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Sammanfattning
Affärssystem eller ERP-system är tillverkade för att integrera information över olika affärsområden inom
företag. Oavsett var någonstans i världen användaren befinner sig, så delas samma data av de användare
som ska ha tillgång till den och databehandlingen sker i realtid. Att åstadkomma denna evolution för
företag via deras informationssystem ställer dock höga krav på företagen vid införandet av systemen. Den
stora utmaningen ligger i att anpassa de funktioner och processer som styr dagens verksamhet till att
passa in i den logiska struktur som redan finns i ERP-systemet. Systemet har ”sitt sätt” att utföra
affärsprocesserna och det är inte lätt för företag att acceptera detta och anpassa verksamheten därefter.
Det ställer stora krav på både kunden och leverantören av systemen vilket också har visat sig genom åren
i form av att det årligen sker många misslyckade ERP-införanden. Syftet med uppsatsen har varit att
undersöka framgångsfaktorer vid införandet av ERP-system i olika företag. Både kundernas och
leverantörens syn på framgångsfaktorer vid införandet har klargjorts. 

Min empiriska undersökning har utförts på fem olika företag och jag har intervjuat totalt fem personer
som samtliga haft mycket centrala roller vid ERP-införandena. Vid intervjuerna har jag använt mig av
kvalitativ ansats där informanterna har fått berätta relativt fritt om vad de uppfattar kunna påverka
framgången med införandet av ERP-systemen. Jag analyserade det insamlade materialet med hjälp av
empirinär kvalitativ bearbetning, i form av innehållsanalys.

Undersökningens resultat visar att kunderna och leverantören inte ser helt lika på vilka faktorer som
bidrar till framgång. Det finns dock några tydliga samband mellan leverantörens och kundens syn på
framgångsfaktorer. Samsyn ligger i att kunden ska göra en dokumenterad processmappning av
verksamhetens före och efterläge vilket leder till att leverantörens arbete underlättas och
implementeringen av systemet kommer igång snabbare. Vidare samsyn finns kring det faktum att kunden
ska förbereda sig på den kommande förändringen genom att utbilda personalen i handhavandet av
systemet samt ge personalen ökad förståelse kring förändringsproblematiken. Detta leder till större
engagemang hos kunden och snabbare acceptans av systemet i företaget.

Slutsatserna visar att det är viktigt att förbereda personalen på den kommande förändringen.
Snabbare implementering kan åstadkommas genom att kunden utför processmappning av systemets före-
och efterläge. Mål syfte och avgränsning för systeminförandet är viktigt för att undvika driftstörningar av
kundens verksamhet, här måste leverantören vägleda kunden. Undvik anpassningar av
standardapplikationen, på det viset kan man sänka kostnaderna för systemet. Kunden ska hålla fast vid de
konsulter som fungerar bra vid systeminförandet. Slutligen framkommer det via slutsatsen att det inom de
fyra kundföretagen som ingick i undersökningen var det inte tekniken som framstod som den viktigaste
framgångsfaktorn.
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1 Inledning

Detta kapitel har till funktion att beskriva uppsatsens bakgrund, syfte, frågeställning, avgränsning,
målgrupp och struktur.
____________________________________________________________________________________

1.1 Bakgrund
Varför väljer man att studera kring något så omfattande som ERP-system? Svaret på den frågan är inte
helt enkel att svara på. Innan jag började min utbildning vid Universitetet har teknik likväl som mänskligt
beteende fascinerat mig. Men jag har aldrig varit speciellt intresserad av tekniken i sig själv utan snarare
vilken nytta och vilka framsteg man kan göra med hjälp av den. Den utbildning som jag är på väg att
avsluta vid Linköpings Universitet har innehållit många kurser där så kallade ”mjuka ämnen” som
organisationsteori, användbarhet, kvalitetsutveckling, projektledning med flera kombinerats med kurser
som varit rent teknikfokuserade. Blandningen av kurser tycker jag har varit bra då det är två olika sidor av
samma mynt och där jag med tiden upptäckt att den ena sidan har svårt att överleva utan den andra.

För mig representerar ERP-system mycket av bägge dessa sidor. De är högteknologiska system som är
tänkta att serva företag och människorna i dem på bästa möjliga vis. Men för att möjliggöra den nytta som
systemen är tillverkade för att tillföra så krävs det att människor strålar samman och på ett metodiskt och
konstruktivt sätt tar tag i arbetet att införa systemen. ERP-system är inte en produkt som man köper för att
sedan luta sig tillbaka och vänta på allt gott som ska hända utan det krävs mycket arbete och extra insatser
från de företag som väljer att köpa systemen. Davenport (1998) anser att ERP-systemen påtvingar sin
egen logik på ett företags strategi, kultur och organisation. 

Vidare anser (ibid.) att de löften om information som flödar fritt genom organisationsstrukturerna med en
central databas och där all information presenteras i realtid lätt kan förblinda företagsledare, och kan
vända till att bli en mardröm. Det går inte att nog betona de svårigheter som företag stöter på när de ställs
inför det faktum att de måste ifrågasätta sättet att utföra verksamheten på. Jacobs et al (2000) påstår att
många företag känner sig smått förolämpade när de upplever att ett system kommer och talar om för dem
att det är dags att ändra affärsprocesserna och att det faktiskt går att arbeta på ett effektivare sätt. (Ibid.)
anser vidare att många kunder glömmer bort att det ligger mycket mänsklig tanke bakom den logik som
systemen är uppbyggda kring. Logiken i att människor måste utföra handlingar på ett speciellt sätt är
optimerat efter den teknik som finns i systemen och detta är inte alltid så enkelt att förstå som kund. 

Davenport (1998) menar att varje år så sker det mängder av misslyckade ERP-införanden som kan bindas
till den problematik som jag nu beskrivit. Denna problematik tycker jag är intressant och det är den som
stora delar av denna uppsats handlar om. 



ERP-System – framgångsfaktorer vid införandet

________________
2

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka framgångsfaktorerna var vid införandet av ERP-system i fyra
olika företag. Både kundernas- och leverantörens syn på framgångsfaktorer vid införandet ska klargöras.
Begreppet införande i denna uppsats omfattar förstudien fram till driftsättningen av systemen. En förklaring
till varför framgångsfaktorerna uppfattas som just framgångsfaktorer, av kunder och leverantör, ska också
påvisas. Uppsatsen syftar också till att relatera genererad teori med given teori samt att föra en diskussion
kring eventuella samband mellan dessa två.

1.3 Frågeställning
Dessa frågor ämnar jag ge svar på i min empiriska undersökning. 

1. Vilka är framgångsfaktorerna samt anledningarna till dessa, vid införandet av ett ERP-system, sett ur
kundernas perspektiv?

2. Vilka är framgångsfaktorerna samt anledningarna till dessa, vid införandet av ett ERP-system, sett ur
leverantörens perspektiv?

3. Finns det någon relation mellan kundens och leverantörens syn på framgångsfaktorer och hur ser den
relationen ut?

1.4 Avgränsning
När man allmänt talar om de delar som ingår i en införandeprocess av ett (IS) så kan svaret variera
beroende på vem man frågar. När det gäller ERP-system så är det inte frågan om att man skapar
applikationen i form av kod, applikationen finns redan fysiskt. Det kan dock bli förändringar i
standardapplikationen beroende av hur mycket kunden kräver att den ska anpassas. Beroende på vilka
krav kunden har så kan de olika delarna skilja i omfattning. Uppsatsen syftar till att undersöka införandet
av ERP-system och införandet omfattar förstudien/förändringsanalysen fram till driftsättningen/
implementeringen. Jag kommer inte tydligt knyta problem och framgångsfaktorer till eller resonera kring
skillnaderna mellan de olika delarna i införandeprocessen. De företag som ingår i undersökningen har
samtliga infört IFS Applications, jag har valt att fokusera på en systemleverantör och de interna
projektledarna i de olika projekten. På grund av att problematiken kring ERP- införanden är relativt lika
oavsett systemleverantör bör uppsatsens slutsatser vara värdefulla även för andra aktörer och kunder av
system som exempelvis R3 och Movex med flera.

Något som inte är självklart är vad man lägger i begreppet framgång. Min utgångspunkt för framgång vid
ERP-införande har varit att de företag som ingått i uppsatsen inte har fått allvarliga negativa ekonomiska
konsekvenser förorsakade av sitt systeminförande. Kunder och leverantörer ser antagligen lite mer
långsiktigt på sina investeringar respektive åtaganden men den framgången och hur den uppstår är inte
något jag ämnar undersöka. 



ERP-System – framgångsfaktorer vid införandet

________________
3

1.5 Målgrupp

Uppsatsen riktar sig till kunden, det vill säga alla personer i ett företag som står inför ett ERP-införande.
Uppsatsen riktar sig också till leverantörer av ERP-system. 

Materialet i uppsatsen är enligt min uppfattning på den nivån att studenter som befinner sig i mitten av
sina systemvetenskapliga utbildningar ska kunna tillgodogöra sig den. Uppsatsen ska för studenter kunna
fungera i ett rent allmänbildande syfte, inom ERP-området, samt väcka intresse och ge uppslag till
kommande uppsatser.
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2 Forskningsperspektiv
Detta kapitel syftar till att ge läsaren grundläggande uppfattning om de mest kända
forskningsperspektiven som idag är rådande. Vidare kommer metoder för datainsamling och dataanalys
beskrivas. Det är den kvalitativa ansatsen som jag använt mig av i genomförandet av undersökningen,
därför kommer beskrivandet av metoder ha en betoning på kvalitativt tillvägagångssätt.
____________________________________________________________________________________

2.1 Kvantitativ - och Kvalitativ forskning
Inom samhällsvetenskapen skiljer man på två olika metodiska angreppssätt. Med utgångspunkt från den
information som undersöks – ”mjuka” data” eller ”hårda” data – talar man om kvantitativa och kvalitativa
metoder. Förenklat säger man att beteckningarna ”kvantitativt” och ”kvalitativt” syftar på hur man väljer
att skapa, bearbeta och analysera information. Kvantitativ inriktad forskning är sådan forskning som
innefattar mätningar av datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analys metoder. Kvalitativ
inriktad forskning är forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data till exempel i form av
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial (Patel &
Davidsson, 2003). 

Kvantitativa metoder har en högre grad av formalisering och är mer strukturerade. Den är i långt större
utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Metoden definierar vilka förhållanden som är av
särskilt intresse utifrån den frågeställning vi valt. Den avgör också vilka svar som är tänkbara.
Uppläggning och planering kännetecknas selektivitet och avstånd i förhållande till informationskällorna.
Allt detta är nödvändigt för att man ska kunna genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och
pröva om de resultat man kommit fram till gäller alla de enheter man önskar att uttala sig om. Statistiska
mätmetoder spelar en betydande roll i analysen av kvantitativ information (Holme & Solvang, 1997).
Kvalitativa metoder innebär en liten grad av formalisering. Primärt har metoden ett förstående syfte.
Man är inte inriktad på att pröva om informationen har en generell giltighet. Det centrala blir istället att
man genom olika sätt att samla in information dels kan få en djupare förståelse av det problemkomplex
man studerar, dels kunna beskriva helheten av det sammanhang som detta befinner sig i. Metoden
kännetecknas av närhet till den källa man samlar sin information från (Ibid.). 

2.2 Induktion och Deduktion
Forskare som arbetar induktivt följer upptäckandets väg. Forskaren kan studera forskningsobjekt, utan
att först förankra undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och sedan utifrån den insamlade
informationen, empirin, skapa teori. Det finns en risk att man egentligen inte vet något om teorins
räckvidd, hur generell den är, eftersom den baserar sig på ett empiriskt underlag som är speciellt för en
typisk situation, tid eller människogrupp. Antag följande exempel: en induktivt arbetande forskare skulle
studera arbetsglädjens uttryck på den speciella arbetsplatsen och sedan försöka formulera en mer allmän
teori. Forskaren ska upptäcka något som kan formuleras i en teori. Att man inte utgår från tidigare teori
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innebär att man arbetar helt förutsättningslöst. Även den induktivt arbetande forskaren har egna
uppfattningar som ofrånkomligt kommer att färga de producerade teorierna (Patel & Davidsson, 2003).
Forskare som arbetar deduktivt följer bevisandets väg. Deduktivt arbetssätt visar sig genom att man utgår
från allmänna principer samt befintliga teorier och drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur befintlig
teori härleds hypoteser som sedan prövas empiriskt i den aktuella studien, detta arbetssätt kallas ofta för
hypotetiskt-deduktiva. Om en forskare till exempel studerar arbetsglädje på en arbetsplats, kan detta göras
utifrån allmän teori om arbetsglädje och utifrån denna härleds hypoteser som kan prövas empiriskt i det
speciella fallet. Redan befintlig teori får då bestämma informationen som ska samlas in, hur man ska
uppfatta denna och slutligen hur man ska se på resultatet i relation till den befintliga teorin. Med ett
deduktivt sätt att arbeta antar man att objektiviteten i forskningen stärks just genom att utgångspunkten
tas i befintlig teori. Forskningsprocessen blir mindre färgad av den enskilde forskarens subjektiva idéer
och föreställningar. Fara ligger i att befintlig teori som forskaren har som utgångspunkt kommer att styra
och påverka forskningen så att intressanta nya rön inte upptäcks (Ibid.).

