
Sammanfattning 
 
Implementeringen av ett ERP-system ses inte längre som en ren informations-
teknisk angelägenhet utan en förändring som påverkar hela verksamheten. En 
implementering, ur vårt perspektiv, är en införandeprocess som har sin början i 
organisationens motiv till en implementering, valet av system och val av 
leverantör. Implementeringens omfattning sträcker sig i vår studie till den dag 
hela systemet tas i bruk. Forskningsfrågor som denna uppsats behandlar är vad 
som karaktäriserar en implementering av ERP-systemet SAP R/3 samt vad som 
innefattas i implementeringsbegreppet. 
 
Uppsatsen har utförts genom en komparativ kvalitativ fallstudie där data in-
hämtats genom semistrukturerade intervjuer. Vårt teoretiska fundament utgår 
ifrån åtta teoretiska sektioner och benämns som ”oktanten”. De områden som 
ingår i vår oktant är strategi, projekt, process och funktion, standardsystem, 
organisationsanpassning, systemanpassning, utbildning samt testning och fel-
sökning. Valet av teoretiska aspekter täcker upp de mest väsentliga områden 
som lämpar sig bäst för vår fokusering av ämnet och bidrar till att besvara vår 
andra forskningsfråga.  
 
Vi har i denna studie valt att studera hur två organisationers implementering av 
SAP R/3 har gått till, vad resultatet har varit och varför det blev som det blev. 
Resultatet, som gäller i båda de studerade fallen, visar att en implementering 
karaktäriseras av fyra perspektiv som avser strategi, innovation, kommunikation 
och samarbete. Utöver de karaktäriserande perspektiven utgörs särskilt viktiga 
aspekter inom processbearbetning. 
 
Resultatet utifrån de fyra perspektiven beskrivs mer utförligt men kortfattat 
nedan. 
 
Strategi: underskattning av planerad resursförbrukning och överskridande av 
deadlines samt bristande stöd från ledningen. 
 
Innovation: motiveringssvårigheter vid förändring hos användarna. 
 
Kommunikation: särskilt lyckad placering av projektgrupper på samma 
geografiska plats 
 
Samarbete: otillräcklig utbildning och brist på utbildningskompetens, stort 
supportbehov samt överlåtande av arbetsansvar till konsulter. 
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Abstract 
 
Implementing an ERP-system is no longer considered an information technology 
concern purely but a change affecting the whole organization. An 
implementation is, by our definition, an initiation process starting with the 
motives of the organization to execute the implementation, choice of system and 
choice of vendor. The scope of the implementation, in our study, stretches until 
the day the system goes live. This thesis attends following research questions: 
what characterises implementation of the ERP-system SAP R/3 and what is 
included in the concept of implementation? 
 
The thesis has been performed through a comparative qualitative case study 
where data has been collected during semi-standard interviews.  Our theoretical 
foundation is divided into eight sectors forming an octant all together. Areas 
composing our octant are strategy, project and function, standard system, 
organizational adoption, system adoption, education and testing and error 
detection. The choice of theoretical aspects covers the most vital areas suitable 
for our focus on the subject and contributes to answering our second research 
question. 
  
In this study we have chosen to examine the process of two organizations 
implementations of SAP R/3, the outcome and why it resulted in the way it did. 
The result shows that, for both cases, a implementation is characterised of four 
perspectives concerning strategy, innovation, communication and cooperation. 
In addition to the characterised perspectives certain aspects of process re-
engineering are particularly important.  
  
The result out of the four perspectives is more detailed but briefly describes 
bellow. 
 
Strategy: underestimation in consumption of resources and exceeding deadlines 
along with lack of top management support 
 
Innovation: difficulties motivating users for the change 
 
Communication: exceptional success in placing members of the projects at same 
geographical location. 
 
Cooperation: insufficient level of education, lack of educational competence, 
great need of support and responsibility of work delegated to consultants 
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Förord 
 
Det är med blandade känslor som vi slutför vår uppsats som har varit en 
spännande och mycket givande resa. Vi summerar denna avslutande fas av vår 
utbildning med stor tillfredsställelse över det resultat som vi kommit fram till. 
Arbetsinsatsen under detta arbete har varit hög vilket förmodligen också bidragit 
till att det nu är extra skönt att färdigställa uppsatsen och lämna in för tryck. 
 
Vi har på vägen stött på många hinder som vi lyckats ta oss förbi, något som inte 
hade gått utan hjälp från andra parter. Vi vill därför främst passa på att tacka vår 
handledare Ulf Melin för hans engagemang, skicklighet och sätt att leda oss in 
på nya vägar de gånger det har varit svårt för oss att se klart vart nästa steg i 
kunskapandet kunde vara.  
 
Vidare vill vi också rikta ett stort tack till alla respondenter hos Posten AB och 
Mölnlycke Health Care för att vi fått ta del av kunskaper och erfarenheter i re-
spektive fall. Ett särskilt tack vill vi förära till våra kontaktpersoner Agneta 
Nyholm på Posten AB och Roderik Mooren på Mölnlycke Health Care. Utan er 
hade vi inte kunnat utföra denna uppsats under den givna tidsramen. 
 
Sist vill vi tacka alla andra, ingen glömd, som har korrekturläst vår uppsats, gett 
oss råd och uppmuntrat oss till att kämpa vidare mot vårt slutmål. Denna uppsats 
är det sista vi gör på det systemvetenskapliga programmet och som vi 
inledningsvis nämnde är det blandade känslor som infinner sig då vi nu är klara 
med våra studier på universitetet och ska gå vidare i livet, börja jobba och skaffa 
oss ett annat slags liv. En tomhet över att inte längre vara student infinner 
stundtals. Det är nu allvaret börjar kanske en del säger men vår studietid 
kommer alltid att finnas i våra hjärtan där grunden för resten av vår yrkeskarriär 
grundlades. 
 
Linköping juni 2006 
 
Martin Olsson  
och Robert Petrini 
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Kapitel 1  
Introduktion 

 
 
 
Detta kapitel innehåller bakgrund, syfte och de forskningsfrågor som behandlas i 
uppsatsen. Kapitlet innehåller också vilka delområden av det föreliggande ämnet 
som inte behandlas i form av avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
Ett standardsystem är ett system utvecklat av en leverantör för att kunna stödja 
fler än en kunds verksamhetsbehov. Istället för att utveckla egna system kan en 
användare köpa ett färdigt system som ofta bygger på en bred bas av erfaren-
heter från olika företagstillämpningar, en så kallad ”best practice”. Standard-
system är en form av IT-lösning som anammas av företag som har en strategi att 
i första hand effektivisera sina verksamheter. (Brandt et al, 1998) 
 
Ett ERP-system är en form av standardsystem och en term som nämns allt mer 
frekvent i både media och forskningssammanhang. ERP står för Enterprise 
Resource Planning och kan översättas till system för planering (styrning) av ett 
företags resurser (Lau, 2004). Den svenska termen för ERP-system är oftast 
affärssystem. 
 
SAP R/3 är ett ERP-system skapat av det tyska företaget SAP (systemanalys och 
programutveckling) och står för ”runtime system three”. Systemet är plattforms-
oberoende och har en öppen systemarkitektur vilket ökar utvecklings-
möjligheterna av externt tillagd programvara. R/3 är processbaserat och skapat 
utifrån en så kallad ”best practice” modell vilket, enligt skaparna själva, ofta 
innebär att företagen måste reorganisera sitt sätt att genomföra affärer på till det 
sätt som utvecklarna av systemet förespråkar. Systemet kan dock modifieras till 
verksamhetens affärsbehov vid implementeringsstadiet.(Bancroft et al., 1998) 
 
Implementeringen av ett ERP-system ses inte längre som en ren informations-
teknisk angelägenhet utan en förändring som påverkar hela verksamheten. 
Under de gångna åren har en stor del av ERP-projekt misslyckats och i vissa fall 
till och med äventyrat kärnverksamheten i organisationen som ämnat utföra 
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implementeringen (Hong & Kim, 2001). Enligt forskare som Scott & Vessey 
(2002) och Jarrar et al. (2000) misslyckas upp till 85 % av alla affärssystem-
installationer. 
 
Den höga siffran av misslyckande menar forskarna beror på en mängd olika 
faktorer. Hong & Kim (2001) anbringar ett perspektiv där utgångspunkten ligger 
vid organisationspassning, alltså hur väl ERP-systemet passar verksamheten. 
Eftersom SAP R/3 är ett utpräglat ERP-system med en väldigt hög komplexitet 
anser vi det särskilt lyckat att bygga ett teoretiskt fundament bestående av inte 
enbart SAP-specifika teorier utan även med mer heltäckande slag i form av ERP-
system. 
 
I Computer Sweden kunde man fredagen den 12 maj 2006 läsa att en stor ut-
slagning inom affärssystem väntar inom en snar framtid väntar. Än så länge är 
marknaden för affärssystem väldigt brokig där hela 37 leverantörer slåss om 
marknadsandelar. Om experternas profetia stämmer kommer hälften av alla 
system inom kort vara borta. Ett sådant scenario skulle innebära att endast de 
största leverantörerna på marknaden klarar att hålla sig kvar. SAP, som har mer 
än 33000 kunder världen över är världens största mjukvaruföretag för affärs-
system(sap.com, 2006-05-16) torde både klara sig och möjligen gynnas ytter-
ligare vid en utveckling av ovan nämnda karaktär. 
 
Vi har i denna studie valt att studera hur två organisationers implementering av 
SAP R/3 har gått till, vad resultatet har varit och varför det blev som det blev. En 
implementering, ur vårt perspektiv, är en införandeprocess som har sin början i 
organisationens motiv till en implementering, valet av system och val av 
leverantör. Implementeringens omfattning sträcker sig i vår studie till den dag 
hela systemet tas i bruk. 
 
De båda företagen Posten och Mölnlycke Health Care har under väldigt kort tid 
implementerat ERP-systemet SAP R/3. Mölnlycke påbörjade sin implementering i 
slutet av 1999 och Posten något senare, 2001. Vi anser att det är viktigt att kun-
skaperna som en organisation skaffat sig, får mogna en tid efter 
implementeringen. Detta kunskapsmognande menar vi kan bidra till att 
organisationen dels kan se effekterna av implementeringen och även få möjlig-
het att reflektera över implementeringsprocessen. En studie av detta slag en tid 
efter implementeringen tror vi därför är särskilt lämplig. 
 
Idag kämpar många företag med frågor kring effektivisering och förbättring av 
sin verksamhet. Eftersom en implementering av ett ERP-system ofta görs som en 
effektiviseringsåtgärd känns ämnet vi skrivit om centralt och högintressant. Vår 
förhoppning är att du som läsare efter genomläsning av detta arbete ska ha en 
bättre förståelse om den komplexitet som föreligger vid en implementering av 
ERP-systemet SAP R/3 och de många gånger svåra beslut som måste tas på vägen. 
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1.2 Forskningsfrågor och syfte 
Utifrån kunskapsbehov som framkommit i bakgrunden formuleras därför 
följande forskningsfrågor för arbetet: 
 

 Vad karaktäriserar en implementering av SAP R/3? 
 Vad innefattas i implementeringsbegreppet? 

 
Forskningsfrågorna kan realiseras till syften för arbetet. Huvudsyftet är: 
 

 Att genom en fallstudie av två stora organisationers SAP R/3 
implementeringar, utveckla kunskap om hur en implementering av ERP-
systemet SAP R/3 kan gå till och visa på vilka aspekter(områden) som är 
särskilt viktiga vid en implementering av detta slag och varför. 

 
Delsyfte för att nå huvudsyfte och för att, genom en komparativ fallstudie, 
kunna besvara forskningsfrågorna är: 
 

 Hur har implementeringen av SAP R/3 hos Posten och Mölnlycke Health 
Care gått till? 

 Vad blev resultatet av implementeringen hos Mölnlycke Health Care och 
Posten och varför blev det som det blev? 

 Vilka var de avgörande (kritiska) aspekter vid implementeringen av SAP 
R/3 i Mölnlycke Health Care och Posten? 

 
För att få svar på våra frågeställningar består vår uppsats av två huvudsakliga 
skeden som följer våra forskningsstrategier. 
 
I första skedet skaffar vi oss djupgående kunskaper om vilka teoretiska begrepp 
om vårt huvudämne implementering av ett ERP-system som hanteras av 
litteratur. Denna fördjupning av huvudämnet svarar mot vår explorativa (under-
sökande) ansats. I nästa skede behövde vi jämförlig empirisk data ifrån fall där 
implementering av ERP-system har gjorts. Dessa data erhålls i vår uppsats från 
två empiriska fall. I den del av uppsatsen som utgörs av analys och diskussion, 
gör vi ett jämförande mellan empiriskt insamlat material från våra två studerade 
fall som vi synkront jämför och värderar, mot och utifrån vårt teoretiska 
fundament. Detta dubbelriktade jämförande svarar mot vår komparativa (jäm-
förande) ansats. Då kvalitativa metoder fokuserar på att lyfta fram 
karaktäriserande drag hos ett visst fenomen (beskrivs mer utförligt i kapitel två) 
anser vi att vår studie är av kvalitativ art. Vi stipulerar vår ansats utifrån våra två 
forskningsstrategier till ”en komparativ empirisk undersökning av kvalitativ 
art”. 
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1.3 Avgränsning 
På grund av storleken och den höga komplexiteten hos SAP R/3, är det inte 
möjligt för oss att, inom utsatt tidsram och givna resurser, helt kunna täcka upp-
byggnad och anpassningsmöjligheter av SAP R/3 ur ett tekniskt perspektiv. Med 
tekniska perspektiv avser vi vilken typ av utrustning och mjukvarukonfiguration 
som användes och utgör vår huvudavgränsning som även framgår av vår egen-
formade Figur 1.1 nedan. 
 
Vår studie inriktar sig istället på aspekter inom det sociotekniska området, alltså 
där människorna och organisationen står i fokus (Andersen, 1994). Dock kan vi 
inte helt bortse från de ovan nämnda tekniska aspekterna då dessa skulle utgöra 
en påverkande faktor vid implementeringen av ERP-system. Vi har vidare inte 
heller valt att studera de sidosystem som använts i samband med SAP R/3 i de 
båda organisationerna. Ekonomiska perspektiv har endast berörts i en väldigt 
översiktlig nivå i form av huruvida något varit dyrt eller dyrare än väntat. 
 
Vad gäller uppsatsens teoretiska delar har vi valt att endast granska artiklar som 
traditionellt sett är vetenskapligt ansedda. Vi har även valt att i största 
utsträckning undvika användning av källor som endast existerar i elektronisk 
form. Undantag utgörs av vedertagna elektroniska källor i form av exempelvis 
tidningsarkiv. De teorisektorer vi valt att ha med som bildar vårt teoretiska 
fundament, kan ses som en avgränsning i sig. Vi anser dock att vi, genom vårt 
val av teoretiska aspekter, täckt upp de mest väsentliga områden som lämpar sig 
bäst för vår fokusering av vårt huvudämne: implementeringen av ERP-systemet 
SAP R/3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.1 Vår avgränsning (egenutformad)    

 4 



Kapitel 1: Introduktion 

Vårt angreppssätt skulle kunna överföras till den diamantmodell från Leavitt´s 
(1965) som vi fritt återskapat i figur 1.2 nedan. Leavitt´s diamant syftar till att 
beskriva en organisation och det ömsesidiga beroende mellan fyra huvud-
variabler - struktur, uppgifter, teknologi, aktörer som existerar. I tillämpningen 
av denna modell är vårt fokuseringsområde på den vänstra sidan av diamanten. 
Struktur och uppgifter skulle enligt oss kunna liknas vid processer då en process 
inbegriper hur något ska uträttas, var det ska göras och av vem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.2 Leavitt´s diamant (fritt: efter Leavitt, 1965) 
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1.4 Målgrupp 
Universitetet står som beställare av uppsatsarbetet och utgör därtill även rollen 
som uppdragsgivare. Denna roll innebär indirekt att universitetet med dessa 
premisser även utgör huvudintressent.  
 
