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Sammanfattning 
 

IT-system kan delas upp i två huvudgrupper: Enterprise Resource Planning (ERP)-system och 

Best of Breed (BoB)-system. Ett ERP-system definieras som ett system vars funktioner använder 

en gemensam databas och kan därigenom binda ihop olika IT-system. Användaren kan då enkelt 

komma åt data inom den egna organisationen från sin egen arbetsstation utan att söka igenom 

flera olika system, jämfört med system som arbetar parallellt och inte samlar data i en gemensam 

databas. BoB-                                                                                  

u                                 är inriktade på sina specifika uppgifter och använder inte 

någon gemensam databas, eftersom de är byggda av olika utvecklare och leverantörer.         

                                                                                              värdet 

systemet väntas ge kommer överstiga utvecklings- samt driftkostnaden och/eller vilken 

systeminvestering som kommer effektivisera arbetet mest. I denna uppsats presenteras en 

fallstudie som genomförts på Swedbank Robur AB, Sveriges största fondförvaltningsbolag. 

Fallstudien utfördes med syftet att påvisa centrala aspekter och problem vad gäller systemmiljö 

och val av systemtyp i relation till detta. Tre personer med olika positioner och arbetsuppgifter 

har intervjuats på Robur, för att erhålla en helhetsbild av systemmiljön från flera perspektiv, 

vilket säkerhetsställs genom det faktum att de personer som intervjuats har olika roller och 

ansvar i samband med systemnyttjandet. En mer generell intervju utöver fallstudien, har även 

genomförts med Microsofts utvecklingschef för att uppnå jämförbarhet med andra system och 

användare. Baserat på de fakta studien redovisat har det blivit uppenbart att det är mycket svårt 

för företag att enbart använda sig av ERP-system då viss funktionalitet är specifik för företaget. 

Studien har även funnit att begreppet ERP är väldigt vagt och kan tolkas på många sätt. 

 

Nyckelord: Enterprise Resource Planning, ERP, Best of Breed, BoB, IT-policy, Swedbank 

Robur AB, Microsoft 
  



 
 

Abstract 
 

IT-systems can be divided into two distinct groups, Enterprise Resource Planning (ERP) 

systems and Best of Breed (BoB) systems. An ERP-system is defined as a system where a 

number of functions are brought together and use a common database, in order to link different 

IT-systems. It makes it easier to access data within the organization from the users own 

workstation without looking through several different systems, compared to systems that work in 

parallel and do not collect data in a common database. BoB-systems are geared towards a 

specific service and are developed to be able to perform their tasks as good as possible. They are 

focused on their specific tasks and are not joined together through a common database, since 

there are different developers or vendors for the different systems. When a company is going to 

invest in a system there are many aspects to consider, for example whether the expected value 

will exceed the associated development and operating costs, and/or which system will increase 

the efficiency of the tasks the most. This thesis presents a case study done at Swedbank Robur 

AB, Sweden’s largest fund management company. The case study was carried out with the aim to 

find central aspects and problems with different IT-environments and the choice of systems in 

relation to these. Three persons with different positions and work tasks were interviewed at 

Robur, to give their individual opinions and a good overall picture of their system environment. 

A                      w w                    w    M        ’                           hieve 

comparability with other systems and users. This thesis shows that it is not possible for large 

companies to only use ERP-systems, when certain functionality is specific to the company. We 

have also seen that the concept of ERP is very vague and can be interpreted in different ways. It 

is also concluded that the definition of ERP is very vauge and can thus be interpreted in several 

ways. 

 

Keywords: Enterprise Resource Planning, ERP, Best of Breed, BoB, IT-policy, Swedbank 

Robur AB, Microsoft 

 

 

 

 

  



 
 

Begreppslista 

Best of breed-system (BoB) 
En systemlösning som bygger på flera separata system med syfte att uppfylla olika behov, där 

varje separat system har en egen databas 

 

Enterprise resource planning-system (ERP) 
En systemlösning med flera olika funktioner i ett och samma system, kopplad till en databas 

 

SimCorp Dimension (SCD) 
SimCorp Dimension är ett ERP-system utvecklat av SimCorp som riktar sig till finansbranchen 

 

Användargränssnitt/Interface 
Är den delen av ett system som användaren interagerar med. Det vill säga det som syns på en 

datorskärm 

 

Patchar 
Uppdateringar till system för att fixa problem och lägga till efterfrågad funktionalitet  

 

Systempolicy 
En organisations bestämmelser kring IT-system 

 

IT-miljö 
Allt som involverar IT inom en organisation: hårdvara, mjukvara och människor 

 

Top-down approach 
Innebär att man bryter ned ett system i mindre subsystem genom att börja högst upp i kedjan, och 

sedan jobba sig nedåt i funktionaliteten 

 

Modul 
Delar som bygger upp ERP-systemet och vilken levererar en specifik funktionalitet 

 

Företagsvärde 
Värde för verksamheten, att något har företagsvärde innebär att det direkt eller indirekt levererar 

inkomst till verksamheten 

 

Systemmiljö 
Ett företags systemflora, dess uppbyggnad och komponenter kallas för systemmiljö 

 

 

 



 
 

Operativsystem 
Det system som kör processer och program på en dator eller server, exempelvis Microsoft 

Windows 

 

Licenskostnad 
En licens är ett avtal som ger nyttjanderätt av varan licensen avser under en angiven tidsperiod. 

Detta avtal omförhandlas sedan efter att den angivna tidsperioden tagit slut.  

 

SAP AG 
Stor mjukvaruleverantör grundad 1972, levererar ERP-systemet SAP.  

 

SQL 
Ett språk för databaser som är specifikt utformad för att hämta, hantera och modifiera data i en 

databas 

 

Rikare 
Ett andelsägarregister hos Swedbank Fonder AB som registrerar kundernas köp- och sälj-ordrar 

för deras fonder 

 

Microsoft dynamics 
Ett ERP-system levererat av Microsoft som bygger på modulkonstruktion där varje system blir 

unikt för verksamheten som använder det 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund        

A                                                     -                                        

                                                     -                (Malmqvist, 2013).         

företag ska investera i ett                                                                          

systemet väntas ge kommer överstiga utvecklings- samt driftkostnaden, eller vilken 

systeminvestering som kommer effektivisera arbetet mest? 

       

                                  pp i två begrepp. Enterprise Resource Planning-system 

(ERP) och Best of Breed-system (BoB). 

       

Med ERP-system avses ett system där olika funktioner använder                         

                    -                                                               

                                                                                             

Används däremot system som arbetar parallellt och inte samlar data i en gemensam databas blir 

det svårare att komma åt informationen (Kelle & Akbulut, 2005). 

       

BoB-                                                                                                

                 BoB- och ERP -                                                         

traditionellt sett inte ihop av en gemensam databas eftersom                                      

systemen (Light, et al., 2001). 

 

Swedbank Robur Fonder AB (Robur) är ett dotterbolag till Swedbank. De sköter bankens 

fondförvaltning och har funnits sedan 1967 (Swedbank, 2013). De sköter sin kärnverksamhet, 

det vill säga värdepappershandeln, med ett ERP-system som kallas för SimCorp Dimension 

(SCD). Intervjuer har genomförts med tre personer hos Robur, alla användare av detta system 

men med olika arbetsuppgifter; en jobbar mest med aktiehandel, en som systemförvaltare och en 

är driftansvarig. 

 

Uppsatsen är baserad på en fallstudie hos Robur. Eftersom Robur använder sig av ERP-system 

lämpar det sig att göra en fallstudie där, utifrån hur vår frågeställning lyder. 

 

1.2 Frågeställning 
 

Vilka begränsningar och fördelar innebär det för ett företag att enbart använda sig av ett ERP-

system, mot om de släpper in BoB-system för att komplettera delar ERP-systemet inte kan täcka? 
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Vi avser undersöka vad som ligger till teknisk grund vid val av systemtyp, med hänvisning till de 

fördelar och nackdelar BoB- och ERP-system ger för en verksamhets IT-miljö. Vi vill då se vad 

som skiljer sig mellan dessa systemtypers uppbyggnad och vad dessa skillnader innebär för IT-

stöd i verksamheter.  

 

Forskningen kring BoB- och ERP-system kan ej anses behandla det vi ämnar undersöka. Det har 

gjorts forskning om BoB- och ERP-system som systemtyper men betydligt mindre om policys 

hos företag angående olika systemlösningar.  

 

1.3 Tillvägagångssätt 

 

 
            Figur 1: Diagram över hur vi gått tillväga med uppsatsen. 

 

Vi började med att bestämma vilken typ av metod vi skulle använda, positivism eller 

interprevitism. När vi bestämt det gick vi vidare till att bestämma frågeställning, vilket kan ses i 

Figur 1 kunde vi när vi visste vilket ämne vi skulle inrikta oss på leta efter personer att intervjua, 

och när sedan intervjuerna var bestämda förberedda vi frågor och utförde intervjuerna. Sedan 

sammanställde vi resultaten vi fick in och drog slutsatser utifrån dem.  

1.4 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att producera ett kunskapsbidrag som utifrån fallstudien reder ut 

hur en organisation påverkas av att använda sig av ERP-system i sin internhantering och har 

policyn att allt som släpps in i den interna systemmiljön ska gå att migrera med ERP-systemet.   

1.5 Avgränsningar 
 

Vår studie ämnar undersöka hur en verksamhet påverkas av dess interna systemmiljö. En 

fallstudie på Robur har genomförts med avsikten att undersöka deras IT-policy, med betoning på 

deras systemmiljö. Studien fokuserar på Robur, men för att uppnå jämförbarhet har en generell 

intervju genomförts med Microsofts utvecklingschef.  

 

Studien behandlar ej tekniska detaljer på detaljnivå och de djupgående tekniska strukturerna hos 

Roburs system utan ämnar undersöka från ett organisatoriskt perspektiv. Den avgränsningen görs 

på grund av den begränsade tiden. Studien kommer att undersöka systemens funktioner sett från 

olika användares perspektiv. 
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1.6 Målgrupp 
 

Arbetet riktar sig till organisationer med en större systemmiljö, där ett ERP-system skulle kunna 

vara ett alternativ (och även för organisationer som redan har ERP-system i systemmiljön). Detta 

arbete vill ge ett objektivt perspektiv på IT-policys (med betoning på systemmiljö).   

 

Organisationer med större systemmiljö bör finna värde i uppsatsen eftersom vi gjort en fallstudie 

hos ett stort företag, som kan jämföras med den egna organisationen, dock med hänsyn till att 

varje organisation är unik.   
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2 Metod 
 

Metoddelen har för avsikt att beskriva hur vi bedrivit forskningsprocessen beträffande 

forskningsmetodik, ansats och datainsamlingsmetodik. 