2.3 Positivism och Hermeneutik 
Positivism är en filosofisk och vetenskapsteoretisk inriktning som hävdar att all forskning måste bygga
på konkret observation och endast sträva efter att fastslå objektivt säkra fakta ursprungligen med
naturvetenskaperna som ideal. Den förutsätter att endast det positiva, det vill säga det påtagliga,
erfarenhetsmässigt givna, kan studeras vetenskapligt; allt som går utöver erfarenhetskunskapens gränser
stämplas som ovetenskap eller metafysisk spekulation och avvisas. Positivismen som begrepp
utvecklades av Auguste Comte, fransk sociolog verksam i mitten av 1800-talet. Grundtankarna i hans syn
på kunskap var att den skulle kännetecknas av att vara verklig och tillgänglig samt uppfylla vissa krav för
att vara positiv. Dessa krav är att kunskapen skall vara nyttig, säker, exakt och precis samt organiserad.
Vanligt är att man kopplar kvantitativ forskning till den positiviska synen på vetenskap 
(Patel & Davidsson, 2003).

Hermeneutik bygger på en teologisk tolkningsmodell. För att förstå bibeln och dess texter måste man
försöka förstå den tid som texterna avser. Numera ofta utvidgad i betydelse, inriktning som framhäver
betydelsen av förståelse och inlevelse i human- och samhällsvetenskaperna. Historien är den disciplin
som först tar upp hermeneutiken i sitt vetenskapande. Hermeneutisk spiral; det görs observationer som
smälter samman med vår förförståelse och som ger en slags organisk tillväxt. Hermeneutik, kan enklast
översättas med ”tolkningslära”. Det är en filosofisk och vetenskapsteoretisk inriktning enligt vilken
vetenskapen måste grundas på ”förstående” genom tolkning. I forskning med ett hermeneutiskt paradigm
framhålls vikten av att se till helheten. I den hermeneutiska filosofin menar man att allt vårt vetande
bygger på en förståelse, som utformas i en tolkning av det vi vet något om. Den hermeneutiska
forskningen kan kallas subjektiv såtillvida att forskare medvetet använder sig av sina värderingar och sin
förförståelse bestående av sin livserfarenhet och tidigare kunskapsmängd. Man kopplar vanligtvis ihop
kvalitativ forskning med hermeneutiken (Patel & Davidsson, 2003).
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2.4 Intervju som datainsamlingsmetod
Kvalitativa intervjuer har nästan alltid en låg grad av standardisering, frågorna som intervjuaren ställer
ger utrymme för informanten att svara mer fritt, frågan ska vara ställd så att svaret undviks att bli
retoriskt. Ibland ställer intervjuaren i en kvalitativ intervju frågorna i en bestämd ordning, med en högre
grad av standardisering. I vissa fall genomförs intervjun så att intervjuaren väljer att ställa frågorna i den
ordningen som det faller sig bäst i det enskilda fallet, vilket innebär en låg grad av strukturering. Man kan
också ha en semistandardiserad frågestruktur där intervjuaren på förhand har bestämt vissa frågor som ges
till alla informanter, dessa frågor kan sedan följas upp med följdfrågor och intervjun utvecklas därefter.
Syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och uppfattning hos någon, till
exempel informantens livsvärld eller om något fenomen. Vilket innebär att man aldrig i förväg kan
formulera svarsalternativet för informanten eller bestämma vad som är det ”sanna” svaret på frågan. Med
detta i åtanke pekar kvalitativ intervju mot ett induktivt arbetssätt i forskningen (Patel & Davidsson,
2003).

2.5 Innehållsanalys som dataanalysmetod
Innehållsanalys är en metod som hjälper forskaren att analysera innehållet i ett dokument. I själva verket är
det en metod som kan tillämpas på vilken ”text” som helst oavsett om det gäller skrift, ljud eller bilder,
för att kvantifiera innehållet. Statsvetare kan använda metoden för att studera utskrifter av tal, pedagoger
för att studera innehållet i barnböcker och historiker för att studera korrespondensen mellan statsmän.
Innehållsanalysen följer oavsett vad som studeras en logisk och relativt enkel procedur. Innehållsanalysen
har möjlighet att avslöja många ”dolda” sidor av det som kommuniceras genom den skrivna texten.
Tanken är att texten, helt oberoende av vad som varit informantens medvetna avsikt, innehåller vissa
ledtrådar till ett djupare rotat och eventuellt oavsiktligt budskap som faktiskt kommuniceras. Man
behöver inte basera analysen på vad informanten trodde att han eller hon sa när texten innehåller mer
påtagliga belägg för dess budskap. Nedan följer att antal punkter som visar tillvägagångssättet
(Denscombe, 2000).

1. Välj ett lämpligt textavsnitt
Urvalskriteriet bör vara tydligt formulerat

2. Bryt ner texten i mindre enheter
Analysenheten kan utgöras av samtliga ord, hela meningar, hela stycken eller till exempel rubriker. Den
kan också baseras på visuella bilder eller illustrationer.

3. Utarbeta relevanta kategorier
Forskaren ska ha en klar föreställning om vilka typer av kategorier, frågor och idéer som intresserar
honom eller henne och hur dessa framträder i texten. Detta kan ha formen av ”nyckelord” associerade till
temat. 
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4. Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna
Det är nödvändigt med en mycket noggrann uppmärksamhet på texten för att koda de relevanta orden och
meningarna. 

5. Räkna förekomsten av enheterna 
Den första delen av analysen är vanligtvis att räkna antalet gånger som de olika enheterna förekommer.

6.Analysera enheternas frekvens i förhållande till andra enheter som förekommer i texten
När enheterna väl är kodade går det att göra en mer sofistikerad analys som länkar ihop enheterna och
försöker förklara när och varför de förekommer som de gör. 
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3 Bakgrundsbeskrivning
Detta kapitel innehåller allmän information kring ERP-system, tanken är att läsaren snabbt ska kunna
bilda sig en uppfattning om ämnesområdet. Vidare innehåller bakgrundsbeskrivningen mer specifik
information som tydligare är knuten till uppsatsens syfte och frågeställning. Den givna teorin som här
presenteras ska fungera som ett underlag för den kommande diskussionen.
____________________________________________________________________________________

3.1 Vad är ERP?
Akronymen ERP står för Enterprise Resource Planning och betraktas allmänt som en mjukvaruprodukt
som kan tillhandahållas av en mängd olika tillverkare. Enligt Klaus et al (2000) finns det inte total
samstämmighet mellan olika författare inom ERP-området hur akronymen ska definieras. Brady et al
(2001) vill se ERP som ett utvecklingsprojekt där man kartlägger ett företags affärsprocesser och
affärsdata. Resultatet av kartläggningen påvisar hur stora förändringar som måste ske gällande företagets
affärsprocesser för att dessa ska vara kompatibla med mjukvaran. Vidare anser Davenport (1998) att den
springande punkten vid definition av ERP är att alla användare av mjukvaran oavsett vilken affärsprocess
hon arbetar med och oavsett vart någonstans i världen hon befinner sig, så delas samma data av de
användare som har tillgång till den och databehandlingen sker i realtid. Med realtid menas att exakt status
gällande data, exempelvis ett artikelnr eller ett företags omsättning lagrade i databasen, alltid finns
tillgängliga. (Jacobs & Whybark, 2000, s.preface vii) får de sista orden gällande definitionsbegreppet.

”ERP systems are large computer systems that integrate application programs in accounting, sales,
manufacturing and other functions in the firm. This integration is accomplished through a database
shared by all the application programs.”
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3.1.1 ERP-Systemets anatomi
Hjärtat av systemet är den centrala databasen som matar data till och från systemets applikationer, dessa
fungerar som stöd till företagets olika processer och funktioner. Davenport (1998) åskådliggör detta via
figur 2. 

Kunder      LeverantörerSäljare och kund-
tjänst representanter

                             Back-office
                              Administratörer

                          och arbetare

Finansiella
applikationer

Tillverknings

applikationer

Lager och
leverans

applikationer

Försäljning
och leverans
applikationer

Service
applikationer

Central
databas

Rapport
applikationer

Applikationer
för Human
resourcees

Ledning
och

aktieägare

Anställda

Figur 2 Anatomi ERP-System, Källa: (Davenport, 1998, s.124), Egen bearbetning

3.2 Hur fungerar ERP?
Detta avsnitt är tänkt att var en enklare teknisk förklaring till ERP system som ska vara lättläst även för
icke teknologer. Det finns några centrala begrepp när man talar om hur systemen fungerar tekniskt. Dessa
är modulärkonstruktion, klient/server arkitektur, konfiguration, gemensam central databas och skiftande
gränssnitt (Davenport, 2000).

3.2.1 Moduler
ERP system är en samling av olika moduler, de olika tillverkarna jobbar alla efter denna modulära princip
att bygga systemen. IFS tillhandahåller idag följande moduler i sitt sortiment, se bilaga C IFS
Applications Component Chart. De olika modulerna och dess applikationer kan kommunicera direkt med
varandra eller genom att uppdatera databasen. Sättet att bygga upp systemet med hjälp av moduler ger
företagen en stor valmöjlighet för vilka moduler de vill implementera i sin verksamhet. Skulle det vara
nödvändigt finns det också möjligheter för företagen att utöka eller ersätta funktionaliteten i systemet med



ERP-System – framgångsfaktorer vid införandet

________________
11

hjälp av en tredjepartsleverantör. Applikationer som tredjepartsleverantörer tillhandahåller ska betraktas
som ytterligare en modul i ERP systemet, men i praktiken är det aldrig fullt så enkelt, vanligtvis måste det
skräddarsys ett gränssnitt för att applikationen ska fungera med det övriga systemet (Davenport, 2000).

3.2.2 Klient/server arkitektur
Nutida ERP system kör en så kallad klient/server-arkitektur. Detta innebär att en del av databehandlingen
sker på server samt persondatorn, den senare är klienten i sammanhanget. För att företagens
affärsprocesser ska kunna växa utan att det innebär för stora ingrepp i systemet så är dagens teknik byggd
på en lösning i tre nivåer, därmed ökar graden av skalbarhet i systemet. Om affärsprocesserna kräver mer
kraft i systemet är tanken med skalbarhet att kunna utöka med datorer, minnen, lagring, databas och på
det viset öka mottagligheten för nya tekniker, utan att behöva skrota för stora delar av systemet utan
snarare uppgradera det befintliga (Jacobs & Whybark, 2000).

Figur 3 A three-tier client/server interaction, Källa: (Bancroft et al, 1998, s.23),
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3.2.3 Konfiguration
Trots att ERP-system är en uppsättning av standardapplikationer, standard i den bemärkelse att man alltid
har samma utgångsläge gällande programmets logik och gränssnitt. Standardapplikationerna går att
konfigurera så att de passar de olika företagens affärsmiljöer. Via olika konfigurationstabeller kan man
skräddarsy funktionaliteten till att passa sättet att göra affärer. Man börjar konfigurationen med att
konstatera en otvetydig hierarki och företagsstruktur, denna kartläggning påverkar hur resultat ska slås
samman i systemet. Sedan måste man för varje process och delprocess ställa sig följande tre frågor:

Hur gör vi detta idag?
Hur skulle vi vilja göra detta?
Hur tillåter det tilltänkta systemet oss att göra detta?

ERP systemen har en rationell processdesign så det finns flera alternativ att välja på men det är inte alltid
som dessa passar företags sätt att göra affärer. När företag mappar sina processer kan man upptäcka att
affärerna kräver speciell information som inte går att generera vid standardkonfiguration. Arbetet med att
mappa processer kan vara väldigt svårt och tidsödande. Systemleverantörerna tillhandahåller idag
konfigurationsmallar för specifika branscher och typer av företag, mallarna syftar till att förenkla arbetet
med processmappning. Mallarna passar bara företag som är villiga att göra en standardkonfiguration eller
enbart göra mindre ingrepp på programkoden (Davenport, 2000).

3.2.4 Central databas
Alla ERP-system har central och gemensam databas vilken de olika applikationsmodulerna uppdaterar,
lägger till, tar bort och hämtar data ifrån. På grund av att databasen kan knyta ihop resultatet av de olika
processerna så är i ERP sammanhang denna centrala databas en mycket lyckad lösning. System-
leverantörerna har oftast inte utvecklat egna databashanterare utan förlitar sig på databasleverantörer som
Oracle, Sybase och Informix. Databaserna är nästan alltid av relationskaraktär på grund av att dessa lagrar
data i format som är lättillgängligt och därmed inte kräver avancerade kunskaper i olika sätt av
dataåtkomst (ibid.).

3.2.5 Skifta gränssnitt
ERP-system ska betraktas som användbara över hela världen, detta är en viktig aspekt. Det som gör det
möjligt att använda likadana system i olika länder är möjligheten att skifta gränssnitt till det som passar
respektive land. Språk, valuta med mera är sådant som skiljer mellan de olika gränssnitten (Ibid.).

3.3 Ändamålsenliga affärsområden 
Man måste förstå hur ett företags affärer fungerar innan man kan förstå hur ett ERP-system fungerar,
sättet ett företag praktiskt handhar dess affärer är indelade i olika affärsområden. Historiskt, så har många
företag en organisationsstruktur som är separerad i dessa så kallade affärsområden. Det som händer i ett
affärsområde måste inte nödvändigtvis påverka vad som händer i ett annat, därmed har funktioner i de
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olika områdenas informationssystem inte heller någon nytta av varandra. De olika affärsområdena kan
vara oberoende av varandra men för att de ska fungera ändamålsenligt är de beroende av varandras data,
som dess separata funktioner genererar (Brady et al, 2001).

