga informationen och kunna jämföra den 
och för mycket varianter blir för besvärligt för oss.” (Erixon 2006) 
 

Utmaningarna för Vägverket handlar om att koppla samman den ekonomiska 
informationen med den verksamhetsmässiga informationen för att ge underlag för en 
effektivare styrning. För att göra det krävs det förbättrad rapportering genom ökad 
standardisering såväl som identifiering av nyckeltal för olika nivåer. Dessutom vore det 
också positivt om den sammanställda informationen kunde komma fram oftare än idag och 
med mindre manuellt arbete.  
 
De problem som Vägverket upplever är inte unika utan ganska vanliga bland både företag 
och myndigheter. Problemen kommer sig av att systemen ursprungligen är organiserade 
med hänsyn till vilka funktioner de har, men för att göra analyser och kopplingar krävs en 
annan struktur. För att göra bra analyser krävs ofta information från olika funktionella 
områden. Eftersom inte den vanliga systemmiljön stödjer analyser krävs en separat 
analysmiljö. En sådan kan erbjudas genom att införa en integrerad systemlösning, där ett 
affärssystem är ett alternativ. (Behovet av integrerad styrinformation i statliga myndigheter 
2002) 
 
Denna bild kommer huvudsakligen från dem som använder sig av styrinformationen och 
tar därför i första hand tillvara på de behov som finns där. Ökad rapportering och förändrat 
informationsstöd påverkar de som arbetar med det, och det är också viktigt att ta hänsyn 
till deras behov. Det är få av dem som använder systemen som upplever några direkta 
problem med dessa, däremot upplevs brister i rutiner och arbetssätt. Det är otydligt vad 
varje system ska användas till och finns brister i organisationens informationsflöden. Det 
upplevdes också som att det var problem med förståelsen och lyhördheten mellan 
huvudkontoret och de regionala enheterna och otydligheter gällande roller, ansvar och 
befogenheter. (Informationsflödesanalys i Leda och Styra, Delrapport 1: Icke-
systemrelaterade förbättringar 2005:7)  
 
Informationsintegrationsproblemet ligger dock inte bara på den högsta styrnivån, utan 
genom fler nivåer i organisationen saknas möjligheten att koppla insatsen till ekonomiska 
faktorer.  
 

”Jag tror inte att Vägverket har identifierat de viktiga styrparametrarna på 
vår nivå [regionsnivå], de som kan användas för styrning månadsvis eller 
tertialvis, förutom det vi kallar styrkort.” (Axberg 2006) 
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Vägverkets problem är inte av ren teknisk natur utan beror även på styrning och rutiner. En 
teknisk lösning kan hjälpa till att åtgärda problemen, men även annat arbete måste till.  

2.6 Målbilden 

Vägverkets ledning har en önskan att i styrningen tydligare utgå från uppföljning, vilket 
kräver bättre kvalitet på den information som ska användas som beslutsunderlag. För att 
det ska vara möjligt måste informationen vara tillförlitlig, relevant och tillräckligt utförlig. 
(Informationsflödesanalys i Leda och Styra, Delrapport 1: Icke-systemrelaterade 
förbättringar 2005:3)  
 
På organisationens olika styrnivåer skulle viktiga nyckeltal tas fram så att de kan följas och 
för att rapporteringen ska tillföra mer även på lägre nivåer. På den högsta nivån skulle det 
behövas mer löpande information. Det skulle vara bra med månadsrapportering på så 
mycket som möjligt av styrkortet och att månadsrapporterna kom tidigare. (Skogö 2006) 
 
För att Vägverket ska fortsätta med sitt effektiviseringsarbete måste problemen i 
informationsstrukturen lösas. Genom att ha en tydligare styrd rapportering och ett bättre 
informationsflöde skulle information kunna lyftas fram och tydliggöras, vilket skulle få 
positiva effekter för styrningen. (Erixon 2006) 
 
För att möjliggöra detta måste Vägverket komma till rätta med problemen som diskuterats 
i föregående kapitel:  

• Integration mellan ekonomisk och verksamhetsmässig information 
• Standardisering av rapportering 
• Förbättrade mått för prestationer på olika organisatoriska nivåer 
• Tätare rapportering av styrinformation 

Dessutom måste dessa förändringar göras på ett sådant sätt att det främjar och inte skadar 
organisationen. En lösning som har diskuterats är att införa ett affärssystem, något som 
förhoppningsvis skulle kunna lösa organisationen problem. Att reda på vad ett sådant 
innebär och hur det skulle påverka Vägverkets problem är temat för nästa avsnitt.  

3 Systemintegration 
Tidigare har arbete i företag och stora organisationer i allmänhet skötts av olika 
avdelningar som har arbetat var och en för sig och kommunicerat med hjälp av internpost. 
När de olika avdelningarna börjar integreras medför det att mer information måste delas, 
vilket för med sig mindre IT-lösningar för den information som behöver utbytas. Efter ett 
tag finns det många sådana små lösningar, och allt eftersom informationsutbytet ökar blir 
det allt mer nödvändigt att integrera information på ett mer kontrollerat sätt. Målet är att 
införa ett integrationsverktyg som delar informationen mellan de olika 
användningsområdena. Informationen går från att ha varit integrerad i par mellan system 
(Figur 5, bilden till vänster) till att bli integrerad till ett gemensamt system (Figur 5, bilden 
till höger). (Hedenstierna Montén 2003:26 f.) 
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Figur 5. Skillnaden mellan direkta systemkopplingar och integrationsverktyg. 
(Hedenstierna Montén 2003:27)  

Genom att förändra en organisations arbetssätt kan också informationsutbytet förändras. I 
en organisation med separata enheter som inte har så stort informationsutbyte med 
varandra är inte behovet av ett informationssystem så stort. Idag är de flesta organisationer 
medvetna om att det går att uppnå fördelar genom att se sitt arbete i processer som spänner 
över flera enheter, och med ett sådant flödestänkande ökar kraven på att kunna använda 
information från fler delar av processen.  
 
I en större organisation finns det ofta en stor mängd informationssystem, vilket gör att det 
är en stor utmaning att ersätta dessa1. Det är få organisationer som lyckas samla all sin 
information i ett och samma system, så tanken om ett gemensamt system är något av en 
utopi. Det är dock ett mål som många arbetar mot. Vinsterna är att det alltid går att få fram 
aktuell information då den bara finns lagrad på en plats i organisationens datorsystem, det 
minskar därför risken att beslut baseras på inaktuell data. Dock är det inte någon garanti att 
information är korrekt, det kan fortfarande vara felaktigheter i mätningar, inrapportering 
eller liknande som gör att informationen är förlegad eller felaktig, men ett gemensamt 
system gör att det finns en plats att leta på och att organisationen använder sig av samma 
information inom olika delar.  
 
Om en organisation vill förändra sitt systemstöd finns det några alternativ att välja på när 
det gäller utveckling. Om det finns en intern IT-avdelning kan systemet utvecklas internt 
(in-house). Ett annat alternativ är att lägga ut utvecklingen på ett företag som specialiserat 
sig på systemutveckling (kontraktsutveckling). Det tredje alternativet är att köpa en färdig 
produkt (off-the-shelf), och implementera direkt. (Markensten 2005:41)  
 
Det finns flera sätt att nå målet med integrerade system. Dels finns det de standardiserade 
affärssystemen och dels finns det bryggsystem som används för att integrera de systemen 
som redan finns. Här kommer fokus att ligga på affärssystem då det är den lösningen som 
Vägverket intresserar sig av. Affärssystem kan sorteras under den tredje 
utvecklingskategorin, men eftersom de kräver en hel del anpassningar så är det inte möjligt 
att bara köpa och direkt använda systemet. Anpassningarna görs i allmänhet av externa 
konsulter som är experter på systemet, så affärssystem kan sorteras mellan off-the-shelf 
och kontraktsutveckling.  