2.1 Datainsamlingsmetodik 
 

Det har genomförts forskning kring ERP-system, och vi har använt en selektiv process för att 

välja ut det fakta med mest relevans för vår studie. Vi har valt ut den forskning som inriktat sig 

på organisationer och dess verksamheter snarare än systemens tekniska uppbyggnad. Vi sökte  

(Oates, 2006). 

 

Vi valde att bygga arbetet på en fallstudie byggt på intervjuer hos ett specifikt företag där vi 

ställde frågor gällande vår frågeställning till personer som jobbar med IT-systemen, men som 

arbetar med dem på olika sätt. Vi har intervjuat både användare och IT-ansvarig för att få flera 

olika perspektiv på hur systemen fungerar inom organisationen. 

 

Intervjuer har genomförts med anställda på Robur. Dessa intervjuer har varit semi-strukturerade. 

För att åstadkomma en helhetsbild valde vi att göra en top-down strategi, vilket innebär att man 

börjar med att intervjua personer med en högre position i företaget, till exempel chefer och 

ansvariga, för att sedan gå längre ner i rangordningen (Dennis, et al., 2006). Syftet med 

intervjuerna var att samla kvalitativ data där ändamålet med informationen var att reda ut hur 

valet av systemtyp påverkar organisationen (Oates, 2006). 

 

Vi har också gjort en intervju utöver fallstudien med utvecklingschefen på Microsoft Sverige för 

att få förståelse för ERP-systems uppbyggnad och utveckling. Den ingick inte i fallstudien utan 

användes för att få mer klarhet i begreppet ERP och vad det innebär. 

 

Då vi hämtar informationen från flera typer av källor, användare av ett faktiskt system, forskare 

och utvecklare kan vi ställa den informationen vi får från de olika källorna mot varandra och 

ifrågasätta resultaten utifrån detta. Vi vill med detta stärka validiteten på uppsatsen och styrka 

resultaten.  

 

2.2 Litteraturgenomgång och källkritik 

 

För att hitta information och forskning att bygga uppsatsen på har vi primärt sökt källor som har 

blivit vetenskapligt granskade. Därför kommer mycket av litteraturen från olika tidskrifter och 

avhandlingar inom IT och informationssystem.  
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Vi började med att undersöka om det fanns liknande studier gjorda, för att sedan leta efter studier 

inriktade på primärt ERP- och BoB-system. Vi har gjort dessa sökningar på de vetenskapliga 

               ”ACM Digital Library”  ”Google scholar” och ProQuest.  

 

När tidskrifter och avhandlingar inte har varit möjligt att hitta för att stärka ett påstående har 

hemsidor använts. Dessa har då diskuterats och kontrollerats att de påstående som tas stämmer 

och har vetenskaplig grund. Det har undvikits att använda annat än vetenskapliga publiceringar 

när fakta med stor relevans för frågeställning och slutsats har hämtats.  

 

Vi har även gått igenom varje källa källkritiskt för att garantera dess vetenskapliga relevans. Vi 

ville vara säkra på att källan täckte studiens kunskapsbehov. Vi har då tagit hänsyn till olika 

kriterium: 

 

Har källan relevans för studien och täcker den vårt kunskapsbehov? 

 

Är källan pålitlig? Är publicisten tillräckligt insatt i området för att källan ska kunna användas? 

 

När är källan publicerad och kan den i fortfarande användas, kan vissa delar ses som relevanta 

eller är den obsolet? 

 

Även de intervjuade diskuterades utifrån ett källkritiskt perspektiv om deras position och 

arbetsuppgifter ger dem tillräcklig kunskap om företagets verksamhet inom deras IT-system för 

att ge ett kunskapsbidrag till studien.  

2.3 Fallstudie 
 

En fallstudie ämnar inte testa hypoteser, men kan bidra till kunskap som kan användas i andra 

situationer. Vid fallstudier kan det finnas två olika underliggande filosofiska 

forskningsparadigm, positivism eller interprevitism.  

 

Positivism grundar sig i att man redan har antaganden och utgår från en hypotes i sitt arbete. I det 

                                       “ERP-system tillför mer värde till en organisation än 

BoB-system”, men eftersom vi valt att inte jobba utifrån en hypotes är detta bara ett exempel på 

en möjlig hypotes, men inte en hypotes vi använt oss av i studien. Vanliga metoder för att göra 

positivistiska studier är att använda sig av enkäter. Dock blir dessa studier ofta subjektiva då en 

hypotes försöks styrkas och kan förvränga resultat i den riktningen.  

 

Interprevitism grundar sig i att studien är öppen för olika teorier och inte har en förutbestämd 

bild. Man studerar verkliga situationer och accepterar olika tolkningar av teorier. Studien 

eftersträvar då att vara så objektiv som möjligt, då vi inte utgår från en hypotes utan söker efter 

ett resultat och vi eftersträvar att våra tidigare erfarenheter inte ska påverka resultatet och 
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resultatets tolkning. Ett exempel på objektivitet är vår frågeställning: “Vilka begränsningar och 

fördelar innebär det för ett företag att enbart använda sig av ett ERP-system, mot om de släpper 

in BoB-system för att komplettera delar ERP-systemet inte kan täcka?”  Studien syftar inte till att 

stödja ett påstående, utan att hitta fakta om ett område och kunna dra slutsatser. Interprevitiva 

studier genomförs exempelvis med fallstudier, där man studerar verkliga situationer för att få in 

fakta. 

 

Vi kommer utföra en interpretivistisk studie, eftersom vi inte är ute efter att styrka en hypotes 

utan att jämföra påverkan av en viss systemlösning på ett företag. Studien kommer att 

genomföras som en fallstudie för att samla in information, med vilken vi sedan kan dra slutsatser 

ifrån, men vi utgår inte ifrån att styrka en åsikt om att den ena lösningen skulle vara bättre än den 

andra. Slutsatserna baseras enbart på den information vi delgivits under detta arbete, det vill säga 

inte inkludera våra egna tidigare erfarenheter (Oates, 2006). 

 

Fallstudier kan direkt förknippas med kvalitativa studier, men behöver inte nödvändigtvis göra 

det (Goldkuhl, 2011). Vi har emellertid ägnat oss åt kvalitativa studier på företaget Robur för att 

få en så bra uppfattning av företagets systemmiljö som möjligt. För att nå jämförbarhet görs dock 

jämförelser med den litteratur vi refererar till i teoridelen och en mer generell intervju med 

Microsofts utvecklingschef har genomförts.  

 

I fallstudien hos Robur intervjuades tre personer som använder deras system, men har alla olika 

arbetsuppgifter. Oates förklarar att en fallstudies ambition är att erhålla en detaljerad insyn i det 

valda fallets skeden och dess komplexa relationer och processer (Oates, 2006). Detta följs även 

av en punktlista, där karaktärisering av en fallstudie sker: 

 

● Fokus på djup snarare än bredd 

● Naturlig miljö - ej iscensatt laboratoriemiljö 

● Holistiskstudie - en helhetsstudie, vilket innebär att man ej fokuserar på en isolerad 

händelse 

● Flera källor och metoder 

 

Oates beskriver hur en fallstudie kan göras på olika sätt med utgångspunkt på tidsperspektiv. En 

fallstudie kan göras utifrån ett historiskt perspektiv där man förlitar sig på människors minne, 

vilket dock kan ge en förvrängd bild av verkligheten.  

 

En kortvarig nutidsstudie granskar händelser i fallet just nu. Forskaren observerar och ställer 

frågor till involverade personer. Slutligen kan man även göra en fallstudie som innebär att man är 

delaktig under en längre tid i en hel process eller delar av den. Detta kan ta allt från en månad 

upp till ett år. Det som var bäst applicerbart på just den här studien var en kortvarig nutidsstudie 

eftersom vi var tvungna att ta hänsyn till den begränsade tidsramen. 
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Fallstudier delas även upp i olika kategorier med avseende på hur man väljer att bedriva 

forskningsprocessen och presentera resultatet. Vi har inte haft ambitionen att vår studie ska leda 

till förändring, utan vår avsikt var att lyssna och ta del av de intervjuades åsikter och sedan 

analysera dessa. Därför är fallstudien en beskrivande fallstudie, vilket innebär att det görs en 

detaljerad analys där analysen beskriver vad som hände och en diskussion förs huruvida olika 

personer uppfattade olika saker på olika sätt.   
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3 Teori 
 

För att få mer förståelse för ämnet presenteras tidigare forskning och annan relevant 

teoribildning i detta avsnitt. 

3.1 Enterprise Resource Planning 

3.1.1 Definitionen av ett ERP-system enligt forskning 

 

Enterprise Resource Planning system är en mjukvara som är multifunktionell och integrerad i 

verksamheten med en gemensam databas för dess funktioner. ERP-system är således ett stort 

system med funktioner inom många områden som integrerats i organisationen. De kan täcka 

funktioner i verksamheter som HR, finans, distribution, produktion och andra verksamheter, 

beroende på brukarens behov. 

 

ERP-system är ett IT-system som skapar ett informationssystem (IS-system) inom 

organisationen det används. Det är ett IT-stöd som bidrar till ett snabbt och smidigt flöde av 

information inom företag och som, med hjälp av IT, automatiserar processor av information 

mellan olika avdelningar. Systemet är alltså baserat på IT, men på sättet det arbetar och används 

av användare bildar det ett IS-system för organisationen som använder det. Vi har dock i den här 

uppsatsen valt att fokusera på IT-delen, den tekniska, och kommer benämna ERP-system som 

IT-system och inte fokusera på de delarna som bildar IS-systemet (Murthy, 2008). 

 

När systemet ska implementeras i ett företag är det vanligt att leverantören (av mjukvaran) 

skickar ut ett antal (beroende på brukarens storlek) konsulter som implementerar mjukvaran och 

undervisar de anställda i dess funktioner och grundläggande drift. 

 

ERP-system används i olika branscher, och det finns olika system för olika branscher, även om 

många av systemen inriktar sig mot flera olika branscher och är anpassningsbara efter behov. 

Exempel på verksamheter där ERP-system lämpar sig är: 

 

● Handel 

● Finans och redovisning 

● Human relations (HR) 

● Tillverkning och produktion 

● Underhåll 

● Logistik 

 

Ett ERP-system måste inte ha alla de ovanstående delar utan kan finnas i ett företag som 

levererar en eller flera av dessa tjänster.  
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Murthy definierar Enterprise Resource Planning som planering, planning, av Enterpise och 

Resources. Enterprise definierar han som; Ett komplett företag som har funktioner, divisioner 

och andra komponenter med specifika syften och mål. Resources definierar han som de 

tillgångar i ett företag som är tilldelade arbetsuppgifter och används i processen att producera en 

produkt eller tjänst.  