3.3.1 Affärsfunktion
Ett företag som säljer någon form av produkt har huvudsakligen följande ändamålsenliga affärsområden.
Varje affärsområde innehåller ett antal olika affärsfunktioner som tillsammans ser till att dess
affärsområde fungerar ändamålsenligt (Ibid.).

Marknadsföring och försäljning
Detta område innehåller affärsfunktioner gällande marknadsföring, bearbetning av kundköporder,
kundförvaltning, kundsupport, försäljningsprognoser och annonsering (Ibid.)

Produktion och materialförvaltning
Detta område innehåller affärsfunktioner gällande inköp, varumottagning, transport och logistik,
schemaläggning för produktion och tillverkning (Ibid.)

Human Resources 
Detta område innehåller affärsfunktioner gällande rekrytering och inhyrning av personal, utbildning,
avlöning och förmåner (Ibid.)

3.3.2 Affärsprocess
En affärsprocess är en samling funktioner som tar en eller flera indata och skapar en aggregerad form av 
utdata som innehåller värdefull information till företaget och dess kunder (Collin & Rowland, 1996).

3.3.3 Skillnad affärsfunktion och affärsprocess
En produkt kan bli skadad under transport och kundtjänst tar då hand om kunden och den skadade
produkten, detta förfarande är en affärsfunktion. När det sedan kommer till att eventuellt laga och
återleverera varan så kräver det flera affärsfunktioner som ofta är integrerade, tillsammans bildar de en
affärsprocess (Brady et al, 2001).

ProcessIndata Utdata

Figur 4 Affärsprocess, Källa: (Brady et al, 2001, s.3), Egen bearbetning
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3.3.4 Integrering av funktioner 
Integrerade informationssystem strävar efter att binda samman de olika ändamålsenliga affärsområdena,
Davenport (2000); Brady et al (2001) åskådliggör detta med ett exempel som bygger på ett datorföretag
som tillverkar och säljer persondatorer. Datorteknologin är snabbt föränderlig och därmed förändras
hårdvaran till en persondator ofta. Därför krävs det att personalen som sköter försäljningsfunktionen är
uppdaterade gällande de olika hårdvarukonfigurationerna, annars kan en dator beställas som inte längre
tillverkas. Den personal som sköter datortillverkningsfunktionen är beroende av snabba och korrekta data
från försäljningen så att rätt dator kan levereras på utsatt tid till kunden. Kunden kan få problem med
datorn och vänder sig till kundtjänst, där måste personalen ha tillgång till korrekt hårdvarukonfiguration
gällande kundens dator för att kunna sköta sin funktion korrekt. 

3.3.5 Processperspektivet
Dela data effektivt och korrekt mellan och inom ändamålsenliga affärsområden leder till effektivare
affärsprocesser. ERP system har en integrerad design så att lämplig och korrekt data kan delas mellan
olika affärsområden, därmed blir det betydligt enklare att uppnå ändamålen (Keller & Teufel, 1998).
När man praktiskt jobbar i en verksamhet så får man i form av mänskliga resurser, tillverkningsmaterial,
utrustning, med mera en input som man sedan omvandlar till varor och tjänster för kunden. Det krävs
information för att klara av inputen och genomföra affärsprocesserna så att kunden får den begärda varan
och tjänsten. Figur 5 illustrerar ett exempel. En kundorder behandlas av försäljningen, tillverkningen av
varan schemaläggs av produktion, logistik schemalägger och utför varans leverans. Krävs det en
materialorder för varan så påpekar produktion detta till inköp som i sin tur får ordna inköp och leverans
av materialet. När så skett tar logistik mot materialet, bekräftar att leverans skett och vidare till ekonomi
via inköp så att leverantören blir betald för levererat material, samt levererar slutligen materialet till
produktion. Alltigenom denna kedja håller ekonomi ordning på korrekt information gällande
transaktionens status (Brady et al, 2001).
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Figur 5 Processperspektiv affärshändelse (Källa:Brady et al, 2001, s.4), Egen bearbetning
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3.3.6 ”Best” pratice
Leverantörer av ERP-system hävdar att systemen stödjer många av de allmänna processer som existerar i
de flesta företag idag. Genom att studera akademisk teori och enskilda företag har de designat systemen
så att de ska ge företagen de allra bästa förutsättningarna för att göra affärer. Det allra bästa sättet att göra
affärer eller genomföra sina affärsprocesser kallas för ”Best” practice, Keller & Teufel (1998). I en viss
utsträckning går det att konfigurera applikationerna så att de passar befintliga affärsprocesser. Det är dock
inte meningen att det ska ändras i programlogiken för att programmen ska passa in i företagens sätt att
göra affärer utan då ska det istället företaget anpassa sina affärsprocesser till systemet. I många fall kan
det vara svårt att följa ”best” practice principen utan det måste ske ändringar i programkoden som
påverkar logiken, det kan bero på många varierande omständigheter som inte standardkonfigurationen
täcker. Ändringar i standardapplikationens logik är något som leverantörerna inte gärna ser att man gör,
detta beror på flera orsaker. Systemet bygger på modulärprincip och att man kan implementera systemen
monolistiskt istället för att använda ”Big-Bang” principen, det vill säga att det går att implementera delar
av systemet i mindre projekt snarare än hela systemet i ett svep. Logikanpassningar i en modul påverkar
integration med andra moduler och det är lättare att tappa kontrollen över helheten om man anpassar
standardkoden. Det ställer också betydligt högre krav på krav- och systemspecifikationer när det gäller
anpassningar, vilket medför att det också ställs högre krav på kommunikationen mellan leverantör och
kund för att nå fram till specifikationerna. Då uppgraderingsversionerna bygger på tidigare standard så
blir det också svårare att uppgradera systemet i framtiden. Bancroft et al (1998) och Davenport (1998)
anser att i många fall så tillfaller det förbättring i verksamhetens struktur vilket leder till effektivisering av
affärsprocesserna när företag väljer att följa ”Best” practice principen. 

 

Verksamhet

”Best” practiceERP-system

Följer

Följer

Följer

Figur 6 ”Best” practice principen, Källa: Davenport (1998), Egen bearbetning
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3.4 Re-engineering
Företag har ett antal årtionden haft kvalitet i verksamhetsutförande som ett mål. Företag över hela världen
har i stor utsträckning öppnat ögonen för kvalitetsbudskapet. Somliga företag har inte kommit så långt i
sin strävan för kvalitet och befinner sig mitt i processen av implementering och att dra nytta av TQM*.
Andra företag har kommit längre med sitt kvalitetsarbete och söker nya vägar att komma ett steg längre, i
försök att vitalisera sina möjligheter att förbättras. Re-engineering av affärsprocesser, eng. BPR: Business
Process Re-engineering, är ett passande verktyg för att nå ytterligare förbättring (Peppard & Rowland,
1995).Definition av BPR enligt (Peppard & Rowland, 1995 s.20):
”an improvement business philosophy. It aims to achieve step improvement in performance by
redesigning the process through which an organisation operates, maximising their value-added content
and minimising everything else. This approach can be applied at an individual process level or to the
whole organisation” 
Vidare beskrivning av affärsprocess Re-engineering enligt (Keller et al. 1998, s.51).
”fundamental rethinking and radical redesign of enterprises or essential company processes” 

Vardagligt vid ERP implementering brukar man tala i termen mappning. Det vill säga att man mappar
företags arbetsrutiner och arbetsflöde för att konstatera vilka processer som ska läggas till, förändras eller
tas bort. Mappning kan ske i större eller mindre grad beroende på omfattningen av systemet som ska
implementeras (Källa: Lars Fornell , IFS, 2003-11-24)
____________________________________________________________________________________
*TQM, eng. Total Quality Management, på svenska offensiv kvalitetsutveckling. TQM kan ses som en
helhet där arbetssätt, verktyg och värderingar samverkar för att med mindre resursåtgång nå högre
kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2002).
____________________________________________________________________________________

3.4.1 Mänskliga perspektivet vid processförändring
När det i en verksamhet sker en tydlig förändring gentemot en processorienterad organisation så måste
man förutom själva processerna, och den underliggande tekniken, framförallt ta stor hänsyn till
människorna i organisationen. För att det ska kunna gå att genomföra förändringen genom hela
organisationen så spelar människorna i den en stor roll. Varken teknik eller processer i sig kan driva
processerna istället så krävs det människor som ansvarar samt driver teknik och processer. Dessa två kan
inte göra det bättre än de människor som ansvarar och driver dem (Peppard & Rowland, 1995).

Organisationer formas när människorna i dem strålar samman för att uträtta uppdrag och nå fram till mål.
För att en organisation ska lyckas med uppdrag och mål så är det kritiskt när det kommer till de
mänskliga resurserna. Organisationsförändringar handlar i grund och botten om människor på grund av
den centrala roll de har i organisationer. För att kunna realisera förändring så måste alla involverade
människor bli aktivt inblandade och tänka om gällande sitt sätt att arbeta. Det är inte en okomplicerad
uppgift att ta hand om en förändring i organisationen. 
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Som figur 7 visar så genomgår människor som konfronteras med förändring en anpassningsprocess vilken
varje individ genomgår mer eller mindre fort (Ibid.).

Figur 7 visar att initialt är människorna omedvetna om den kommande förändringen. När de konfronteras
med den krävda förändringen så uppstår det mer eller mindre en chock, de förnekar den krävda
förändringen och ingen förändring uppstår. Efter denna fas finns det två vägar att välja.
Förändringsprocessen kan störas på grund av personens oförmåga att anpassa sig till krävd förändring.
Den andra möjligheten är att personen accepterar situationen och kravet på förändring och börjar söka
kunskap och svar. När personen har samlat tillräckligt med information kan hon agera. Hur olika
människor reagerar på förändring skiljer sig mellan olika personer och beror även på organisationens
kultur. Individens tidigare erfarenhet av förändring samt organisationens kultur gällande förändring
historiskt, avgör om det blir positivt eller negativt, vilket påverkar graden av motstånd till förändringen.
Människors grad av motstånd till förändring påverkas vidare av hur väl informerade de är. Information till
anledningarna av förändringen gällande både organisationen som helhet såväl som för den enskilda
individen. Författaren tar upp ett tredje skäl, nämligen om personen tror på organisationens förmåga att
lyckas och därmed nå målet med förändringen. Genom att tro på organisationens förmåga kan de
anställda känna sig mindre motvilliga till förändring (Peppard & Rowland, 1995).

Följande påpekar (Ibid.) att förändringen i processtrukturer inom en organisation är en omfattande
manöver. Processförändringen involverar, teknisk, strukturell samt individuella förändringar för företaget
och dess anställda. Den svåraste för de anställda behöver inte ligga i att förstå processerna och dess
funktioner. Utmaningen ligger i att de måste förändra sig mentalt och praktiskt för att anpassa sig till det
nya sättet att arbeta. De anställda kommer med största sannolikhet genomgå processen enligt figur 7. För
att företag ska kunna åstadkomma den potentiella förbättring som eftersträvas med förändringsprocessen

Unaware

Denial

Searching

Acceptance

Disruption

Action

schock

Figur 7 “General reactions to change” Källa: (Peppard & Rowland, 1995, s.206)
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krävs det kunskap bland dem som leder förändringen angående processen som de anställda går igenom.
Arbetet med förändringen måste läggas upp med hänsyn till det som de anställda går igenom. (Ibid.)
uttrycker att i många fall är organisationer konservativa vilket kan leda till motvilja till förändring bland
de anställda. Ledningen måste övervinna motståndet genom att bjuda in de anställda till att bli aktivt
involverade i förändringsprocessen. För att lyckas med ovan beskrivna så måste det till en ny mentalitet
inom ledningen (Ibid). Det är inte ovanligt att ”leaders may give lip service to an idea or change, but take
little or no action” (Andrews & Stalick, 1994, s.29). Människor tror på vad de ser mer på än vad de hör,
därför måste ledningen föregå med gott exempel genom att aktivt delta i det beslut som de drivit igenom.
När ett företag genomgår Re-engineering så är det viktigt att den högsta ledningen är engagerade i
projektet. Det yttersta ansvaret för att använda Re-engineering till att utveckla och skapa processer kan
inte delegeras nedåt i organisationen. Den högsta ledningen ska se förbättringsprogrammet, Re-
engineering, som en strategisk prioritet, Armistead & Rowland (1996)

3.5 Kritiska framgångsfaktorer
Jag har funnit några vetenskapliga artiklar som tar upp hur man ska gå till väga för att lyckas med
införanden av ERP-system, Davenport (1998) samt Fui-Hoon et al (2001), även Bancroft et al (1998)
diskuterar framgångsfaktorer. För att kunna presentera en sammanställd lista har jag granskat
ovanstående källor för att hitta gemensamma nämnare gällande framgångsfaktorer. Jag har kommit fram
till att Fui-Hoon et al (2001) täcker de framgångsfaktorer som de övriga källorna nämner. Tidigare i
bakgrundsbeskrivningen har orsak och verkan vävts in i delar som omfattar ett ERP-införande. De
framgångsfaktorer som nu tas upp är koncentrat och komplement till tidigare beskrivningar. Nedan följer
en uppsättning av 8 kritiska framgångsfaktorer som Fui-Hoon et al (2001) tar upp i sin artikel. 