                                                
1 Termen legacy systems brukar användas för sådana system som hänger med i 
organisationen och som inte utvecklas vidare.  
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3.1 Affärssystem 

Affärssystem har under senare år blivit ett allt vanligare, och viktigare, inslag i framförallt 
företagsvärlden. Ökade krav på effektivitet även inom den offentliga sektorn har lett till att 
det blivit ett intressant begrepp även där.  
 
Ett affärssystem kan definieras som ett standardiserat verksamhetsövergripande 
systemstöd (Magnusson & Olsson 2005:7). Att ett system är standardiserat innebär, enligt 
denna definition, att det ska tas emot som det är, utan krav på ändringar i systemet. För att 
det ska fungera bra i verksamheten krävs att verksamheten anpassas till systemet, och inte 
tvärt om. Affärssystemet definierar ett sätt att göra affärer som enligt leverantören är den 
bästa lösningen för den aktuella branschen. Det som menas med verksamhetsövergripande 
är i detta fall att systemet kontrollerar hela verksamhetens data, vilket teoretiskt leder till 
bättre insyn och kontroll över verksamheten. Systemstöd innebär ett IT-baserat 
informationssystem för effektiv hantering av informationen.  
 
De första affärssystemen kom på 1970-talet, men de som är aktuella i dag har funnits sedan 
1990-talet då de tekniska förutsättningarna hade förändrats så att heltäckande lösningar var 
möjliga. De går under betäckningen enterprise resource planning system (ERP) och när 
man talar om affärssystem idag så menas i allmänhet dessa lösningar. (Magnusson & 
Olsson 2005:29) 
 
Ett affärssystem är uppbyggt kring moduler, olika delar som hanterar olika funktioner. Att 
systemen är modulbaserade ger möjligheten att bara införa de moduler som köparen anser 
behövs. Målet med affärssystem är att de ska täcka hela organisationens behov (se Figur 
6).  

Figur 6. De huvudsakliga modulerna av ett affärssystem, det här är från SAP:s R/3-
lösning. (Davenport 1998:122)  

Ett affärssystem är på grund av sin omfattning centralt i en organisation och det är viktigt 
att det passar verksamheten. Möjligheten att införa moduler gör att begreppet affärssystem 

Finacials 

Accounts receivable and payable 
Asset accounting 
Cash management and forecasting 
Cost-element and cost-center accounting 
Executive information system 
Financial consolidation 
General ledger 
Product-cost accounting 
Profitability analysis 
Profit-center accounting 
Standard and period-related costing 
 
Human Resources 

Human-resources time accounting 
Payroll 
Personnel planning 
Travel expenses 
 

Operations and Logistics 
Inventory management 
Material requirements planning 
Material management 
Plant maintenance 
Production planning 
Project management 
Routing management 
Shipping 
Vendor evaluation 
 
Sales and Marketing 
Order management 
Pricing 
Sales management 
Sales planning 
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kan få olika betydelser, att införa en modul av en affärssystemslösning är inte samma som 
att införa alla moduler.  
 
Att införa ett affärssystem i en organisation kan bidra både till vinster som är lätta att mäta 
och sådana som är svårare. Bland dem som är enkelt mätbara finns framförallt 
kostnadsminskningar, och dessa gäller huvudsakligen lager och personal. Minskningar av 
IT-kostnader är ofta mindre än vad som antas innan systemet införs. Produktiviteten ökar 
ofta märkbart, och tiden för att ta fram finansiella sammanfattningar och rapporter 
minskar. Bland de inte så lätt mätbara fördelarna märks framförallt att information bli 
lättare åtkomligt för hela organisationen, vilket underlättar beslutsfattande på många 
nivåer. Även att organisationen får en gemensam informationsstandard, vilket bidrar till en 
ökad flexibilitet, är en stor fördel. (Sandoe et al. 2001)  
 
Det är dock svårt att uppskatta vilka vinster ett affärssystem leder till, särskilt genom 
direkta ekonomiska mått.  

 
”Investeringar i IT görs för att skapa positiva värden. Det kan avse rena 
rationaliseringar, men ofta finns helt andra önskade effekter, exempelvis att 
höja kvaliteten, förmedla kunskap eller öka kundtillfredsställelsen. [...] 
Många gånger är det möjligt att omsätta nyttan till monetära värden, men 
lika ofta finns andra värden som kan mätas.” (Ottersten & Balic 2004:35)  
 

Eftersom det inte bara är fördelar av rent ekonomisk karaktär som ett affärssystem kan 
generera är det svårare att beräkna vilken vinst som det kan ge upphov till. Det kan i 
många fall vara de vinster som inte mäts som är de viktigaste fördelarna.  
 
Att införa affärssystem är inte alltid en bra lösning för en organisation. Det finns många 
exempel på misslyckade fall, där projekt blivit allvarligt försenade och fördyrade. Nestlé 
började en övergång till SAP under 1997 som skulle ha varit klar tre år senare men som tog 
dubbelt så lång tid. Ledningen insåg inte att det var ett managementprojekt det rörde sig 
om och lät en teknisk grupp ta hand om införandet, utan inblandning från de berörda 
användarna. (Wallström 2004) 
 

”Inga stora programinstallationer handlar om program, utan omvälvande 
förändring. […] När du byter till SAP ändrar du de anställdas sätt att arbeta, 
men även deras trossatser och vad de gjort under många, många år.”  (Jeri 
Dunn, IT-chef för Nestlé USA, citerad i Wallström 2004)  

 
Genom att se projektet som ett tekniskt projekt blev resultatet ett installerat system, men 
utan att se hur detta påverkade organisationens arbete. Den tekniska aspekten är också 
viktig, och att kunna förutsäga vilka effekter förändringarna för med sig. När HP skulle 
införa ett affärssystem var de inte tillräckligt pessimistiska i bedömningen av vilka 
problem som införandet skulle föra med sig. Genom att de som införde systemet inte 
kunde hantera de order som kom in under tiden det nya systemet implementerades, vilket 
gjorde att företaget förlorade över 200 miljoner dollar. (Wallström 2005)  
 
Dessutom är det inte säkert att det uppnås någon förbättring när väl systemet är på plats. 
När affärssystem först började införas på företag fanns det en förhoppning om att de skulle 
lösa en rad problem, men flera misslyckade fall gjorde att en mer försiktig hållning blev 
vanligare. Inom forskningen kring affärssystem har mycket handlat om hur införande ska 
gå till så att de positiva effekter som finns med systemen kan tas till vara och de negativa 
aspekterna undvikas. För att lyckas införa ett affärssystem är det viktigt att följa processen 
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så att systemet passar verksamheten och affärsmålen (se t ex Donovan 2000). De 
förklaringsmodeller som finns för val och införande av affärssystem lägger mycket fokus 
på affärsmål och tar begränsad hänsyn till användares krav. Genom att se på IT som något 
som inte får något värde förrän det blir använt är det svårt att använda dessa modeller. 
Inom människa-datorinteraktionsfältet finns det metoder för hur användares behov kan 
ligga till grund för IT-system och dessa skulle kunna användas även för affärssystem.  