Primärt är det naturligtvis så att vi som författare av uppsatsen, har störst glädje 
av själva utförandeprocessen. Vår förhoppning är dock att det färdiga resultatet 
skall vara till gagn för fler än bara universitetet och oss själva utan även 
företagen vi utfört de empiriska studierna hos. Den kunskap som utvecklas i ett 
arbete av denna karaktär ligger på en relativ hög akademisk nivå. Att tillgodose 
sig nytta med arbetet kan följaktligen ställa vissa akademiska krav på läsaren. 
För att kunna få en djupare förståelse av det uppsatsen förmedlar är en viss 
kunskap om systemutvecklingsprocesser begärligt. Ytterligare intressenter utgör 
våra kurskamrater, forskare samt andra personer med intresse för 
implementering av ett ERP-system i en organisation. 

1.5 Disposition 
Kapitlen i uppsatsen är disponerade enligt Figur 1.3. 
 

 
 

Figur 1.3 Uppsatsens disposition 
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Denna uppsats sju kapitel innefattas i de fyra sista faserna av uppsats-
genomförandet som beskrivs mer utförligt i 2.9 Uppsatsgenomförande. Kapitlen 
visas i Figur 1.3 och presenteras nedan med undantag från detta inledande 
kapitel: 

 
Kapitel 2. Tillvägagångssätt 

 
I detta kapitel beskriver vi forskningsstrategier och vetenskapliga synsätt 
samt vårt förhållningssätt till de båda. Vi går även igenom vår förförståelse, 
valet av vårt studieföremål och vår grad av möjlig generalisering. Sist 
avslutar vi med att presentera genomförandet av uppsatsen. 
 

Kapitel 3. Oktanten – Åtta teoretiska utgångspunkter 
 
 I detta kapitel presenterar vi åtta teoretiska sektioner (därutav benämningen 
oktanten) som utgör vårt teoretiska fundament. Oktanten återses 
inledningsvis i varje underkapitel till kapitel tre för att läsaren lättare ska 
kunna känna igen sig på vår väg genom vårt teoretiska fundament. Teori-
avsnitten var inte på något sätt självklara vid ett tidigt stadium i studien 
utan har successivt fått växa fram allt eftersom vår förståelse kring huvud-
ämnet blivit djupare. Vi anser att vi genom vårt val av teoretiska aspekter 
täckt upp de mest väsentliga områden som lämpar sig bäst för vår 
fokusering av ämnet. Sektionerna har sitt ursprung i litteratur, tidigare 
gjorda studier och i de empiriska fallen vi studerat. De kapitel som ingår i 
vår oktant visas i Figur 1.4 nedan: 
 
 
- Sektor 1: Strategi 
- Sektor 2: Projekt 
- Sektor 3: Process och funktion 
- Sektor 4: Standardsystem 
- Sektor 5: Organisationsanpassning 
- Sektor 6: Systemanpassning 
- Sektor 7: Utbildning 
- Sektor 8: Testning och felsökning 
 
 

 
 

Figur 1.4 Oktanten – Åtta teoretiska utgångspunkter 
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Kapitel 4. Implementeringen av SAP R/3 hos  
            Posten och Mölnlycke Health Care 

 
Vår fallstudie består av två fall där implementering av ERP-systemet SAP R/3 
ägt rum. Rubriksättningen följer med fördel våra åtta teoretiska utgångs-
punkter för att läsaren lättare ska kunna följa tolkningen av den empiriskt 
insamlade data från de båda organisationerna. 

 
Kapitel 5. Analys och diskussion 
 

Här analyseras vår empiriskt insamlade data med utgångspunkt i vårt 
teoretiska fundament. Vi ställer våra två empiriska fall mot varandra för att 
finna likheter och skillnader, svagheter och styrkor men även för att kunna 
ställa dessa empiriska resultat mot vårt teoretiska fundament. Ett aktivt 
ställningstagande sker löpande genom kapitlet. För att få bra flyt i analys-
kapitlet och för att ovanstående åtta sektorer har en tät sammanknytning till 
varandra har vi valt att rubriksätta detta kapitel genom att parvis slå ihop 
sektorerna ett med två, tre med fyra, fem med sex samt sju med åtta. 
 

Kapitel 6. Slutsatser 
 

Vi presenteras vårt resultat. Slutsatser ställs mot i inledningen (kapitel ett) 
formulerade forskningsfrågor. 

 
Kapitel 7. Avslutande reflektion och framtidsdiskussion 
 

Kapitel sju innehåller reflektion och diskussion kring analys, slutsatser och 
uppsatsens kunskapsbidrag samt förslag till fortsatt forskning. 
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Kapitel 2  
Tillvägagångssätt 

 
 
 
Syftet med kapitel två är att presenterar det vetenskapliga synsätt och den 
forskningsansats som ligger till grund för vår uppsats. Vidare redovisas de 
metoder som använts vid insamlingen av kunskap. Kapitlet beskriver även hur 
arbetet som helhet har genomförts samt vilka avgränsningar inom ämnet som 
gjorts. 
 

2.1 Vetenskapsteoretiskt synsätt 
I syfte att skapa ett fundament varifrån vi kan se vilket vetenskapligt 
förhållningssätt vi främst kan identifiera oss med i uppsatsen, har vi övervägt de 
två inriktningarna positivism och hermeneutik. 
 
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och har sin härkomst från då man 
studerade bibeltexter på 1600 och 1700-talet samt de humanistiska studierna av 
antika klassiker. Utgångspunkten för hermeneutiken är således texttolkning, så 
kallad exegetik (Alvesson & Sköldberg, 1994). Hermeneutiken anammar i allra 
högsta grad ett filosofiskt synsätt på vetenskap där tolkning och förståelse av 
grundbetingelserna för den mänskliga existensen är det centrala (Patel & 
Davidsson, 1994). Hermeneutiken skulle kunna ses som motsatsen till 
positivism. Ett vetenskapligt synsätt som i allra högsta grad är natur-
vetenskapligt orienterat. Det positivistiska synsättet på vetenskap präglas av 
logik och naturvetenskap. Det som ses som kunskap måste vara logiskt 
prövbart.(ibid.) 
 
I och med att hermeneutiken baseras på tolkningar finns heller inte några 
absoluta sanningar att uppnå. Istället för att tala om sanningar måste man, för att 
kunna acceptera hermeneutiken som ett vetenskapligt perspektiv, godta att före-
teelser och handlingar kan förstås på olika sätt.  Där positivismen söker finna 
förklaringar och orsaker till det som sker koncentrerar sig hermeneutiker på att 
förstå handlingar och företeelser.  Det kausala perspektivet som positivismen 
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omfamnar, att finna direkta kopplingar mellan orsak och verkan, är ett alltför 
rationellt synsätt för hermeneutikerna. I den bemärkelsen att en verkan kanske 
inte alltid kan härledas direkt till en orsak. Det kan finnas bakomliggande 
faktorer som inte är uppenbara förrän forskaren ser det stora sammanhanget. Det 
kan till exempel vara svårt att tolka en text utan att tolka dess helhet.  Kunskap 
för positivister måste vara sådant som kan bevisas, något konkret, som gärna ska 
stödjas av empirisk undersökning. Kunskap för hermeneutiker är en accepterad 
tolkning.(ibid.) 
 
Vid forskning om naturvetenskapligt relaterade ämnen används oftast det 
positivistiska perspektivet. Forskarens roll ska vara objektiv och helst inte alls 
påverka resultatet. Detta är emellertid inte fallet hos hermeneutikerna. Med 
forskarens egen förförståelse närmar sig denne forskningsobjektet subjektivt. I 
och med att det handlar om just tolkning så ses de tankar, intryck och kunskap 
som forskaren har i bagaget om en tillgång. Den hermeneutiska forskaren bör 
dock vara väl medveten om sin förförståelse. Samtidigt som denna är en tillgång 
i arbetet kan den också utgöra en riskfaktor. (ibid.) 

2.1.1 Kvalitativ metod 
Den vanliga klassificeringen av olika metoder och tillvägagångssätt är kvalitativ 
och kvantitativ. Denna uppdelning är emellertid inte självklar då de finns vissa 
forskare och författare som menar att de två är varandras motpoler medan andra 
anser att de har en hel del gemensamt (Bryman, 2002). Kvantitativa metoder 
beskrivs ofta vara sådana där det fenomen forskaren avser att undersöka mäts. 
Detta ses vara en förutsättning för att sedan kunna kvantifiera det som erhållits. I 
användandet av en kvalitativ metod anses inte någon vanlig mätning förekomma 
utan mätning sker på annat sätt.(Repstad, 1999) 
 
”Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera”, detta menar Repstad 
(1999, s.9) i sitt försök att förklara metoden. Då kvalitativa metoder fokuserar på 
att lyfta fram karaktäriserande drag hos ett visst fenomen är själva mätningen, 
som är essensen i kvantitativa metoder, underordnad. Kvalitativa metoder är 
emellertid inte helt befriade från siffror och tal. Vad Repstad (1999)menar är att 
det systematiska användandet av siffror som hjälpmedel i analysen inte hör 
hemma hos kvalitativa metoder. I användandet av kvalitativa metoder anses det 
istället vara texten som utgör det centrala arbetsmaterialet och det som är före-
mål för skapandet av vetenskap. Observation anser Repstad (1999) vara det mest 
centrala för kvalitativa metoder. Han förklarar dock att denna observation 
resulterar i text och det är denna som används i själva forskningsprocessen. Vad 
som kan ses som karaktäriserande för kvalitativa metoder är att det är helheten 
av en viss person, miljö eller fenomen som studeras. Istället för att extrahera 
vissa förskrivna variabler från ett stort antal forskningsobjekt koncentrerar man 
sig på ett mindre antal men mer heltäckande beskrivning av forskningsobjekten.
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För att uppnå detta ska forskningen i så stor utsträckning som möjligt uppfylla 
den premiss som Repstad beskriver: ”I den kvalitativa forskningenstraditionen 
betonar man ett tätt och nära förhållande mellan forskaren och den miljö eller 
de personer som studeras”.(Repstad, 1999 s.10) 

2.1.2 Kvantitativ metod 
En kvantitativ metod innebär att den insamlade data på något sätt ska mätas – 
kvantifieras.  Istället för att grundligt försöka förstå ett begränsat antal 
företeelser så studeras oftast ett större antal variabler. Genom att extrahera en 
stor mängd data som sedan kvantifieras försöker man finna kausala samband 
mellan det studerade. Dessa samband ska sedan förklaras eller beskrivas. Om 
forskning syftar till att förklara så är målet att mäta samband mellan olika egen-
skaper. De förklarande undersökningarna inom kvantitativ forskning handlar i 
regel om att testa hypoteser. När istället en företeelse vill beskrivas gäller det att 
mäta och kvantitativt beskriva ett visst fenomen.(Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
En kvantitativ metod innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori 
och praktik, som fokuserar på prövning av teorier. Det är emellertid inte alltid 
som en hypotes deduceras från teori och sedan prövas. Vid mycket av 
kvantitativ forskning bedrivs inte någon specificering av en hypotes. Allt som 
oftast utgör teorin rollen som formulerad intresseinriktning istället som en bygg-
sten för hypoteser. Ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv ligger kvantitativ väldigt 
nära positivismen och kan ses som normativ inom naturvetenskaplig forskning. 
En kvantitativ metod bygger på objektivism. Det vill säga att, sociala företeelser 
och deras betydelse har en tillvaro som är oberoende av sociala aktörer (Bryman 
2002). Vidare bygger objektivismen på ett antagande att sociala företeelser och 
de kategorier vi använder existerar oberoende av aktörerna.(ibid.) 

2.1.3 Vårt val av metod 
En kvalitativ metod lämpar sig bättre i vår undersökning då vi inte söker någon 
mätbar, kvantifierbar data att behandla. Istället vill vi sträva efter att få en hel-
hetsbild genom att inte bara betrakta delarna utan se på implementeringen av ett 
ERP-system som just en helhet, alltså inte bara vilka beståndsdelar som ingår 
utan betydelsen och kopplingen dem emellan. Denna syn på helhet härstammar 
från det holistiska perspektivet (Gummesson, 1985) och speglar vår strävan att 
förstå vad som hänt. Vi vill försöka extrahera information från ett antal 
fördefinierade områden från personer på olika positioner i organisationerna. 
Detta angreppssätt torde kunna ge oss en mångfacetterad bild av hur 
implementeringen gått till. Intervjuerna vi utfört var semistandardiserade 
(Lundahl & Skärvad, 1999) där vi följde en intervjuguide men även ställde 
följdfrågor samt lät respondenterna i viss grad tala fritt. Detta sätt att utföra 
intervjuer genererar en större mängd information än standardiserad. Vi tror 
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emellertid att den extra information som vi erhållit kommer att har ett visst 
värde då vi analyserar materialet. 

2.2 Forskningsstrategier 

2.2.1 En kvalitativ studie 
I den typ av kvalitativ studie som vi utfört har intervjuer utgjort verktyget för 
insamling av data. Lundahl & Skärvad (1999) framhåller just intervju som ett 
verktyg för att samla in data vid fallstudier, vilket är vårt fall. De understryker 
även betydelse av förberedelser för intervjuerna där respondenter måste 
identifieras, typ av intervju som ska genomföras, hur materialet ska registreras, 
sammanställas och analyseras (ibid.). Vi var tvungna att reflektera över vilken 
typ av intervju som skulle genomföras – standardiserad eller ostandardiserad. 
Valet av standardiserad eller ostandardiserad intervju är emellertid sekundär så 
länge de frågor som ställs ger svar som täcker informationsbehovet. Upplägget 
på vår intervju var förvisso standardiserad i den benämningen som Lundahl & 
Skärvad (1999) beskriver där såväl frågeformuleringen som ordningsföljden 
mellan frågorna är förbestämd. Helt standardiserad intervju är emellertid svårt 
att uppnå om ens önskvärt. Vår intervju var av semistandardiserad karaktär. Vi 
hade en frågemall som vi följde men ställde även följdfrågor om vi kände att vi 
inte fick vår fråga besvarad. Som Lundahl & Skärvad (1999) beskriver innebär 
en ostandardiserad intervju att svaren blir mer uttömmande och nyanserade. En 
större andel data som inte är baserad på standardiserade intervjuer blir emellertid 
svårare att kvantifiera (ibid.). 
 
Den kritik som framförs beträffande intervjuer som metod är att det är alltför 
idealistisk och individualiserad. Med detta menar Repstad att för stor fokus 
tenderar att läggas vid individuella åsikter där sociala och materiella strukturer 
negligeras (Repstad, 1999). 
 
En kvalitativ intervju ska vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad. 
Genom att noggrant strukturera och planera intervjun om vilka teman som ska 
behandlas minskar risken att intervjun i allt för stor uträckning dunklas av 
irrelevant prat.(ibid.) 
 