 

När ett ERP-system integreras i en verksamhet och organisation byggs det in som ryggraden i 

IT-miljön, alla funktioner ska kopplas ihop i systemet och innehålla de vitala funktionerna för 

verksamheten. I illustrationen nedan visas det att ett ERP-system fungerar genom att det 

integrerar funktionerna och automatiserar processerna.  

 

De funktioner som tidigare var uppdelade på separata system hamnar i samma system och kan 

kommunicera med varandra genom samma databas. Eftersom allt samlas i en databas kan de 

olika delarna i systemet kommunicera utan att behöva ha egna system som möjliggör 

kommunikation med databasen. Denna underlättnad i kommunikation gör att automatisering blir 

betydligt enklare och mer problemfritt (Murthy, 2008).  

 

 
Figur 2: Bilden visar vad för funktioner ett ERP-system samlar. Det integrerar interna affärer och automatiserar processerna i 

ett företag. Det bidrar till att hjälpa företaget upp uppnå effiktivetet, agilitet och tillgänglighet (Murthy, 2008). 

 

ERP-system byggda av en enskild leverantör dominerar branschen men lider av flertalet brister. 

Många har valt att inte använda det standardiserade paketet utan utveckla det så att det är mer 

anpassat till den egna verksamheten, vilket lett till att implementationer tar lång tid, vilket ökar 

konsultkostnaderna och minskar systemets möjlighet att uppgraderas med standardpaketet 

(Holland & Light, 1999) (Davenport, 1998).  

 

Fördelen när man helt reviderar sin IT-miljö och tar bort alla gamla system för att införa ett stort 

ERP-system är att mycket problem med underhåll som kommer när man har gamla självbyggda 

system försvinner eftersom man avskaffar de systemen. Ett stort ERP-system gör att behovet av 
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de systemen försvinner och kan ersättas med ett uppdaterat system som är lättare att kontrollera 

och underhålla för verksamheten (Holland & Light, 1999) (Davenport, 1998) (Appleton, 1997) 

 

3.1.2 Fördelar och nackdelar med ERP-system 

 

ERP-system har både fördelar och nackdelar. Fördelarna med ERP-system är att det underlättar 

organisering då verksamheten kan hålla en mer strukturerad IT-organisation eftersom alla kontor 

över hela världen kan vara anslutna till samma system och databas. Eftersom databasen är 

gemensam leder det till att alla med tillgång till den snabbt och enkelt kan komma åt nödvändig 

information oavsett fysisk plats. Detta styrks i Figur 2 där vi kan se att vi får tvärfunktionalitet 

eftersom funktionerna integreras och automatiseras. Med den gemensamma databasen och 

standardiserade funktionaliteten blir det enklare att styra övergripande processer.  

 

Nackdelar med ERP-system är att implementationskostnaderna är höga eftersom det behövs 

konsulter som sitter på företaget under en lång tid för att implementera systemet och integrera 

det med företagets miljö. Dessutom minskar effektiviteten under implementationstiden eftersom 

många system tas bort eller byggs om vilket leder till att de anställda måste lära sig nya system, 

vilket kan ta tid och arbetet går inte lika fort under inlärningstiden. Företaget riskerar att bli 

beroende av leverantören och det kan ofta vara svårt att hitta andra än leverantören som har 

kunskap i systemet. Om de slutar leverera patchar (uppdateringar till systemet för att åtgärda 

problem och lägga till efterfrågad funktionalitet) finns ingen annan som kan göra det istället 

(Murthy, 2008). 

 

3.1.3 Övergången mot Software as a Service 

 

Software as a Service (SaaS) är en molntjänst som tillhandahåller programvara genom en 

internetuppkoppling. Det har fördelar genom att det blir lägre implementationskostnader och 

minskar beroendet av att installera mjukvara på en fysisk arbetsstation för en specifik användare. 

Det minskar beroendet av hårdvara och mjukvara tillhandhålls över internet istället för att vara 

tillgängligt på servrar uppkopplade lokalt mot verksamheten. Detta är en typ av tjänst som flera 

ERP-leverantörer börjar tillhandahålla till sina kunder som alternativ till den klassiska med 

installation på en fysisk server och med mjukvara på en arbetsstation. (Torbacki, 2008) 

 

Det finns dock säkerhetsproblem med SaaS. Eftersom data sparas utanför företagets egen miljö 

och istället hos tillhandahållaren av tjänsten, läggs säkerhetsansvaret hos dem. Detta gör att 

säkerheten för företagets data läggs utanför den egna verksamheten och gör det problematiskt att 

garantera säkerhet för data. Med klassiska ERP-system där mjukvaran läggs på företagets egna 

servrar garanterar företaget själv att data skyddas för dess kunder och ansvarar själva för att inga 

obehöriga kommer åt data. (Subashini, S. and Kavitha, V, 2011) 
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Eftersom denna studie undersöker ett företag inom fondförvaltning finns väldigt stora krav på 

säkerhet, både från kunder och från myndigheter. Att använda SaaS skulle innebära en otroligt 

stor omställning av Roburs IT-miljö. Eftersom vi vill undersöka hur det ser ut i dagsläget blir 

inte en undersökning av SaaS lika relevant när vi gör en fallstudie hos Robur, utan en 

undersökning av ett klassiskt ERP-systemen blir istället fokus för studien. Det är dock ändå 

viktigt att belysa att ERP-systemen rör sig mer mot en SaaS tjänst och bort från de klassiska IT-

strukturerna där företaget själva tillhandahåller servrar.  

3.2 Best of Breed 
 

Att bygga sin IT-miljö med BoB-system på sitt företag innebär att verksamheten strävar efter att 

integrera flera olika system från flera olika leverantörer. Denna strategis största styrka är att 

företaget använder den bäst lämpade mjukvaran för den specifika tjänsten. Eftersom ett BoB-

system bygger på att det ska leverera spetskompetens, omfattar det inte lika många funktioner. 

Det brukar ofta leda till att BoB-system går snabbare att implementera, till skillnad från ett ERP-

system som omfattar betydligt fler funktioner. IT-miljön upplevs som mer dynamisk och lättare 

att förändra vid behov. Detta eftersom man då kan utföra limiterade förändringar där enbart 

avgränsade och explicita system behöver bytas ut. 

 

Dock är det betydligt krångligare utöka IT-miljöns funktionalitet om det innebär att 

verksamheten måste migrera flera BoB-system med olika funktioner, eftersom det behövs 

tillföras helt nya system. Ett ERP-system kan utökas med nya moduler och på så sätt tillföra 

funktionalitet. Eftersom det inte finns någon gemensam databas för BoB-systemen, måste 

egenutvecklade kopplingar göras mellan systemen, vilka blir dyra och besvärliga att underhålla 

allt eftersom de separata systemen uppdateras. I ett ERP-system är det lättare att göra 

uppdateringar, eftersom allt sitter ihop. Vid en uppdatering uppdateras alla funktioner i systemet 

samtidigt. Uppdateringar i ett BoB-system måste genomföras på alla separata delar var för sig. 

För ett stort företag kommer det leda till att en uppdatering är extremt tidskrävande (Light, et al., 

2001). 

 

3.3 IT-policy 
 

En IT-policy är något som införs i en organisation för att anställda ska veta hur det ska förhålla 

sig till olika regelverk när det kommer till IT inom organisationen. Hur en IT-policy ser ut 

varierar från organisation till organisation. Innehållet kan se olika ut beroende på till exempel 

bransch och storlek. Det finns dock förslag på områden som kan vara bra att omnämna i en IT-

policy.  

 

Acceptable Use of Technology är riktlinjer på hur man använder datorer, telefoni, 

röstmeddelande, fax, internet, e-mail och vad konsekvenserna blir om de används felaktigt. 
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Riktlinjer kring säkerhet, Security handlar om företagets IT-säkerhet. Det kan vara till exempel 

riktlinjer för lösenord, åtkomst till nätverk, virusskydd, konfidentialitet och hur man använder 

data. Disaster recovery säger hur man sköter back-up av data. Technology standard innebär att 

man har bestämt vilken typ av hårdvara, mjukvara och system som ska användas eller köpas in. 

Man säger även vad som inte får användas och köpas in. Network set up and documentation är 

riktlinjer om hur nätverket är konfigurerat, hur nya anställda läggs till i nätverket och olika 

nivåer av tillstånd för anställda. Det sista området att beröra är IT-services som är riktlinjer kring 

hur tekniska problem tillkännages, vem som är ansvarig för teknisk support, underhåll, 

installation och att planera en långsiktig teknisk plan. (Corporate Computer Service, 2013) 

 

För den här uppsatsen anser vi att Technology standard och delar av IT-services berör de 

områden av mest relevans för oss, eftersom vi ville ta reda på hur Robur förhåller sig till de olika 

systembegreppen ERP-system och BoB-system, utifrån sin IT-policy. Technology standard 

handlar just om vilken teknisk standard man vill upprätthålla och delar av IT-services förklarar 

ansvarsfördelningen apropå underhåll, installation och långsiktig teknisk planering. 

 

Vi undersöker inte alla delar av Acceptable Use of Technology i uppsatsen då inte alla är relevant 

för vår frågeställning. Vi avsåg undersöka IT-policys med förhållning till de tekniska aspekterna 

som gör att ERP- och BoB-system skiljer sig åt, och inte hur systemet är uppbyggt internt. Därför 

blir både Network set up and documentation och IT-services irrelevant  

 

Vi har inte valt att gå in på Security och Disaster Recovery då det skulle ta upp mycket utrymme 

från vår huvudsakliga frågeställning där vi En större undersökning av Security och Disaster 

Recovery skulle inneburit en större inriktning mot IT-säkerhet, något vi inte ämnade undersöka.   

3.4 Internt motstånd mot förändringar 
 

Något vi såg under arbetets gång var att internt motstånd var en stor faktor till att förändringar 

går långsamt, många har mycket att säga till om och vill inte gå ifrån de gamla systemen på 

grund av att de använt dem en lång tid och anser att de fungerar bra. Detta leder till utdragna 

processer och att det tar lång tid att förändra IT-miljön hos företag.  