ERP-lagarbete och komposition
Det är viktigt att den interna projektgruppen består av en blandning av personal från olika avdelningar.
Gruppen ska ha en mix av personal och konsulter så att personalen får möjlighet att utveckla det
kunnande som krävs för att medverka i designen och implementeringen av systemet. Prioritering av
arbetssysslor är viktig. Personalens ordinarie arbetssysslor ska minskas till förmån för ERP-införandet.
Det ska finnas incitament för att gruppen ska bli mer motiverad att hålla tids- och budget plan. Gruppen
ska få möjligheter att lära sig om företagets produkter och affärsfunktioner så att de vet vilket stöd som
krävs för de stora affärsprocesserna (Fui-Hoon et al, 2001).

Stöd från högsta ledningen
Ledningen ska samtycka till införandet och se till att det prioriteras som ett affärsstrategiskt mål vilket
ska ha högsta prioritet. Ledningen ska aktivt delta genom att frigöra resurser i form av personal och tid.
Ledningen ska visa att de vill genomföra de nödvändiga organisations förändringarna som införandet
kräver, detta ska kommuniceras ut till de anställda. Uppstår det personalkonflikter på grund av införandet
ska ledningen aktivt medla i dessa (Ibid.).
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Affärsplan 
En affärsplan som visar de strategiska och verkliga fördelarna, resurser, kostnader, risker och tidsplan för
införandet ska upprättas. Det ska finnas en tydlig affärsmodell hur organisationen bakom införandet ska
fungera. Den högsta ledningen ska inför styrelsen rättfärdiga investeringen genom att påvisa problemen
och den förväntade förbättringen som förändringen ska medföra (Ibid.). 

Kommunikation
Denna faktor är kritisk vid ett ERP-införande, förväntningar på alla nivåer måste kommuniceras ut. Input
från användarna ska förtydliga krav, önskemål och godkännande av systemet. Kommunikation inkluderar
också intern marknadsföring av införandet och hur det praktiska arbetet fortskrider genom tiden (Ibid.). 

Hantera projektet
En enskild grupp ska ha som uppgift att försöka motivera projektledningen till framgång. Omfattning och
avgränsning av projektet måste vara tydligt definierat. Detta inkluderar omfattning av system som ska
ingå i införandet samt uppskattning av hur mycket Re-engineering av affärsprocesser som kommer att
krävas. Alla de förslag som innebär förändring av den beslutade omfattningen ska härledas till
affärsnyttan och om möjligt införas vid annat tillfälle. Skulle en förändring av omfattningen bli
nödvändig måste man samtidigt justera de resurser som behövs till förändringen. Projektet ska definieras i
form av milstolpar och man ska vara medveten om projektets kritiska linje. Deadlines ska finnas för att
tids- och budgetplan ska hållas vilket leder till att projektets trovärdighet kontinuerligt stärks (Ibid.).

Organisations- och kulturförändring
En företagskultur där man delar gemensamma värden och mål främjar framgång med ERP-införandet.
Organisationer måste vara förändringsbenägna. Fokus på datorvana bland personalen och vilja att
acceptera den nya teknologin underlättar införandet. Ledningen ska engagera sig i att använda systemet
för att uppnå affärsmålen. För att skapa mottaglighet till förändring ska personalen tränas och utbildas så
att de aktivt kan delta med design och implementering av affärsprocesser och ERP-system. Utbildning
ska ha hög prioritet och tid samt pengar ska finnas tillgängliga för olika former av utbildning och träning.
Personalen måste förstå hur systemet kommer att förändra befintliga affärsprocesser (Ibid.).

BPR, Re-engineering av affärsprocesser och minimera anpassningarna
Det är ofrånkomligt att nuvarande affärsprocesser omformas för att passa det nya systemet. Anpassning
av företags sätt att praktiskt utföra sitt arbete till det nya systemet är kritiskt. Företag ska vara villiga att
ändra affärsprocesserna för att systemet ska behöva anpassas i absolut minsta möjliga mån. Detta medför
mindre fel i systemets funktioner samt underlättar införandet av uppgraderingar och nya programutgåvor.
Verktyg för att modellera processerna underlättar att anpassa affärsprocesserna istället för att ändra koden
i mjukvaran. Företag ska utföra BPR innan de väljer systemleverantör. BPR ska ske iterativt i samband
med systemkonfigurationen för att utnyttja de förbättringar som systemet medför (Ibid.). 
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Testa applikationen och avhjälp tekniska fel
Finns det krav på att gamla system måste finnas med i företagets IS så måste man ta ställning till hur
mycket och vilken funktionalitet som ska finnas utanför ERP-systemet. Om stöd för affärsprocesser inte
kan uppnås med hjälp av ERP-systemet kan företag behöva komplettera med alternativ mjukvara. Många
gånger så krävs det konstruktion av egentillverkade gränssnitt för att koppla ihop gammal samt alternativ
mjukvara. I fall av systemintegrationer så är det viktigt att den efterstävade funktionaliteten uppnås.
Tester och tekniska åtgärder ska utföras för att säkra funktionaliteten innan IS sätts i drift. De buggar som
kan dyka upp i mjukvara ska snarast åtgärdas av leverantören. Kunden och leverantören ska tillsammans
testköra applikationen, detta ska göras med verkliga transaktionsmängder (Ibid.). 

3.6 Misslyckade ERP-införanden
Det har forskats en del kring införande av ERP-system. Tillverkare och leverantörer har utvecklat
metodik för en framgångsrikare införing av systemen till företag. Trots forskning och metodik så sker det
kontinuerligt misslyckade införanden av ERP-system. Boston Consulting group påstår att mer än 70 % av
alla ERP-införanden misslyckas, dessa misslyckanden knyts till spräckta tids- och budget planer och är av
ekonomisk karaktär, Al-Mashari (2001). 

Följande citat är ett urklipp från Computer Sweden nr. 100 (1998)
”Problem att integrera ERP-systemet R3 från den tyska programjätten Sap med egenutvecklade program
har ställt till problem med leveranserna för Compaq i Nya Zeeland. Det lokala dotterbolaget har tvingats
skicka ut 100-tals brev till återförsäljare och kunder, där man förklarar orsaken till förseningarna och
flera återförsäljare har reagerat kraftigt på det nya systemet. En återförsäljare har till och med lämnat
Compaq för att övergå till konkurrenten Hewlett-Packard. Problemen drabbar även Compaq i
Australien, där Computer Swedens systertidning Australian Reseller rapporterar förluster för
återförsäljare på uppemot 10 miljoner kronor i uteblivna order på grund av leveransproblem. Sap-
systemet inkluderar finans, orderhantering, leverans och planering och är en del av en global satsning
hos Compaq att satsa på R3. Nu har företaget tagit in tio personer som arbetar heltid med att åtgärda
problemet. 
Svårt integrera
– Sapinstallationen har fungerat bra, men det har inte gått att få den att fungera med våra andra
program, säger Robin Paterson, chef för Compaq i Nya Zeeland till IDG News. Det har skapat problem
med att uppehålla ledtiderna.
Enligt honom är det inte sannolikt att Compaq i andra länder kommer att få liknande problem, eftersom
dotterbolagen i Australien och Nya Zeeland är relativt ensamma med att ha flera parallella
distributionscentra i respektive land. 
Tidigare har Dell backat ur ett stort SAP-projekt och holländska Tulip gick i konkurs delvis på grund av
att det tog längre tid än väntat att installera ett SAP-system i företagets holländska tillverkningsfabrik,
något som ledde till att företaget fick allvarliga finansiella problem och köptes upp av Ingram Micro.”
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4 Redogörelse av undersökning
I detta kapitel kommer jag att redovisa för hur studien genomfördes. Problembilden som är kopplad till
uppsatsens syfte leder vidare till hur jag valt ut lämpliga informanter samt information om dessa visar hur
populationen ser ut. Vidare visas vilka metoder jag använt mig av för att samla in och bearbeta data.
____________________________________________________________________________________

4.1 Problembild
Anledningen till att jag valt att undersöka både leverantören- och kundens syn på framgångsfaktorer är att
det ska ge en bättre bild av hur företag mer framgångsrikt ska kunna införa ERP-system. 

4.2 Vetenskapsmetodik i undersökningen
Syftet med analysen är att beskriva hur något är beskaffat. Frågeställningen är av kvalitativ typ då jag
försöker beskriva vad en företeelse är och hur den uppstår. Jag kan inte påstå att området jag valt är ett
outforskat område. Men med tanke på att det varje år sker ett antal större och mindre misslyckade ERP-
införanden i olika företag så kan man fråga sig om det finns luckor i den givna teorin, därmed kan
undersökningen ses som explorativ. All insamling av empiridata i undersökningen har varit kvalitativ.
Bearbetningen av empiriska data för att nå fram till ett resultat som svarar upp mot frågeställningen har
varit kvalitativ. Uppsatsen syftar också till att relatera genererad teori med given teori samt att föra en
diskussion kring eventuella samband mellan dessa två, alltså något deskriptivt. Men totalt sett är det en
klar viktning mot explorativt tillvägagångssätt. 

4.3 Datainsamling
Kommer nedan i ett antal punkter att beskriva på vilka grunder och hur jag gått tillväga för att samla in
studiens empiriska data.

4.3.1 Företag som ingått i studien
De företag som ingått i studien har som gemensam utgångspunkt implementerat ERP-system som
levererats av IFS. Systemleverantören IFS ingår i studien och representerar leverantörssidan. De företag
som representerar kundsidan är Nexplo AB, Cloetta Fazer Sverige AB, Casco Products AB samt Stadium
AB.

4.3.2 Systemleverantör
Valet av IFS som representant för leverantörssidan är av praktisk karaktär snarare än strategisk. Jag
ringde olika systemleverantörer och frågade om de hade möjlighet att engagera sig i min uppsats,
förklarade uppsatsens syfte samt hur mycket tid det skulle ta i anspråk för dem, den tid som jag nämnde
var 1-1,5 h. Vidare skickade jag ut e-post till de leverantörer jag kontaktat där en mer utförlig beskrivning
av uppsatsens syfte hur jag tänkt gå till väga samt vad jag förväntade mig av dem. Jag kontaktade SAP,
Intentia och IFS vilka är tre stora aktörer på ERP marknaden. Författare som exempelvis Davenport
(2000) hävdar att problematiken kring införande av system inte generellt beror på vilken leverantör man
som företag väljer, jag valde därför den leverantör som jag fick bäst respons från, IFS. 
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IFS 
Själva och i samarbete med partners utvecklar och implementerar IFS sitt komponentbaserade
affärssystem, IFS Applications, som gör det möjligt för stora och medelstora organisationer världen över
att få högre avkastning (http://www.ifsworld.com/se/) [2003-12-08]. För mer information se källa.
Informant 
Denna person är en av nio konsultchefer på företaget. Personen har lång erfarenhet av ERP-projekt, har
jobbat på företaget sedan 1990.

4.3.3 Systemkunder
De företag som ingår i studien har alla implementerat omfattande ERP-system under de tre senaste åren.
Det väsentliga för mig var inte att titta på någon speciell bransch eller några specifika systemmoduler. Då
jag har en ganska så generell frågeställning gällande dessa två saker så kändes det ok att välja och vraka
bland olika företag och branscher. Även här kontaktade jag först via telefon för att vidare skicka e-post
för att informera ytterligare. Jag hade möjlighet att välja företag som implementerat SAP:s ERP lösning.
Trots vad Davenport (2000) säger att det inte ska spela så stor roll på grund av att problematiken med
ERP införande är generellt så gjorde jag ett aktivt val då jag valde bort de kunder som implementerat
SAP:s lösning. Hoppades på att det skulle bli enklare att kommunicera med informanterna då
leverantörerna använder olika uttryck för någonting som egentligen är samma sak. Tänkte att det skulle
bli enklare för mig att läsa på en leverantörs specifika lösning och begreppsflora och därmed kunna ha
mer givande intervjuer med informanterna. Den information som jag hämtat angående IFS och deras
lösning har jag funnit på http://www.ifsworld.com/se/ [2003-11-11]. Att genomföra ett projekt som
skrivandet av en kandidatuppsats är så har man som i de flesta andra projekt begränsade resurser vilket
innebär att man måste göra vissa val. I mitt fall har jag koncentrerat mig på att få möjlighet att genomföra
intervjuer med de personer som har varit interna projektledare för sitt företags ERP-projekt. Min tanke
var att dessa personer förhoppningsvis har en mer koncentrerad kunskap och helhetssyn om projekten än
någon annan inblandad. 

Nexplo AB
NEXPLO Bofors utvecklar, marknadsför, säljer och producera krut och sprängämnen för civilt och
militärt bruk. Produktregistret består av dels krut för sportskytte, jakt, air-bags samt
militära applikationer, dels sprängämne för oljeindustrin, tändmedel samt militära applikationer. (Källa:
Kurt Lindquist, Nexplo AB, 2003-12-02)
Informant 
Denna person var internprojekt ledare gällande införandet av ERP-systemet. Personens ordinarie
arbetsuppgift är övergripande kvalitetsansvarig för verksamheten, har jobbat på företaget sedan 1988.

http://www.ifsworld.com/se/
http://www.ifsworld.com/se/
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Cloetta FazerSverige AB 
Sälj- och distributionsbolaget Cloetta Fazer Sverige är en del av Cloetta Fazer, Nordens största aktör
inom choklad- och sockerkonfektyr (http://www.cloettafazer.se) [2003-12-08]. För mer information se
källa.
Informant 
Denna person var internprojekt ledare gällande införandet av ERP-systemet. Personens ordinarie
arbetsuppgift är IT-chef, har jobbat på företaget sedan 1999.