För att med större sannolikhet kunna extrahera relevant information men utan att 
styra intervjun föreslår Bryman (2002) att utformandet av intervjuguiden sker 
med några råd i åtanke. Det är viktigt att ha en bra struktur där frågorna delas in 
i teman som följer en naturlig och logisk ordning. Vidare råder Bryman (2002) 
att ett språk som är anpassat till respondenterna används. För att kunna uppnå en 
grad av objektivitet så ska ledande frågor i så stor utsträckning som möjligt und-
vikas.(Bryman, 2002) 
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2.2.2 En komparativ studie 
Då vi valt att se på implementering av ERP-systemet SAP R/3 i två olika 
organisationer kommer vi att utföra en komparativ studie där vi ställer 
informationen från de olika fallen mot varandra. Informationen är kategoriserad 
på liknande sätt som våra intervjufrågor som i sin tur är uppdelade i olika 
ämnesområden (Intervjuguider finns som bilaga). Genom att transkribera 
intervjumaterialet och därefter extrahera det mest väsentliga ur denna textmassa 
har vi få fram den information som skall användas för att kunna jämföra de olika 
organisationerna. 
 
Vi har använt oss av samma intervjufrågor under de olika intervjusessionerna. 
Genom att ställa samma frågor så torde förutsättningarna för att kunna få 
information som kan ställas mot varandra. Detta angreppssätt har underlättat 
vårt arbete i analysförfarandet då vi lättare kan se skillnader och likheter i 
tillvägagångssätt inom de områdena vi fördefinierat att granska. 
 
Vår studie är emellertid komparativ i ytterligare en bemärkelse då vi även 
kommer att ställa den information vi erhållit från intervjuerna mot vedertagen 
teoretisk kunskap av normativ, karaktäriserande och förklarande karaktär. Vi 
kommer att undersöka om dessa teoretiska kunskaper som tillhandahålls följts 
och i sådana fall vad dessa har haft för effekter hos de studerade 
organisationerna. Granskandet handlar även om att se om risker eller hinder som 
den teoretiska kunskapen framhåller, stötts på samt hur dessa har bemötts. Vi 
försöker även finna orsaker, grunder och skäl till varför ERP-implementeringarna 
föll ut som de gjorde. Vidare anser vi att det är viktigt att även utröna vilka 
egenskaper, alltså vad som karaktäriserar en ERP-implementering. Både ur ett 
teoretiskt perspektiv men även se hur utförandet i de olika organisationerna 
vittnar om deras subjektiva uppfattning av ERP-implementering och dess inne-
börd. Analysarbetet kommer att följa ett arbetssätt där vi dels ställer 
informationen från de olika fallstudierna mot varandra men även ställer dem 
individuellt mot vår teoretiska referensram.  

2.2.3 Induktion och deduktion 
För att veta hur relationen mellan teori och empiri ska förhålla sig till varandra i 
författandet av denna uppsats krävs att vi definierar den vetenskapliga ansats vi 
väljer – induktiv eller deduktiv.  
 
Deduktiv ansats i forskningen innebär att forskaren utgår ifrån en teori när denne 
utför undersökningen. Med teorin som bakgrund drar forskaren sedan slutsatser 
utav den information som inhämtats. Det brukar benämnas att forskaren följer 
bevisandets väg (Patel & Davidson, 1994). Detta är den vanligaste uppfattningen 
av förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapliga området 
(Bryman, 2002). Essensen i denna ansats är alltså att genom empirisk under-
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sökningen styrka eller motbevisa en redan etablerad teori.  Den information som 
ska samlas in styrs i det här fallet av vilken teori som forskaren valt att använda. 
För att få en bra utgångspunkt i forskningen så ska forskaren vara duktig på att 
deducera en hypotes och översätta denna i operationella termer. Vikten av detta 
moment är stor då det innebär att man specificerar hur informationen kan samlas 
in med hjälp av hur hypotesen ser ut (ibid.) 
 
Detta är inte fallet då en induktiv ansats följs. Istället för att inrikta sig på bevis 
så fokuserar denna ansats på utforskande. I induktivt angreppssätt är teorin 
själva resultatet av forskningen (Bryman, 2002). I detta fall är arbetssättet om-
vänt och forskaren studerar forskningsobjektet utan att först utgå ifrån en 
bestämd teori (Patel & Davidson, 1994). Utifrån den erhållna informationen, 
empirin, skapar forskaren en egen teori. Genom de observationer som gjorts 
försöker forskaren dra generaliserbara slutsatser (Bryman, 2002). Den induktiva 
ansatsen anser Alvesson & Sköldberg (1994) vara riskfylld då den innebär en 
mekanisk syn på kunskapsbildningen. 
 
Vi kommer i vår roll som forskare ha en induktiv ansats där vi utifrån de 
observationer vi gör. Den informationen som intervjuer kommer att generera 
kommer vi använda som fundament för att skapa generaliserbara slutsatser. Vi 
kommer emellertid även att se till den befintliga teorin då vi använder den som 
hjälp i skapandet av våra intervjufrågor. På så sätt skulle vårt angreppssätt ses 
som induktivt – då vi vill kunna skapa egna teorier utifrån vårt resultat. Den 
vetenskapliga ansatsen kan även ses lite som deduktiv då vi i viss mån använder 
oss av befintliga teorier och normativ kunskap för att studera vårt forsknings-
område. 

2.3 Kunskapskaraktärisering 
Då vi inledningsvis stipulerat att vår studie är en komparativ empirisk under-
sökning av kvalitativ art behöver kunskapskaraktärer vi utgår ifrån och 
kunskapskaraktärer som vi ämnat utveckla fastställas. 
 
Vår explorativa ansats utgår från karaktäriserande, förklarande och normativ 
kunskap (Goldkuhl, 1998) som inhämtas genom inventering av litteratur, veten-
skapliga artiklar och tidskrifter. Kunskaper som fås fram ur denna teoretiska del 
av uppsatsen är karaktäriserande (förståelseinriktad). 
 
Vår komparativa ansats utgår, förutom ovanstående kunskapskaraktärer även 
från historisk rekonstruktiv kunskap (ibid.) eftersom implementeringarna hos 
företagen sedan en tid tillbaka redan är utförda. Kunskaper som fås fram ur 
denna empiriska och analyserande del av uppsatsen är förutom karaktäriserande, 
även förklarande och i viss utsträckning värdekunskap, alltså kunskap om det 
önskvärda (ibid.). 
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2.4 Fallstudie 

2.4.1 Val av fall 
Vi har utfört en fallstudie där vi undersöker två fall av ERP-implementeringar i 
två olika organisationer, Posten och Mölnlycke Health Care, som båda 
presenteras i Kapitel 4. Undersökningen har skett genom intervjuer av personer 
nära involverade i implementeringen. Personerna som intervjuas har olika 
positioner och hanterar olika aspekter av implementeringen vilket torde kunna 
generera en mångfacetterad bild av implementeringen.  
 
De fall vi valt att studera är två organisationer som är ganska olika varandra. 
Den ena organisationen är ett före detta statligt verk som är väldigt stort och 
mest klassas som ett tjänsteföretag. Den andra organisationen är ett modernt 
multinationellt företag inom tillverkningsindustrin. Då dessa organisationer 
skiljer sig beträffande exempelvis verksamhetsområde, organisationsstruktur 
och organisationskultur har vissa faktorer som vi fått fram inte kunnat lyftas till 
en nivå för generalisering. För att i våra studerade fall få och senare i uppsatsen 
även kunna ge ett sammanfattande intryck, tror vi ändå det är viktigt att viss 
framkommen information inte lyfts ur sin kontext. Istället kan denna 
information bidra till en större förståelse om själva organisationen. Vi fokuserar 
emellertid på ett antal delområden i denna fallstudie som alltså utgör de enheter 
som vi behandlar i diskussions och analyskapitlet. Valet av analysenheter är 
grundade på områden som vi menar är de mest centrala för en ERP-
implementering. Dessa områden har successivt fått växa fram under vår 
teoretiska och empiriska studies gång. 
 
Vi har fått uppfattningen att många av de vetenskapliga artiklarna som vi 
studerat och en viss del av den skrivna litteraturen i ämnet, är utförda tids-
mässigt nära inpå många av de utförda implementeringarna. Vi anser att det är 
viktigt att kunskaperna som aktörer i en organisation skaffat sig, får mogna en 
tid efter implementeringen. Detta kunskapsmognande menar vi kan bidra till att 
organisationen dels kan se effekterna av implementeringen och även få 
möjlighet att reflektera över implementeringsprocessen. En studie en tid efter 
implementeringen tror vi därför är särskilt lämplig. Det kan finnas en risk i att 
utföra studien en tid efter implementeringen. Kunskaper kan gå förlorade om 
personer som varit involverade i implementeringsarbetet exempelvis glömt bort 
detaljer eller inte varit med under hela arbetet. Vi tror dock att denna risk mini-
meras genom att företagen själva utser personer som de anser är kunniga inom 
området. 

2.4.2 Intervjuer 
Vi har valt att genomföra intervjuer av ett mindre antal deltagare med syfte att 
skapa resultat och slutsatser med hjälp av kvalitativ analys. Vi har per definition 
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enligt Lundahl & Skärvad (1999) således utfört en kvalitativ undersökning. 
Eftersom vi använder oss av djupintervjuer genereras en detaljrik information 
inom ett begränsat område. Repstad (1999) menar att en kvalitativ intervju ska 
vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad. Vi har till viss del styrt 
intervjuerna genom att fråga frågor inom fördefinierade ämnesområden. Denna 
typ av inramning ser vi som en nödvändighet för att kunna få fram väsentlig 
information men samtidigt inte få en allt för omfattande textmassa. Repstad 
(1999) menar, likt vår ovanstående utsaga om inramning, att en bra intervju 
kräver grundlig planering av vilka teman som ska beröras för att undvika att 
drunkna i irrelevant prat. Risken, att hämma de intervjuade personerna i att för-
medla information genom denna avgränsning, anser vi oss har lyckats minska 
genom att variera sakspecifika frågor med frågor som är mer öppna. Vi har valt 
att spela in alla våra intervjuer med hjälp av en dator och en mikrofon för att på 
så sätt kunna vara mer delaktiga under intervjuerna och få en öppen dialog med 
respondenten. Vi tror att god delaktighet under intervjuerna minskar risken att 
missa något område och ger vidare en bättre helhetsbild över ämnet som 
intervjuerna handlar om. 
 
Då vi intervjuat personer på skilda positioner torde summan av intervjuerna vara 
ingående information om ERP-implementeringen ur ett antal olika perspektiv. 
Tillsammans tror vi att informationen kommer fullgöra en bra bas i vår studie. 
Genom att intervjua personer med olika positioner, avseende på arbetsområde 
men även ur ett hierarkiskt maktperspektiv, anser vi att vår fallstudie får bra 
bredd och djup. 
 
Sju formella intervjuer, alltså intervjuer som bestämts i förväg, har gjorts. Fyra 
av de sju intervjuerna har gjorts hos Posten, tre utfördes på plats vid Postens 
huvudkontor i Stockholm och en som telefonintervju. Tre interjuver har gjorts 
på Mölnlycke Health Cares huvudkontor i Göteborg. Valet av respondenter har 
gjorts av respektive företag efter våra önskemål om vilka specifika roller inom 
organisationen som vi önskade intervjua. Vi har med våra intervjupersoner, ur 
ett implementeringsperspektiv, täckt upp ett antal viktiga yrkesroller hos de båda 
företagen. I vissa fall representerar samma person flera roller: 
 
Posten: 

• Leif Domander – IT-chef 
• Leif Domander, KG Rudels, Fredrik Hjelm, Agneta Nyholm– 

Projektledare 
• Agneta Nyholm – Utbildningsansvarig 
• Leif Domande, KG, Fredrik Hjelm – Systemägare 

 16



Kapitel 2: Tillvägagångssätt 

 
Mölnlycke Health Care: 

• Roderik Mooren – IT-direktör 
• Karin Marklinder – f.d. Konsult 
• Karin Marklinder – Projektledare 
• Timothy Smith, Karin Marklinder – Global application manager in SAP 

 
Rollen som konsult var en roll vi inte uttryckligen efterfrågat. Vid en av 
intervjuerna hos Mölnlycke visade det sig att personen i fråga som nu var 
anställd hos Mölnlycke som ”global application manager in SAP”, hade varit en 
externt inhyrd konsult från Cap Gemini under Mölnlyckes implementeringen av 
SAP R/3. Denna intervjupersons erfarenheter var således särskilt intressanta efter-
som personen först agerat konsult och senare börjat jobba på det konsulterade 
företaget. Vi har valt att i resten av uppsatsen endast benämna intervju-
personerna vid deras förnamn, vilket vi tror underlättar för läsningen av denna 
uppsats. 

2.4.3 Dokument 
Vi har under intervjuerna hos Posten upprepade gånger efterfrågat intern-
dokumentation för att få en ytterligare greppbar bild om implementeringsarbetet 
och i viss mån har vi fått tillgång till dokumentation i form av testning och fel-
sökningsdokument. Vi har hela tiden blivit positivt bemötta då dokumentation 
har efterfrågats hos Posten. Hos Mölnlycke har vi inte fått tillgång till någon 
form av dokumentation och motiveringen till varför vi inte kunnat ta del av 
interndokumentation har varit att det är emot företagets policy att ge ut sådan 
information. 

2.5 Litteraturstudie 
Studier kring ERP-system och dess inverkan på en organisation finns i stor 
mängd. Implementing SAP R/3 som Bancroft et al., (1998) skrivit anses av många 
som en av de bästa skrivna böckerna om implementeringen av specifikt SAP R/3. 
Davenport (2000) och Nilsson (1991) har skrivit mer generell litteratur kring 
ERP-system och standardsystem och kommer att utgöra viktiga källor i vår 
teoretiska del av uppsatsen. Studier om hur framgång vid implementeringar av 
ERP-system kan uppnås hämtar vi till största del av vetenskapliga artiklar. Då 
det, vid en implementering av ett nytt ERP-system, är frågan om en förändring 
hos antingen verksamheten eller systemet behöver vi litteratur som behandlar 
det organisatoriska området i form av exempelvis strategier, organisations-
anpassning och verksamhetskultur. Bergstrand & Wallin (1995), Keen (1997) 
och Davenport (1993) utgör bra exempel på litteratur av denna karaktär. 
Kunskap om projekt är också viktigt att ha med sig eftersom de flesta stora 
implementeringar av ERP-system utförs i projektform. Berggren & Lindkvist 
(2001) och Eklund (2002) är exempel på litteratur som handlar om projekts 
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karaktär och definitioner. SAP R/3 är ett processbaserat affärssystem och står i 
kontrast till företagens ofta hierarkiska uppbyggnad som innebär ett funktions-
baserat tänkande. Det är således viktigt att behandla process och funktion i det 
teoretiska fundamentet. Bergstrand & Wallin (1995), Davenport (1993) och 
Keen (1997) är exempel på litteratur som både förklarar och fördjupar 
kunskaper kring dessa båda ovan nämnda synsätt. Slutligen behöver Utbildning, 
testning och felsökning teoretiskt grundas då dessa delar ses som naturliga att ha 
med vid implementeringen av ett ERP-system. Ellström et al. (2003) utgör 
exempel på litteratur som vi använder oss av för att behandlar dessa områden. Vi 
har även inhämtat information från välkända vetenskapliga tidskrifter och 
artiklar. Det finns en stor mängd karaktäriserande, förklarande och normativ 
kunskap att tillgå ur dessa artiklar där författarna tar ett kritiskt ställnings-
tagande. 