4 Människa-datorinteraktion och systemutveckling 
Människa-datorinteraktion är ett forskningsfält som behandlar hur människor och datorer 
samspelar och hur detta samspel kan förbättras. Bakgrunden till ämnet är att datorer (och 
andra maskiner som ska underlätta mänskligt arbete) sällan är anpassade till de 
förutsättningar som människor har när det gäller ergonomi, kognition och liknande, utan 
utgår från en logik som har andra ursprung. Faktorer som ekonomi, tillgänglighet, slump 
och obetänksamhet kan göra att ett verktyg som ska underlätta arbetet istället i värsta fall 
försvårar det och leder till risker och dålig arbetsmiljö. Genom att använda teorier från 
MDI ska detta undvikas och arbetsverktyg designas så att arbetet underlättas. MDI består 
av huvudområdena användning och användningssammanhang, mänskliga egenskaper, 
dator och utvecklingsprocess (se exempelvis Gulliksen & Göransson, 2002:41). Detta 
ställer krav på mycket kunskap och medför att MDI är ett tvärvetenskapligt område. 
Teorier hämtas från bland annat ingenjörsvetenskap, psykologi, systemvetenskap, 
industridesign och ekonomi. En viktig aspekt av området är design av gränssnitt, men det 
innehåller mer än så. Det går att tillämpa MDI på flera olika sätt, enligt Wallace & 
Andersson (1993) som hantverk, kognitionsvetenskap, som tekniskt tillämpningsområde 
och som ett stöd till systemutvecklingen. Här kommer MDI att användas utifrån det sista 
av dessa områden.  
 
System som utvecklas blir i många fall försenade och dyrare än planerat. En av de 
vanligaste anledningarna till detta är att det uppkommer krav på förändringar sent i 
utvecklingsprocessen, någon som kräver mycket arbete och mycket tid. Dessa förändringar 
beror i de flesta fall på bristande kommunikation mellan utvecklare och användare. Genom 
att ta hänsyn till användarna och deras situation kan dessa saker upptäckas tidigare, vilket 
medför lägre kostnader och tar mindre tid i anspråk. Beställare tar ofta för givet att system 
kommer att passa deras användningssituation och vara lätta att använda, men det är sällan 
som detta uppnås automatiskt.  
 
Målet med arbete baserat på MDI är att skapa datorsystem som är användbara. Begreppet 
användbarhet är något som ofta används för att beskriva system som svarar mot de krav 
som användaren och användningssituationen ställer. Den internationella standarden ISO 
definierar användbarhet som ”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan 
använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang” (ISO 9241-11, 1998). 
 
Denna definition kan ses som en utgångspunkt för diskussionen kring användbarhet och 
olika författare har lite olika syn på hur begreppet ska användas. Det är dock det 
övergripande målet för att använda MDI i systemutvecklingen. Gulliksen & Göransson 
förklarar vad som är målet med användbarhet så här:  

 
”Systemet måste vara effektivt, ändamålsenligt och tillfredställande att 
använda för att det ska kunna utgöra ett stöd för användaren i utförandet av 
dennes arbetsuppgifter. […] I en verklig arbetssituation måste användaren 
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vara koncentrerad på sitt arbete och inte tvingas brottas med system som inte 
är anpassade för arbetsuppgiften” (Gulliksen & Göransson, 2002:56) 
 

Att datorsystemet ska vara ett hjälpmedel och inte ett hinder är centralt, och att det inte ska 
ses som en rakt igenom teknisk fråga utan att även aspekter av annan karaktär tas med. Att 
utveckla datorsystem är ett komplicerat arbete och för att strukturera och underlätta det 
finns en del systemutvecklingsmodeller. Området för MDI som stöd till 
systemutvecklingen innebär att teorierna används i systemutvecklingsprocessen och 
kompletterar kravanalysfasen, med ambition att användarnas behov bättre kommer fram. 
Enligt Gulliksen & Göransson (2002) är detta ett sätt att komplettera nuvarande 
systemutveckling och sätta mer fokus på användarna, vilket ger möjlighet att utveckla 
användbara system. De hävdar vidare att genom att införa moment i en process som redan 
är välkänd bland utvecklarna minskar motståndet mot förändringen. (Gulliksen & 
Göransson, 2002) 
 
En annan syn på hur teorierna ska komma till användning i systemutveckling presenteras 
av Artman & Holmlid, som hävdar att kraven på användningen av MDI ska komma från 
beställaren istället för från utvecklaren. Utvecklaren av systemet har intresse av att leverera 
ett användbart system för att kunna visa på en väl utförd uppgift, men om det inte skulle 
lyckas går det inte att hävda något direkt fel då de kravspecifikationer som används sällan 
ställer krav på användbarhet. Leverantören får en kund som inte är helt nöjd med resultatet, 
men det är ett nederlag som för det mesta inte ger några långtgående konsekvenser. För 
den beställande organisationen blir dock konsekvenserna allvarliga, då ett system som 
köpts in inte är så effektivt eller användbart som det var tänkt. Därför ligger det största 
intresset hos beställaren och det krävs därför en kunskap om MDI på beställarsidan för att 
systemen ska bli användbart. En annan svårighet med användbarhetsarbetet är att det 
kräver många beslut tidigt i processen, och om det är utvecklarens ansvar missas många 
möjligheter att fatta dessa beslut. (Artman & Holmlid) 
 
Att tidigt börja med användbarhetsarbete är något som också påpekas av Markensten & 
Artman (2004). Ofta ses ”tidigt” som när systemutvecklingen börjar, men innan dess kan 
det ha pågått arbete hos beställaren i månader eller år. Under denna tid har mycket redan 
blivit bestämt och det gör det svårt att senare ta de beslut som krävs för att göra systemet 
användbart. Även då beställaren tycker att de lagt tid på att få in användarnas krav så har 
de sällan gjort det utan fokus ligger ofta på en mer abstrakt affärsnivå, istället för att 
undersöka vad människor verkligen gör och behöver (Markensten 2005:22). På detta sätt 
blir analysen innan ett system införs baserad på affärsmål och tekniska mål, men 
Markensten anser att man även behöver ta hänsyn till aktivitetsnivån och 
interaktionsnivån. Aktivitetsnivån handlar om användares aktiviteter och motiv, och 
interaktionsnivån om specifika funktioner och hur dessa designas. (Markensten 2005:29) 
 
Den syn på användbarhetsarbete som presenteras av Gulliksen & Göransson kräver att det 
sker systemutveckling och att det finns möjlighet att införa användarcentrerade processer 
där. I Vägverkets fall skulle det inte handla om nyutveckling utan om att köpa in ett 
standardsystem, vilket gör att det är svårt att tillämpa den synen på användbarhet. Systemet 
är i så fall redan utvecklat och ska bara anpassas till organisationen, eller organisationen 
till systemet. Att det finns så få möjligheter att påverka utvecklingen gör att det är svårt att 
få in ett användarcentrerat synsätt. För Vägverket handlar det om att utvärdera och välja en 
lösning som passar verksamheten på bästa sätt och att sedan anpassa den, vilket gör att 
användbarhetsarbetet ligger på beställarens sida. Det går dock inte att rakt av tillämpa 
Artman & Holmlids teorier om beställarkompetens eftersom även de kräver att det sker 
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utveckling. Jag kommer dock att utgå från dessa för att anlägga ett 
användbarhetsperspektiv.  

4.1 Förändringsprocessen enligt Markenstens modell 

I systemutvecklingen är det sällan som användares behov kommer fram, utan fokus 
hamnar på affärsmål och tekniska förutsättningar, menar Markensten (2005). Det är inte 
tillräckligt att bara undersöka dessa nivåer, för det medför risker för att systemet inte 
kommer att vara användbart. Markensten menar att det ofta finns ett glapp som inte tas 
med i behovsanalyserna och att det är detta som måste hanteras för att göra systemet 
användbart.   
 

 

Figur 7. Markenstens modell för gapet mellan olika nivåer i systemutvecklingen 
(Markensten 2005). 