 

I alla organisationer byggs det efter ett tag upp en viss grad av byråkrati. Greiners growth model 

tar upp de olika faserna i hur ett företag byggs upp och visar att efter ett tag kommer företaget till 

“the red tape crisis” (Greiner, 1972). Den krisen kommer efter att ett företag vuxit till en viss 

storlek och börjar koordinera de olika avdelningarna. Det leder till en bättre kommunikation men 

också ökad byråkrati. När företag ska införa ett ERP-system har de ofta vuxit till en viss storlek 

för att det ska vara lönsamt, och sitter på många gamla små system. För att minska denna 

byråkrati används “Collaboration”. Man försöker få ihop de anställda och underlätta 

kommunikation och beslutstagande. Detta kan göras med ett IT-system som kopplar ihop 

avdelningarna och underlättar kommunikation mellan olika arbetsuppgifter.  
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Diagram som beskriver Greiners growth model, vilket också visar ”red tape crisis” (Greiner, 1972) 

 

När en sådan stor förändring som att bygga om IT-miljön utförs, kommer det påverka alla som 

jobbar med systemen. Enligt Jeffrey Pfeffer Organisational power model, är makt och auktoritet 

viktiga faktorer för att förändringen ska vara genomförbar på ett effektivt sätt (Pfeffer). För att 

ett beslut ska kunna tas måste nyckelpersoner med rätt position i företaget och med tillräcklig 

makt och auktoritet driva på beslutet. 

 

Att införa ett ERP-system innebär att många av de andra systemen skall tas bort. Det kan finnas 

anställda som motsätter sig denna förändring eftersom de använder systemen som ska bort. 

Eftersom ERP-system ofta införs när företaget nått en viss storlek kan Greiners teori appliceras 

på denna situation. Företaget lär ha nått en storlek där beslut måste gå igenom byråkratiska 

processer vilket gör att tiden till beslut, och sedan tiden från beslut till handling förlängs 

avsevärt. Enligt Pfeffer behövs en person med gedigen makt inom organisationen och stark 

auktoritet för att driva beslutet framåt och få de som motsätter sig förändringen att ändra åsikt.  

 

3.5 Swedbank Robur Fonder AB 
 

Robur, som är Sveriges största kapitalförvaltare, grundades 1967 och är ett helägt dotterbolag till 

Swedbank. I dagsläget har Robur ungefär 3,1 miljoner svenskar som kunder och 1,1 miljoner 

kunder i de baltiska länderna och är därmed Sveriges största fondförvaltare. Det finns cirka 300 

anställda inom företaget. De använder ett ERP-system för kärnverksamheten som heter SimCorp 

Dimension (Ulfhielm, 2013). 
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3.5.1 SimCorp Dimension 

 

SimCorp är leverantör av systemet Dimension (SCD). SCD sköter den interna hanteringen av 

fondförvaltning hos Robur och är deras huvudsakliga inom verksamheter och organisationen. 

SimCorp erbjuder tilläggslösningar till systemet i form av moduler. Företaget betalar sedan en 

licens per modul, vilket innebär att kunden bara betalar för de delar som används. Det finns olika 

“               ”                                             nom varje kategori finns det olika 

moduler för olika arbetsuppgifter.  

 

Systemet är inriktat på företag som jobbar med kapitalförvaltning och investeringar, exempelvis 

fondförvaltare. Eftersom det finns många moduler har de möjligheten att anpassa sig för varje 

företags specifika behov, och snabbt anpassa sig om ett företag expanderar till en ny marknad. 

 

Som Figur 3 visar nedan kan vi se hur SCD ger ett brett urval av olika lösningar för olika delar 

av verksamheten. Vi kan se hur det kan hantera data, investeringar, fonder och mycket mer. 

Varje del är sedan uppdelad på arbetsroll, exempelvis fondadministration. Det finns alltså 

moduler för olika verksamheter, och sedan moduler för olika arbetsroller inom den verksamheten 

(SimCorp, 2013). 

 

 
Figur 3: Här ovan är en bild på hur SCD är uppbyggt, med dess olika modulkategorier.  
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4 Empiri    
 

I empiriavsnittet presenteras resultatet av de intervjuer vi genomfört på Robur och Microsoft. Tre 

personer intervjuades på Robur och en person intervjuades på Microsoft. För att få ett mer 

lättöverskådligt resultat har vi även redovisat det viktigaste från intervjuerna i tabellform. 

4.1 Swedbank Robur Fonder AB 
 

I det här avsnittet presenteras resultatet av de intervjuer vi har genomfört på Robur. Tre personer 

med olika arbetsuppgifter och positioner intervjuades för att få en så bra helhetsbild av företagets 

IT-miljö som möjligt. 

4.2 Intervjuer 
 

Nedan följer intervjuerna med de tre anställda på Robur. Detta utgör till stor del grunden av vår 

uppsats. 

 

4.2.1 Fredrik Ulfhielm - Head of development 

 

Fredrik Ulfhielm är den som är ansvarig för att det ska finnas systemstöd för alla användare och 

verksamheter. Det finns två sätt att se på deras policy gällande att ta in nya system. På ett sätt har 

de en restriktiv policy när det gäller att ta in nya system i deras IT-miljö. Ska man ta in nya 

system ska de uppfylla företagets standard. Det måste gå att integrera med (SCD), de måste även 

ta hänsyn till bestämmelser gentemot SimCorp som levererar SCD. Det är inte säkert att SimCorp 

vill deponera vilken kod som helst. Som fondförvaltningsbolag måste de även ta hänsyn till olika 

regelverk och svensk lagstiftning med syfte att skydda kunden. Det är dock inte bara den 

tekniska delen av IT-miljön och regelverk och lagstiftning som sätter begränsningar för 

förändringar. Ibland är det även användare som är motsträviga till förändringar i IT-systemen.   

 

Å andra sidan har de har full beslutanderätt att ta in nya delar i systemet baserat på behov. Om ny 

funktionalitet utöver en arbetsprocess ska tas in bör det leda till att företaget kan spara eller tjäna 

pengar på det. Om man bara vill förbättra en process för att underlätta arbetet finns det inte något 

business value i det. I hans mening är IT ett verktyg. Fördelarna med deras policy är att de kan 

vara agila i sitt arbete.  

 

Att anlita en utvecklare som inte är på uppdrag av SimCorp blir ett större projekt med avseende 

på tid. Hanteringen av att ansluta sig till deras IT-miljö blir svårare. När det handlar om att ställa 

ERP-system och BoB-system mot varandra är en frå               A               “      z       

   ” (ERP-system) är den bästa lösningen ekonomiskt sett för företaget. Även om grundpriset är 

högre leder det i slutändan till lägre operationella kostnader. Den största fördelen arbetsmässigt 

är att det blir ett flöde i processerna. Saker sker automatiskt. 
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Att bara använda sig av ERP-system skulle kunna fungera, men det är ett affärsmässigt beslut, 

det vill säga att IT-miljön eventuellt kommer leda till begränsningar för organisationen och dess 

verksamheter. Det är dock en ambition att sträva efter att endast använda sig av ett och samma 

ERP-system i företagets interna behov. Samtidigt kommer BoB-system alltid vara en naturlig del 

i organisationen.  

 

Det kommer alltid behövas spetskompetens som kan stödja det unika behovet. Utvecklingen i IT-

branschen går så pass fort, vilket kan leda till att leverantören inte alltid är i takt med 

utvecklingen. Han understryker dock att det måste gå att integrera med SCD. Att utveckla ett 

BoB-system från grunden skulle kosta mycket pengar och ta lång tid. Det tillåts inte i den 

finansiella branschen.  

 

Företaget besitter ingen kompetens inom systemutveckling och kommer därför alltid behöva gå 

                                                                  “        ”          ling, 

komma på idéer, underhålla och migrera nya system, men om även det överstiger de interna 

resursernas kompetens tas externa resurser in. Om det är ett projekt som ska pågå under en 

längre period kan rekrytering vara aktuellt. 

 

 

Fördelar med ERP-system 
 

Nackdelar med ERP-system 

 
 

● Det blir billigare 

○ Lägre administrativa kostnader 

○ Lägre utvecklingskostnader 

● Lättare att underhålla 

● Det blir ett automatiskt flöde i processerna 

 

● IT kan bli en begränsning 

● Beroende av leverantören 

Tabell 1 

 

 

Fördelar med BoB-system 
 

Nackdelar med BoB-system 

 
 

● Uppfyller kraven vid specifika behov 

● Man blir inte beroende av leverantören med 

avseende på funktioner 

 

● På ett stort företag blir det dyrare 

Tabell 2 
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Figur 4: Bild som illustrerar processen när man går över till en mer enhetlig systemmiljö och minskar antalet system till förmån 

för några få stora. Den reprsenterar dels företagets systemkostnader, det vill säga licenser, utveckling, underhåll och databaser. 

Sedan representeras också beroendet av leverantörer, hur mycket påverkas företaget om leverantören gör stora förändringar, 

höjer licenskostnader eller går i konkurs. Grafen är representativ och innefattar inga reella siffror, utan vill bara visa på 

skillnaderna. 

 

Något Fredrik diskuterade var beroende av leverantören. För att illustrera ser vi ovan en graf. 

Den visar att när ett företag väljer att gå från många små BoB-system till en mer enhetlig ERP-

miljö ökar också beroendet av leverantören. I en BoB-miljö finns det väldigt många små system 

med separata leverantörer. Om en leverantör går i konkurs går det snabbare att byta ut systemet 

eftersom det inte tar upp en så stor del av miljön. Om leverantören bestämmer sig för att höja 

licenskostnaderna kraftigt har kunden en större möjlighet att säga nej och sluta använda det 

systemet och byta ut det mot ett mer ekonomiskt hållbart alternativ. 

 

När verksamheten väl går över till större system minskar kostnaderna, stora system kan ersätta 

flera små systems uppgifter, även om licenskostnaden per system är dyrare blir kostnaden lägre 

efter antalet tjänster de kan leverera. Dessutom minskar antalet system att underhålla och som 

kräver en egen databas. Dock kostar det väldigt mycket att implementera ett stort system och blir 

väldigt dyrt att byta ut. Detta ger ett större beroende gentemot leverantören, där leverantören kan 

höja licenskostnaderna kraftigt, men det blir fortfarande betydligt dyrare att byta ut systemet. Om 

leverantören dessutom går i konkurs tar det tid att byta ut det gamla systemet som det inte längre 

levereras uppdateringar till. 
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4.2.2 Mattias Eriksson - Senior business developer 

 

Under vår intervju med Mattias fick vi liknande svar jämfört med Fredrik, men ändå skiljde sig 

åsikterna om hur systemen bidrar till organisationen. De jobbar på samma företag, men Mattias 

jobbar mer tekniskt mot systemen än Fredrik. Han menar att deras huvudsakliga strategi och 

policy är att ha ett standardsystem, SimCorp Dimension (SCD), men tror inte att det är realistiskt 

i slutändan att enbart använda sig av det. Vissa moduler kan inte leverera ett tillräckligt 

tillfredställande resultat, vilket innebär att de ibland behöver ta in BoB-system för att komplettera 

SCD. Ett krav på dessa BoB-system är att de ska gå att integrera med SCD:s databas. 