2.6 Grad av generalisering utifrån vårt empiriska material 
Vi uppskattar möjligheten till statistisk generalisering att vara ringa i denna 
undersökning på grund av endast två organisationer studerats. I viss utsträckning 
lyfter vi fram orsaker och finner samband som vi kan anknyta till teori. En stor 
grad av differens i de olika organisationernas implementeringar finns 
beträffande tillvägagångssätt. Ett visst handlande med konsekvens som endast 
förekommer i en organisation går att ställas mot teori och därigenom värdera 
och bedöma. Steget till att kunna generalisera blir emellertid svår i detta fall då 
den empiriska tyngden blir betvivlad. Handlande med konsekvenser som åter-
finns i båda organisationerna, trots olikheterna avseende organisation, kan 
möjligen lyftas till en högre nivå av generaliserbarhet eftersom vi då får en 
empirisk tyngd av utfallet. 

2.7 Analys av kvalitativ data 
Så som tal och siffror är centrala vid kvantitativa metoder är det i grova drag 
texten som är det centrala uttrycket och arbetsmaterialet när det gäller 
kvalitativa metoder (Repstad, 1999). Det kan verka märkligt att just texten är det 
väsentliga vid exempelvis observationer (som kanske är mest central i 
kvalitativa metoder) då man primärt inte observerar texter utan miljöer, personer 
och händelser. Resultatet av en observation blir ändock antecknad i någon form 
och det är just denna text som utgör grunden för den efterkommande 
analysen.(ibid.)  
 
I vårt fall har ingen observation utförts men eftersom vi har valt att utföra djup-
gående intervjuer med sju respondenter på två organisationer, har 
transkriberingen resulterat i en stor mängd textmaterial som analyserats. Den 
kvalitativa analysens tillvägagångssätt beror i sin tur på vilken metod för 
insamling av data som valts (ibid.). Som Bryman (2002) skriver är en av de stora 
svårigheterna med kvalitativa undersökningar att de mycket snabbt genererar ett 
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stort och otympligt datamaterial.  I vårt fall har vi utifrån de ljudupptagningarna 
av intervjuerna utfört denna transkribering. Våra intervjuer genererade en 
ansenlig mängd data som skulle behandlas. Vi valde att inte återge materialet 
genom citeringar. Materialet var till stor del kategoriserat och strukturerat redan 
vid insamlingen då vi följt vår intervjuguide. Bearbetningen av det insamlade 
materialet präglades sedan av att kategorisera den data vi samlat in. I förfarandet 
av detta använde vi oss av strukturen på vår teoretiska referensram. Genom att 
ha definierat ur vilka perspektiv vi skulle undersöka våra fall före bearbetningen 
av materialet så hade vi en tydlig mall att följa då vi kategoriserade. Efter 
kategoriseringen så ställer vi de båda fallen mot varandra och försöker finna lik-
heter och skillnader. Därefter ställer vi empirin i kontrast till vårt teoretiska 
fundament. Vår analys är dubbelriktad i den bemärkelsen att vi växlar mellan att 
utgå från teorin och empirin i arbetet. Med teorin som utgångspunkt försöker vi 
finna representation i empirin, eller avsaknad av representation för den delen, 
Med empirin som utgångspunkt försöker vi finna motsvarighet i teorin eller av-
saknad av denna. Utifrån de skillnader eller likheter som uppenbarar sig genom 
vårt växlande analysarbete väver vi in våra egna tankar och idéer. Detta generar 
i att en mer mångfacetterad bild av våra undersökta fall växer fram.   
 
Repstad (1999) menar att data inte talar för sig själv utan måste tolkas för att 
sätta kontexten i sitt sammanhang. Vidare menar han att analys, tolkning och 
rapportskrivning i praktiken oftast sker samtidigt eller åtminstone att de olika 
faserna ofta glider in i varandra. Teoretiskt sätt skiljs faserna åt där analysen är 
den process där strukturering av data sker. Denna strukturering underlättar den 
efterföljande tolkningen av data. Tolkning av informationen är en genomtänkt 
värdering av data i förhållande till frågeställningar undersökningen handlar om 
samt de teorier som sätter resultaten i ett större sammanhang.(Repstad, 1999) 
 
Vi delar Repstads (1999) syn på att analysen, tolkningen och rapporteringen i 
stor utsträckning är en fråga om personlig kreativitet där fria händer och olika 
strategi kan användas. Vidare tycker vi att det är viktigt att inte helt förlita sig 
till vad som sägs under intervjuerna, det gäller att vara kritisk. Fås exempelvis 
olika svar av flera respondenter på samma fråga måste vi som författare försöka 
förstå varför svaren skiljer sig åt och inte bara acceptera svaren för vad de är. Att 
på detta sätt agera kritiskt ger ett bättre resultat av vad som efterfrågas. 

2.8 Förförståelse 
Begreppet förförståelse myntades av Hans-Georg Gadamer. En grundtanke inom 
hermeneutiken är att man alltid förstår något mot bakgrund av vissa förut-
sättningar. Världen möts aldrig förutsättningslöst. De förutsättningar man har 
bestämmer vad som är förståeligt och vad som är oförståeligt.(Gilje & Grimen, 
2003) 
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Myrdal (1968, s.16) skriver följande: ”Frågor måste ställas innan svar kan ges. 
Alla frågor är uttryck för vårt intresse för världen, de är i grunden värderingar. 
Värderingar kommer således med nödvändighet redan på det stadium då vi 
observerar fakta och företar teoretisk analys, och inte bara på det stadium då vi 
drar politiska slutsatser från fakta och värderingar.”  
 
Med citatet ovan i åtanke kan det låta som en omöjlighet att vara objektiv men 
Myrdal (1968) menar samtidigt att objektivitet kan uppnås genom att lyfta fram 
värderingarna i fullt dagsljus och öppet klarlägga hur de bestämmer den 
empiriska forskningen. Vi anser likt Myrdal att det är möjligt att åtminstone 
upprätthålla ett objektivt förhållningssätt genom att vara noga med referens-
hantering och att öppet skilja på egna och andras åsikter. Denna noggrannhet 
tror vi ger en bra balans mellan det egna kunskapsbidraget och andras kunskaps-
bidrag.  
 
Ett problem kan vara en skribentents omedvetenhet kring objektivitetsfrågan, 
alltså om författaren inte är medveten om de problem som kan uppstå vid ett 
uteblivande av ovan nämnda förhållningssätt. Svårigheterna hänger dels 
samman med att fastställa vilka dessa värderingar är och dels med att bedöma på 
vilket sätt de faktiskt påverkar utredningsarbetet.(Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Våra praktiska kunskaper av ERP-implementeringar är knapphändiga. Vi är 
visserligen bekanta med begreppet affärssystem sedan tidigare men har kanske 
inte exakt kunnat definiera dess omfattning. ERP-implementering handlar dock 
om systemutvecklingsarbete och förändringsprocesser vilket vi under vår 
utbildning kommit att stifta nära bekantskap med. Vi har god förståelse för vad 
förändringsarbete innebär; vad det ska förgås av, vad det omfattas av och vilka 
olika verktyg som kan användas. Dock tror vi att det krävs mer än kunskap inom 
den informationstekniska sfären för att kunna studera det valda studieområdet. 
Förmodligen kommer vi få avkastningar i att utbildningen vi läser är 
verksamhetsinriktad och således ser till hela organisationen. Då ERP-
implementering handlar om såväl tekniska som sociala, ekonomiska, 
organisationsmässiga förändringar torde vi bara bra rustade för att genomföra 
denna studie. Vi är, med avseende på våra ringa kunskaper om huvudämnet, 
övertygade om att vi inte kommer att ha förutfattade meningar om ämnet. Vi 
strävar efter att återge en så neutral och saklig bild av detta som är möjligt. 

2.9 Uppsatsgenomförande 
Arbetet med studien har delats in i flera faser (se tabell 2.1). I den första fasen 
har en kunskapsprojektering enligt Goldkuhl (1998) utförts. Syftet med 
kunskapsprojekteringen har varit dels att få en överblick av de kunskaper och 
erfarenheter som vi själva besitter inom området affärssystem (mer specifikt 
implementeringen av ERP-systemet SAP R/3 i en organisation) och dels att få en 
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överblick av tillgängligt material från andra författare. Vidare har kunskaps-
projekteringen varit till stor nytta i det inledande uppsatsarbetet eftersom den 
tvingar oss som författare att bland annat tänka igenom vilken kunskap utgångs-
punkten ligger i, vilken karaktär den sökta kunskapen kommer att ha samt vilka 
frågor som måste ställas för att få fram det önskvärda resultatet med arbetet. 
 
Under den andra fasen har en introduktion av uppsatsen skapats. Med kunskaps-
projekteringen som grund har vissa delar med fördel överförts till uppsatsen och 
en vetenskaplig ansats har anbringats. 
 
I den tredje fasen har den teoretiska referensramen för uppsatsen upprättats, 
vilket konkret har inneburit insamlande av teori från litteratur, vetenskapliga 
artiklar samt tidigare gjorda studier kring ämnet. 
 
Vår fjärde fas har en tonvikt vid vårt empiriskt insamlade material. 
Transkribering (sammanställning) av detta material, som utgör den studerade 
verkligheten, ligger till grund för vår komparativa ansats genom arbetet. 
  
Den avslutande fasen har bestått av en djupgående analys och diskussion utifrån 
det material vi samlat in under arbetets gång. En genomgång av det resultat vi 
kommit fram till efter att studien färdigställts presenteras här. 
 

Tabell 2.1 Beskrivning av arbetets faser 

Första fasen 
 

Kunskapsprojektering och 
inventering av egna kunskaper 

Andra fasen 
 

Kapitel 1 Introduktion och 
Kapitel 2 Tillvägagångssätt 

Tredje fasen 
 

Upprättande av teoretisk 
referensram (Kapitel 3) 

Fjärde fasen Transkribering och tolkning av 
empiriska data (Kapitel 4) 

Femte fasen Kapitel 5 Analys och 
diskussion (jämförande av 
insamlad data till och från teori) 
samt presentation av resultat 
(Kapitel 6 Slutsatser) 
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2.10 Metoddiskussion och källkritik 
Intervju som metod 
Då vi valt att använda oss av individuella intervjuer som metod i vår studie 
måste vi vara uppmärksamma på de risker det innebär. För det första anser vi att 
det är svårt, för att inte säga omöjligt, att förhålla sig objektiv i intervju-
situationen eller för den delen i skapandet av intervjufrågor. En risk med 
individuella intervjuer kan vara att det uppstår en intervjuareffekt, det vill säga 
att intervjuaren leder in respondenterna på något specifikt spår eller ämne. Detta 
menar även Bryman (2002) som säger att egenskaper hos intervjuarna kan på-
verka respondenternas svar. Även kroppsspråket, att nicka, se positiv eller 
negativ ut eller på annat sätt påverka räknas också till denna effekt (Kvale, 
1997). Vi anser inte att vi påverkat våra respondenter i någon större 
utsträckning. Vår ambition var att förhålla oss så objektiva som möjligt och vi 
ansträngde oss för att hålla intervjuerna på en professionell nivå. Vi vill dock 
påpeka att ett avslappnat klimat många gånger gagnar studiens syfte (Bryman, 
2002), speciellt då man som forskare eftersöker en respondents upplevelse av ett 
fenomen. 
 
Om intervjuerna tilläts bli alltför öppna och ostrukturerade riskerade vi att inte 
hinna inhämta den information som ansågs som viktig. Givetvis ville vi inte 
heller vara ledande när vi gav våra respondenter frågor inom de olika block vi 
valt ut. Vi strävade här efter att balansera mellan en öppenhet som ger fler 
vinklar och ett mer dynamiskt material, till att hålla intervjuerna inom studiens 
syfte. Då vi noga funderat igenom vår uppdelning av blocken innan intervjuerna 
och inte snävat in oss med en strukturerad intervjuguide anser vi att vi att våra 
intervjuer är äkta till sin karaktär och speglar den subjektiva verklighet som vi 
avser att undersöka. Att vi båda deltog i intervjuerna upplever vi som över-
vägande positivt. Vi kompletterade varandra väl med följdfrågor och 
anteckningar. Att vi båda har varit med kan också anses öka den interna 
reliabiliteten då vi fått samma möjlighet att tolka informationen från intervju-
personerna (Bryman, 2002). 
 
Engelska som intervjuspråk 
Två av de intervjuer som ägde rum hos Mölnlycke Health Care utfördes på 
engelska, då respondenterna hade engelska som modersmål. En risk som före-
ligger med att utföra en intervju på ett språk annat än sitt modersmål är att det 
kan medföra vissa begränsningar. Missförstånd eller otydligheter torde kunna 
förekomma i större utsträckning då språkliga barriärerna kan komma i vägen. Vi 
tror emellertid att intervjuerna utfördes på engelska inte utgjort något problem 
för oss då vi båda upplever att vi har goda kunskaper i det engelska språket. 
Vidare var vi, långt innan intervjuerna ägde rum, medvetna om detta och till-
bringade därför ansenlig arbetskraft på att översätta intervjufrågorna. Vi fann att 
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det var oerhört viktigt att de engelska intervjufrågorna överensstämde med 
frågorna på svenska så att deras innebörd förblev intakt. Således tror vi oss 
kunnat minimera risken för divergens i frågornas mening. 
 
Behandling och bearbetning av materialet 
Generalisering handlar, enligt Larsson (2001), om att i någon form försöka an-
vända tolkningar eller slutsatser på några andra personer eller situationer i tid 
eller rum, än de som ingått i det empiriska materialet till en studie. Den 
kvalitativa forskningsmetoden kritiseras ibland för att vara alltför subjektiv 
eftersom det svårt att få samma resultat två gånger. Alvesson och Sköldberg 
(1994) tar också upp detta och menar att språkets tvetydighet och kontext-
beroende karaktär gör att all data är tolkningsresultat. Att åstadkomma samma 
resultat två gånger och därmed vara reliabel, anses därför mycket svårt (Bryman, 
2005). Vi har inte för avsikt att kunna generalisera alla de slutsatser som vi fått 
fram. Dock anser vi att de mycket väl skulle kunna vara överförbara. 
Organisationer med liknande social kontext kan säkerligen dra nytta av vår 
studie vid en ERP-implementering. Då frågorna utifrån vilka vi hämtat empiri 
berör områden som inte varit bundna till en viss typ av organisation utan till 
ERP-implementering i stort anser vi att vår studies resultat är överförbart. 
 