Ofta tas aktivitetsnivån och interaktionsnivån för givna och analyseras inte, i alla fall inte 
med utvecklade MDI-metoder. Resultatet blir då ofta försenade projekt och oförutsedda 
kostnader. Aktivitetsnivån och interaktionsnivån bildar det Markensten kallar ”the gap” (se 
Figur 7). 
 
Köparen bör dela in systemutvecklingsprocessen i två faser, en för att bestämma vad som 
ska köpas och en för utvecklingen. Köparen bör själv ställa upp krav på systemet och inte 
lämna detta till leverantören. Kraven ska baseras både på affärskrav och 
användbarhetskrav och ska inte vara en definitivt satt specifikation, utan den ska ha 
utrymme för förändring då det kommer att ske under processens gång. Utgångspunkten för 
arbetet ska vara vilka krav användarna ställer på produkten, och inte vilka krav tekniken 
ställer. För att hantera detta presenterar Markensten en modell för hur processen ska gå till 
(se Figur 8). I modellen finns det affärsmål och tekniska begränsningar, men det är 
aktiviteterna i glappet som är i fokus.  
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Figur 8. Process för utveckling av användbart system (Markensten 2005). 

Det första steget är att ta reda på användbarhetsmål och affärsmål och integrera dessa till 
en övergripande specifikation som förklarar vad systemet ska göra. Genom att ha tillgång 
till MDI-kompetens finns möjlighet att arbeta med etablerade metoder som personas, 
scenarios och conceptual design, vilket förbättrar möjligheten att kommunicera 
användarbehoven. Nästa steg är att utforma en bild av hur systemet ska fungera för att 
både användbarhetsmål och affärsmål ska uppnås. Arbetet resulterar i en skriftlig rapport 
och en prototyp. Köparen bör ha tillgång till professionell MDI-kompetens för att kunna 
utföra detta på ett bra sätt.  
 
Markenstens modell är utvecklad för utveckling av nya IT-system och inte direkt för inköp 
av system. Då affärssystem ligger mellan inköp och utveckling av system anser jag att 
modellen i alla fall kan användas som utgångspunkt för ett användbarhetsperspektiv inom 
affärssysteminköp och som när jag sökt efter passande modeller anser jag att det här är den 
som fungerar bäst. Enligt min bedömning saknas det modeller för att arbeta med 
användbarhet för redan färdiga produkter. Den forskning som har gjorts inom det 
ekonomiska området kring affärssystem behandlar till stor del Markenstens affärsnivå. 
Även om ett användarperspektiv ofta saknas kan den komplettera MDI-forskningen som 
inte explicit behandlar affärssystem. Utgångspunkten är att ett system ska köpas in och 
införas i organisationen med så få anpassningar som möjligt, vilket sätter fokus på valet av 
system istället för utveckling av det, som är det MDI-metoderna behandlar.  

4.2 Att välja rätt affärssystem 

Det är inte bara i utveckling av system som det är viktigt att veta vad som ska beställas 
utan också när en organisation köper ett standardsystem. Affärssystem är stora och 
komplicerade system vilket gör att det inte är så lätt att veta vilket som passar bäst. Att 
införa affärssystem är olika komplicerat beroende på vad som ska förändras. Om en 
organisation bara ska göra en uppgradering av sitt nuvarande system och är nöjda med den 
existerande lösningen underlättas processen genom att välja samma leverantör (das Neves 
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et al. 2003:46). Genom att sätta en målsättning för vad systemet ska göra går det att 
uppskatta hur komplicerat arbete förändringen innebär. Faktorer som påverkar hur 
komplext införandet blir är t ex organisations storlek och vilken typ av förändring som ska 
göras. Det är viktigt att se om det huvudsakligen rör sig om ett teknikprojekt, att det är 
gammal IT som måste förnyas, eller ett om systemet också ska föra med sig affärsmässiga 
förändringar (Åtta steg för att införa nya affärssystem 2005:4). 
 
Genom att se till att köpa in ett affärssystem som passar med organisationens affärslogik 
underlättas möjligheterna för att få det att fungera. Att göra förändringar i systemet är en 
komplicerad och dyr process, så att lägga ner tid och pengar på att välja rätt lösning från 
början är ofta det bästa. Eftersom affärssystemet har sin egen affärslogik och arbetar efter 
vissa best practices är det viktigt att förstå vilken påverkan systemet kommer att ha på 
verksamheten. Systemets logik kan hamna i konflikt med det etablerade arbetssättet vilket 
kan innebära höga implementeringskostnader och risk för att det uppstår så svåra problem 
att implementeringen måste avbrytas. Det är därför viktigt att se affärssystemet som en 
fråga om organisationen och dess strategi och inte bara en fråga för IT-avdelningen. 
(Davenport 1998:123)  
 
Att införa affärssystem är en komplicerad process och utmaningarna går enligt Sandoe et 
al. (2001) att sammanfatta i breda områden gällande personal, process och teknologi. Av 
dessa hävdar Sandoe et al. (2001) att det är svårigheterna som rör personalen som är de 
svåraste. Särskilt det som benämns change management, att implementera förändringen i 
organisationen och få personalen att arbeta som det är tänkt, är svårt att handskas med, och 
kritiskt för ett lyckat system. Andra problem kan vara att förstå organisationsprocesserna 
korrekt och att anpassa dem efter systemet (processproblem) eller bristande funktionalitet 
och uppgraderingssvårigheter (tekniska problem). (Sandoe et al. 2001:40-42)  
 
Att det är svårigheterna med att få personalen att anpassa sig till det nya arbetssättet som 
systemförändringen för med sig som är det största problemet med affärssystem visar på att 
det krävs mer fokus på användbarhet i processen. Systemen är ofta tekniskt avancerade och 
effektiva, men om de inte kan användas uppstår ingen nytta. När man implementerar ett 
standardsystem gör man sällan den nödvändiga analysen av hur systemet kommer att 
påverka arbetssättet och vad som behöver anpassas. (Ottersten & Balic 2004:15)  
 
Det finns många affärssystemalternativ på marknaden, och för att välja rätt är det viktigt att 
veta vad man efterfrågar. En checklista för vad som är intressant att undersöka presenteras 
av das Neves et al (2003), se Figur 9. Listan innehåller mycket begränsad fokusering på 
användare och användbarhetssituation, men för att undersöka affärskrav och tekniska krav 
kan den vara användbar.   
 
1.0 Vendor (and stakeholders) evaluation 

1.1 Number of installations performed by vendor locally 
1.2 Market rating, market share, reputation, strength and sustainability of vendors 
1.3 Generic demonstration by vendor of previous ERP implementations 
1.4 Local representation and support (software and consultant) 
1.5 Total cost of ownership of ERP system (software, hardware, training etc.) 
1.6 Speed and case of ERP implementation from conception to completion of project 
1.7 Availability of live site visits that are equivalent in complexity and scope 
1.8 Independent consultats (specialisation and bias) 
1.9 Composition of selection committee including Champion and Motivator 
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2.0 Functionality of proposed ERP system 

2.1 Proportion of functional requirements to run business 
2.2 Fit to present and/or desired organisation culture (consultation all stakeholders) 
2.3 Fit to business strategy and ability to gain competitive advantage 
2.4 Range of modules that can be added as the business requirement change 
2.5 Increased transparency and information flows with respect to targets and goals 
3.0 Technical aspects of proposed ERP system 

3.1 Technical requirement and degree of redundancy of legacy system 
3.2 Adaptability and flexibility with respect to any remaining legacy system 
3.3 Robustness of software and ease/cost of maintenance 
3.4 Customisation potential of system to meet requirements, present and future 
3.5 User friendliness of system 
3.6 Future Upgrade potential of system 

Figur 9. Checklista för val av affärssystem (das Neves et al. 2003:47) 

Enligt denna modell finns det tre huvudsakliga områden att undersöka när ett system ska 
utvärderas: leverantören, systemets funktionalitet och de tekniska aspekterna. Att införa ett 
affärssystem är något som kräver att leverantören är en stabil aktör så att det finns 
möjligheter till fortsatt support och uppgradering av systemet. Om systemet skulle sluta att 
finnas på marknaden skulle det innebära stora problem för de organisationer som redan har 
systemet, förändring pågår ständigt och om systemet gör det svårt att genomföra 
förändringar blir det ett hinder istället för en fördel. Köparen blir beroende av leverantören 
och leverantören måste därför väljas med omsorg. Då det är förändringen av system och 
verksamhet som är det mest komplicerade med affärssystem underlättar det om systemet 
inte skiljer sig så mycket från hur verksamheten fungerar sedan tidigare. Att minimera 
tekniska förändringar kan också vara en faktor att ha i åtanke.  