 

Anledningen till att Robur har denna strävan är att systemen ska kunna sköta sig själva så mycket 

som möjligt, de eftersträvar automatisering. En standard gör det också lättare för användare att 

lära sig och använda systemet. Det ser likadant ut för alla oavsett var användaren sitter och det 

underlättar både kommunikation och användande. Grunden för deras policy är att IT-miljön ska 

vara enkel att förstå och för det krävs en grundstandard att utgå ifrån. 

 

När det är ett enhetligt system försvinner personberoendet. Flera system innebär fler personer 

som ska kunna de separata systemen. Desto mer komplicerade systemmiljöer, desto fler 

anställda. Om det bara är en anställd som kan ett system och personen slutar, eller avlider, finns 

det ingen kvar som kan det systemet vilket innebär att företaget sitter med ett system som ingen 

vet hur det används eller hur det är uppbyggt. Systemet blir svårhanterligt tills antingen någon 

lärt sig systemet eller tills systemet bytts ut mot ett annat. 

 

Personberoendet är en av anledningarna till att det är billigare med ERP-system i slutändan. 

Licenserna är dyra, men du betalar bara licensavgifter till en leverantör. Med en total BoB-

lösning är licenserna per mjukvara billigare, men det blir fler licenser eftersom företaget tar in 

fler system. Dessutom krävs det fler personer för att underhålla fler system, vilket innebär löne- 

och/eller konsultkostnader. 

 

Fördelarna med ett ERP-system är att om man slår ut licenskostnader per användare och inte per 

licens blir det billigare att ha en ERP-systemlösning. Det ger en enkel, integrerad plattform där 

funktionaliteten sitter ihop. Vid IT-miljöförändringar, exempelvis byte av operativsystem (det 

systemet som kör processerna på datorerna, exempelvis Windows) på datorer, är det lätt att 

säkerhetsställa kompabilitet, det är bara ett system att anpassa. Vid en BoB-systemlösning är det 

många olika system som måste anpassas till den nya miljön, vilket tar tid och kostar pengar. 

 

Nackdelar är att det är svårt att få ut specifika funktioner. Eftersom leverantören är så pass stor är 

det inte bara att be dem leverera en modul, utan man frågar om de har något som skulle kunna ge 

den funktionalitet som efterfrågas. Om de inte har det är det inte mycket att göra utan man 

tvingas leta efter ett BoB system för att fylla ut med funktionalitet. 
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Dessutom prioriteras större kunders funktionalitet före mindre kunders. Om en större kund 

motsätter sig en förändring av en modul kommer det att prioriteras. Kunden sitter helt i händerna 

på leverantören, om de höjer licenskostnaden med 10 procent är det bara att betala, eftersom 

kostnaden för att byta ut systemet är mycket högre. 

 

Om man ser till den lösning de har där alla system ska integreras med samma databas innebär det 

en lägre risk, eftersom det är en databas som ska hålla säker. Det är lättare att ha kontroll och 

skydda än om det är flera. 

 

Om det finns en funktion som SCD: s moduler inte täcker på ett tillfredställande sätt kan alltså 

ett BoB-system behövas tas in. För att ett sådant system ska tas in behöver det täcka vissa krav. 

Dels, som det sades tidigare, ska det vara integrerbart med SCD:s databas. Sedan måste en 

systemarkitekt också godkänna dess säkerhet, det ska inte finnas några stora säkerhetshål. 

 

E                                                                      ”        ”              

personer binder sig till vissa system och föraktar andra av ren tradition (exempelvis en ovilja att 

använda Apples operativsystem OS X hos Windowsanvändare och vice versa). Han menar att 

vissa har ett starkt motstånd mot vissa system utan en riktig anledning, utan bara lever på 

gammal kritik som kanske inte är korrekt längre. Dessa personer kan motsätta sig förändringar i 

systemmiljön utan att riktigt ha en anledning för detta, och göra förändringar långsamma och 

byråkratiska. 

 

Företagets verksamhet måste vara fungerande hela tiden. Detta innebär inte nödvändigtvis att 

alla system måste vara uppe hela tiden, eftersom en del system bara körs vid vissa tidpunkter. 

Det finns också system som konstant måste vara igång, för dessa finns åtgärder för att garantera 

drift. Det finns tre serverhallar utspridda över ett geografiskt område för att garantera drift vid 

exempelvis strömavbrott. Databaserna är RAID:ade, vilket innebär att servrarna sparar samma 

information på flera diskar samtidigt, det vill säga samma information i serverhall A finns i 

serverhall B och serverhall C. Går serverhall A ned kan serverhall B eller serverhall C köras 

istället. 

 

De har också en backup-plats om kontoret blir obrukbart, exempelvis vid fiberbrott. Då flyttas 

den mest vitala verksamheten till ett annat kontor där den huvudsakliga verksamheterna kan 

fortsätta tills huvudkontoret är uppe igen. 

 

Mattias menar att det inte är möjligt att hitta ett ERP-system som täcker allt, utan att man måste 

hitta stöd i andra system för att få en effektiv och fungerande verksamhet. Men att enbart 

använda sig av BoB-system skulle bli väldigt dyrt med de separata licens- och 

underhållskostnaderna. Att införa ett BoB-system ser han mer som en kortsiktig lösning tills den 

antingen integreras med databasen eller tills det finns en SCD-modul som är bra. 

 



21 
 

 

Det kan finnas BoB-system utanför databasen, men då ska det inte vara en del av 

kärnverksamheten. Han tar exemplet med etiska placeringar. När det var nytt var det bara en 

fond som använde sig av etiska placeringar och systemet för att säkerhetsställa att företaget 

fonden skulle investera i agerade etiskt ansågs inte tillhöra kärnverksamheten. I dagsläget är i 

princip varje fond beroende av att säkerhetsställas etiskt och det har blivit en del av 

kärnverksamheten. 

 

Målet är dock att varje nytt system en dag ska in i SCD om det ska finnas kvar, annars får det ses 

som en tillfällig lösning. Det går inte att hitta ett ERP-system som täcker allt, därför måste man 

ibland se sig om efter alternativ och försöka göra det bästa som går med det. Det viktigaste när 

man kollar på ett alternativt BoB-system är hurvida det är enkelt, överblickbart och går att 

integrera med andra system (i det här fallet SCD). 

 

Utveckling av SCD sköts enbart av SimCorp själva, och inte av Robur. Om något behöver ändras 

tas det in en konsult från SimCorp som ändrar i koden. Dock får Robur ändra i modulernas 

uppbyggnad utan att ändra i koden, och bygga på dem med egna funktioner, men källkoden får 

bara SimCorp ändra i. 

 

Problemet med stora system menar han är att det är byggt av utvecklare och inte användare, 

vilket kan minska användarvänligheten. Exempelvis måste användare när de vill använda en 

funktion i vissa moduler klicka ja i tre fönster innan det kan göras, där den frågar om han är 

säker på att han vill utföra åtgärden för att det tar lång tid. Det ger säkerhet men kan bli ett 

irritationsmoment om de förekommer i för stora mängder. 

 

Idag går SimCorp som företag väldigt bra och är stabilt men om de skulle gå i konkurs äger 

Robur koden, vilket gör att de kortsiktigt kan fortsätta använda SCD. Långsiktigt skulle de dock 

få byta till ett annat liknande system för att ersätta SCD. Om de märker att SimCorp börjar gå 

dåligt skulle de först sitta ned och kolla med dem hur det faktiskt ser ut och ser de en fara skulle 

de börja överväga att byta innan de går i konkurs. 
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Fördelar med ERP-system 
 

Nackdelar med ERP-system 

 
 

● Undviker personberoende 

● Lägre kostnader 

○ Lägre licenskostnader per anställd 

● Lättare åtkomst till data 

● Lättare att säkerställa kompabilitet vid 

förändring 

● Samma typ av användargränssnitt genom 

hela systemet 

 

 

● Finns inte alltid de funktioner man behöver 

● Licenskostnaderna kan plötsligt höjas 

● Leverantören kan gå i konkurs 

 

Tabell 3 

 

 

Fördelar med BoB-system 
 

Nackdelar med BoB-system 

 
 

● Ej beroende av leverantören 

● Bättre på specifika saker 

 

● Det blir dyrare 

○ Fler licensavgifter 

○ Flera personer krävs för att underhålla 

● Svårare att migrera med andra system 

 
Tabell 4 

 

4.2.3 Jesper Lind – Driftansvarig 

 

Jesper är driftansvarig och ansvarar därmed för att alla system fungerar som de ska och är 

tillgängliga och fungerande. Han sköter också den tekniska kontakten med systemleverantörer.  

 

Det huvudsakliga systemet företaget använder är SimCorp Dimension (SCD), ett system vars 

plattform bygger på Oracle. De föredrar att nya system som ska in i deras IT-miljö följer den 

plattformen för att kunna integreras med SCD:s databas. De har SQL- (ett standardiserat 

programspråk för databaser (Microsoft, 2013)) databaser också men de är mer problematiska att 

koppla ihop systemen med SCD. Det är organisationens IT-direktiv som ska följas och de 

föredrar en lösning med Oracle. 

 

Innan systemet får integreras testas det av IT-avdelningen där de har personer som aktivt letar 

efter säkerhetshål i systemen. De sitter också regelbundet och testar exempelvis Swedbanks 

hemsidor och försöker ta sig in och hitta sätt systemets skulle kunna skadats på, så att de 

säkerhetsluckor luckorna kan täppas igen. 

 

En nackdel med de riktlinjer som finns är att det tar lång tid att få igenom beslut eftersom man 

föredrar en databas men samtidigt använder andra databaser. Fördelen är att det blir en mer 

kontrollerad systemmiljö om databaserna är standardiserade. 
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SCD täcker alla avdelningar, alla sitter i samma system vilket gör kommunikationen lättare. Man 

behöver inte hitta en lösning för varje del i verksamheten. SCD är beroende av systemet Rikare, 

ett andelsägarregister, det vill säga ett system som hanterar vilka personer som har fonder, samt 

vilka fonder och hur stora deras respektive andelar är. Det skickar över köp- och sälj-

förfrågningar från kunderna. Det är ihopkopplat med SCD och skickar över en fil varje kväll med 

vad som ska göras. 

 

Rikare behöver vara uppe dygnet runt eftersom kunderna ständigt ska kunna skicka in köp- och 

säljordrar, oavsett tid på dygnet. SCD kan stängas ned när kontoren är tomma om det skulle 

behövas. 