Dessa är de faktorer som vi tror i störst grad kommer att kunna påverka 
inhämtandet och analyserandet av empiri. Vi har haft ett kritiskt förhållningssätt 
till våra tolkningar genom att vi har ifrågasatt, jämfört och diskuterat dessa till-
sammans för att sedan välja hur de skulle redovisas i vårt resultat. Forskarens 
egen roll är viktig att begrunda i bearbetningsfasen, eftersom det var vi som 
tolkade och selekterade det vi ansåg vara av vikt (Larsson, 1994). I den 
kvalitativa forskningen läggs mycket ansvar på forskaren, det är denne som 
väljer ut och tolkar vad som är viktigt och ger inriktningen på forskningen 
(Kvale, 1997) 
 
Larsson (1994) menar att det är en balansgång mellan motpolerna struktur och 
innebördsrikedom. Redovisningen av resultat i en kvalitativ rapport ska vara 
strukturerad samtidigt som den ursprungliga mångfalden i materialet inte får gå 
förlorad. Empirin skrevs inte ut ordagrant, utan utsvävningar som inte hade med 
syftet att göra utelämnades. Detta anser vi inte har påverkat studiens kvalitet, 
utan enbart sparat oss värdefull tid. Genom att göra denna selektering redan vid 
transkriberingen kunde vi påbörja en viktig tolkning som gav oss tillfälle att 
strukturera vår empiri ytterligare. Naturligtvis sparades inspelningarna så att vi 
när som helst kunde återgå till dessa för att hitta mer material om det så 
behövdes. 
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Litteraturkritik 
Den litteraturbas vi använt oss av har bestått av mycket bred litteratur. Vi har 
studerat för ämnet profilerad litteratur kring ERP för att fördjupa våra kunskaper 
om affärssystem. Vi har även läst in oss på litteratur kring förändringsarbete och 
ämnesområden relaterade till ERP-implementering. Den litteratur som vi studerat 
har i möjligaste mån varit akademisk. Vi har även läst teori som kan betecknas 
som managementlitteratur, detta för att vi anser att det är viktigt att finna balans 
mellan forskning och verklighet. Vidare har vi även tagit del av den vetenskap 
som presenteras i artiklar i akademiskt respekterade tidskrifter. Vår strävan har 
varit att använda oss av litteratur som är så uppdaterad som möjligt. Mestadels 
av forskningen kring ERP-system är inte äldre än från år 2000.  
 
Valet att i så stor grad som möjligt använda oss av så modern litteratur som 
möjligt är baserat på det faktum att vetenskapen om ERP-system är relativt ny. Vi 
är emellertid medvetna om att viss vetskap som vi använder oss av, för att förstå 
och förklara företeelsen ERP-implementering, har sitt avstamp längre bak i tiden. 
Viss problematik, inom områden som är av mer generell karaktär, har 
uppmärksammats och skrivits om långt bak i tiden. Den här typen av vetenskap 
anser vi att den har en hög grad av legitimitet i vår teoretiska referensram. 
Vedertagen kunskap som har funnits sedan länge menar vi torde vara lika aktuell 
som när den presenterades och fick acceptans som nu, så länge den refereras till 
av nya forskare och författare. 
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Kapitel 3  
Oktanten – åtta  

teoretiska utgångspunkter 
 
 
I detta kapitel presenterar vi vår oktant som består av åtta teoretiska sektioner och 
utgör tillsammans vårt teoretiska fundament. Vi börjar med att ge en introduktion 
till varför just dessa åtta utgångspunkter utgör vårt teoretiska fundament. 

 
 
Introduktion till Kapitel 3 
 
Vårt teoretiska fundament består som vi inledningsvis beskrivit av åtta teoretiska 
utgångspunkter. Fördelningen mellan de olika kapitlen skall ge en bra bild över 
vilka delar som ingår och som en organisation måste beakta vid 
implementeringen av ett ERP-systemet. De teoretiska beståndsdelar vi valt att ta 
med i denna uppsats var inte på något sätt självklara vid ett tidigt stadium i 
studien utan har successivt fått växa fram allt eftersom vår förståelse kring 
huvudämnet blivit djupare. Tanken med denna introduktion till Kapitel 3 är att 
ge läsaren bättre förståelse och överblick kring de ingående teoretiska bestånds-
delarna, varför vi nedan introducerar vi de åtta sektorerna närmare. 
 

 Sektor 1: Strategi handlar om vägvalen som ett företag står inför, innan 
beslutet om att implementera ett nytt system. Motiv och strategiska 
tillvägagångssätt behövs inledningsvis vid en stundande implementering. 
Denna sektor tar upp dessa strategiska tillvägagångssätt och motiv. 

 
 Sektor 2: Projekt handlar till stor del om projektledning, projektgrupper 

och kommunikation inom projekt. Förutom dessa aspekter tas i denna 
sektor även upp vilken sorts projekt som finns och karaktären på dessa. 

 
 Sektor 3: Process och funktion är viktiga teoretiska beståndsdelar efter-

som det ofta råder stora distinktioner mellan ett företags sätt att arbeta 
(traditionellt sätt funktionsbaserat) och det processbaserade ERP-systemet 
SAP R/3. Det är viktigt att förstå hur dessa båda begrepp både hör samman 
och skiljer sig åt. Vidare är det som vi inledningsvis berört, ofta frågan 
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om en förändring av ett företags processer. BPR och TQM är två 
tillvägagångssätt för att hantera dessa förändringar och behöver därför 
också vara med i det teoretiska fundamentet. 

 
 Sektor 4: Standardsystem Inledningsvis presenteras i denna del standard-

system av en allmän karaktär. Vår fokusering vid fallstudien ligger på SAP 
R/3. Eftersom SAP R/3 är ett ERP-system och att ERP-systemet i vårt 
specifika fall är en form av standardsystem är dessa båda ett nödvändigt 
inslag i teorin. Vi har vi valt att rubricera kapitlen ERP och SAP R/3 under 
denna sektor, standardsystem av ovanstående anledning. 

 
 Sektor 5: Organisationsanpassning är ofta en av innebörderna av en 

implementering av SAP R/3, alltså att organisationen anpassas efter 
systemet. Denna sektor tar även upp organisationskulturella skillnader och 
organisationsmässiga motsträvigheter som en implementering kan orsaka. 

 
 Sektor 6: Systemanpassning är motsatsen till organisationsanpassning, där 

systemet anpassas efter organisationen. Denna sektor syftar till att lyfta 
fram vilka typer av anpassningar och vilka anpassningsmöjligheter ett 
ERP-system kan ha. 

 
 Sektor 7: Utbildning utgör en central del av ett implementeringsarbete 

eftersom något nytt ska till eller ändras i organisationen. I denna sektor tas 
planering och differentiering av utbildning upp. Skillnader mellan 
informellt och formellt lärande samt utbildning som ett redskap är delar 
som även ingår här. 

 
 Sektor 8: Testning och felsökning är vår sista sektor av vårt teoretiska 

fundament och utgör många gånger också slutfasen av ett 
implementeringsarbete. Denna sektor består uteslutande av specifik 
kunskap kring SAP R/3 eftersom vi i detta fall anser det särskilt lyckat att 
direkt kunna jämföra de båda organisationernas syn på testning ur ett 
specifikt systemperspektiv. 

 
Vi anser att vi genom vårt val av teoretiska aspekter omslutit de mest väsentliga 
områden som lämpar sig bäst för vår fokusering av ämnet. Sektionerna har sitt 
ursprung i litteratur, tidigare gjorda studier och i de empiriska fallen vi studerat.  
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3.1 Strategi 
 
 
 
 
En strategi ska vara ett hjälpmedel i beslutsituationer för att vägleda 
organisationen i rätt riktning. Oftast sker framtagandet av en strategi utan hjälp 
av modeller eller liknande. Istället koncentreras arbetet till att göra 
formuleringar i ett tidigare dokument. Dessa formuleringar har oftast inte 
diskuterats eller förankrats utan låter bara bra.(Brandt et al., 1998) 
 
Det är svårt för en ledning att sätta sig in i alla detaljer över sina affärssystem 
vilket ytterligare ökar vikten av att utforma en bra strategi som kan utgöra styr-
instrument för ledningen.(ibid.) 
 
En viktig fråga vid införskaffande av ett standardsystem är att se till att det nya 
systemet på ett korrekt sätt kan samverka med andra standardsystem och med 
egenutvecklade system. Vidare ökar driftavdelningens roll allt mer i takt med att 
nya standardsystem förs in i allt snabbare takt. Kunskap om det nya standard-
systemet måste förmedlas internt på ett företag i de fall där man fortfarande har 
egenutvecklade system eller andra standardsystem. Orsaken till denna kunskaps-
spridning är att nya standardsystem oftast medför ett nytt standardgränssnitt som 
tidigare inte funnits på företaget.(ibid.) 
 
Brandt et al. (1998) skriver om den så kallade leverantörsfällan, vilket innebär 
att leverantören får full avkastning på sin investering innan nya versioner och 
uppdateringar släpps på marknaden. Om detta fenomen uppstår kan verksam-
heten riskera att konserveras av systemet. Naturligtvis kan systemet modifieras 
för att passa verksamheten men i vilken utsträckning och vad som ska 
modifieras är svårt att på förhand veta. Det är därför viktigt att lära känna 
leverantörens strategier för sina standardsystem. Standardsystemintegration 
mellan olika leverantörer kan exempelvis vara till gagn för verksamheten och 
sådana strategier är därför viktigt att ta reda på tidigt.(ibid.) 
 
Förankring hos personal vid implementeringen av ett standardsystem har visat 
sig vara en mycket viktig del. En bra start förutsätter att den berörda personalen 
slutanvändarna i god tid får information och utbildning av systemets funktioner. 
Förankringen ses av Brandt et al. (1998) som ett antal arbetssteg för att den ska 
anses som tillräcklig. Vi lyfter fram fyra av dessa som vi direkt anser ha 
anknytning till strategiska beslut. Organisatorisk samordning som innebär 
integration mellan standardsystemet och verksamhetens funktioner. Studiebesök 
hos referensföretag där personalen besöker ett företag som har befintliga 

 27



Sektor 1: Strategi 

installationer av standardsystemet. Användarhandböcker anses viktiga och 
måste utformas professionellt och visa hur standardsystemet utnyttjas i 
verksamhetsflödet. Informationsspridning måste utföras på ett tidigt stadium i 
form av informationsträffar, utbildning, demonstrationer och träning.(ibid.) 
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3.2 Projekt 
 
 
 
 
I denna sektor behandlas projektledning, projektgrupper och kommunikation 
inom projekt. Förutom dessa aspekter tas i denna sektor även upp vilken sorts 
projekt som finns och karaktären på dessa. 

3.2.1 Karaktäriserande drag 
Ett projekt uttrycker sig i vissa karaktäriserande drag. Det finns bland annat en 
vilja att komma framåt i ett projekt. Ett projekt ska per definition också vara en 
engångsinsats för att verkligen komma någonstans. Tydliga mål och en avgräns-
ning beträffande tid och omfattning ska finnas. Vidare finns ofta begränsade till-
delade resurser för projektet. Sist men inte minst är ett projekt som regel upp-
delat i delmål eller milstolpar.(Eklund, 2002)  
 
Eklund (2002) skriver vidare att man inte ska tro det är lätt att arbeta i projekt. 
Att arbeta i projektform brukar vara aktuellt vid de mest komplicerade och 
svåraste arbetsuppgifterna just för att projektform har potential att klara av upp-
gifter av sådan karaktär. Eklund (2002) tar upp sex olika sorters projektformer 
som skiljer sig åt i karaktär. Nedan presenterar vi kort sex projektformer som 
Eklund (2002) menar är några av de vanligaste inom industri och näringsliv. 
 

• Forskningsprojekt (sökande projekt med lösa tyglar och tidsramar, 
projektgruppen söker själv sina resurser) 

• Utredningsprojekt (starkt problemorienterande, har en given tidpunkt då 
projektet ska vara klart) 

• Utvecklingsprojekt (klarsynt och etappindelat projekt i ständig kamp med 
ordinarie verksamhet om resurser) 

• Konstruktionsprojekt (mycket konkreta mål, detaljerad planering, tydliga 
resurser och uttryckligt färdigdatum) 

• Genomförandeprojekt (införande av något nytt i verksamheten, planering 
och slutdatum är högst viktiga, svårt att uppskatta behovet av resurser) 

• Utvärderingsprojekt (ofta inlånade resurser, höga krav på opartiskhet) 
 
Berggren & Lindkvist (2001) menar likt Eklund (2002) att projekt är en 
verksamhet som utförs med ett bestämt avgränsat mål, under en bestämd tids-
period och med en förutbestämd resursinsats men ser något annorlunda på vilka 
projektformer som är vanligast samt vad de kännetecknas av. Vi presenterar de 
fyra projektformer som Berggren & Lindkvist (2001) menar är vanligast i 
industriella sammanhang. 
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• Forskningsprojekt (har som mål att generera viss typ av kunskap eller 

lösning, hög grad av osäkerhet om målet är uppnåbart) 
• Utvecklingsprojekt (har som mål att leverera en specificerad produkt eller 

system, forskning kan innefattas i samma projekt) 
• Anläggningsprojekt (konstruktion av exempelvis vägar och broar, lång 

varaktighet, många olika aktörer) 
• Installationsprojekt (systemering, konstruktion och installation av data-

system, komplexa interaktioner mellan systemteknisk utformning, de 
befintliga verksamheternas organisatoriska behov och de slutgiltiga 
användarnas mer eller mindre outtalade krav) 

3.2.2 Projektgruppen 
Vardagliga, ständigt återkommande uppgifter under mycket lång tid i en 
verksamhet brukar kallas för linjeorganisation. Idag skiljer man ofta på linje-
organisation och projektorganisation där en projektorganisation utgörs av en till-
fälligt sammansatt grupp med kännetecken som vi tog upp i föregående 
kapitel.(Eklund, 2002) 
 
Tillsättningen av projektgruppen benämns av Eklund (2002) som grupp-
etablering och är ett viktigt moment vid i begynnelsen av ett projekt. Om 
projektets storlek är så ansenlig att hela företaget berörs är det viktigt att 
projektgruppen som sätts samman för uppgiften också måste representera alla 
delar av företaget.(ibid.) 
 
Storleken på projektgruppen varierar beroende på vilken sorts projekt det är 
frågan om samt hur omfattande och svårt projektet är. Eklund (2002) menar 
storleken på en projektgrupp kan innebära problem och då främst 
kommunikationsproblem. Växer gruppen över en viss gräns kan därför 
formalisering av kommunikation och omorganisering av undergrupper bli 
aktuellt.(ibid.) 

3.2.3 Projektledaren 
En projektledare är ansvarig för projektgruppens arbete. Planering, kontrollering 
och styrning av projektet så att arbetet genomförs i rätt tid och till rätt kostnad, 
ingår också som uppgift för en projektledare.(ibid.) 
 
Vi tog tidigare upp vikten av kommunikation inom projekt. Projektgrupper kan 
lida av kommunikationsproblem på grund av sin storlek. Eklund (2002) menar 
att projektledaren har huvudansvaret för en öppen kommunikation både inom 
gruppen och mellan projektledaren och gruppmedlemmarna. Vidare är det 
viktigast att kommunikationen från medlemmarna till projektledaren hålls uppe. 
Projektledaren måste främst vara en god lyssnare och kunna skapa en stämning 
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att gruppmedlemmarna vågar fråga om råd, ge kritik och kunna ta en 
diskussion.(ibid.) 
 
Berggren & Lindkvist (2001) menar att vissa fakta under projektets gång är allt 
för påtagliga för att bortse från. Tekniska misslyckanden, kostnadsöverdrag, 
förseningar och klagomål är exempel på sådana fakta. Att dra lärdom och 
kunskaper kring dessa fakta är ett viktigt moment för projektledaren att fram-
häva. Han menar vidare att så kallat ”trial-and-error” är ett slags praktiskt 
lärande som därför anses vara nödvändigt för att åstadkomma lärande i 
projekt.(Berggren & Lindkvist, 2001) 
 
Delat ansvar kan innebära problem. Berggren & Lindkvist (2001) beskriver ett 
projekt med två projektledare som hade stora problem med att få till stånd 
kompromisser mellan funktionalitet och tid. 
 