Casco Products AB 
Casco Products är ett affärsområde inom Akzo Nobel. Företaget bedriver industriell
verksamhet inom områdena lim, impregnerat papper och expanderbara mikrosfärer.
(http://www.cascowoodadhesives.com/frames/Contact_Sweden.htm) [2003-12-08]. 
För mer information se källa.
Informant 
Denna person var internprojekt ledare gällande införandet av ERP-systemet. Personens ordinarie
arbetsuppgift är IT-strateg, har jobbat på företaget sedan 1989.

Stadium AB 
Den största privatägda sportbutikskedjan i Sverige. Säljer produkter för att aktivt liv så som sportkläder,
skor, utrustning för många olika lagsporter, golfutrustning, skid- och skridskoutrustning med mera
(http://www.stadium.se) [2003-12-08]. För mer information se källa.
Informant 
Denna person var internprojekt ledare gällande införandet av ERP-systemet. Personens ordinarie
arbetsuppgift är IT-chef, har jobbat på företaget sedan 1993.

4.3.4 Induktivt förhållningssätt
Att arbeta med kvalitativa intervjuer har inneburit att jag arbetat med en modell där jag på förhand inte
exakt kan veta vilka frågor och svar som är relevanta och viktiga i den specifika intervjusituationen.
Widerberg (2002) beskriver att modellen ska lyckas fånga intervjupersonens upplevelsevärld, den kräver
därmed att intervjumaterialet har så lite förutfattade meningar som möjligt och att formen inte är för
standardiserad. Därför har jag, i utformandet av intervjuguide, utgått från ett antal teman och utifrån dessa
formulerat öppna frågor med så lite värderande inslag som möjligt. Naturligtvis går det inte att
undkomma värderingar eftersom bara det faktum att en fråga blir ställd men inte en annan, innebär en
prioritering och därmed värdering. Ett mål från min sida har ändå varit att förhålla mig på ett induktivt
och ickevärderande sätt vilket inneburit att jag försökt använda min förståelse till att skapa ett så öppet
och förutsättningslöst samtal som möjligt. 

http://www.cloettafazer.se/
http://www.cascowoodadhesives.com/frames/Contact_Sweden.htm
http://www.stadium.se/
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4.3.5 Intervjuerna: före - under - efter
För att samtliga skulle få största möjliga chans att förbereda sig inför intervjuerna så e-postades
frågemallen, se bilaga A och B. till samtliga informanter innan intervjuerna. Detta kan ha inneburit att
överraskningsmomentet och därmed spontaniteten minskade. Anledningen till denna manöver var att ge
informanterna en möjlighet att friska upp minnet. Informanterna meddelades via telefon att jag ville spela
in intervjuerna på band, vissa av dem reagerade inte alls på detta, andra verkade något misstänksamma.
Då min ansats för datainsamlingen varit kvalitativ så har strukturen på intervjun varit semistandardiserad.
Intervjuerna har tagit ungefär 1½ h i anspråk per styck, dessa har tagit plats på de olika informanternas
arbetsplatser. Efter intervjuerna har allt inspelat material transkriberats det vill säga, jag har lyssnat av
banden och så ordagrant som möjligt antecknat ner detta på textfiler. Vidare har respektive informant
erbjudits att ta del av transkriberat material för att då ha möjlighet att påpeka om något verkar var fel,
missuppfattningar och så vidare. Vissa av informanterna har utnyttjat denna möjlighet, andra inte, dock
har ingen ”klagat” på det transkriberade materialet. Slutligen har alla informanter erbjudits, vissa frågade
efter, en kopia av den slutliga uppsatsen. Förhoppningen med det kvalitativa tillvägagångssättet att samla
data är att det givit mig ett bra utgångsläge till att besvara min frågeställning. 

4.4 Data analys
Det material jag arbetat med i analysen bygger på öppna och kvalitativa intervjuer där informanterna med
egna ord beskrivit hur de uppfattat fenomenen. Metoden jag valt för att samla in data påverkade också
vilken metod jag valde för att behandla data och nå fram till resultatet. Jag tittade på ett antal olika
metoder däribland grounded theory och fenomenografi. Jag uppfattade grounded theory som lite för
omfattande och att jag valt att inte arbeta med analys och insamling av data parallellt ledde till att jag
valde bort denna metod. På grund av att man ska försöka tolka vad som ligger till grund för en att person
upplever en upplevelse, snarare än att bara konstatera att en person tycker en sak så verkade
fenomenografi för subjektiv i relation till min frågeställning. Jag ville ha en konkret metod att jobba efter
som gick ut på att skapa olika kategorier. Dessa kategorier skulle sedan få representera olika
framgångsfaktorer. Jag fann ett för mig tilltalande och logiskt sätt av empirinär kvalitativ bearbetning, så
kallad innehållsanalys, som Denscombe (2000) kallar metoden för. Patel & Davidsson (2003) beskriver
också en variant på innehållsanalys och enligt författarna tillämpar man då en liknande arbetsgång som
med grounded theory och fenomenografi. Jag har utgått från Denscombe (2000) sätt att tolka
innehållsanalys men jag har även vägt in Patel & Davidsson (2003) syn på metoden när jag analyserat den
insamlade informationen. 
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4.4.1 Analysens olika steg.

1. Inledande läsning
Allt material lästes igenom ett antal gånger så att jag kunde bilda mig en helhetsuppfattning. Jag började,
efter att ha antecknat i marginalerna på det transkriberade materialet, se vissa mönster, preliminära
kategorier. 

2. Skapandet av de preliminära kategorierna 
Jag identifierade direkta kärncitat kring samt andra inte fullt så tydliga citat, så kallade delcitat. När
koncentrationen utifrån det material jag hade tillhanda blivit tillräckligt övertygande bildade jag mer
bestående kategorier. Det var ganska mycket arbete att sortera upp och värdesätta citaten. Vissa
upplevdes som viktiga citat, i den mån de upplevdes säga något, andra sorterades bort på grund av att de
inte var relevanta för frågeställningen. Även de citat som inte var positiva till en kategori utan snarare
negativ antecknades ner till kategorin, detta för att se hur stor variationen var i olika kategorier. Jag
försökte också konstatera om det fanns så pass starka samband mellan de olika kategorierna så att det
gick att slå ihop dem till en ny kategori.

3. Bildade slutliga kategorier
Efter att ha upprepat steg ett och två, vid två tillfällen, och kommit fram till samma resultat så bildade jag
de slutliga kategorierna. Dessa kategorier ska betraktas som de framgångsfaktorer som jag i
frågeställningen, frågorna 1-2, är ute efter att finna. 

4. Intern jämförelse av den genererade teorin
Utifrån den genererade teorin har jag enligt frågeställningen, fråga 3, gjort en jämförelse mellan
kundernas-och leverantörens syn på framgångsfaktorer, denna jämförelse är också en del av den
empiriska studien och ingår därmed i resultatet. 

4.5 Resultat
Resultatet bygger på intervjuer av fem informanter från de olika företag som tidigare beskrivits i detta
kapitel. Resultatet representeras av de slutliga kategorierna och dessa styrks av kärncitaten från
intervjuerna. Först visas leverantörens syn på framgångsfaktorer följt av kundernas syn samt relationen
mellan dessa två synsätt. Resultat som ligger utanför frågeställningen redovisas på slutet då de kan vara
intressanta för läsaren. 
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4.5.1 Resultat i punktform 

Leverantören anser att följande faktorer är viktiga:

• Företagen ska själva göra en dokumenterad processmappning av före- och efterläge

• I förstudien ska systemets mål, syfte och avgränsning klart specificeras

• Kunden måste frikoppla personal så att de är mottagliga för systeminförandet

• Fokusera på de kritiska affärsprocesserna och bygg implementeringen kring dessa

• Leverantören ska rådgöra med kunden gällande systemets teknik

Leverantören anser att dessa bidrar till:

• Att underlätta leverantörens arbete

• Att enklare uppnå affärsnytta för kunden

• En mer engagerad kund

• Att undvika driftstörningar i kundens verksamhet 

• Minskad risk för allvarligt systemhaveri

Kunden anser att följande faktorer är viktiga:

• Bearbeta de anställda inför den kommande förändringen som systemet medför

• För att undvika misstolkningar ska affärsprocesserna tydligt specificeras

• Kritiskt förhållningssätt till de nuvarande affärsprocesserna

• Inför standardapplikationen och ändra istället i affärsprocesserna

• Släpp inte taget om de konsulter som har lätt att förstå verksamheten 
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Kunden anser att dessa faktorer bidrar till:

• Att systemet får bättre acceptans i organisationen

• Att komma igång snabbare med systemimplementeringen

• Att vara mer mottaglig till förändringar 

• Att minska kostnaderna för systemet 

• Att uppnå ett bättre resultat på kortare tid

Relationer mellan leverantörens- och kundernas syn på faktorerna:
___________________________________________________________________________
Leverantörens faktor:
Företagen ska själva göra en dokumenterad processmappning av före-och efter läge

                                                       Relaterar till

Kundens faktor:
För att undvika misstolkningar ska affärsprocesserna tydligt specificeras
___________________________________________________________________________
Leverantörens faktor:
Kunden måste förbereda sig så att de är mottagliga för systeminförandet

                                                       Relaterar till

Kundens faktor:
Bearbeta de anställda inför den kommande förändringen som systemet medför
___________________________________________________________________________
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4.5.2 Leverantörens syn på framgångsfaktorer: vilka och varför?
Denna informant står för leverantörens åsikter. Viktigt att nämna är att informanten var
huvudprojektledare för leverantören till samtliga de företag som representerar kundsidan. Resultaten
bygger inte enbart på något enskilt fall utan ska betraktas som informantens syn på framgångsfaktorer i
allmänhet vid ERP-införanden. 

Företagen ska själva göra en dokumenterad processmappning av före - och efter läge
Detta var något som genomlyste många av svaren på frågorna. Informanten påpekade att denna faktor var
viktig för att de som leverantör skulle kunna göra ett gott arbete.

”Vi är människor som ska kommunicera med varandra, kommunicera ut förväntningar och målbilder. Ju
mer dokumenterat det finns från början desto enklare är det för oss. Får man ett företag som lagt ner lite
arbete på att dokumentera sina processer, alltså nuläge och framförallt hur man vill ha det så hjälper det
oss väldigt mycket. Det är inte alla företag som kan, orkar eller vill göra det alla gånger.”

I förstudien ska systemets mål, syfte och avgränsning klart specificeras
Informanten påpekade tydligt vikten av att leverantör och kund har samsyn gällande vad som ska och inte
ska uppnås med hjälp av systemet. Anledningen till detta är att på enklaste sätt försöka ge största möjliga
affärsnytta till kunden.

”Det som är oändligt viktigt under förstudien, identifiera mål, syfte och avgränsning. Så att man förstår
vad kunden förväntar sig av systemet, hitta avgränsningarna, vad ska inte ingå i det här projektet. En risk
vid alla projekt är att man har en kund som hamnar i ett läge där de gör sig mer komplicerade än vad de
egentligen är det ska vi kompensera med att tala om för dem hur effektivt vårt system stödjer det här,
annars kan man göra lösningarna mer komplicerade än vad verkligheten egentligen eftersträvar. Risken
är annars att man i slutänden inför ett system som inte stödjer kundens affärsprocesser på ett bra sätt.”

Kunden måste förbereda sig så att de är mottagliga för system införandet
Informanten ansåg det viktigt att kunden förbereder sig inför projektet för att uppnå rätt engagemang.
”Det är viktigt att företaget verkligen kan ta sig an ett projekt, hur motiverad och utbildad är personalen
inför förändringen, ska man starta upp ett stort och viktigt projekt, som ERP-projekt är måste det finnas
en mottagare det är inte bara så att IFS ska göra allting, annars är risken stor att tidsplaner och
budgetar spricker.”

Fokusera på de kritiska affärsprocesserna och bygg implementeringen kring dessa
Detta var också en faktor som informanten återkom till. Det är viktigt att leverantören tillsammans med
kunden isolerar den eller de affärsprocesser som är kritiska för företaget. Verksamheten ska inte halta på
grund av att systemet införs.
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”En kritisk affärsprocess är mer om du ser ur verksamhetens perspektiv, vi jobbar nu med företag X där
intäktsoptimering varit ett viktigt perspektiv för kunden. När man sedan har implementerat det
perspektivet kan man gå vidare och se på andra perspektiv som man inte kunde fokusera på i första fasen,
detta är generellt för alla företag. Man identifierar det som är viktigast ur ”överlevnads synpunkt”, det
måste man tillfredställa först när man har fått det att fungera kan man utvidga konceptet.”

Leverantören ska rådgöra med kunden gällande systemets teknik
Teknik i detta sammanhang innefattar systemintegrationer och teknisk plattform. Informanten beskriver
tekniken som systemets motor, den måste fungera och får inte kollapsa.

”Det kan bli katastrofala följder att man har fel teknisk plattform om man har undervärderat riskerna
med att själva försöka driva den tekniska biten med exempelvis systemintegrationer. Vår uppgift är att
försöka eliminera de här sakerna det är det vi försöker göra så mycket som möjligt.”