 

En stor fördel med ERP är att man får en helhetskoll och det är lättare att lära ut till de anställda 

hur det fungerar, eftersom det bara är ett system det gäller med ett och samma gränssnitt. 

Dokumentation om systemet blir också enklare att hitta för ett ERP-system eftersom systemet är 

utvecklat för att användas av flera företag och därför kräver ordentlig dokumentation. Skulle det 

däremot vara ett system utvecklat av egna utvecklare finns en risk att utvecklarna slarvat med 

dokumentationen vilket kan leda till problem när förändringar ska göras.. 

 

Banksektorns problem är att det är många gamla system som måste anpassas till nya system, 

vilket tar tid och kostar pengar att bygga. Dessutom sker förändringar långsamt på grund av 

detta. Han tror att en lösning med enbart ERP inte är realistiskt, för företaget kommer alltid ha 

något gammalt system det är beroende av, men problemet med långsamma förändringar skulle 

underlättas genom att bara använda ett ERP-system. 

 

Anledningen till att de fortfarande sitter på gamla system är att det är väldigt dyrt att byta. Att 

byta ut deras andelsägarregister skulle gå på ca 280 miljoner kronor. Då får det tas i åtanke att de 

har 49 olika system. SCD levererar uppgraderingar en gång per år, vilket ingår i licenskostnaden. 

 

Oraclelicenser är också 2-3 gånger dyrare än licenser för Microsoft SQL Server. SCD:s databas 

är Oraclebaserad, men bara 15 procent av de totala Oracle databaserna hos Robur är för SCD. 

Resten är till andra system. Han menar att de hade ett nära samarbete med IBM förut vilket gör 

att det implementerades många Oraclebaserade system som innebär att man sitter kvar på dem 

idag. 

 

M                    ”            ”                      - to end-system, men det är inte helt 

realistiskt inom en snar framtid. Men för att försöka hålla ihop det till ett mer sammanbundet 

system strävar man efter att alla system som ska ha något att göra med SCD ska gå att integrera 

med dess databas. 
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De använder virtuella servrar (innebär att man       “      ”                                   

                                                                  “       ”                 virtuell 

med en stor kapacitet). Dessa finns på flera platser ifall strömmen skulle gå ned. Går kontoret 

ned kan den centrala verksamheten flyttas till en andra plats för att kunna fortsätta arbeta. 

 

Han menar att Roburs IT-miljö är så pass komplicerad för att det inte finns tid eller resurser att 

gå igenom allting. IT-avdelningen blir ofta begränsade när en pengar inte finns att tjäna eller 

spara. Finns det inte pengar att spara på att göra det mindre komplicerat kommer det inte göras 

en åtgärd. 

 

Jesper tar upp ett exempel och visar hur bankkontorens IT-miljö ser ut. Eftersom de ska förmedla 

information till flera avdelningar inom banken har de också tillgång till flera system, 

ihoppkopplat i ett gränssnitt som kallas för synk. Han illustrerade med figur 5: 

 
Figur 5: I bilden ovan syns det att flera separata system kopplas ihop med det gemensamma gränssnittet, men de kommunicerar 

inte med varandra påvägen dit. Varje system har sina egna databaser på sina egna servrar, och är inte beroende av varandras 

funktionalitet. Det är alltså 7 olika system med det enda gemensamma att de delar gränsnittet på kontoren. Jesper Lind säger 

“att detta är inte något jag skulle kalla för ett ERP:system”. 

 

En nackdel med en total ERP-lösning är att de sitter i händerna på en leverantör. Bestämmer de 

sig för att höja priset kan de egentligen inte göra något. Kostnaden för att byta skulle vara 

betydligt högre. De får heller inte ändra i systemet själva utan måste ta in SCD konsulter som 

kostar 2400-3500 per timme. Man får dock ta in externa resurser för att supporta systemen och 

applikationer. 

 

Om något skulle hända med leverantören måste det finnas tillgång till koden så att systemet kan 

fortsätta att köras. Sedan får man leta efter en annan leverantör att byta till.  

 

 

Fördelar med ERP-system 
 

Nackdelar med ERP-system 

 
 

● Underlättar kommunikation 

● Samma användargränssnitt i hela systemet 

underlättar vid utlärningsprocessen 

 

 

● Beroende av leverantören 

● Man måste ta in kostsamma konsulter vid 

förändringar 

 
Tabell 5 
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4.3 Intervju utöver fallstudien 

En intervju utöver fallstudien hos Robur genomfördes även för att få förstelse för ERP-systems 

tekniska uppbyggnad och hur de som utvecklar systemen ser på dem, istället för att bara prata 

med användare av systemet.  

4.3.1 Richard Lind – Microsoft 

 

Vi intervjuade Richard eftersom vi ville få en större teknisk förståelse för ERP-system. Richard 

jobbar med utvecklingen av mjukvara hos Microsoft och hade kunskap om deras mjukvara som 

vi behövde för arbetet. 

 

Vi började med att diskutera definitionen av ett ERP-system. Begreppet menar Richard är inte 

hugget i sten, utan det är mer flytande. ERP-system består av många olika delar och varje 

företags behov är unikt.  

 

Ett företags systembehov beror på storleken på företaget. Ett mindre företag klarar sig utan 

problem på ett system, men när det börjar komma upp i storlek blir det orealistiskt med enbart ett 

system. Det är svårt att hitta ett skräddarsytt paket med ett system som täcker hela 

organisationens behov.  

 

F                                       “           ”                                     

kompletterar huvudsystemet. Det är inte med   “             ”                                

Enterprise Resource Planning-miljön. Microsoft levererar system med interfaces som möjliggör 

sammankoppling med stödsystem utvecklade av andra leverantörer, vilket leder att 

                     ”             ”                                   

 

Eftersom ERP               “         ”     de delarna som tillför värde till den egna 

organisationen plockas ut blir varje lösning unik. Det gör också att interfacet kan anpassas efter 

de små systemen vid sidan som ma                                           “              ” 

processer. ERP-systemen är väldigt anpassningsbara och med Microsoft Dynamics (Microsofts 

ERP-system) kan kunden skriva till egna moduler, antingen med hjälp av externa konsulter eller 

med Microsoft. Varje ERP-lösning blir därför unik.  

 

I nästan varje läge kommer större företag behöva ha stödsystem runtomkring som är specifika för 

den verksamheten företaget är engagerade i. Exempelvis behöver ett försäkringsbolag 

riskhanteringssystem, vilket inga ERP-system levererar, utan då kopplar man ihop det med ERP-

systemet och skickar över den information som är nödvändig.  

 

Microsoft Dynamics är också så öppet att konsulter från andra företag än Microsoft får bygga på 

modulerna och göra egna lösningar för det specifika företaget. Dessutom är inga uppdateringar 

obligatoriska utan om ett företag tror att en uppdatering kommer påverka organisationen negativt 
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kan de fortsätta köra utan den. Språket det skrivs i är C++ och det jobbar mot en SQL-databas. 

Det är alltså byggt med mjukvara som är aktuell och det finns många med kunskap inom 

mjukvaran som kan utveckla den.  

 

Systemet kommer i olika paket beroende på kundtyp och kundstorlek, vilket gör att funktioner 

och uppdateringar kan anpassas efter det företaget som är tänkt att använda systemet. Det finns 

olika grundversioner, vilka delas in i olika paket beroende på vilken typ av företag som ska 

använda systemet. 

 

Problemet med många större företag som är äldre, exempelvis banker, är att deras IT-system har 

varit med sedan IT började bli stort, vilket resulterat i att de har väldigt många databaser och 

system. Om system ska tas bort måste det kontrolleras att dessa klarar av jobba med en 

gemensam databas, vilket inte alla system klarar. Väljer man att sitta kvar på de gamla systemen 

får man också sitta kvar på många databaser, vilket fallet är för flera företag. När förändringar 

ska göras är det inte bara att ta bort databaser utan man måste kolla uppifrån och ned och se vilka 

som är beroende av den och vad för konsekvenser det får för de beroende systemen.  

 

Banker är också bundna av väldigt mycket regleringar från olika myndigheter och EU-regelverk, 

och även regelverk på de marknaderna de är aktiva på. Det gör deras IT-miljöer betydligt mer 

komplexa än exempelvis ett produktionsföretag som enkom är aktivt i Sverige.  

 

Dagens IT-miljöer nyttjar oftast en databas, som de olika systemen kan nyttja gemensamt. Nyare 

applikationer och system klarar av att köras gemensamt, och det är målet med många ERP-

system att få bort små stödsystem och koppla ihop dem mot en mer gemensam databas.  
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5 Analys 
 

I analysavsnittet sammanställs och analyseras den information som presenterades i 

empiriavsnittet.  

5.1 Analys av empirin 
 

I empirin beskrevs det vad de intervjuade personerna anser om olika systemlösningar, hur deras 

IT-miljö ser ut och hur de skulle vilja att det såg ut. Deras åsikter och erfarenheter inom området 

har använts för att analysera vad en bra IT-policy är. 

 

Det vi kunnat se hos de intervjuade är att alla är positiva till en mer ihopkopplad IT-miljö med 

gemensamma databaser. Alla utryckte positiva åsikter om att enbart använda ett ERP-system, 

men menade att det inte är realistiskt i ett så stort företag. De strävar dock mot att integrera alla 

centrala och för kärnverksamheten kritiska system i en databas, nämligen den som nyttjas av 

SCD och därmed erhålla ett mer sammankopplat system. 

 

Problemet för Robur är att de har många gamla system som vissa användare vill ha kvar, vilket 

Fredrik Ulfhielm tog upp. Han sa att i princip varje gång ett system ska avvecklas från deras IT-

miljö är det någon som försöker förhindra detta, eftersom den personen har jobbat i det systemet 

under en lång tid och tycker att det fungerar bra. Det stämmer överens med det som Mattias 

E                    “        ”          A                                                      

för man anser sitt system vara bättre, innan man testat det andra. Detta har vi även hittat stöd för 

i Greiners growth model och Pfeffers Organisational power model, vilket tagits upp i teorin. Det 

visar hur trögrörligt det kan vara inom företag, eftersom byråkrati drar ut på processer när 

förändringar ska ske.  