4.3 Anpassningar 

Affärssystem bygger på erfarenheter och anpassningar från organisationer som tidigare 
använt systemen. Det innebär att det i systemen finns en hel del (förhoppningsvis) goda 
exempel på hur olika verksamhet ska skötas i form av rutiner och informationsflöden. Det 
är mycket sällan som affärssystemet har exakt samma logik som den implementerande 
organisationen, oavsett hur väl valt det är. Det gör att det i införandeprocessen uppkommer 
valet mellan att anpassa systemet efter verksamheten eller att anpassa verksamheten efter 
systemet, och hur det ska göras råder det delade meningar om.  
 
Både en organisations verksamhet och ett affärssystem är komplicerade och omfattande 
saker, vilket gör att anpassning är en stor utmaning oavsett vilken man väljer. För att 
minimera mängden anpassningar som måste göras är det viktigt att börja göra en ordentlig 
genomgång av verksamheten och att utvärdera affärssystemsalternativen för att kunna 
välja en lösning som redan från början passar bra. När man kommit fram till ett system 
som passar verksamheten tillräckligt bra måste man besluta hur man ska göra med det som 
inte passar. Antingen kan man välja att inte göra något åt det, att fortsätta som man gjort 
tidigare med de bitar som inte passar in i systemet. Annars kan man antingen anpassa 
verksamheten så att den passar in i den logik som systemet har, eller så kan man välja att 
anpassa datorsystemet efter hur man arbetar idag.   
 
Här finns det en motsättning i de teoretiska utgångspunkter som jag valt. Inom MDI finns 
det inte så mycket forskning som rör just affärssystem, men den generella inställningen till 
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systemutveckling är att ett system ska utgå från dem som använder det. En av 
grundtankarna till det är att för ett system ska kunna ses som effektivt måste det användas, 
vilket innebär att ett system inte skapar något värde för en organisation förrän det används. 
Därför måste ett system baseras på den situation det kommer att användas i, och en djup 
kunskap om detta är nödvändigt för systemutvecklingen som därför inte kan baseras enbart 
på affärsmål och ekonomiska kalkyler. Den forskning som mer explicit avhandlar 
införande av affärssystem ligger inom företagsekonomiska organisationsteorier och change 
management. Här framhålls det att för att på ett lyckat sätt införa ett affärssystem ska man 
göra så få förändringar av systemet som möjligt och hålla sig till den logik som systemet 
erbjuder. 
 
En grundläggande skillnad mellan de olika ansatserna är deras sätt att beräkna 
organisationens nytta. De ekonomiska modellerna tittar mycket på vilken kostnad 
införandet för med sig, och MDI-teorierna bygger sitt resonemang på framtida 
effektivitetsvinster. Ingen av dessa beräkningsmodeller är lätt att applicera och genom att 
de är så pass komplicerade och till viss del hypotetiska är det svårt att avgöra vilken som är 
mest rätt. 

 
”Vid val av system är det viktigt att önskelistan på funktionalitet till så stor 
grad som möjligt finns i systemets grundutförande. Önskelistans resterande 
punkter, som ligger utanför standard, är viktiga att ställa i relation till den 
kostnad, den tid och det besvär som anpassningarna innebär. En 
konsekvensanalys säger förmodligen att anpassningarna inte är ekonomiskt 
försvarbara och att det inte kommer att generera någon affärsnytta. Det kan 
givetvis finnas andra parametrar än ekonomiska som företaget väger in och 
som talar för att en anpassning är försvarbar.” (Hedenstierna Montén 

2003:111, min kursivering)  
 

Eftersom införande av affärssystem är en komplicerad process där det finns en marknad 
finns det också många lösningar på hur införandet ska gå till. Många 
affärssystemleverantörer har sin egen metod och även fristående konsultbolag har metoder 
för att införa olika system.  
 
Traditionellt sett delar man in processen för att skapa eller införa ett system i två delar, en 
del för verksamhetsutveckling och en del för systemutveckling. Den första processen 
handlar om att kartlägga hur verksamheten fungerar och vilka förbättringsmöjligheter som 
finns, att sätta upp affärsmål och från detta ges underlag till systemutvecklingsprocessen. 
Många modeller för systemutveckling förutsätter därför att organisationens problem redan 
är kända och koncentrerar sig på hur affärssystemet ska lösa dessa problem. I det läget är 
det i princip redan beslutat att organisationens problem kan lösas av ett affärssystem, men 
om verksamhetsutvecklingsprocessen inte är så noggrant utförd är det inte säkert.  

4.4 Kundens och leverantörens roller 

För att ett affärssystemsprojekt ska vara lyckosamt är det viktigt att både kunden och 
leverantören är beredda att lägga ner tid i projektet. Ett klassiskt fel är att kunden ser 
förändringen som ett IT-projekt och därför lägger ansvaret på IT-avdelningen, när det 
egentligen har mer att göra med organisatoriskt förändringsarbete än IT. Eftersom 
leverantören i allmänhet är expert på IT-lösningar, men inte på organisationens arbetssätt, 
måste kunden prioritera projektet.  
 

”Att lägga minst hälften så mycket eget arbete som man förväntar sig att 
leverantören ska lägga, och lägga huvudparten av detta arbete tidigt. Att göra 
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tydliga gränsobjekt för olika aktörer, det kan vara personas [...] och det kan 
handla om att skapa prototyper och utvärdera dem innan leverantören 
överhuvudtaget är vald. […] Jag kan inte se att man kan komma undan det, 
och egentligen kan jag inte se att man skulle vilja komma ifrån det, för det är 
det enda sättet att behålla kontrollen över systemutvecklingen är att ha en 
riktigt klar bild över vart man vill nå.” (Artman 2006) 

 
Även bland IT-konsulterna är detta något som uppmärksammats:  

 
”Alla verksamhetsprojekt utan undantag är för snålt tilltagna avseende tid 
för den egna personalen. En tumregel är att kunden alltid bör räkna med att 
lägga ned två till fyra gånger mer tid än leverantören” (Jonas Andersson, J 
Andersson IT-konsult, citerad i Ericson 2006) 
 
”Kunden är nästan alltid för optimistisk när man uppskattar hur mycket tid 
som projektet ska ta i anspråk. Därmed räknar man oftast med att projektet 
ska gå snabbare att genomföra än vad det i verkligheten visar sig göra.”  
(Olav Björk, Grandezza, citerad i Ericson 2006) 
 

Att som kund lämna över för mycket ansvar till leverantören och inte själv vara beredd att 
lägga ner så mycket tid medför stora risker. En beställare bör vara en aktiv i processen och 
vara medveten om att leverantören inte har expertkunskaper gällande den egna 
organisationen. 