4.5.3 Kundernas syn på framgångsfaktorer: vilka och varför?
Resultatet bygger på de framgångsfaktorer som informanterna i kundkategorin hade mest gemensamt.
Skulle all information som kan uppfattas som en framgångsfaktor för respektive informant/företag tas upp
i resultatet anser jag att materialet skulle bli för ohanterbart och spretigt. Viktig påpekande är att
kundernas syn på framgångsfaktorer mest bygger på vad de tror ha lärt sig av sina misstag. Jag har
försökt identifiera de faktorer som gick bra för de olika kunderna och har även vägt in dessa i de slutliga
kategorierna. (if) står för informant.

Bearbeta de anställda inför den kommande förändringen som systemet medför
Informera och utbilda de anställda inför de kommande förändringarna var något som samtliga
informanter ansåg vara en viktig faktor. Informanterna ansåg att detta skulle leda till att systemet
snabbare accepterades i organisationen.

”Vi satsade mycket på utbildning, både windows-baserad grundutbildning och utbildning på
handhavandet i ERP-systemet. Vi har en ung personal med hög datormognad så vi visste att de skulle
vara mottagliga. Dessutom har vi givit återkoppling på hur införandet gått och vad vi tänkt oss med
systemet i framtiden, det har verkligen varit uppskattat, men allting har varit jäkligt tufft. Utbildningen
och den allmänna informationen gav oss utdelning i form av snabbare acceptans, övertygad om det.”
(if4)

”Våra så kallade ”superusers”, de som vi trodde hade bäst förutsättningar att lära sig systemet och
kunde föra vad de lärt sig vidare ut i företaget var ovärderliga, de gjorde ett kanonjobb. Vi banade väg
för dem genom att hålla möten om att, ”nu ska det bli förändringar, vad det innebar osv.” det var nog
bra för vår tidsplan” (if3)
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”Hög ålder, dålig datorvana avgjorde att detta med utbildning gick trögt. Den gav resultat men inte
riktigt vad man förväntat sig man tror att folk hade förstått men det hade många inte gjort även fast att de
sa att de förstod, lathundar med mera. Vi är inte heller några pedagoger här på företag X men vi skrev
manualer och lathundar. Dessutom så är det lite svårt att få vissa personer att förändra sig och tänka i
nya banor. Vi skulle ha förklarat mer vad detta med systemet handlade om innan vi utbildade.” (if1)

”Vi påverkade inte personalen så mycket det var en del allmän information om att det var dags för
systembyte. Man fick noggrann gnuggning i beroende på hur mycket man ville ha i sin egen process.
Vissa utbildade sig ”steg för steg” varje moment, andra lärde sig lite mer generellt och hittade fram efter
hand. Mycket handlar om träning vid tangentbordet så här gör jag min process så man kan säga att man
tränas att göra sin process snarare än att utbildas. Utan denna praktiska utbildning hade vi aldrig kunnat
köra systemet i rätt tid.” (if2)

För att undvika misstolkningar ska affärsprocesserna tydligt specificeras
De flesta informanterna trodde att leverantören lättare skulle ha förstått deras verksamhet om de själva
tydligt specificerat verksamhetsprocesserna. Det skulle också tydligare ha specificerats vad kunden
förväntade sig av det nya systemet. Detta skulle ha inneburit att diskussionerna mellan leverantör och
kund skulle ha minskat, och att man snabbare kunde ha kommit igång med att implementera systemet.

”Vi hade bra koll på våra processer och vad vi krävde av det nya systemet för att det skulle fungera att
arbeta för oss, helt praktiskt alltså, så vi tyckte att det gick fort fram att rulla ut systemet” (if3)

”Att kunna speca verksamheten så tydligt som möjligt att den i princip inte ska kunna misstolkas, specar,
specar, specar, Vad ska funktionen klara av, vilka begränsningar ska den ha. Hade vi haft bättre kontroll
på detta så hade det gått mycket snabbare att konstatera om vi kunde köra standard eller om vi var
tvingade att anpassa.” (if1)

”Det som var svårt det var att komma till ett läge där man kunde säga att nu är vi klara med den här
processen. Det gällde speciellt orderprocessen i vårt projekt, sista månaden kom det upp att det här och
det där har vi inte gjort och det är inte täckt. Det var där processmappnings jobbet var sämst utfört. Det
kan hänga ihop med att det var den rörigaste processen men det är lite svårt att se sambandet. Det
kändes som att denna process tog onödigt lång tid att implementera.” (if2)

”Våra processer var inte så svåra att reda ut på grund av att personalen på våra olika avdelningar har
jäkligt bra koll hur saker och ting hänger samman, helhetssyn om man kan säga så. Det är nästan så att
de vet mer om varandras funktioner än sina egna, ja det är sant. Visst vi skulle kanske ha kunnat
dokumentera detta bättre men dialogen med leverantören gick oftast bra.”(if4)
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Kritiskt förhållningssätt till de nuvarande affärsprocesserna
För att kunna avvika från sitt nuvarande arbetssätt och verkligen försöka ta till sig de förslag som
leverantören kommer med kräver mycket styrka, detta var informanterna överens om.
Lyckades man tänka i nya banor och ändra sitt sätt att arbeta till det sätt som passade leverantörens
standardapplikation, så skulle man i större grad kunnat undvika de kostsamma anpassningarna av
applikationen.

”Tilläggsprodukten ett dokumenthanteringsystem var vår stora anpassning integrationen med
leverantörens applikation innebar drifttproblem, följesedlar och fraktdokument gick inte att fått. I
efterhand insåg man att det hade varit bättre med en annan lösning med enklare anpassning, förändra
något i affärsprocessen, men vi var inte mottagliga för det då” (if3)

”I efterhand kan jag konstatera att det var oerhört svårt få den egna organisationen att förstå och tänka i
andra banor. 50% av de anpassningar vi stred så hårt för togs bort vid senaste uppgraderingen och det
har fungerat alldeles utmärkt ändå, det är bara att konstatera att många av de anpassningar vi själva
trodde vi var tvingade att göra och som vi dessutom betalade dyra pengar för användes aldrig” (if1)

”Ändrat rabattstrukturen och ej gjort några anpassningar där, tveklöst detta är nr.1. Tittat lite mer på
prognosprocessen den tror jag skulle ha kunnat göras något bättre.  Rabattprocessen är idag inte ändrad
vilket är synd då krångligheten i den inte gynnar varken oss eller kunden men våra huvudkunder, X, X
och X de har ett visst upplägg och det är trögt att ändra på det kan vara hinder både här och hos kunden,
tradition och annat. Det går att förenkla jobbet oerhört en ”win win” situation både för oss och kunden.
Här skulle vi ha kunnat vara betydligt mer självkritiska mot våra egna processer.” (if2)

”Vi utvärderade inte tillräckligt noga om vi skulle kunna kört standard i många lägen, vi borde gjort en
noggrannare förstudie. Men det ligger i företagskulturen, vi ville komma snabbt till skott. Vi tyckte också
att leverantören hade lite svårt att övertyga oss om att köra standard men ok många gånger var vi kanske
onödigt envisa”. (if2)

Inför standardapplikationen och ändra istället i affärsprocesserna
Alla företag utom ett gjorde anpassningar av standardapplikationen, i efterhand tyckte samtliga dessa att
det hade varit bättre att försökt anpassa verksamheten på grund av att anpassningarna av applikationen
fördyrade projekten, i vissa fall kraftigt.

”Det fanns personer på företaget som hade praktisk erfarenhet av ERP-införanden så för oss var det
aldrig någon tvekan om att köra standard, vi var rädda för att kostnaderna skulle dra iväg och anpassade
därför verksamheten så mycket som möjligt. Vi hade dock en stor anpassning men det var en fråga om att
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bulta på ett dokumenthanteringssystem som innehöll processtöd som huvudleverantören inte kunde ge
oss” (if3)

”Grova anpassningar där man gör volt på logiken är livsfarliga, slår på andra håll i systemet. Vi har
sådana anpassningar men gör man det minsta fel vi handhavandet så går det åt pipsvängen, vilket det
gör ibland, detta leder till kostsamma felsökningar.” (if1)

”För många användare hade åsikter och förslag på anpassningar direkt till leverantören. Vi skulle ha
strukturerat och granskat kravställningen och verksamheten på ett bättre sätt och en eller två personer
skulle ha ansvarat för de absolut nödvändiga beställningarna. Vi skulle nog på det viset ha kunnat
minska anpassningarna och sparat väldigt mycket pengar.” (if4)

”Jag hade önskat att vi ändrat sättet att göra affärer på innan vi förde in systemet. Till exempel hur
rabatterna byggs upp det gjorde processerna onödigt komplicerade utan vinst för någon. Men det är inte
ändrat på grund av tröghet i att göra detta, men det har varit bättre att föra in ett anpassat system än
inget alls. Men jag är övertygad om att det blivit billigare om vi inte gjort anpassningarna utan istället
ändrat i verksamhetsprocesserna.” (if2)

Släpp inte taget om de konsulter som har lätt att förstå verksamheten 
Informanterna ansåg att de konsulter som hade lätt att förstå deras verksamhetsprocesser var guld värda.
Det medförde att delar av processmappningen och även anpassningarna gick smidigt. Likväl konstaterade
informanterna att när de kom i kontakt med konsulter som inte hade lika lätt att förstå deras verksamhet
så gick arbetet betydligt långsammare, och gav dessutom ett sämre resultat. 

”Många gånger räckte inte konsulternas förmåga till, Man upplevde att vissa konsulter var outstanding
jämfört med andra, det är en sak att visa hur applikationen fungerar en annan att kunna lösa problem,
jag menar översätta problem så att det går smidigt att programmera bort dem. Konsulterna har en god
ambition men är ganska ofta nybörjare, ett stort bekymmer. De hade svårt att visa vad systemet klarade
och fick åka hem och läsa på. Vi hade en riktigt bra konsult men hon försvann iväg till ett annat projekt,
det var mycket som blev bökigare efter det.”(if1)

”Att hitta processvägen i systemet som stödjer vår process, också hitta de absolut nödvändiga
anpassningarna som man inte kan ta sig runt. För att klara det måste man ha praktisk erfarenhet, både
den intellektuella kompetensen att kunna abstrahera problem och kunna se vad de egentligen består av
och inte låsa sig. De ”bra” lösningarna kan vara rena katastrofer när man sedan omsätter dessa i
praktiken, det är här erfarenheten kommer in. Konsulterna kom och gick men det var svårt att få den
uppmärksamhet vi ville från de allra bästa, många verkade rycka i dem, men när man jobbade med de
bästa gick det verkligen smidigt att göra de nödvändiga anpassningarna”(if2)
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”Visst var det stor skillnad i kompetens mellan konsulterna, ställde man en fråga som konsulten inte
kunde svara på utan skulle kolla upp det kunde man till sist få svar på något man inte hade frågat om. Vi
jagade alltid de personer vi tyckte fungerade bäst och hoppade helt enkelt över att kontakta de konsulter
som vi egentligen skulle ha kontaktat, vi kanske var lite väl framåt på den punkten men vi ville få ordning
på anpassningen till vårt dokumenthanteringssystem.” (if3)

”Vi hade en bra projektledare från början sedan kopplades han bort och vi fick in annat folk som hade
svårare att ”faca” vår verksamhet. De hade svårt att övertyga oss om att köra standard de hade inte
förståelse för de transaktionsmängder vi hanterar. För mycket manuellt arbete i de förslag som
leverantören kom med. Vi krävde att vissa av dem skulle bli utbytta och de blev de också och sedan blev
det konstruktivare arbete med processmappningen.”(if4)

4.5.4 Leverantörens syn kontra kundens syn på framgångsfaktorer
Under denna punkt redovisas om det finns relation mellan kundens- och leverantörens syn på
framgångsfaktorer och hur ser den relationen ut. Att analysera fram ett resultat under denna fråga har
varit något av ett ”subjektivt detektivarbete”. Det har varit svårt att analysera fram ett resultat som inte
uppfattas för subjektivt. Jag har i resultatet valt att presentera de samband som jag tror skulle hålla vid en
objektiv granskning av intervjuunderlaget. Den teorigenerering som är av alltför subjektiv karaktär har
jag valt att lägga fram i uppsatsens diskussions kapitel.

För att nå framgång med ERP-införandet så ansåg både leverantör och kunderna att det var viktigt att
kunden gjorde en noggrann inventering av sina processer. Leverantörens syn på att kunden måste
frikoppla personal till projektet står i relation med att kunden måste bearbeta de anställda in för den
kommande förändringen. Bilden nedan visar relationerna mellan Leverantören och kundernas syn på
framgångsfaktorer.

Leverantör:
Företagen ska själva göra en dokumenterad processmappning av före - och efterläge

Kund:
För att undvika misstolkningar ska affärsprocesserna tydligt specificeras

Leverantör:
Kunden måste förbereda sig så att de är mottagliga för systeminförandet

Kund:
Bearbeta de anställda inför den kommande förändringen som systemet medför
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4.5.5 Övrigt av intresse
Samtliga företag har infört många av de applikationsmoduler som leverantören erbjuder, leverantörens
modulkarta, se bilaga C. Sett ur respektive verksamhetsperspektiv så anser alla informanter att deras
ERP-införanden varit omfattande. Kunderna har konstaterat den mest uppenbara nyttan med införandet av
systemen, lättare att få tag i information i realtid, lättare att göra prognoser, bättre förståelse och
helhetssyn på företagets processer bland de anställda, bättre spårbarhet i databasen gällande produkter
samt lättare att leverera rätt till butikerna. Kunderna är nöjda med sina system och ångrar inte att
införandena gjordes, däremot har de svårt att värdera den medförda nyttan med ekonomiska mått.