 

Alla ansåg dock att en IT-miljö med ett dominerande system var att föredra eftersom det var 

lättare att kontrollera, även om alla också trodde att små BoB-system alltid kommer finnas vid 

sidan om. Men eftersom en av förutsättningarna för att ta in ett nytt system i kärnverksamhetens 

IT-miljö är att det ska gå att integrera med SCD:s databas går det ändå mot ett mer ERP-liknande 

system.  
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Fördelar med ERP-system 
 

Nackdelar med ERP-system 

 
 

● Billigare i längden 

○ Lägre underhållskostnader 

○ Lägre administrativa kostnader 

○ Lägre utvecklingskostnader 

○ Licenskostnad per person blir lägre 

○ Minskat personberoende 

● Automatiskt flöde mellan processerna 

● Lättare att säkerhetsställa kompabilitet vid 

förändringar 

● Användare behöver inte lära sig flera olika 

gränssnitt 

● Lättare att lära ut 

 

 

● Leverantören kan inte garantera alla funktioner 

företaget vill ha 

● Dyrt att byta ut 

● Leverantören kan gå i konkurs 

● Vid förändringar måste man ta in dyra 

konsulter från leverantören 

Tabell 6 

 

 

Fördelar med BoB-system 
 

Nackdelar med BoB-system 

 
 

● Bra vid specifika behov 

● Inte beroende av leverantören på samma sätt 

● Billigare att byta ut 

 

● Dyrt på större företag eftersom det blir väldigt 

många system 

● Ökar personberoendet 

○ Fler som ska kunna systemet 

● Mer underhållsarbete 

● Svårare att utföra förändringar 

 
Tabell 7 

 

De som intervjuats på Robur tog upp fördelar och nackdelar med de olika systemlösningarna. 

Det förekom inga meningsskiljaktigheter på den punkten. I tabellerna ovan har vi sammanställt 

de olika fördelarna och nackdelarna de tog upp med respektive systemlösning. Ett återkommande 

tema var ekonomin, att med ERP-system hålls kostnaderna nere eftersom licenskostnaderna per 

person blir lägre. Även underhållskostnader minskas eftersom uppdateringar ingår i 

licenskostnaden.  

 

Sedan är det inte helt enkelt att hålla en IT-miljö med flera små system effektiv. Med SCD hålls 

mjukvaran uppdaterat av systemleverantören, men med många BoB-system ligger ansvaret hos 

användaren, i det här fallet Robur. Oftast är det dyrt att se över system, men resultatet är så 

marginellt att det inte lönar sig ekonomiskt att underhålla, vilket i längden leder till en mer 

ineffektiv systemmiljö. Dessutom ökas personberoendet eftersom fler system innebär fler 

personer som ska kunna dem, och många system som bara en person kan.  
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Samtidigt ansåg också alla att det är problematiskt att sitta i händerna på en leverantör. Om de 

går i konkurs kan de inte längre leverera uppdateringar och det är en stor kostnad att byta ut hela 

systemet. På grund av att leverantören har kunder som är så pass beroende av dem kan de 

teoretiskt höja avgiften och fortfarande behålla sina kunder, eftersom kostnaderna att byta till ett 

helt nytt system skulle överstiga de höjda licenskostnaderna. 

 

Det kan konstatera att en IT-policy med en ERP-lösning är ett smidigt sätt för ett företag att 

minska sina licens- och underhållskostnader. Samtidigt är det problematiskt eftersom 

utvecklingen läggs hos leverantören, kunden är inte garanterad alla funktioner den vill ha. Därför 

kan det vara bra för verksamheten att släppa in mindre BoB-system för att fylla ut de 

“                  ”                 L         Robur använde sig av var att BoB-systemen de 

använde sig av i kärnverksamheten integrerades med huvudsystemet SCD:s databas så att 

dataflödet passerade på ett smidigt sätt och det blev en del av ERP-miljön.  

 

5.2 Sim Corp Dimension som ERP-system 

 

Då definitionen av ERP inte är helt tydlig, får det tas i åtanke när SCD ska klassas som system 

vad systemet innefattar. Vi har valt att klassa det som ett ERP system i denna uppsats då vi hittat 

stöd för det både i forskning och i praktiken. I kapitel 3.1.1 beskrivs Murthys forskning om ERP-

system som tar upp olika typer av verksamheter som kan nyttja ERP-system. En av dessa är 

Finans och Redovisning, där Robur kan klassas som finansdelen. Murthy skriver också att 

begreppet Resource i Enterprise Resource Planning kan vara antingen en produkt eller en tjänst. 

Robur levererar tjänster, fondförvaltning, och SCD stödjer denna tjänst och ger blir ett 

verksamhetstäckande system för Roburs processer och funktioner.  

I våra intervjuer valde de intervjuade att klassa in SCD som ett ERP-system, då det hanterar de 

centrala processerna i organisationen. Då Robur är ett dotterbolag till Swedbank, och inte en 

avdelning inom organisationen, täcker alltså SCD hela företaget Roburs centrala processer för 

deras verksamhet.   
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6 Slutsatser och diskussion 
 

Robur har SCD som kärnsystem. Om ett behov för nya funktioner finns tillåts emellertid att 

andra leverantörer utvecklar BoB-system som går att integrera med SCD. Att det ska gå att 

integrera med SCD är något som fastställts i Roburs IT-policy för att uppfylla en teknisk 

standard. Om en BoB-systemlösning ska köpas in måste det uppfylla standarden. När slutar ett 

ERP-system vara ett ERP-system om det tillåts att BoB släpps in? Vi måste ställa oss frågan om 

skillnaden i begreppen ERP-system och BoB-system, går att hårdra som man gjort i tidigare 

forskning, eller om det förekommer en nyanserad gråzon?  

 

Baserat på våra intervjuer vill vi påstå att det finns en gråzon. Traditionellt sett är ERP-system ett 

system som levereras av en leverantör med en gemensam databas för alla funktioner. Vi anser 

dock att begreppet ERP-system bör omdefinieras. Det borde definieras endast utifrån hur 

funktionerna i systemet är sammankopplade. Om alla funktioner använder en gemensam databas 

bör det fortfarande betraktas som ett ERP-system, även fast det är andra leverantörer som har 

utvecklat nya delsystem med ytterligare funktioner och kopplat samman dem med det befintliga 

ERP-systemet. Microsoft levererar idag ERP-system med interfaces gjorda för att kunna 

integrera med andra system. Det är i stort sett omöjligt för ett stort företag att köpa in ett färdigt 

system som uppfyller alla behov med avseende på funktioner. Att endast lägga till färdiga 

moduler fungerar inte i alla avseenden. Leverantören har inte alltid det företagen vill ha. 

 

Har ett stort företag en gång valt att ha en viss leverantör till sitt huvudsystem är det komplicerat 

att sedan byta. Att byta system skulle leda till mycket höga kostnader och det skulle ta väldigt 

lång tid. Kunden är väldigt beroende av sin leverantör. Risker som att leverantören teoretiskt sett 

kan gå i konkurs eller kan höja licenskostnaderna måste tas i beaktande. Vi förstår fördelarana 

med att ha en extern leverantör av ett så pass stort system, då det faktiskt blir den bästa lösningen 

för stora företag som Robur, eftersom de dessutom i dagsläget inte besitter 

                          “  -     ”  V                                                        

väljer att köpa in en färdig systemlösning. Det är viktigt att företaget är medvetet om att det 

lägger mycket av sin framtida IT-funktionalitet i händerna på leverantören och att det i slutändan 

är leverantören som bestämmer hur mjukvaran ska utvecklas och vad den ska kosta.  

 

Att det idag fungerar att integrera mjukvara med SCD:s databas bör också ses som en nackdel för 

SimCorp, eftersom det gör att de förlorar licenspengar för den modulen som företaget skulle 

använt om de inte tagit in ett externt system och integrerat det med databasen. Men de kan heller 

inte göra det för stängt då det kan leda till att kunder blir tveksamma till systemet när de blir 

ännu mer låsta till SCD än tidigare. SimCorp bör hitta en balansgång där det blir enklare för 

användare att använda sig av SimCorps egna moduler istället för att ta in externa system 

samtidigt som de inte stänger in företaget i SCD så mycket att det blir ett problem. Eftersom det 

uppenbarligen finns en efterfrågan efter funktionalitet SimCorp inte kan leverera bör de 
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undersöka hur de kan leverera den och på så sätt få in intäkter från de ökade licenserna de kan 

sälja.    

 

6.1 Sammanfattning av svar till frågeställning 
 

Vår frågeställning som vi med arbetet ämnat besvara är:  

Vilka begränsningar och fördelar innebär det för ett företag att enbart använda sig av ett ERP-

system, mot om de släpper in BoB-system för att komplettera delar ERP-systemet inte kan täcka? 

 

De svar vi kommit fram till gällande fördelar och nackdelar med företag som inte släpper in 

BoB-system blir bara teoretiska eftersom vi inte varit hos något företag som använder sig av den 

IT-modellen. Vi har dock frågat de intervjuade vad de tror om en sådan lösning och därigenom 

fått teoretiska svar från personer med praktisk erfarenhet av större IT-miljöer.  

 

Fördelarna med en lösning med enbart ERP-system har vi kommit fram till är att det ger en 

lättare åtkomst av data mellan olika delar av organisationen, det går att kommunicera och skicka 

data genom samma system även om data används till olika syften. Det ger också minimerat 

personberoende eftersom mycket kunskap går att hämta hos leverantören och dess konsulter och 

organisationen blir mindre beroende av anställda som förstår systemet.  

 

Kostnadsmässigt minskar licenskostnaderna per användare. Licenserna är dyrare per system men 

eftersom antalet system minskar blir den totala kostnaden lägre. Tack vare att det bara är ett 

system att lära ut blir det också lättare för nyanställda att förstå systemets gränssnitt och det finns 

fler redan anställda personer som har förståelse för systemet, vilket också underlättar vid 

inlärningsprocessen. 

 

Om stora förändringar behöver göras i IT-miljön, exempelvis byte av operativsystem, är det 

lättare att kontrollera och åtgärda att systemet är kompatibelt med det nya operativsystemet när 

det bara är ett system som ska förändras. Eftersom uppdateringar skickas ut av leverantören 

slipper organisationen ha egna utvecklare anställda för att underhålla, det ingår istället i 

licenskostnaden. Företaget är då garanterat att dess system ska vara kontinuerligt uppdaterat. 

 

Nackdelarna med enbart ERP i organisationen är beroendet kunden hamnar i gentemot 

leverantören av ERP-systemet. Om det är en funktion organisationen behöver är det inte 

garanterat att leverantören utvecklar den på förfrågan, det beror på leverantörens bedömning av 

nyttan av funktionen gentemot antalet användare. Om vissa funktioner saknas kan det leda till en 

begränsning vid affärsmässiga beslut eftersom vissa delar av organisationen blir ineffektiva. 

Även funktionaliteten kan bli begränsad, vissa funktioner kan levereras men inte på ett lika 

effektivt sätt som motsvarande BoB-system.  