Till den senare tidens uppmärksammade ledarskapstrender hör en variant av 
delat ledarskap, s.k. fördelat eller distribuerat ledarskap där ledarskap ses som en 
aktivitet som är fördelad eller utspridd mellan medlemmarna i en grupp eller 
organisation (Döös et al., 2005). 
 
Distribuerat ledarskap kan å ena sidan ses som en radikal demokratisk form där 
medlemmar i ett team beroende på situation och uppgift turas om att ta 
ledningen. I förhållande till medledarskap, samledarskap och funktionellt delat 
ledarskap kan det å andra sidan också förstås som ett mjukare perspektiv på 
delat ledarskap, som ett uttryck för en mer informell variant av samarbete 
mellan chefer och andra.(ibid.) 
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3.3 Process och funktion 
 
 
 
Eftersom ”best practice” i SAP R/3 bygger på ett processbaserat synsätt 
(Bancroft et al, 1998) samtidigt som de flesta företag vanligen har en 
organisationsstruktur som är hierarkiskt uppbyggd, som innebär ett funktions-
baserat vertikalt styrande enligt Bergstrand & Wallin (1995), anser vi det viktigt 
att ha med teorier kring processbaserade och funktionsbaserade synsätt. Vidare 
är det som vi inledningsvis berört ofta frågan om en förändring av ett företags 
processer. BPR och TQM är två tillvägagångssätt för att hantera dessa 
förändringar och behöver därför också tillhöra denna sektor. 

3.3.1 Process 
Ett processbaserat synsätt hos verksamheten innebär, rätt tillämpad, att helheten 
i verksamheten ses. Utgångspunkten ligger vid användarna. Det processbaserade 
synsättet betyder vidare att fokus förskjuts från att enbart se på den egna 
aktiviteten till att betrakta helheten samt vilka resultat och effekter som 
sammantaget ska åstadkommas. Motsatsen är ett funktionsbaserat synsätt där 
helheten inte alltid ligger i fokus och där styrningen i huvudsak sker vertikalt. 
Det finns idag en insikt om att all verksamhet bedrivs i processer. Trots denna 
insikt sker styrningen i huvudsak vertikalt och funktions-
baserat.(Ekonomistyrningsverket, 2004) 
 
Ett mycket bra exempel på vad som kännetecknar en process är det stafett-
exempel som Bergstrand & Wallin (1995) illustrerat. I exemplet liknas en 
process vid ett stafettlopp som först varit fyra längre sträckor och nu blivit fyra 
kortare sträckor. Växlingssträckorna kortas ned och som en konsekvens av detta 
måste mer tid och resurser läggas ner på samspelet mellan löparna, alltså 
växlingarna. Vidare måste en specialisering ske för att även i framtiden kunna 
vara konkurrenskraftig i en värld med ständigt ökande kunskaper. Denna 
specialisering kan dock skapa svårhanterliga förståelse- och kunskapsmässiga 
fallgropar men kan tacklas genom utse särskilt ansvariga för viktiga processer, 
vars uppgift är att bland annat upptäcka och åtgärda dessa fallgropar.(Bergstrand 
& Wallin, 1995) 
 
Davenport (1993) menar att de flesta företag kan bryta ner sitt företag till färre 
än totalt tjugo huvudsakliga processer och motiverar detta med att en process 
endast kan existera med en enda affärsfunktion så som marknad eller finans. 
Keen (1997) håller inte med Davenport om denna mindre uppdelning av 
processer är möjlig i större företag. Han hävdar att en huvudsaklig process har 
en viktig inverkan på en verksamhets värde och framgång och existerar således i 
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åtskilligt fler sammanhang än tjugo. Större processer kan delas upp i mindre och 
ett företag kan efter alla uppdelningar i slutändan bestå av tusentals processer, 
ett komplext, dynamiskt och till synes oformligt urval som mer eller mindre kan 
liknas vid ett processträsk.(Keen, 1997) 
 
1995 förutspådde Bergstrand & Wallin (1995) att det allt högre tempot, 
globalisering och fokusering på kvalitet från produkt till lösning, kommer att 
medföra dramatiska förändringar av denna processtänkandet. Författarna talar 
vidare om skillnaden mellan mjuka och hårda processer där ett tjänste-
producerande företag, exempelvis en konsultfirma, jobbar med mjuka processer 
och naturligt kan ses som den producerande enheten. Tjänstemännen i ett 
industriföretag däremot betraktas ofta som ett icke värdeskapande ”pålägg” till 
vad som sker ute i fabriken.(Bergstrand & Wallin, 1995) Processen, som 
inbegriper allt som sker i en verksamhet, tenderar att gå från att hantera hårda 
till mjuka saker.(ibid.)(Keen, 1997) 
 
Outsourcing som är en form av decentralisering, har blivit allt vanligare och 
möjliggör att beslut och åtgärder kan fattas och åtgärdas av personal som är mer 
insatta i den aktuella problematiken. Samtidigt kan den centrala kontrollen och 
styrningen för ett företag vara direkt avgörande om företaget blir framgångsrikt 
eller inte. Det råder således en paradox där allt större behov av att decentralisera 
ett kvalificerande beslutsfattande kräver större behov av att förbättra den 
gemensamma styrkan och samordningen i företaget.(Bergstrand & Wallin, 
1995) 

3.3.2 Funktion 
Vid en fokusering på såväl hårda som mjuka processer följer en successiv till-
plattning av organisationen. Under industrialismens era har den vertikala ofta 
hierarkiska organisationsformen varit ledande. Denna form präglas av att skilja 
styrning från förädlingsarbete och dra strikta gränser mellan olika kompetens-
områden. Om denna sortens struktur ska kunna tillämpas, krävs att verksam-
heten är relativt hierarkiskt renodlad, stabil över tid samt att det finns många 
repetitiva arbetsuppgifter.(Bergstrand & Wallin, 1995) 
 
Generellt sätt ser vi att ett funktionsbaserat synsätt är vedertaget bland dagens 
företag där olika delar av företaget hanterar olika arbetsuppgifter. De gånger en 
organisations olika funktioner fungerar tillsammans i harmoni är mer undantag 
än vardag. Det råder således snarare en decentralisering av uppgifter inom före-
tagen. Denna utspridning torde vara naturlig eftersom man då kan låta varje 
person kan utföra det som just den personen är bäst på.(Morgan, 1997) 
 
De olika avdelningarna inom en organisation är vanligtvis kapabla att leva 
enskilda liv och gör oftast även så. Trots att organisationer stundtals är väl 
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förenade, där folk i olika avdelningar jobbar på ett osjälviskt sätt för att främja 
verksamheten som helhet, kan de vid vissa tillfällen lida av söndrande och stora 
konflikter.(ibid.) 
 
Bergstrand & Wallin (1995) påpekar att en fokusering på ett företags processer 
inte innebär att den hierarkiska organisationsformen helt har spelat ut sin roll. 
Snarare gäller det att hitta en slags balans och ett samspel inom organisationen 
som tillåter styrning både utifrån processperspektivet och utifrån det hierarkiska 
funktionsbaserade perspektivet. Vidare är behovet av att omorganisera verksam-
heterna mer frekvent än vad som tidigare gjorts förmodligen nödvändigt för att 
upprätthålla balansen så optimal som möjligt.(Bergstrand & Wallin, 1995) 
 
I en hierarkisk organisation är funktionsindelningen i exempelvis ekonomi, 
personal, marknad och produktion central. En process som vi beskrev i stafett-
exemplet ovan, är en horisontell företeelse i ett företag där vägen mellan 
leverantör och kund är riktningen. En sådan process stäcker sig i sin tur oftast 
över flera funktioner i företaget. Ett ägandeskap som normalt återfinns över 
funktioner i en hierarkiskt funktionsstyrd organisation är inte lika självklart med 
avseende på en process. Här finns således en risk att något ansvar över själva 
processen inte finns mellan de olika funktionerna.(Bergstrand & Wallin, 1995) 
 
För att, i ett funktionsbaserat landskap, undvika att en process ”hamnar mellan 
stolarna” är det en viktig förutsättning att behålla ett entydigt ansvar som täcker 
hela processen. Bergstrand & Wallin (1995) har utifrån ovanstående 
resonemang, taget ur sin kontext, lyft fram fyra punkter som ger en förklaring på 
hur detta entydiga ansvar uppehålls. Vi presenterar dessa nedan. Ett ansvars-
område innebär: 
 

• att mot efterföljande ansvarsområden i förädlingsprocessen lämna ifrån 
sig produkten med rätt prestanda, i rätt tid 

• att mot bakomliggande ansvarsområden i tid och på ett entydigt sätt 
informera om sitt behov 

• att mot verksamheten som helhet hålla sig inom angivna ekonomiska 
ramar 

• att mot alla berörda ansvarsområden informera om störningar eller 
förändringar. 

 
Ansvarsområden kan naturligtvis vara av olika slag beroende på vilken situation 
eller i vilket sammanhang som avses. Bergstrand & Wallin (1995) menar dock 
att ansvarsområden avseende organisatorisk karaktär kan vara av strategiskt, 
direkt eller indirekt ansvar. Strategiska ansvarsområden är lika med den översta 
ledningen för organisationen. Direkta ansvarsområden bör styras utifrån de 
resultat som genereras i förädlingsprocessen. Slutligen innebär indirekta 
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ansvarsområden områden som styrs av lagstiftning och externa avtal som behövs 
för att inrätta en särskild kunskap som inte direkt är kopplad till förädlings-
processen.(ibid.) 

3.3.3 BPR (Business process re-engineering) 
Begreppet re-engineering definieras av Hammer & Champy (1993) taget ur sitt 
sammanhang och lyder (fritt översatt): ”fundamental omvärdering av tankesätt 
och radikal förändring av affärsprocesser för att uppnå stora förbättringar med 
avseende på prestanda, gällande: kostnad, kvalité, service och hastighet”. 
 
För att kunna förstå re-engineering och är det viktigt att förstå konceptet värde-
kedja. (En verksamhets värdekedja kan delas upp i primära och sekundära 
aktiviteter) Strävan med re-engineering är just en effektiv omarbetning av verk-
samhetens värdekedja (Hammer & Champy, 1993). Vidare skulle BPR kunna 
beskrivas som en teknik för att anpassa verksamheten så att den bättre överrens-
stämmer med dess affärsprocesser (Hammer, 1996). 
  
För att uppnå den totala systemintegration som ett ERP-system kan erbjuda krävs 
så kallade re-engineering business processes, menar Sumner. Med hjälp av 
denna anpassningsteknik anpassas affärsprocesserna i verksamheten så att de 
bättre överensstämmer med ERP-systemets mjukvara (Sumner, 2004). Mindre 
systemanpassning gör det enklare att uppgradera ERP-systemets mjukvara och 
bygga på med programvarutillägg.(Sumner, 2004) 
 
En omarbetad (re-engineered) process eller serie av processer måste stödjas av 
att arbetsuppgifter anpassas därefter. Det behövs även någon typ av belöning 
som skapar incitament inför denna förändring. Vidare menar Rosenthal att fort-
löpande upplärning av de nya rollerna som förändringsprocessen medför är 
viktigt så att medarbetarna inte faller tillbaka i gammalt beteende. Rosenthal 
lyfter även fram kommunikationens betydelse i detta sammanhang med 
motivering att människor måste förstå varför deras beteende ska förändras. En 
generell idé gällande re-engineering är att informationsteknik avses stödja 
omarbetningen av affärsprocesserna.(ibid.) 
 
Omarbetning av verksamheten (re-engineering) för att passa den mjukvaran som 
ERP-systemet tillhandahåller kan dock splittra organisationen genom de 
förändringar av procedurer, arbetsflöde och data som detta medför (Sumner, 
2004). Processförändring påverkar inte endast informationstekniska strukturen i 
en organisation utan även själva organisationsstrukturen och människorna i den 
påverkas också (Davenport, 1993). 
 
En organisation som inte instiftar fortgående förbättringsarbete efter att ha 
implementerat en BPR faller lätt tillbaka till gamla arbetsstrukturer. Att skapa en 
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arbetsmiljö som präglas av fortlöpande förbättringsarbete är en av de stora ut-
maningarna inom BPR. Användandet av BPR som teknik för att omarbeta affärs-
processer skiljer sig från TQM då förändringen inte sker stegvis och 
progressivt.(Davenport, 1993) Det radikala förändringsarbetet som handlar om 
att bryta sig loss från föråldrade regler och rutiner är ett av de främsta målen 
med re-engineering (Sumner, 2004). 
 
Davenport (1993) lyfter även fram betydelsen av att låta organisationen och 
människorna i den, ha viloperioder där verksamheten kan stabiliseras mellan 
perioder av då omarbetning av verksamheten (re-engineering) sker.  
 
Davenport (1993) menar att organisationer har möjlighet skapa förutsättningar 
för verksamhetsförändring då förändringsarbetet sker stegvis med små 
förändringar i taget. Det beskrivs emellertid vara omöjligt att genomföra BPR i 
längs med verksamhetens normala affärsutförande. För att kunna genomföra en 
lyckad BPR så måste det ske i projektform eller i någon form där speciella 
initiativ förekommer.(Davenport, 1993) 

3.3.4 TQM (total quality management) 
Händelseutvecklingen i TQM kan ses som tre steg av kvalitetstänkande. Först 
börjar man med en undersökning följt av en kvalitetskontroll. Efter kvalitets-
kontrollen följer en kvalitetssäkring. Tillsammans utgör de tre stegen en total 
kvalitets förvaltning, alltså TQM.(Isaksson, 2004) 
 
En typ av kvalitetskontroll skulle kunna vara att kontrollera användbarheten av 
information. Informationens användbarhet beror på hur människan väljer att 
agera utifrån denna och den förförståelse som människan besitter. Människor 
agerar olika utifrån den information som presenteras inför dem. Således är det 
viktigt att inte se information enbart som fakta lagrat i ett informationssystem 
utan att även kunna använda informationen på rätt sätt.(Melin, 1998) 
 
Såväl TQM som BPR innebär fokusering på en organisations processer där ut-
vecklingen skär genom funktioner i en organisation men TQM påverkar färre 
funktioner eftersom ingen radikal förnyelse av affärsprocesser äger rum. Fokus 
ligger hos TQM på att förbättra existerande affärsprocesser, vilket enligt 
Davenport (1993) omedelbart bör innebära fördelar för kunden. Förbättringar av 
affärsprocesser med TQM innebär endast förändringar i mindre utsträckning till 
en början med ökar med tiden. Förbättringarna kan ske under en längre tid i 
uppdelad form vilket innebär att förändringarna kan ske under en gång eller vid 
upprepade tillfällen. Tidsåtgången som krävs blir således kort eftersom alla 
förbättringar inte måste ske på en och samma gång. Vidare blir omfattningarna 
av förbättringarna snäva och stannar oftast inom funktionerna. Då 
förändringarna inte blir av omfattande slag minskar också riskerna trots att det, 
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liksom BPR, ofta handlar om kulturella förändringar inom 
organisationen.(Davenport, 1993) 
 
En annan styrka hos TQM är att processförbättringarna kan börja direkt efter 
processerna är identifierade vilket medför att fördelarna kan uppnås redan inom 
månader. Det råder således en markant tidsvinst vid användning av TQM jämfört 
med exempelvis BPR.(ibid.) 
 