Införandena av systemen har i dagsläget inte inneburit några allvarligt negativa konsekvenser. 
Samtliga kunder anser att de i dagsläget har bra affärsrelationer med leverantören.
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5 Diskussion
Del av uppsatsen syfte är att relatera genererad teori med given teori samt att föra en diskussion kring
eventuella samband mellan dessa två, i detta kapitel ska denna del av syftet uppfyllas. Resultatet sätts nu i
ett sammanhang, vilket leder till slutsatser och förslag på hur resultatet kan användas i praktiken. 
____________________________________________________________________________________

5.1 Förändringsbenägenhet och utbildning
Peppard & Rowland (1995) och Davenport (2000) anser att många företag inte är medvetna om den stora
arbetsbörda som införandet av ett ERP-system innebär. De är stora investeringar som kräver tid, pengar
och kompetens. Logiken i systemen bygger på att affärsprocesserna ska utföras på ett speciellt sätt som
mer eller mindre avviker från företags befintliga sätt att utföra sina sysslor. I samma ögonblick som
kunden väljer att köpa ett system så väljer de också att bygga om sin verksamhet och allt vad det innebär,
med tanke på detta så är produkten besvärlig att köpa. Leverantören ansåg det vara viktigt att kunden
ställde sig frågan om de var mottagliga för att införa ett ERP-system, vilket jag anser relaterar till att
kunden såg det som viktigt att bearbeta de anställda inför den kommande förändringen. Pepper &
Rowland (1995) säger att det är en tuff uppgift för människorna när utförandet av deras arbetsuppgifter
förändras via förändring av processerna. Kunderna ansåg att det bästa de kunde göra för att bearbeta de
anställda inför den kommande förändringen var att utbilda personalen. I några fall fanns det windows
baserad träning för att underlätta vidare träning på ERP-systemet men fokus låg på att träna handhavandet
i ERP-systemet. 

Samtliga kunder har också informerat de anställda om vad införandet av systemet praktiskt skulle komma
att innebära och i något fall har det också skett återkoppling till de anställda. Det har alltså funnits
åtgärder från kundens sida för att bli en bättre mottagare av systemet, något som även leverantören anser
vara viktigt. Min uppfattning är att det är svårt för kunden att se en klar koppling till vad förebyggande
åtgärder kan ge rent ekonomiskt. Skulle man använda sig av metodiskt förändringsarbete i form av
specialiserade förändringskonsulter, längre utbildning som även innefattar processtänkande, skulle det
enligt min uppfattning kunna ge bättre förutsättningar. I det urval som ingått i undersökningen kan man se
att det finns klara skillnader när det gäller förutsättningar för att införa ERP-system. Förutsättningar som
ålder, datorvana och företagskultur varierade mellan de olika företagen. Organisations- och kultur
förändring, en faktor som Bancroft et al (2001) tar upp upplevde jag påtaglig bland kunderna när det
gällde utbildningen. Kulturen och den allmänna förändringsbenägenheten bland de anställda var inte
något som kunderna ansåg vara så lätt att påverka. De verkade som att kunderna accepterade sin situation
och hoppades på att det skulle lösa sig under införandets gång. 

Given teori pekar på att det är viktigt att bearbeta personalen så att de blir mer förändringsbenägna.
Resultatet visar att utbildning är en viktig faktor, uppfattningen var att den ger en mer engagerad kund
och snabbare systemacceptans. Resultatet och given teori visar också att det är viktigt att informera



ERP-System – framgångsfaktorer vid införandet

________________
36

personalen om förändringen. Min uppfattning är att kundernas personal skulle ha bearbetats mer inför
förändringen. Peppard & Rowland (1995) och Davenport (2000) påstår att bearbetning av personalen i
form av att ge dem information om förändringsprocessen är viktig. Informationen ska vara allmän och
utgå från sådant som är jobbigt med förändring och hur man kan övervinna de svåra känslorna. Många
gånger upplevs bearbetning av sådant slag som onödig men ger ofta mycket bra resultat. 

5.2 Kartlägga processer
Leverantören ansåg det viktigt att företagen själva ska göra en dokumenterad verksamhetsmappning av
före - och efter läge. Kunden ska kartlägga sina ändamålsenliga affärsområden och funktioner. Några av
företagen hade redan lagt upp sin verksamhet enligt processflöden. Vissa företag hade en tydligare
separation mellan de olika affärsområdena och det påminde mer om funktionsorienterat arbetssätt.
Kunderna verkade ha en ganska så god uppfattning om vad de saknade i sina nuvarande system.
Kunderna hade gjort kravspecifikationer som beskrev vad systemen de var på väg att köpa skulle klara,
men inte så mycket om hur de nuvarande systemen hjälpte deras verksamheter. Tveksamma
kravspecifikationer anser jag vara en av anledningarna till att några av kunderna tyckte införandet drog ut
på tiden. De företag som hade bättre koll på hur deras system hjälpte verksamheten kunde lättare ta
diskussionerna med leverantören och kunde därmed snabbare implementera och driftsätta systemet.
Jacobs & Whybark (2000) anser det vara viktigt att nuläge och efterläge beskrivs mycket tydligt. Det ska
dokumenteras så att det blir så lätt som möjligt för leverantören att se vad kunden har för stöd i sitt
nuvarande system samt önskar sig i det kommande systemet. (Ibid.) påpekar att detta underlättar för
leverantören att avgöra om kundens önskemål går att konfigurera sig fram till i standardapplikationen.
Skulle inte en konfigurationslösning vara möjlig så återstår det antingen att ändra i affärsprocesserna eller
i anpassa applikationens kod. 

Jag anser att desto mer det finns dokumenterat om nu - och efterläge ju lättare blir det för kunden och
leverantören att resonera fram den lämpligaste lösningen. En spekulation från min sida är att många
företag har lite för bråttom och utgår från att det löser leverantören åt oss när det blir dags, att det ska ingå
i produkten. Det finns flera sätt att göra kartläggningen av nu - och efterläge på. Man kan som företag ta
in verksamhetskonsulter som hjälper till och kartlägger. Vid en upphandlig kan den framtagna
dokumentationen lämnas vidare till ett antal systemleverantörer. Finns kompetensen på företaget kan
kartläggningen göras av den egna personalen eller annars kan man låta systemleverantören göra
kartläggningen. Fördelen med att inte blanda in leverantören i kartläggningen och istället väljer något av
de andra alternativen är att man har tillgång till en kravspecifikation som man kan använda vid en
upphandling. Med hjälp av kravspecifikationen har man en bättre möjlighet att välja mellan olika
leverantörer och få förslag på olika lösningar. Jacobs & Whybark (2000) skriver att de som bäst vet hur
verksamheten fungerar är de människor som jobbar i den. Fui-Hoon et al (2001) anser att företag ska
utföra BPR innan de väljer systemleverantör Det kan finnas detaljer i verksamheten som ligger långt ifrån
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leverantörens standardiserade lösningar och dessa kan vara oerhört svåra för leverantören att upptäcka
utan företagens hjälp. 

Några av kunderna har lyckats bättre med kartläggningen andra sämre. I de fall som kartläggningen var
bättre gjord gick också implementeringen snabbare. Given teori samt studiens resultat visar på att det
lönar sig att kartlägga systemets nu och efterläge, det är också min åsikt att så är fallet. 

5.3 Syfte, mål och avgränsning
Systemleverantören anser det vara viktigt att systemets mål, syfte och avgränsning klart specificeras samt
att man ska fokusera på de kritiska affärsprocesserna och bygga implementeringen kring dessa. Man kan
härleda dessa faktorer till Fui-Hoon et al (2001) som anger faktorn, hantera projektet. (Ibid.) menar att
hantera projektet bland annat inkluderar att specificera omfattningen av systemet som ska ingå i
införandet, samt uppskattning av hur mycket Re-engineering av affärsprocesser som kommer att krävas.
Precis som med den här uppsatsen och de flesta andra projekt så är ett klassiskt recept för att lyckas att
man har något att jobba efter det vill säga syfte, mål och avgränsning. Undersökningens resultat visar inte
några tydliga tecken att detta var något som kunden ansåg vara en viktig faktor. En spekulation är att det
kan vara så självklart med syfte, mål och avgränsning att kunderna helt enkelt glömde bort att nämna det.
Men när det gäller den tydlighet som leverantören önskar så är min uppfattning att leverantören och
kunden ligger en bit ifrån varandra. Det kan vara naturligt att leverantören vill ha en tydlig specifikation
angående dessa tre element för att lättare kunna projektera och prissätta införandet. 

Kunden verkar se lite mer dynamiskt på de tre elementen. Min fundering är att när man som kund tagit
steget att införa ett nytt system så vill man få med så mycket som möjligt när man ändå håller på. Som
kund kan det vara risk att man vill för mycket på en gång och att för många personer i företaget
kravställer mot leverantören under införandets gång. Detta kan vara en följd av att man som kund inte har
gjort en dokumenterad mappning av vad man förväntar sig av systemet det vill säga före - och efterläget,
resultatet av studien visar en del tecken på det. (Ibid.) menar att det finns många olika viljor inom företag
som dessutom har olika önskemål när det gäller vad systemet ska uträtta. Det bör ligga i kundens intresse
att samordna och selektera bland dessa önskemål för att lättare kunna hålla tids- och budget plan. En
styrka med dagens ERP-system är att det med hjälp av applikationsmoduler går att införa systemen
monolistiskt, vilket ger utrymme för en evolutionär leveransstrategi istället för en revolutionär. Men även
om man som kund gör ett aktivt val angående vilka applikationsmoduler som ska införas, så är det inte
självklart att man behöver implementera samtliga applikationer som ingår i modulen på en gång.
Davenport (2000) menar att man först ska fokusera på att implementera delar av systemet som stödjer de
kritiska processerna i verksamheten, då lyckas man bäst. 

Men åter igen, om man inte kartlagt sin verksamhet ordentligt så kan det vara svårt att sätta fingret på
vilka processer som är kritiska i verksamheten. Min uppfattning är att när det gäller ett ERP-införande så
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kan det i många fall framförallt vara svårt att avgränsa sig. Under införandets gång kan det lätt vara så att
man som kund blir entusiastisk över sitt nya system och forstsätter att bygga på systemet med ny
funktionalitet för att tillfredsställa alla de olika viljorna och önskemålen i företaget. Bancroft et al (1998)
anser att det ligger ett stort ansvar på leverantören att vägleda och hjälpa kunden att avgränsa
systeminförandet. Leverantören anser att mål, syfte och avgränsning med systeminförandet gör det
enklare att uppnå affärsnytta för kunden samt undvika driftstörningar i kundens verksamhet Jag är av den
åsikten att kunden ska göra en mappning av sin verksamhet och konstatera vad de saknar för stöd i sitt
nuvarande system. Det innebär inte att allting de funnit måste göras vid ett första införande av ERP-
systemet. När det gäller vad som ska införas vid den första vågen så anser jag att det vilar ett stort ansvar
på leverantören av systemet. Det bör ligga i leverantörens intresse att vägleda kunden samt bygga på
långsiktiga affärsrelationer och därmed inte gå in med för mycket på en gång. 

5.4 Varför inte standardapplikation?
Många företag ”startar krig” mot standardapplikationen genom att i allt för stor omfattning försöka
anpassa den till sina befintliga affärsprocesser. För mycket anpassningar leder till att införanden blir
fördyrade och i sämsta fall till att projekt havererar (Sumner 2000). Nuvarande affärsprocesser måste
omformas för att passa det nya systemet. Det är kritiskt att företag inser att de måste ändra sina
arbetsrutiner när de inför ett ERP-system. Affärsprocesserna ska ändras och systemet ska anpassas i
absolut minsta möjliga mån. Att införa standardapplikationen medför mindre fel i systemets funktioner
samt underlättar införandet av uppgraderingar och nya programutgåvor (Fui-Hoon et al 2001). Bancroft et
al (1998) och Davenport (1998) anser att genom att följa ”Best” practice principen så effektiviserar
företagen sina affärsprocesser. Många av de centrala källorna i dennas uppsats är alltså överens om att
företag ska försöka undvika anpassningar av standardapplikationen in i det längsta. 

Resultatet visar att leverantören inte såg införandet av standardapplikation som någon framgångsfaktor,
vilket kan tyckas konstigt. Jag vill inte spekulera i varför men en kvalificerad gissning får bli att det
antagligen är en självklarhet att man som leverantör strävar efter att införa sin produkt enligt standard.
Varför skulle man vilja ändra på en applikation som man vet fungera bra och som dessutom går väl ihop
med uppgraderingar och nya utgåvor? Jag fick inte uppfattningen av att leverantören medvetet ställde upp
på att anpassa applikationen i syfte att tjäna pengar på detta. Jag grundar denna uppfattning på de utsagor
som kunderna gav mig. Det var leverantören som försökte övertyga kunderna om att inte anpassa utan att
istället införa standardapplikationen. 