 



32 
 

Därför går det att släppa in BoB-system för att komplettera det stora ERP-systemet. Det kan 

användas det för att leverera funktionalitet där ERP-systemet har brister. Eftersom det är lättare 

att specifikt beställa dessa och hitta det system som levererar den specifika funktionaliteten som 

efterfrågas leder implementationen av systemet till ett effektivare arbete för den verksamheten. 

BoB-system bör enligt våra intervjuade användas utanför kärnverksamheten där det inte är 

beroende av det konstanta dataflödet mellan processerna i ERP-systemet. Ska det användas i 

kärnverksamheten bör det vara möjligt att koppla ihop med huvudsystemets databas. 

6.2 Forskning versus praktiken 
 

Som vi tog upp i teorin anser Holland, Light och Davenport att ERP-system byggda av en 

leverantör dominerar bland organisationer. Detta har ingen av de intervjuade intygat, utan 

snarare motsatt sig. Alla ansåg att en IT-miljö med enbart ett system var orealistiskt för ett större 

företag och att det snarare ska ses som något att sträva efter (en utopi), för att få ned antalet 

system, än något som faktiskt är realistiskt möjligt. 

 

Något som dock kan diskutera är just begreppet ERP. Richard Lind på Microsoft menade att ett 

ERP-system inte behöver levereras från en leverantör, utan att det kan vara ett stort system som 

bas med fler mindre runt omkring som fyller ut luckor. Så länge de är ihopkopplade menade han 

att det går att kalla för ett ERP-system. Även Jesper Lind och Mattias Eriksson tog upp att de 

strävar efter att system som används i kärnverksamheten ska sitta ihop med huvudsystemet, 

SCD:s, databas.  

 

Jesper Lind tog dock upp att bara för att flera system har ett gemensamt gränssnitt betyder det 

inte att man kalla det för ett gemensamt system. Som vi ser i Figur 5, där han beskrev 

bankkontorens IT-miljö med flera system som nås genom ett gränssnitt, men som inte delade 

                                “                                    ERP-      ”   

 

Med grund i detta vill vi gå emot Holland, Light och Davenport och säga att från det vi sett 

verkar det snarare vara så att ERP-system från enbart en leverantör är ovanligt och det är 

vanligare med ERP-lösningar där man kopplar ihop BoB-system med huvudsystemets databas 

för att få med dess funktionalitet när huvudsystemet inte kan täcka den. Detta kan de intervjuade 

på Robur styrka gällande deras miljö, men även Richard Lind på Microsoft som jobbar med 

systemen hos flera olika företag.  

 

Något som måste tas i åtanke är att Holland och Light skrev sin forskning år 1999 och Davenport 

sitt år 1998. Det är alltså 15 respektive 14 år sedan den forskningen gjordes och mycket kan ha 

förändrats gällande företags IT-miljö under den tiden. Men det materialet vi fått in visar på att 

dagens ERP-system inte är baserade på enbart en leverantörs mjukvara utan en ihopkoppling av 

fler med ett stort system som bas. ERP-system har även börjat gå mot en mer molnbaserad tjänst 

med SaaS. Dock kan grunden i hur ERP-system byggs upp fortfarande ses som relevant i 
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förhållande till företaget vi har valt att göra fallstudien hos, då deras ERP-system inte är placerad 

i molnet som SaaS utan fysiskt på Roburs egna servrar.  

6.3 Brister med undersökningen 
 

Studien har varit av typen fallstudie och inriktat sig på ett företags IT-miljö. Detta företag är 

aktivt inom ett visst område, fondförvaltning, och del av en bankkoncern. Detta gör att deras IT-

miljö är liknande många andra företag i den branschen, men skiljer sig från företag av liknande 

storlek i andra branscher. Detta gör att uppsatsens generaliserbarhet blir lidande, det kan vara 

svårt att säga att detta är fallet för alla typer av företag. 

 

Att vi också bara var hos ett företag gör att generaliserbarheten för den typen av företag blir 

lidande. Även om den information vi fått in stämmer överens med Roburs verksamhet betyder 

inte det att alla fondförvaltare upplever det likadant. Alla förtetags strukturer och IT-miljöer är 

unika och eftersom vi enbart varit hos ett betyder inte våra slutsatser dragna utifrån Robur att de 

slutsatserna går att applicera hos ett annat företag aktivt i samma bransch. Dock arbetar det med 

liknande arbetsuppgifter, och kan därför också teoretiskt utforma sina miljöer på likande sätt. 

Därför tillför ändå uppsatsen nytta till företag verksamma i samma bransch som kan använda 

fallstudien som referens när de går igenom sin egen IT-miljö.   

 

SCD är ett system som täcker alla Roburs processer, men eftersom Roburs verksamhet är väldigt 

inriktad på finans kan systemets klassning som ERP-system ifrågasättas. Om det varit en 

verksamhet med fler tjänster än bara finans hade det kunnat klassas som ett BoB-system för den 

avdelningen istället. Men med den definitionen av ERP-system vi utgått från, och även med stöd 

hos de intervjuade, kan det klassas in i det facket. Då Robur är ett fristående dotterbolag är de 

ingen avdelning i en större verksamhet utan ett företag som enbart levererar den tjänsten. SCD 

täcker Roburs centrala verksamhet och är med i processen att leverera den tjänsten Robur ger, 

fondförvaltning. Då SCD täcker den centrala verksamheten och produktionskedjan inom 

företaget kan det klassas som ett ERP-system. Ett större ERP-system på ett mer klassiskt 

produktionsbolag, exempelvis SSAB, hade varit för stort att undersöka i en C-uppsats och därför 

valdes ett mindre system hos ett mindre företag men som ändå inom den definitionen vi utgått 

från kan klassas in som ett ERP-system.  

 

Det företaget vi gjorde fallstudien hos använde dessutom en blandning av ERP-system med BoB-

system för att komplettera. Det är den miljön de jobbar i vilket gör att de kan bli partiska i sina 

åsikter. En undersökning av ett företag av samma storlek med bara BoB-lösningar hade varit bra 

att undersöka också för att få fler alternativ att ställa mot varandra. Dock måste det tas in att 

uppsatsen skrevs med en interpretivistiskt inriktning vilket innebär att det är just företagets 

åsikter som ska undersökas, därför anser vi inte att de eventuella partiska åsikterna från de 

intervjuades sida påverkar uppsatsens tillförlitlighet.  
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Ytterligare en brist med att göra fallstudien hos Robur är att mycket av deras mjukvara blir 

gammalmodig då de har väldigt gamla system som är svåra att byta ut, och även stora 

säkerhetskrav som gör att modernare teknik som SaaS blir problematisk att implementera. 

Molntjänster kan i dagsläget inte garantera den säkerhet som de uppsatta kraven för IT-säkerhet 

kräver, vilket gör att tekniken hos denna typ av företag blir äldre än hos ett nyare företag i en 

annan bransch. Hade fallstudien gjort hos ett nyare företag med en annan typ av 

verksamhetsinriktning hade det teoretiskt varit möjligt att observera ett ERP-system som 

baserades på SaaS, men eftersom vår fallstudie nu var hos Robur blev inriktningen mot de mer 

klassiska typerna av ERP-system. 

6.4 Förslag på vidare forskning 
 

Denna studie har undersökt hur Roburs IT-miljö ser ut och vilka krav de har på nya och gamla 

system. Området är väldigt stort och därför gjorde vi en fallstudie hos ett företag istället för att 

undersöka IT-system hos flera företag. För vidare forskning inom området skulle det kunna göras 

en större studie hos fler företag där man hittar företag som använder sig av enbart ett ERP-

system från en leverantör, enbart BoB-system och även företag som blandar dessa som Robur 

gör. Vidare bör även begreppet ERP undersökas för att utmana och förtydliga begreppet, vars 

mening har visat sig skilja mellan forskning och företag. Man bör undersöka om ERP-mjukvara 

är levererad av enbart en leverantör eller om det är en stor systemmiljö ihopbyggd med en 

gemensam databas. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjufrågor  

Dessa frågor ställdes till de intervjuade på Robur. Intervjun fördes flytande men med grund i 

frågorna som de fått i förväg för att förbereda sig. 

● Hur ser er företags/avdelningspolicy ut angående att ta in nya system i er IT-miljö? 

 

● Vad är anledningen till att ni valt att ha denna policy? 

 

● Hur ser du på den? Fördelar/nackdelar 

 

● Vad för nytta ger er systemlösning till er verksamhet? 

 

● Vad anser du vara fördelarna med ett ERP/Wall to Wall system mot ett Best of Breed och 

vice versa? 

 

● Hur ser du på en lösning med enbart ERP; en med enbart Best of Breed; eller en 

hybridlösning med ERP som bas och Best of Breed som komplement.  

 

● Vad anser du som användare att den viktigaste tjänsten hos ett ERP system är? 

 

● Kan delar av systemet ligga nere, eller är det så att allt ligger nere då? Och i så fall hur 

påverkar det verksamheten? 

 

● Om man märker att någon funktion i systemet inte fungerar tillräckligt bra, hur pass 

lätt/svårt är det att utföra en förändring? 

○ Behövs externa resurser tas in för att utföra en sådan förändring? 

 

● Finns det funktioner i systemet som fungerar sämre på bekostnad av andra delar av 

systemet som anses vara viktigare? 

 

● Finns det situationer då systemet utför en process på ett mer komplicerat sätt än vad som 

är nödvändigt? I så fall: utförs några sådana processer utanför systemet istället? 

 

● Vad är ert beslut om att använda ERP, baserat på? 

 

● Tillhör ERP den vanligaste lösningen i den här branchen? 

 

● Vad gör ni om er leverantör går i konkurs? 
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8.2 Intervjufrågor 

Dessa frågor ställdes till Richard Lind på Microsoft. Intervjun var flytande men med bas i dessa 

frågor. 

 

● Vad tycker du är den största fördelen med att välja ett ERP system? 

 

● Vad tror du är den bästa lösningen för ett medelstort företag när det kommer till val av 

systemmiljö (är det bättre med fler små eller ett stort, eller en blandning med ett stort som 

bas och små att komplettera)? 

 

● Vad är fördelen respektive nackdelen med vardera lösning? 

 

● Har Microsoft ett ERP system de säljer, och isåfall, vad skiljer det ifrån de andra stora, 

exempelvis SAP. 

 

● Om ni har ett, vilken typ av databas använder det sig av (Oracle, SQL etc.)? 

 

● Bland de system ni levererar till företag, hur ser kundens ägande och tillgång till 

källkoden ut? Om ni lägger ned systemet, får de fortsätta köra utan uppdateringar? Och 

hur mycket får de själva förändra i koden utan era konsulter? 