5 En möjlighet med Agresso 
Om Vägverket ska genomföra en systemförändring och implementera ett affärssystem är 
Agresso särskilt intressant av flera anledningar. Redan i dagsläget används systemet för 
ekonomi och redovisning vilket gör att det kan uppstå stordriftsfördelar om fler moduler 
införs. Systemet har en stark ställning inom offentlig sektor och bör därför ha god vana att 
arbeta med myndigheter.  
 
Tidigare har Ekonomistyrningsverket haft en multilicens som gjort det möjligt att avropa 
Agresso som ekonomiadministrativt system, vilket gjort att det är många myndigheter som 
använder systemet. Sedan 2004 har det samarbetet avslutats och nu krävs det en 
upphandling för att köpa in systemet. Det kan dock vara möjligt att köpa in tilläggstjänster 
utan upphandling, men det är reglerat genom lagen om offentlig upphandling. 
(Ekonomistyrningsverket 2006)  
 
Det sker redan vissa förändringar som påverkar Vägverkets val av lösning. På 
upphandlingssidan undersöks om det går att koppla på en orderfunktion för att kunna följa 
en order från början till slut. Den utvecklingen kommer antagligen att hamna inom ramen 
för Agresso, som tidigare drivits som ett ekonomisystem men som med den förändringen 
skulle gå mot att vara ett affärssystem. Även när det gäller avtal finns det tankar om att 
koppla samman avtalsdatabasen med ekonomisystemet. (Erixon 2006) 
 
Det är inte intressant som det ser ut idag att byta ut personalhanteringssystemet, så ett 
affärssystem på Vägverket kommer inte att vara ett HR-system. Däremot kan delar för 
logistik, projekt och kanske upphandling vara intressanta.  
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5.1 Agressos innehåll 

Agresso består som så många andra affärssystem av separata moduler. Det är ett vanligt 
system inom offentlig sektor och har många kommuner och myndigheter som kunder och 
bör därför ha bra branschkännedom. 
 
WEB services 

WEB portal 
WEB Business Services 
WEB Project 
WEB Project Manager Tools 
WEB Human Resources 
Agresso eCommerce services 
 
Ekonomi 

Huvudbok 
Leverantörsreskontra 
Kundreskontra 
Elektronisk fakturahantering 
Fakturering 
Budget 
Likvid/balans/investeringsbudget 
 
Lön/Personal 

Lön 
Personal  
Kompetens 
Reseräkningar 
Resursplanering 

Projekt 

Tid/Projekt 
Fakturering 
 
Logistik 

Inköpsadministration 
Lageradministration 
Fakturering 
Kommunalfakturering 
Serviceorder 
Serviceavtal 
 
Informationsverktyg 

Saldotabeller + grafik 
Analyzer 
Browser 
Excelerator 
WebInfo 
IntellAgent 
 

Figur 10. De moduler som finns i Agresso och de som inte är intressanta för Vägverket. 
(VISIT – En marknadstidning från Agresso, Maj 2006) 

 

WEB services är en webbportal för affärssystemet för att öka dess tillgänglighet och 
möjligheter för e-handel (Agresso 2006). Detta är inte något som är direkt intressant för 
Vägverket som det ser ut idag. Eftersom affärssystemet inte skulle innehålla HR blir inte 
heller Lön/Personal-modulerna intressanta. Som visas i Figur 10 återstår då modulerna för 
Ekonomi, Projekt, Logistik och Informationsverktyg att undersöka. 
 
Ekonomimodulerna finns redan implementerade, i alla fall de för huvudbok, leverantör, 
kund och anläggning. (Kjellin 2007)  
 
Inom området Projekt finns det bara två moduler: Tid/Projekt och Fakturering. Det ingår 
hantering av både interna och externa projekt av olika storlekar och innehåller verktyg för 
tidsregistrering, projektkalkylering och planering, budgetering och fakturering. (Agresso 
2006) 
 
Inom Logistikområdet är Inköpsadministration en modul för att automatisera 
inköpsprocessen och som ger översikt över olika inköpsalternativ samt möjlighet att 
samordna organisationens inköp. Serviceorder och serviceavtal används för att integrera 
logistikmodulerna med tid/projektmodulen (Agresso 2006). Lageradministration är inte 
någon viktigt del eftersom lager inte finns på det sättet på Vägverket.  
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Inom informationsverktyg finns saldotabeller genom vilket det går att plocka ut 
information från Agresso och undersöka valda delmängder av systemets data. Även 
browser och analyzer används för att åskådliggöra systemets data, de ger användaren 
möjlighet att ställa frågor och visa upp färsk analytisk information. WebInfo samverkar 
med alla delsystem i Agresso och används för att via internet visa analyser av ekonomisk 
information. IntellAgent ger systemet möjlighet att kommunicera med hjälp av e-post, 
SMS eller genom placering i uppgiftslistor (Agresso 2006). Idag finns redan Excelerator 
implementerat på Vägverket. 
 
De delar som finns inom Agresso innehåller en modul för elektronisk fakturahantering, och 
i Vägverket finns idag ett eget system, CDI. Projektmodulen innehåller sannolikt liknande 
funktioner som PLS och om det också innehåller möjligheten att rita projektplaner kan det 
kanske också ersätta MS Project. Det är möjligt att CPUS skulle kunna ersättas med något 
av informationsverktygen i Agresso och eventuellt rapportgeneratorn också. VERA 
innehåller liknande delar som det som finns i ekonomimodulerna.  

5.2 Agressos införandemetoder 

Agresso använder sig av en införandemetod som de kallar Agresso Implementation 
Methodology (AIM). Metoden bygger på erfarenheter från tidigare kunder och ska stödja 
att erfarenheter förs vidare till nya kunder. Det framhålls att kunskapsöverföringen mellan 
kund och konsult är viktig och att kunden ska få så stor kunskap att det mesta 
implementeringsarbetet kan utföras av denne. Metoden innehåller nio steg: 
 
1. Initiering, projektledning och administration 
2. Teknisk installation 
3. Utbildning 
4. Analys & Design 
5. Anpassningar 
6. Agresso-lösning/Set up 
7. Validering/Kvalitetssäkring 
8. Produktionsstart 
9. Projektavslut   
 
Om dessa metoder underlättar ett användbarhetsarbete är svårt att avgöra utan en närmare 
analys. För ett vidare arbete bör metoden undersökas noggrannare.  

6 Vägverkets fortsatta arbete 
Utgångspunken för mitt arbete har varit att undersöka om det vore en bra lösning för 
Vägverket att införa en integrerad affärssystemslösning och hur den i så fall skulle se ut. 
Ett affärssystem kan ge en hel del fördelar till en organisation men är också förenat med 
risker, så att införa ett är inte någon garanterad framgång. För att ett affärssystem ska ge de 
vinster som den införande organisationen hoppas på är det centralt att ha klara mål med 
förändringen och att lägga ner resurser på förarbetet.  
 
Enligt Markenstens modell ska den köpande organisationen med utgångspunkt i sina 
affärsmål undersöka hur systemet ska passa in i verksamheten genom att studera hur 
systemet ska användas. I Vägverkets fall är det, som jag ser det, för tidigt att gå vidare med 
detta än så länge utan det krävs fortfarande mer arbete på affärsmålsnivån. Enligt den 
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undersökning jag har gjort finns det fyra huvudanledningar till att införa affärssystem på 
Vägverket, vilka är: 

• Integration mellan ekonomisk och verksamhetsmässig information 
• Standardisering av rapportering 
• Förbättrade mått för prestationer på olika organisatoriska nivåer 
• Tätare rapportering av styrinformation 

Ett IT-system skulle kunna hjälpa till med lösningen av dessa problem, men det är 
egentligen inte ett IT-problem som det handlar om. Jag hävdar att dessa problem 
huvudsakligen handlar om rutiner och verksamhetsstyrning. En genomgång av de olika 
målen ger en tydligare bild.  