Grant et al. (1994) menar att TQM innebär en extern målfokusering där kunden 
står i centrum. Vidare menar Grant et al. (1994) att bättre ordning på 
organisationens affärsprocesser fås genom som ett resultat av TQM, där kedjan 
mellan leverantör och kund skär genom funktionerna i organisationen på samma 
sätt som Davenport (1993) framhäver. 
 
I praktiken behöver de flesta företag kombinera processförnyelse med process-
förbättring i ett pågående kvalitetsprogram. Idealiskt, dock inte nödvändigtvis, 
försöker ett företag stabilisera en process och börja med kontinuerlig förbättring 
för att sedan sträva efter processförnyelse. För att inte halka tillbaka ur 
processtänkandet behöver en organisation följa en plan av kontinuerlig 
förbättring av den efterföljande processförnyelsen.(Davenport, 1993) 
 
På grund av olikheterna mellan BPR och TQM kan det vara svårt att kombinera de 
båda. Ett sätt att underlätta kombinationen är att tilldela dem olika ledare. 
Kommunikationen ledarna emellan blir här särskilt viktig.(ibid.) 
 
En förutsättning för TQM är att affärsprocesserna dokumenteras och analyseras. 
Olika blockdiagram används med fördel för att i första skedet få en översiktlig 
bild över organisationens affärsprocesser. Efter företaget skaffat sig en över-
siktsbild utvecklas detaljerade flödesdiagram som i förbättringsaktiviteterna 
kommer att utgöra fundamentet. 
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3.4 Standardsystem 
 
 
 
Inledningsvis presenteras i denna del standardsystem av en allmän karaktär. 
Vår fokusering vid fallstudien ligger på SAP R/3. Eftersom SAP R/3 är ett ERP-
system och att ERP-systemet i vårt specifika fall är en form av standardsystem är 
dessa båda ett nödvändigt inslag i teorin. Vi har vi valt att rubricera kapitlen 
ERP och SAP R/3 under denna sektor av ovanstående anledning. 
 
Standardsystem är en form av IT-lösning som anammas av företag som har en 
strategi att i första hand effektivisera sina verksamheter. Styrkan med ett 
standarsystem ligger i att beprövade erfarenheter och kunskaper finns inbyggda i 
systemet från tidigare installationer. Vidare vinns det stora skalfördelar med ett 
standardsystem då ett stort antal användare utnyttjar samma system.(Brandt et 
al., 1998) 
 
Förskaffande av standardsystem är en ofta oöverblickbar och en väldigt 
komplicerad uppgift. Allt fler standardsystem finns att tillgå där alla har unika 
egenskaper för olika ändamål. Vidare har standardsystemen skiftande kvalitet 
vilket ytterligare försvårar valet. Ett systematiskt tillvägagångssätt hjälper till att 
minska osäkerheten under val och anpassning av standardsystem.(Nilsson, 1991) 
 
Några vanliga arbetssätt och beteenden vid val av standardsystem finns: 
Ledningen avgör vilket system som ska väljas utan att de berörda har något eller 
åtminstone väldigt lite att säga till om. Det mest kända systemet på marknaden 
väljs. Systemet är då ofta ett system som datorleverantören marknadsför vilket 
medför att ledningen känner att de har ryggen fri från omgivningens kritik. 
Några användare omhuldar ett visst standardsystem och försöker övertyga om-
givningen om systemets ypperlighet. Det bästa arbetssättet är istället utvärdering 
av olika alternativa standardsystem utförs. På så vis fås ett systematiskt arbets-
sätt och någon form av strategi används som grund för arbetet.(ibid.) 
 
Ett standardsystem är ett system utvecklat av en leverantör för att kunna stödja 
fler än en kunds verksamhetsbehov. Istället för att utveckla egna system kan en 
användare köpa ett färdigt system som ofta bygger på en bred bas av 
erfarenheter från olika företagstillämpningar, en så kallad ”best practice”. Ett 
standardsystem består av flera olika dataprogram och är av karaktären 
automatiserat informationssystem. Beroende på vad systemet ska användas till 
är det orienterat på ett visst sätt. Ett specifikt standardsystem kallas ibland för 
applikationspaket. Vidare kan standardsystem vara uppbyggda på olika sätt i 
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form av exempelvis stora integrerade system eller i form av standardmoduler 
som kan kombineras ihop på ett valfritt sätt.(Brandt et al., 1998) 
 
Olika grad av klassificering kring standardsystem förekommer där frihetsgraden 
i systemet beror på hur det är utformat. Låsta system kallas för hårdkodade 
system där inga möjligheter till modifikation finns. Parameterstyrda system 
kallas för ”tabellstyrda” och programmerbara system för ”plattformar”. De två 
sistnämnda typerna av system ger större möjlighet till att påverka systemets an-
vändning till sin specifika organisation.(ibid.) 
 
Det finns naturligtvis både för och nackdelar med att välja ett standardsystem. 
Brandt et al. (1998) tar både positiva och negativa aspekter med att 
implementera ett standardsystem i en organisation. Exempel på positiva effekter 
är att installationen är snabb, att det blir frågan om en billig utveckling och för-
valtning, en säker kalkyl och att praktiska prov kan utföras i fullskala. Några 
negativa effekter som kan komma med implementeringen kan vara att externa 
leverantörer inte har företagskännedom, att kraven på extern kompetens blir 
högre, att dokumentationen inte följer företagsstandard och att man snabbt 
kommer igång men tenderar att glömma bort förstudien och istället låta 
standardsystemet bli kravspecifikationen.(ibid.) 
 
Nilsson (1991) talar om risken att standardsystemet har för liten ”träffyta” 
gentemot verksamheten, vilket kan innebära stora behov av anpassning hos 
antingen systemet eller verksamheten. Dessa anpassningskostnader kan ofta bli 
mycket dyrare än själva anskaffningen av standardsystemet. Han talar vidare om 
risken för överanpassning av standardsystemet. Överanpassning menar Nilsson 
(1991) kan i förlängningen bidra till en försvåring av framtida underhåll och 
versionsbyten från leverantörer. 

3.4.1 ERP 
ERP står för Enterprise Resource Planning och skulle på svenska kunna över-
sättas till system för planering (styrning) av ett företags resurser. Den svenska 
termen som oftast används för att beskriva ERP-system är affärssystem. Ett ERP-
system är en benämning på programpaket som syftar till att integrera verksam-
hetens processer och funktioner. Utvecklingen för ERP-system lede fram till att 
under 90-talet omfatta allt informationsflöde i en organisation – 
ekonomienheten, personaladministrativa enheten, leverantörsenheten, och kund-
enheten (Sumner, 2004). Genom nyttjande av ERP-system skapas förutsättningar 
för att kunna överblicka hela verksamheten och skapa ett holistiskt perspektiv 
utifrån en gemensam IT-plattform. ERP-system skapar förutsättningar för bästa 
möjliga informationshantering vilket ska kunna generera ökad effektivitet 
genom hela affärsprocessen. Denna effektivisering sker genom ökad tillgänglig-
heten till informationen samt tätare och snabbare utbyte av denna (Jarrar et al., 
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2000). Mer konkret kan ERP-system snabba på affärsprocesser, reducera cykel-
tiden och minska kostnaden för affärsprocesser (Sumner, 2004). 
 
Fördelar med implementering av ERP-system är att dubbellaggring av data 
minskar. Något som innebär reducering av arbete och alltså även kostnader. 
Centraliseringen av information, beslutsfattande och kontroll leder till ökad 
effektivitet i det operationella arbetet och således även i produktionen. Ett väl 
fungerade ERP-system skapar även förutsättningar för koordinering mellan av-
delningar och olika verksamhetsområden inom organisationen. Lagring av data i 
en central databas bidrar även till att chefer kan fatta mer välgrundade och 
korrekta beslut då informationen i högre grad är korrekt och uppdaterad (Lau, 
2004). 
 
Ett ERP-system köps ofta in i form av ett standardsystem där fördelarna ska 
resultera i minskade kostnader, snabb implementering och hög systemkvalitet. 
Trots de förutspådda fördelarna med ett ERP-system ligger allt som ofta dolda 
problem i form av osäkerhet kring systemförvärvandet och dolda kostnader vid 
implementeringen.(Hong & Kim, 2001) 
 
Olika siffror kring hur stor del av utförda ERP-projekt som misslyckats varierar. 
Hong & Kim (Hong & Kim, 2001) menar att tre fjärde delar av initierade ERP-
projekt misslyckas medan Jarrar et al. (2000) tror att siffran är ännu högre. Även 
Hans Jangeby, vd på konsultföretaget Affärssystemspecialisterna menar, i ett 
uttalande i tidningen Computer Sweden, att siffran över misslyckade affärs-
systeminstallationer är väldigt hög (Computer Sweden, 2005). 

3.4.2 SAP R/3 

Kravet på högre grad av effektivitet och produktivitet där delar eller samtliga 
affärsprocesser integreras för att uppnå detta har lett fram till att ERP-system har 
växt som industri. SAP är idag världens största utvecklare av ERP-system.(Lau, 
2004) 
 
Det övergripande målet med SAP är att integrera alla affärsfunktioner i en 
organisation. Genom att denna integrering så medför förändringar i en affärs-
process omedelbara förändringar i relaterade affärsprocesser som då upp-
dateras.(ibid.) 
 
SAP R/3 är ett kraftfullt ERP-system som omfattar tre stycken huvudsakliga 
funktionsmoduler: SAP finance, SAP human resrources och SAP logistics. 
Modulerna består sedan av en rad applikationer som behandlar alla delområden 
som härrör det finansiella området.(ibid.) 
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Referensmodellen av SAP R/3 är utrustad med mer än 8000 tabeller som hanterar 
hela hierarkin i organisationen och erbjuder konfigurationsmöjligheter.(Bancroft 
et al., 1998) 
 
SAP R/3 är utformat för att stödja affärsprocesser snarare än funktionerna i 
organisationen (ibid.). SAP R/3 är utvecklat och baserat på så kallad ”best 
practice”. Det vill säga, det bästa och mest effektiva sättet affärsprocesser ska 
hanteras på.  Denna standardisering av affärsprocesser innebär att klienter som 
implementerar SAP R/3 kan behöva omarbeta sina arbetssätt för att passa ”best 
practice” Anpassningen kan ibland medföra att affärsprocesser måste omarbetas 
totalt, arbetsområden omdefinieras och organisationen omstruktureras. (Lau, 
2004). 
 
SAP R/3 struktur är av sådan karaktär inmatning av data i systemet sker endast 
via en inkörningsport. Denna struktur genererar funktionaliteten av att förse an-
vändare med omedelbar tillgång till data samt att den kan användas av alla. SAP 
R/3 besitter även fördelen att det är oberoende av plattform samt att arkitekturen 
av systemet möjliggör påbyggnad av moduler från andra applikationsutvecklare. 
En funktionalitet som inte SAP kan bistå kan alltså byggas utvecklas och byggas 
på R/3-systmet. Det är även möjligt att skräddarsy det grafiska gränssnittet samt 
rapporteringsfunktionen i SAP R/3 (Lau, 2004). 
 
Three-tier client/server technology 
SAP R/3 är utvecklat som ett klient/server system där användarna med hjälp av en 
terminal, via en client/server utbyter information med en server. Denna tekniska 
lösning gör det möjligt att för användarna att få tillgång till data via godtycklig 
terminal som är ansluten till nätverket. (Lau, 2004). Valet av denna lösning 
faller sig naturligt då själva essensen i SAP R/3 är att organisationen ska jobba 
som en enhet och inte som separata avdelningar. Det faller sig därför naturligt 
att ha data centralt lagrat. Programmen som SAP tillhandahåller använder sig av 
samma databas, vilket resulterar i minimal dubbellagring. Att jobba mot samma 
databas ökar även samsynen i verksamheten då data erhålls från samma 
tabeller.(Bancroft et al., 1998) 
 
Risker med SAP R/3 
SAP R/3 är ett effektivt och innovativt system men med nackdelen att det är 
väldigt omfattande och komplext. Systemet upplevs ofta väldigt stelt och då det 
en gång väl är konfigurerat blir låst och därefter inte kan ändras. Detta går 
emellertid att i viss mån häva genom att installera applikationer som tillåter viss 
grad av modifiering genom ABAP-programmering. Då SAP R/3 bygger på ”best 
practice” uppkommer ofta fall där organisationen inte vill eller kan anpassa sina 
affärsprocesser till detta. Av den anledningen att processen är inkompatibel med 
SAP R/3 eller att det saknas stöd för denna typ av process (Lau, 2004).
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3.5 Organisationsanpassning 
 
 
 
Organisationsanpassning är ofta en av innebörderna av en implementering  
av SAP R/3, alltså att organisationen anpassas efter systemet. Vi tar även i denna 
sektor upp organisationskulturella skillnader och organisationsmässiga mot-
strävigheter som en implementering kan orsaka. 

3.5.1 Organisatoriskt beteende 
Organisatoriskt beteende är ett komplext och område inom ledarskap och 
styrning som har stor påverkan över beteendet av människor inom en 
organisation. Området inbegriper förståelse, förutsägelse och kontroll av 
mänskligt beteende. Studerande av mänskligt beteende måste emellertid ses ur 
ett vidare perspektiv där interna relationer mellan övriga variabler i en 
organisation vägs in. De interna variablerna avser: interaktion i den formella 
organisationsstrukturen, vilka arbetsuppgifter som utförs, det tekniska stödet 
som finns, metoder för att utföra arbetet, ledarskapsprocessen och den externa 
miljön. 
Vidare kan organisatoriskt beteende delas upp i dimensioner som tillsammans 
påverkar beteende i en organisation.(Mullins, 2005) 
 

• Individ 
• Grupp 
• Organisationen 
• Externa miljön 

 
Individerna kan ses som den mest centrala beståndsdelen i en organisations 
beteende då de utgör dess helhet vare sig de handlar självständigt, i grupp, på 
organisationens förväntningar eller på externa miljöns påverkan.(ibid.) 
 
Mullins menar att individens behov och organisationens krav är inkompatibla, 
vilket kan leda till frustration och konflikt.(ibid.)  
 
Detta styrks av Andersen som menar att detta kan beskrivas med ett konflikt-
perspektiv. Den centrala uppfattningen i ett sådant synsätt är att det finns två 
grupper med motstridiga intressen. Tillämpat på området systemutveckling 
innebär detta att ledningen och högre chefskapet inte har samma intresse i 
nyttjandet av informationssystem som medarbetare på lägre nivå i 
organisationen. Systemutveckling blir då en process bestående av konflikter där 
båda parter försöker få sina egna intressen tillgodosedda.(Andersen, 1991)  
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Det är ledarens uppgift att skapa en arbetsmiljö som tillåter tillfredställelse av 
individuella behov och samtidigt uppnå organisationens mål.(Mullins, 2005) 
 
Mullins (2005) hänvisar till en modell av ett isberg där toppen utgörs av 
formella aspekter och den resterande delen av isberget består av aspekter som 
behandlar beteende. Aspekterna som omfattar beteende är: attityd, 
kommunikationskanaler, informella grupprocesser, personlighet, konflikter, 
politiskt beteende samt underliggande kompetens och färdigheter. De formella 
aspekterna utgörs av: teknologi, formella mål, finansiella tillgångar, fysiska 
faciliteter, organisationens uppbyggnad, kunder, regler och synliggjord 
kompetens och färdigheter.(ibid.) 