Kunderna ansåg att man ska ha ett kritiskt förhållningssätt till sina nuvarande affärsprocesser samt införa
standardapplikationen och istället ändra i processerna. Till att börja med låg problemet i att man inte ville
eller hade förmågan att försöka tänka i nya banor vilket ledde till att kunderna inte kunde förlika sig med
de förändringar i processerna som påtvingades av logiken i standardapplikationen. Anledningarna till
kundernas svårighet att tänka i nya banor kan bero på en mängd olika faktorer. Brist på specificering av
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affärsprocesserna och vad man förväntade sig av det nya systemet kan vara en rimlig anledning. Samtliga
kunder tyckte att det stundtals brast i kompetensen hos leverantörens konsulter. Konsulterna ingav inte
tillräckligt med förtroende och hade svårt att övertyga kunderna om fördelarna med att ändra i
processerna. Många av de lösningar som leverantören föreslog innebar enligt kunden för mycket manuellt
arbete.

Med facit i hand visar resultatet att många av de anpassningar som kunden tyckte var nödvändiga skulle
ha undvikits. Kunden anser att mindre anpassningar hade medfört lägre kostnader för systeminförandet.
Orsakerna till att de ändå gjordes är enligt min mening ett klassiskt exempel av problematiken kring
praktik kontra teori. Leverantören ville gärna införa standardapplikationen men hade stundtals svårt att se
de praktiska konsekvenserna av generaliserande processer på unika verksamheter. Kunden å andra sidan
verkar stundtals ha svårt att lyfta sig en nivå och abstrahera bort sin verklighet för vara mer lyhörda till
konsulternas lösningsförslag. 

5.5 Skiftande kompetens
Samtliga kunder tyckte att det skilde mycket mellan de olika konsulternas kompetens. Detta var så tydligt
att det gav mig anledning till att specificera en framgångsfaktor som jag inte funnit i teorin. Resultatet
visar ett tydligt samband mellan konsulternas kompetens och hur väl införandena gick. Tydligt var att i
början av projekten så fanns det en mycket kompetent konsult till hands med tiden ersattes den personen.
Mönstret var tydligt och gav intryck av att duktiga och erfarna konsulter till en början gick in och styrde
upp och gav projekten fart och riktning för att sedan försvinna. De erfarna och duktiga konsulterna
ersattes av konsulter som hade betydligt sämre kompetens. Jag kan inte svara på om detta är en medveten
strategi från leverantörens sida. Kunderna tyckte att detta var ett problem som ledde till att införandena
gick långsammare och dessutom med ett sämre resultat. Man skulle kunna tycka att ett systeminförande
är enklare i början och blir svårare med tidens gång och det var en anledning till att kunderna upplevde
bristande kompetens hos konsulterna. Det som talar för kundernas tyckande är att när de lyckades jaga
rätt på de konsulter som de ansåg hade rätt kompetens så löstes också många problem, även i sena
skeenden av projekten. Med resultatet som argument anser jag att man som kund inte ska släppa taget om
de konsulter som har lätt att förstå verksamheten. Som kund ska man kräva av leverantören att de
duktigaste konsulterna blir kvar till dess att projekten är avslutade. 

5.6 Det hängde inte på tekniken
Resultatet visar att tekniken inte var något som ställde till några stora problem vid de olika
systeminförandena. Leverantören ansåg det vara viktigt att tillsammans med kunden kom överens om
systemintegrationer och teknisk plattform. Då leverantören tillhandahåller en egenutvecklad teknisk
plattform så har kunderna valt att köra systemet på den. Fui-Hoon et al (2001) pekar på faktorn, testa
applikationen och avhjälp tekniska fel. Given teori och leverantören flaggar för att tekniken är något som
kan ställa till problem. Jag anser också att tekniken kan ställa till problem men studien visade inte att det
var något som kunderna överlag upplevde kritiskt.
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6 Slutsatser
Detta kapitel ska ses som ett koncentrat av diskussionskapitlet, det har inte tillkommit något som inte
tidigare har påvisats i uppsatsen. 
____________________________________________________________________________________

6.1 Vägar till framgång
På grund av processförändringar kan införanden av ERP-system innebära stora påfrestningar för företag.
Leverantören anser det vara viktigt att kunden ställer sig frågan om de är mottagliga för att införa ett
ERP-system och kunderna ansåg det viktigt att bearbeta de anställda inför den kommande förändringen.
För att förbereda sig på den kommande förändringen så är det viktigt att personalen förbereds på
förändring. Att förbereda personalen på förändring kan ske med allmän utbildning i Windows program
samt med specifik utbildning på handhavandet av ERP-systemet. Utbildning är en viktig faktor men att
mentalt förbereda personalen på kommande förändring är en mycket viktigt faktor. Utbildad och
förändringsbenägen personal ger en mer engagerad kund och snabbare system acceptans

Det är viktigt att företagen själva gör en dokumenterad verksamhetsmappning av före - och efterläge.
Några av kunderna har lyckats bättre med kartläggningen andra sämre, i de fall som kartläggningen var
bättre gjord gick också implementeringen snabbare. Tveksamma kravspecifikationer var en av
anledningarna till att några av kunderna tyckte införandet drog ut på tiden. De företag som hade bättre
koll på hur deras system stödde verksamheten kunde lättare ta diskussionerna med leverantören och
kunde därmed snabbare implementera och driftsätta systemet.

Systemleverantören ansåg det vara viktigt att systemets mål, syfte och avgränsning klart specificeras samt
att man ska fokusera på de kritiska affärsprocesserna och bygga implementeringen kring dessa. Som kund
kan det vara risk att man vill för mycket på en gång och att för många personer i företaget kravställer mot
leverantören under införandets gång. Detta kan vara en följd av att man som kund inte har gjort en
dokumenterad mappning av vad man förväntar sig av systemet, det vill säga före - och efterläget. 
Under införandets gång kan det lätt vara så att man som kund blir entusiastisk över sitt nya system och
forstsätter att bygga på systemet med ny funktionalitet för att tillfredsställa alla de olika viljorna och
önskemålen i företaget. Leverantören anser att mål, syfte och avgränsning med systeminförandet gör det
enklare att uppnå affärsnytta för kunden samt undvika driftstörningar i kundens verksamhet. När det
gäller vad som ska införas vid den första vågen så vilar det ett stort ansvar på leverantören av systemet.
Det bör ligga i leverantörens intresse att vägleda kunden samt bygga på långsiktiga affärsrelationer och
därmed inte gå in med för mycket på en gång. 

Inom given teori så finns det en stark uppfattning att man ska undvika anpassningar av standard-
applikationen i högsta möjliga mån. Fördyrade och i sämsta fall havererade projekt är något som för
mycket anpassningar leder till. Med facit i hand visar resultatet att många av de anpassningar som
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kunderna tyckte var nödvändiga skulle ha undvikits. Kunden anser att mindre anpassningar hade medfört
lägre kostnader för systeminförandet. Leverantören ville gärna införa standardapplikationen men hade
stundtals svårt att se de praktiska konsekvenserna av generaliserande processer på unika verksamheter.
Kunden å andra sidan verkar stundtals ha svårt att lyftas sig en nivå och abstrahera bort sin verklighet för
vara mer lyhörda till konsulternas lösningsförslag. 

Inom de fyra företag som ingick i studien så fanns det ett tydligt mönster vilket gav intryck av att duktiga
och erfarna konsulter till en början gick in och styrde upp projekten så att de fick fart och riktning för att
sedan försvinna. De erfarna och duktiga konsulterna ersattes av konsulter som hade betydligt sämre
kompetens. Kunderna tyckte att detta var ett problem som ledde till att införandena gick långsammare och
dessutom med ett sämre resultat. Man ska som kund inte släppa taget om de konsulter som har lätt att
förstå verksamheten. Kunden ska kräva av leverantören att de duktigaste konsulterna blir kvar tilldess att
projekten är avslutade. 

Given teori och leverantören anser att tekniken kan ställa till problem som kan få allvarliga konsekvenser
för ett ERP-införande. De fyra kundföretagen som ingick i studien tyckte dock inte tekniken var ett
allvarligt hinder.
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7 Rekommendationer
Med hjälp av uppsatsens slutsatser följer nedan några handfasta råd till framförallt kunder som är på väg
att införskaffa ett ERP-system till sitt företag. Jag föreslår att läsaren aktivt tar del av uppsatsens olika
kapitel för att bilda sig en uppfattning om de slutgiltiga råden kan vara rimliga att beakta. Sedan följer ett
förslag till vidare studier inom ämnesområdet.
____________________________________________________________________________________

7.1 Förslag till företag
•  Gör en bra insats för att mentalt förbereda personalen på den kommande förändringen
•  Satsa mycket på personalens utbildning för systemet
•  Kartlägg era affärsfunktioner/processer och tänk efter vad ni vill med det nya systemet
•  I förstudien ska ni tydligt avgöra syfte, mål och avgränsning med systemet
•  Kämpa inte mot standardapplikationen, tänk i nya banor och se på fördelarna
•  Släpp inte taget om de konsulter som konstruktivt för systeminförandet framåt
•  Tekniken är viktig men långt ifrån allt vid ett ERP-införande

7.2 Förslag till vidare studier
Under tiden jag skrivit denna uppsats har det kring ämnet väckts många tankar och funderingar. Jag har
undvikit att botanisera för mycket i mina tankegångar på grund av att det är lätt att tappa fokus på syfte
och frågeställning. Men det är framförallt en frågeställning som väckt mitt intresse och det har att göra
med värdet på kundens investering. Hur mäter man egentligen nyttan med ERP-system? Finns det
modeller, metoder och verktyg för att göra detta och vilka är bra respektive dåliga och varför? Kunden
verkar ha ett stort behov av att kunna uppskatta värdet med investeringen i ekonomiska mått. 

Kunder vill gärna mäta nyttan med sina ERP-system, hur gör man det bäst?
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Bilaga A   Intervjumall Leverantör

Inledning
Hur länge har du jobbat i företaget?
Vilken är din roll i företaget?
Berätta lite om er verksamhet samt produkter?
Vilken roll har du vid införanden av ERP-systemen?
Hur mottaglig är er organisation för förändring?

Upphandling
Brukar ni får en kravspecifikation att utgå ifrån?
Brukar ni vara med och upprätta kravspecifikationen?
Hur går ni tillväga när den upprättas?
Föredrar ni att få kravspecifikation som är upprättad av externpart eller vill ni aktivt deltaga vid
upprättandet?
Jobbar ni efter fast eller löpande pris?

Förstudien
Hur sker samarbetet mellan er och kunden i förstudien?
Hur och efter vad bestämmer ni införandets omfattning?
Brukar det vara svårt att komma igång med en konstruktiv dialog, mellan er och kund?
Hur gör ni för att uppskatta kundens beredskap på plats?
Avgörs det redan i förstudien om kundens arbetsrutiner kommer att behöva ändras?
Ev. Brukar det vara motstånd till förändring hos kunden, och isåfall varför?

Implementering
Hur brukar kundens inställning vara till standardapplikationen?
Berätta om hur ni går till väga för att finna kritiska affärsprocesser
Hur fungerar er ”Best” practice metod?
Brukar det vanligtvis gå att konfigurera fram en bra lösning till kunden eller behöver man ofta anpassa?
Berätta om hur ni utbildar kundens personal?

Driftsättning
Hur svårt är det att bemästra de tekniska delarna av systeminförandet?
Berätta om hur ni går till väga när ni testar ett system?
Hur lång tid tar det i allmänhet innan system/verksamhet fungerar tillsammans?
Är er uppfattning att kunden brukar använda systemet utefter inledande förhoppning?

Avslutning
Har era systeminföranden förorsakat några negativa ekonomiska konsekvenser för kunder? 
Är det stor skillnad mellan olika projekt och isåfall varför?
Hur bygger ni affärsrelationer med era kunder?
Vad är i allmänhet den största nyttan som era system ger kunderna?
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Bilaga B   Intervjumall Kunder

Inledning
Hur länge har du jobbat i företaget?
Vilken är din roll i företaget?
Berätta lite om er verksamhet samt produkter?
Vilken roll hade du vid införandet av ERP-systemet?
Hur mottaglig är er organisation för förändring?
Vad gjordes för att förbereda personalen på den kommande förändringen?

Upphandling
Vilka moduler ingår i systemet?
Hur uppfattar ni systemets omfattning?
Vem gjorde er verksamhetsmappning/kravspecifikation?
Hur gick ni till väga när ni valde leverantör?

Förstudie
Hur såg kompositionen av medlemmar ut i er interna projektgrupp?
Hur fungerade samarbetet i gruppen?
Hur fungerade samarbetet med leverantören?
Berättade om hur ni gjorde för att mappa verksamhet mot applikationen?

Implementering
Vilken var er inställning till standardapplikationen?
Ev1. Varför fanns det motstånd till standardapplikationen?
Ev2. Varför valde ni standardvägen?
Berätta om era kritiska affärsprocesser, var de självklara?
Berätta om personalens utbildning på applikationen?
Var samarbetet med leverantören konstruktivt?

Driftsättning
Hur svårt var det att bemästra de tekniska delarna av systeminförandet?
Berätta om hur ni gick till väga när ni testade systemet?
Använder ni systemet utifrån er inledande förhoppning?
Hur lång tid tog det innan system/verksamhet fungerade tillsammans?

Avslutning
Är systemet numera förankrat i organisationen och hur lång tid tog det innan ni nådde dit?
Förorsakade systeminförandet några negativa ekonomiska konsekvenser för er? 
Var arbetet med byte av system jobbigare än ni förväntat er?
Hur är er och leverantörens affärsrelation idag?
Vilken nytta har införandet av systemet inneburit för ert företag?
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