6.1 Integration mellan ekonomisk och verksamhetsmässig 
information 

Att inte ha sin information sammankopplad är inget problem i sig, om det inte ger upphov 
till några problem. Sammanlänkningen har inget värde i sig, utan det handlar om hur den 
används. Om det skulle finnas en önskan att göra saker som idag inte kan göras på grund 
av brister i informationsflödet uppstår det problem. På Vägverket är det möjligheten att 
följa det ekonomiska resultatet av olika verksamheter, att koppla samman insats och 
kostnad, som är problemet. Här är integrationen mellan den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga informationen det övergripande målet som organisationen vill uppnå 
och de andra målen kopplas till detta.  

6.2 Standardisering av rapportering 

En av de stora anledningarna till problemet med sammanlänkningen mellan ekonomisk och 
verksamhetsmässig information är att rapporteringen sker på olika sätt och därför inte blir 
möjlig att följa på en högre nivå. För att det ska bli möjligt krävs en standardisering av 
rapporteringen, att samma typ av information rapporteras på samma sätt. Även att införa en 
gemensam begreppsapparat skulle förbättra förutsättningarna.  

6.3 Förbättrade mått för prestationer på olika organisatoriska 
nivåer 

I organisationen går det inte att följa de nyckeltal som upplevs som intressanta. Det beror 
delvis på att informationen inte är tillgänglig, men också på att det inte är klarlagt vilka 
som är de intressanta nyckeltalen.  

6.4 Tätare rapportering av styrinformation 

Att oftare få tillgång till information att basera styrningen på skulle vara önskvärt och för 
att det skulle vara möjligt skulle mängden manuellt arbete behöva minska. Idag krävs det 
en stor mängd arbete för att ta fram olika rapporter.  

6.5 Definiera affärsmålsnivån 

För att Markenstens modell ska kunna användas måste det finnas affärsmål som sätter 
begränsningar. Genom min problemformulering har jag påbörjat arbetet med att ta fram 
dessa mål, men för att komma vidare måste de specificeras. Nyckeltalen måste bestämmas, 
likaså systemets omfattning, innan dess går det inte att se hur aktivitetsnivån och 
interaktionsnivån påverkas.  Detta arbete har inte nödvändigtvis något att göra med 
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införandet av ett affärssystem. En förändring av systemstödet skulle kunna göra att 
informationen blev tydligare, men det skulle också kunna göras på andra sätt. Problemet 
ligget till stor del i att de som rapporterar gör det på olika sätt, något som verkar bero på 
oklara rutiner. Ett affärssystem skulle kunna likrikta arbetssättet, men det skulle också 
kunna göras genom att tydligare informera om hur informationen ska rapporteras i de 
befintliga systemen. Idag rapporteras samma information på olika sätt genom VERA och 
PLS på grund av att olika personer arbetar på olika sätt. Införandet av ett affärssystem 
skulle kunna ta bort möjligheterna att rapportera på olika sätt och därmed likrikta 
rapporteringen och öka möjligheten att följa informationen.  
 
Införandet av ett affärssystem skulle dock omfatta samma arbete, för att utforma eller 
införa systemet skulle fortfarande en översikt över nuläget krävas. I den skulle det behöva 
kartläggas hur personal arbetar med rapporteringen för att systemet skulle passa 
verksamheten. När denna översikt är genomförd är det möjligt att det skulle gå att 
standardisera rapporteringen med de befintliga systemen, och att det därmed inte skulle 
vara nödvändigt att införa ett affärssystem av den anledningen.  
 
När det gäller organisationens nyckeltal gäller samma problematik. I processen att införa 
ett affärssystem skulle det krävas en översyn över vilka som finns idag och vilka som 
skulle behöva följas. När dessa är kartlagda är det möjligt att de genom en standardisering 
av rapporteringen skulle kunna tas fram utan att ett affärssystem skulle behövas.  

6.6 Ett utbyggt ekonomisystem? 

I Vägverkets fall är det inte ett affärssystem enligt den definition som Magnusson & 
Olsson (2005) ger som efterfrågas, då den omfattning som systemet skulle ha inte är 
verksamhetsövergripande. Enligt ledningen är det inte aktuellt att byta ut vare sig det 
existerande ekonomisystemet eller personalsystemet och att i det läget införa ett nytt 
kommersiellt affärssystem vore svårt och skulle inte heller bli ett affärssystem enligt 
definitionen. Det som finns att göra är att utveckla ett system som skulle sammanbinda och 
presentera den existerande informationen, eller bygga ut ekonomisystemet Agresso så att 
det skulle innefatta funktionalitet som idag finns i andra system. Vilket av dessa alternativ 
som är det bästa är svårt att säga i dagsläget, det kräver en tydligare genomgång av vilka 
mål som ska uppnås och vilken information som idag finns tillgänglig i systemen. Genom 
att göra en översyn av rutinerna skulle det kanske gå att få tillräcklig standardisering för att 
behålla den existerande strukturen.  
 
Även om det skulle kunna vara möjligt att behålla den nuvarande systemparken tror jag att 
det finns fördelar med att byta ut den. Tillgång till samlad erfarenhet från andra aktörer, 
stabilitet gällande uppdateringar och stordriftsfördelar gör en utbyggnad av Agresso till att 
omfatta mer funktionalitet än idag till en attraktiv lösning. Detta gäller under 
förutsättningen att bytet till att använda Agresso i större skala skulle gå att genomföra på 
ett smidigt sätt och att hänsyn tas till det existerande arbetssättet.  

6.7 Introducerande utvärdering av Agresso 

Hur en lösning med ett utbyggt Agresso skulle se ut skulle bero av hur affärsmålen sattes 
och vilken omfattning som skulle behövas. Jag väljer ändå att göra en översiktlig 
utvärdering av systemet.  
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Att gå vidare med att införa ett affärssystem skulle kunna innebära en förbättring av 
informationssituationen. Fördelarna skulle uppkomma inom standardisering av begrepp 
och rapportering och även genom förbättrad integrering med det existerande systemet. Då 
Agresso kommer att vara kvar som ekonomisystem är det något som talar för att införa 
även andra moduler av systemet för att därmed kunna dra nytta av skalfördelarna. För att 
utvärdera hur en Agressolösning skulle kunna fungera använder jag das Neves et als 
modell (se Figur 11).  
 
1.0 Vendor (and stakeholders) evaluation 

1.1 Number of installations performed by vendor locally 
1.2 Market rating, market share, reputation, strength and sustainability of vendors 
1.3 Generic demonstration by vendor of previous ERP implementations 
1.4 Local representation and support (software and consultant) 
1.5 Total cost of ownership of ERP system (software, hardware, training etc.) 
1.6 Speed and case of ERP implementation from conception to completion of project 
1.7 Availability of live site visits that are equivalent in complexity and scope 
1.8 Independent consultats (specialisation and bias) 
1.9 Composition of selection committee including Champion and Motivator 
2.0 Functionality of proposed ERP system 

2.1 Proportion of functional requirements to run business 
2.2 Fit to present and/or desired organisation culture (consultation all stakeholders) 
2.3 Fit to business strategy and ability to gain competitive advantage 
2.4 Range of modules that can be added as the business requirement change 
2.5 Increased transparency and information flows with respect to targets and goals 
3.0 Technical aspects of proposed ERP system 

3.1 Technical requirement and degree of redundancy of legacy system 
3.2 Adaptability and flexibility with respect to any remaining legacy system 
3.3 Robustness of software and ease/cost of maintenance 
3.4 Customisation potential of system to meet requirements, present and future 
3.5 User friendliness of system 
3.6 Future Upgrade potential of system 

Figur 11. Checklista för val av affärssystem. (das Neves et al 2003:47) 

I utvärderingen av leverantören (1.0-1.9 i modellen) finns incitament för att välja Agresso 
på grund av den dominans de har i den offentliga sektorn. Den lokala förankringen finns 
genom att Vägverket redan har ekonomimodulerna. Den bakgrund Agresso har som det 
system som ESV haft upphandlat har gjort att det har en stark ställning inom offentlig 
sektor och därför förmodas ha den bästa kännedomen om branschen. Som ekonomisystem 
använder runt 90 % av myndigheterna Agresso, men som affärssystemslösning är det inte 
lika utbrett (Lindestam Öktem 2007). Andra myndigheter har upplevt det som problem att 
få fram konsulter som kan Agresso och att kvaliteten på supporttjänsterna har minskat 
(Agresso-rådet 060614). ESV anser att det är en fördel om myndigheter som har 
ekonomisystemet använder även andra delar då det inte påverkar kostnad för 
systemintegration och drift nämnvärt (Lindestam Öktem 2007). Det är dock svårt att se hur 
stor kostnad ett systembyte skulle innebära för Vägverket, men på sikt bör det vara en 
besparing. Implementationsprocessen och grupper (1.6-1.9) är viktigt att utreda men svårt 
att ställning till innan en grupp är utsedd och uppdraget är tydligare.  
 
När det gäller systemets funktionalitet (2.0-2.5) krävs det en noggrann undersökning. Det 
finns anledning att anta att Agresso är den leverantör som skulle vara bäst då det redan 
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finns moduler implementerade och de har en stark ställning på marknaden. Det behöver 
dock inte innebära att deras system är det som bäst passar det arbetssätt som är etablerat på 
Vägverket. Som tidigare påpekats är det viktigt att minimera systemets anpassningar 
genom att välja en lösning som passar väl med det existerande arbetssättet. Det minskar 
både kostnader för att anpassa systemet, mängden förändringsarbete och gör det säkrare 
vid uppgraderingar. Dessa aspekter måste också tas med i en utvärdering innan en 
leverantör väljs genom att organisationen tar ett helhetsgrepp på systemfrågorna och tar 
reda på hur informationssystemen kan fungera tillsammans med den övergripande 
strategin.  
 
De tekniska aspekterna (3.0-3.6) beror på hur många moduler som ska införas och vilka av 
dagens system som påverkas. Som det verkar är det huvudsakligen PLS och VERA som 
kan komma att påverkas och hur deras kopplingar till andra system ser ut måste då göras 
klart. Det som kallas ”user friendliness of system” (3.5) är en faktor som är kritisk för att 
systemet ska fungera och som inte får tillräckligt stor tyngd i den här modellen.   

6.8 Att gå vidare med en Agressolösning 

Ett fortsatt arbete med att utarbeta Agresso till att bli mer av ett affärssystem skulle baseras 
på en förstudie där affärsmålen skulle förtydligas och rutinerna ses över. Med en sådan 
undersökning som grund skulle det vara möjligt att fortsätta införandet. Hur detta ska ske 
på ett sätt som tar hänsyn till arbetssätt och mänskliga faktorer kan förklaras med 
Markenstens modell.  
 

 

Figur 12. Markenstens modell för gapet mellan olika nivåer i systemutvecklingen 
(Markensten 2005). 

När affärsmålen är klarlagda bör aktivitetsnivån och interaktionsnivån undersökas (se 
Figur 12). För att göra det på ett effektivt sätt behöver metoder från MDI användas. Genom 
att arbeta på ett iterativt sätt och använda personas och prototyper (se Figur 13) kan 
kravställningen bli mer konkret. Den stora utmaningen i ett systembyte skulle vara att 
införa ett system som passar med de olika arbetssätt som finns i olika delar av 
organisationen och det är därför viktigt att undersöka vad Vägverket behöver. Genom att 
göra en kravställning som bottnar i Vägverkets behov och inte i vad Agresso erbjuder är 
det möjligt att se hur väl Agressos standardiserade lösning passar organisationen.  
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Figur 13. Process för utveckling av användbart system (Markensten 2005). 

När Vägverkets önskemål är kartlagda är det läge att undersöka hur väl bilden av system 
som efterfrågas stämmer med den lösning som erbjuds. Om det visar sig att det inte skiljer 
sig allt för mycket mellan de olika är det en bra lösning att införa systemet, men om det 
visar sig vara stora skillnader kan det vara värt att undersöka hur en lösning skulle kunna 
nås på annat sätt. Om rutinöversikten resulterat i en tydligare struktur kanske det kan 
fungera med ett presentationssystem liknande ”mål och mått”. Att anpassa standardsystem 
är en svår och dyr process, så om det krävs stora anpassningar är det inte säkert att Agresso 
är en bra lösning. Samtidigt är det värt att ha i åtanke att det finns flera lösningar på samma 
problem och att de förslag som finns i systemet kan vara lika bra som de som förstudien 
föreslår. Att utvärdera systemet med användare som har erfarenhet av arbetssituationen blir 
ett viktigt inslag.  

6.9 Rekommendationer 

Vägverket skulle ha mycket att vinna på att göra en förstudie för införandet av ett 
affärssystem, oavsett om systemet sedan införs eller inte. Att se över och standardisera 
rapportering och rutiner samt att gå igenom vilka nyckeltal som organisationen ska följa på 
olika nivåer skulle ge en bra bas för ett fortsatt arbete. Genom en sådan studie skulle det 
klarna vilken information som saknas och om det är möjligt att få fram den med 
existerande system eller om nya måste till.  
 
Vägverket kan vinna mycket på att införa en affärssystemslösning, framförallt när det 
gäller informationssynlighet och systemunderhållskostnader. Att informationen blir 
tydligare och lättare att överblicka kan ge vinster i form av ökad effektivitet. För att dessa 
vinster ska kunna uppnås krävs att Vägverket är aktiva i systemanskaffningen. Idag är 
personalen vana vid de system som finns och deras synpunkter är viktiga att ta med i 
processen, annars riskerar systembytet att föra med sig försämrade arbetsförhållanden som 
kan sänka effektiviteten. För att systemet ska bli lyckat krävs att Vägverket lägger ner 
mycket arbete och inte bara lämnar över ansvaret till leverantören. En noggrann analys av 
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olika möjliga lösningar är viktig och att en lösning väljs som bygger på fungerande best-
practices men som inte kräver så stor anpassning. Vägverket bör vara öppet för 
förändringar av arbetsmoment och informationsflöden, men också medvetna om att det är 
de själva som har expertisen om sitt arbete. Att ha med användare som är medvetna om hur 
arbetet brukar utföras kan vara ett sätt för att ha med detta.  
 
Agresso är det system som bäst kan ge integrationsvinster, men för att systemet ska bli 
lyckat krävs en ordentlig studie och att ansvar tas för processen så att det önskade 
förändringarna genomförs. Hänsyn måste tas till dem som arbetar med att rapportera 
information så att de måste rapportera så mycket att det blir deras huvudsyssla. En lösning 
för detta kan vara att ta in en användbarhetskonsult som kan hjälpa till med kravställning 
och få in tidigt användbarhetsfokus i processen. 
 
Denna undersökning är inte tillräckligt underlag för att ta beslut om att köpa in ett system 
eller inte, men kan förhoppningsvis ge en riktning för det fortsatta arbetet. För att undvika 
problem som kan uppkomma i samband med ett framtida systembyte krävs att Vägverket 
tar frågan på allvar.  
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