3.5.2 Organisations förändring/utveckling 
För att komma på det klara vad organisationsförändring egentligen innebär så 
använder vi oss av en förklaring, taget ur Abrahamsson & Andersen (2000), som 
French et al. (1989:33) definierar som: 
 
”Organisationsutveckling är en planlagd insats som omfattar hela 
organisationen; insatsen är styrd av ledningen för att öka organisationens 
effektivitet, genom planenlig intervention i organisationens processer med hjälp 
av beteendevetenskaplig kunskap” (s. 229, 2000, Abrahamsson & Andersen) 
 
Organisationsutveckling kan omfatta hela organisationen eller endast vissa delar 
av den. Begreppet är emellertid inte synonymt med alla typer av förbättringar 
och förändringar i organisationen. Organisationsutveckling ses som ett projekt 
där förändringsprocessen är fördefinierad. Resultaten och målen är förbestämda 
liksom även tiden. Organisationsutveckling ses alltså inte som någon fort-
löpande förändringsprocess utan ska ha ett start- och slutdatum. Tanken är att 
organisationens ledning ska ha påbörjat och styrt projektet.(Abrahamsson & 
Andersen, 2000) 
 
French et al. (1989:9) menar att det finns ett antal vanliga mål som en 
organisation avser att uppnå genom en organisationsutveckling.  
 

1. öka den organisationsmässiga effektiviteten 
2. förbättring i anpassning avseende marknaden, teknologier och samhälls-

utveckling i stort 
3. öka graden av måluppfyllelse för organisationen 

 
Problem i organisationsutveckling 
En organisation är i sin natur av att vara en social inrättning motståndskraftig 
mot förändring. Förändring i en viss del av organisationen kan motverkas eller 
neutraliseras av andra delar i organisationen. Detta innebär att genomförandet av 
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en organisationsutveckling i regel innebär vissa hinder enligt Abrahamsson & 
Andersen (2000):  
 

1. Motstånd mot förändring hos individerna i organisationen. Människan 
omfamnar det kända och inarbetade. Det som ingjuter stabilitet och trygg-
het i vår vardag.  Minskad frihet, mindre makt och reducerad status är 
några möjliga effekter av förändring. Likaså kan individen känna att dess 
kompetens minskar i betydelse. Oavsett orsaken till det individuella mot-
ståndet så måste det övervinnas för att organisationsutveckling ska kunna 
ske på ett effektivt och framgångsrikt sätt.  

2. Organisationens kontroll. Förändringar innebär att dagliga rutiner och 
aktiviteter störs. Detta innebär att kontrollsystemen också störs, speciellt 
de formella. Kontrollsystem är i regel designade för att verka under 
stabila, normala förhållanden och därför inte särskilt meningsfulla i en 
förändringsperiod.  

3. Maktstrukturer. Under förändringsarbete så blir maktförhållanden oklara 
och osäkra. Detta leder till att maktstrukturer blir tydligare för alla aktörer 
i organisationen.  Denna medvetenhet bidrar till ökad aktivitet på 
maktområdet där aktörerna vill försäkra sig om att deras makt bibehålls 
eller stärks i den nya organisationen.  

 
Förändringsmotstånd 
Bowditch & Buono (2005) menar att en viktig del i förändringsarbete är att 
organisationen är medveten om den effekt som stora förändringar kan ha på 
individerna inom organisationen. Så att de är beredda att hantera det 
resulterande motståndet på ett konstruktivt sätt. Vidare menar Bowditch & 
Buono (2005) att de flesta människor anpassar sig till förändring på ett 
framgångsrikt sätt är processen oftast av evolutionär karaktär där stegen till an-
passning inbegriper svåra och motsatta känslor och reaktioner. En viktig faktor 
för att människor ska känna sig redo för en förändring är att de känner säkerhet. 
Det vill säga, vilken grad av säkerhetskänsla de känner i organisationen. 
Individer som känner sig förväntansfulla och positiva inför förändringen känner 
ofta en hög grad av säkerhet medan de som känner rädsla och ångest inför 
förändringen känner en låg grad av säkerhet. De är vanligt att individerna i en 
organisation inför en förändring tar ett defensivt ställningstagande som präglas 
av ilska inför förändringen. Det är även vanligt i detta stadium att medarbetarna 
försöker hålla kvar vid det gamla arbetssättet.(Bowditch & Buono, 2005) 

3.5.3 Organisationskultur 
Med organisationskultur avses delade mönster av mening, förmodanden och 
förväntningar som individerna i en viss organisation besitter. Hur individerna 
uppfattar organisationens artefakter och miljön, samt normer, roller och 
värderingar som existerar utanför individen inbegrips också i 
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organisationskultur. Likt personligheten hos en individ har även en organisation 
en personlighet som vittnar om dess attityder och beteende. Formulering av 
strategier, ledarskapsstil och accepterade sätt att lösa uppgifter ses också som en 
del av organisationskulturen.(Bowditch & Buono, 2005) 
 
Det finns två fundamentala tillvägagångssätt att för att påverka kulturell 
förändring inom en organisation. Det första är att få de individer som utgör 
organisationen att ta till en ny uppsättning värderingar och normer. Alternativet 
är att rekrytera och viga in nya individer med de nya värderingarna och 
normerna som riktpunkt medan gamla medarbetare plockas bort. (Bowditch & 
Buono, 2005) 
 
Förändring i organisationskultur 
I och med att kulturen i en organisation är en integrerad del av en grupps 
lärandeprocess och erfarenhet så förändras den över tid. Denna förändring sker 
då individerna hanterar förändringar i den externa miljön men även i internt, i 
organisationen. De interna förändringarna kan till exempel bero på problem som 
uppstår när ansatser till interna förändringar görs. En organisations kultur 
förändras emellertid inte lättvindligt. När en förändring äger rum så sker den i 
regel stegvis och kan liknas vid en evolutionär process.(Bowditch & Buono, 
2005) 
 
”För att förändring skall skapas och målen uppnås måste medarbetarna vara fullt 
delaktiga”, menar Ahrenfeldt (2001, s.21). Dock menar Ahrenfeldt (2001) inte 
att motstånd mot förändring inte endast utgör ett problem utan kan vara ett 
nödvändigt inslag i processen. En grundläggande inställning beträffande mål, 
förändring och resultat bör emellertid finnas vare sig det handlar om en 
förändringsprocess hos individer, grupper eller organisationer.(Ahrenfeldt, 
2001) 
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3.6 Systemanpassning 
 
 
 
Systemanpassning är ofta motsatsen till organisationsanpassning, alltså att 
systemet anpassas efter organisationen och inte tvärt om (Hong & Kim 2001). 
Denna sektor syftar till att lyfta fram vilka typer av anpassning och vilka 
anpassningsmöjligheter ett ERP-system kan ha. 
 
Brehm et al. (2001) presenterar ett antal alternativ att välja mellan då ett ERP-
system måste anpassas. Författarna väljer (fritt översatt) att kalla system-
anpassningen för ”att skräddarsy ERP-system”. 
 
Systemanpassning kan kategoriseras i form av konfigurerad och modifierad 
anpassning. Med konfigurering menas här inställning av parametrar i ERP-
systemet för att det ska passa organisationens affärsprocesser så väl som möjligt. 
Modifikation innebär ändring i ERP-systemets källkod för att dess affärs-
processer ska stämma överrens med organisationens affärsprocesser. Många 
företag har genom tiderna blivit tvungna att modifiera mjukvaran hos ERP-
systemet för att möta företagets affärsprocesser.(Brehm et al., 2001) 
 
Att skräddarsy innefattar både konfiguration och modifikation och ett antal val-
möjligheter mellan de båda. Modifikation kan ofta innebära att support från 
leverantören minskar. För att skräddarsy ett system måste vetskapen om den 
höga komplexiteten finnas. Vidare räcker det inte att endast ha vetskap om 
konfiguration och modifikation för att beskriva hur en systemanpassning ska gå 
till. Följderna av vad en modifikation kan innebära är exempel på kunskap som 
måste inhämtas.(ibid.) 
 
Mycket kan ställas in i dagen ERP-system utan att modifikation behöver 
tillämpas. Traditionella system består ofta av hårdkodade affärsprocedurer vilket 
gör dem mindre flexibla med modifikation för att kunna ändra flödet som en 
följd. Det är viktigt att veta modifikation av mjukvarupaket ofta har ett starkt 
motstånd. Mjukvarulicenser kan hindra tillgången till källkod och tydligt 
förbjuda modifikation. Leverantörer kan vägra att göra ändringar genom att 
framhäva underhållskostnader och lågt intresse från marknaden. Även om 
tillhandahållning av källkod från leverantörers sida ges, kan denne vägra ge 
framtida support om modifikation av programvara utförs.(ibid.) 
 
Genom att noga konfigurera systemet efter organisationen, i den utsträckning 
som systemet tillåter, kan fler företagsspecifika omständigheter stödjas av ERP-
systemet. På grund av många verksamheters specialiserade områden räcker ändå 
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inte konfigurationsmöjligheterna i befintliga ERP-system till. Som ett resultat av 
denna avsaknad har så kallade ”bolt-on” paket (vi benämner de som 
påskruvningspaket) dykt upp. Dessa påskruvningspaket är egentligen utförliga 
modifikationer av vanliga ERP-paket utvecklade av en oberoende tredje 
leverantörspart. Genom att använda dessa påskruvningspaket riskerar inte verk-
samheten att förlora sina fördelar i form av systemsupport hos sin system-
leverantör.(ibid.) 
 
Andra exempel på systemanpassningar kan vara skärmmaskeringar, utökade 
rapporter, ERP-programmering och gränssnittsutveckling. Skärmmaskeringar 
innebär en ihopsamling av olika systemtjänster till ett och samma fönster. 
Utökning av rapporter innebär en ändring av exempelvis rapportutseendet och 
rapportinnehållet som fås ut av systemet. ERP-programmering innebär att det 
befintliga programspråket som följer med ERP-systemet används för att utföra 
ändringar och modifikationer. På så sätt ändras ingen källkod och risken för att 
äventyra systemet minskar. Slutligen utvecklas nya gränssnitt i det nya systemet 
som antingen utvecklas enbart för utseendet och bekvämlighetens skull eller 
som bryggor mellan olika gamla system.(ibid.) 
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3.7 Utbildning 
 
 
 
Utbildning utgör en central del av ett implementeringsarbete eftersom något nytt 
ska till eller ändras i organisationen. I denna sektor tas planering och 
differentiering av utbildning upp. Skillnader mellan informellt och formellt 
lärande samt utbildning som ett redskap är delar som även ingår här. 
 
Planering och genomförande av utbildning är en viktig del av implementeringen 
av ett standardsystem i en organisation. På grund av att implementeringen ofta 
skall gå väldigt snabbt tenderar utbildningen att bli eftersatt. Denna tendens är 
något märklig eftersom funktionerna i ett standardsystem finns redan från 
början. Det borde således vara tvärtom där funktionaliteten redan från början 
finns och där man därför, på ett tidigt stadium, kan börja utbilda kring standar-
systemet.(Nilsson et. al., 1998) 
 
Olika sorters utbildning av standardsystemet behövs för att få en heltäckande 
bild. Översiktsutbildning, grundutbildning, fördjupningsutbildning och 
avancerad utbildning är det normala utbildningsupplägget. Översikts-
utbildningen syftar till att ge användarna som skall nyttja systemet en helhets-
bild över standardsystemet och dess samverkan med andra system. Nyckelordet 
är fortfarande att skräddarsy utbildningarna, vilket innebär att man kontinuerligt 
måste kartlägga vilka målgrupper som finns, deras behov av kunskaper och när i 
tiden utbildningen är lämplig.(ibid.) 

3.7.1 Individen 
En definition av lärande är att det är en process som resulterar i förändringar av 
beteenden, attityder, värderingar, etc. (Hermansen, 2000). Vidare definierar 
Ellström (1994) att förändringen kan omfatta såväl kunskaper, intellektuella och 
manuella färdigheter som attityder, sociala färdigheter och personlighets-
relaterade egenskaper (Abrahamsson & Andersen, 2000) 
Lärandeprocessen sker ständigt och oavbrutet då nya sinnesintryck integreras 
med befintlig erfarenhetsmassa. Allt det vi erfar innebär alltså en viss grad av 
lärande (Forslin & Thulestedt, 1993).  
 
Det är viktigt att få rätsida på begreppet lärande för att avgränsa det och tydligt 
definiera dess betydelse. Ellström skiljer på två sorters lärande - formellt och 
informellt lärande. Formellt lärande innebär planerat, målinriktat lärande vid 
någon form av utbildnings institution eller kopplats till arbetsplatser genom 
någon form av personalutbildning. Det informella lärandet är lärandet i vardags-
livet eller i arbetet. Informellt lärande kan ske medvetet men sker oftast implicit 
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som effekter av andra aktiviteter. De senaste åren har betydelsen av just det 
informella lärandet framhållits i allt större utsträckning (Ellström et al., 2003). 
Det råder en enighet om att lejonparten av den yrkeskompetens som krävs i ett 
visst yrke byggs upp genom ett kontinuerligt lärande i det dagliga arbetet. 
Forskning tyder på att egen praktisk erfarenhet och samverkan med kollegor kan 
vara den främsta källan till lärande. (Ellström et al., 2003) 
 
En uppfattning som kommit att delas av allt fler forskare är att lärande är ett 
socialt fenomen. Lärande och kunskap skapas i interaktion mellan människor, då 
människor samarbetar, och är alltså en social process. Det individualistiska 
perspektivet på lärande som tidigare dominerade forskningen har inte lika 
mycket utrymme längre. Istället poängteras just det sociala sammanhangets 
betydelse för individens lärande (Abrahamsson & Andersen, 2000). 
 
Ellström et al. betonar behovet och värdet av att formell utbildning och 
informellt lärande i det dagliga arbetet integreras Han menar att det informella, 
erfarenhetsbaserade lärandet skall understödjas av formell utbildning. Genom 
förvärvandet av teoretiska kunskaper och begrepp som formel utbildning 
tillhandahåller skapas förutsättningar för det informella lärandet (Ellström et al., 
2003). 

3.7.2 Organisationen 
Organisationen och dess ledning måste se kompetens och kunskap som redskap 
med vilkas hjälp de anställda kan uppnå mål och tjäna organisationens syfte. 
Produktionen kan kvalitativt förbättras eller bli billigare genom detta redskap. 
Vidare menar Abrahamsson & Andersen (2000) att kunskap är medlet till en 
mer effektiv och framgångsrik organisation. (Abrahamsson & Andersen, 2000). 
 
De regler, procedurer, kultur, och sociala normer som finns i en organisation, 
lagrar erfarenheter och kunskaper som individer innehar. Erfarenheten och 
kunskapen som är lagrad i organisation – i arkiv, regelverk, procedur-
beskrivningar – kan endast utnyttjas av individer. En organisation kan alltså 
besitta kunskap men inte nyttja den, detta måste individerna i organisationen 
göra. (Abrahamsson & Andersen, 2000). 
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3.8 Testning och felsökning 
 
 
 
Testning och felsökning är vår sista sektor av vårt teoretiska fundament och 
utgör många gånger också slutfasen av ett implementeringsarbete. Denna sektor 
består uteslutande av specifik kunskap kring SAP R/3 eftersom vi i detta fall anser 
det särskilt lyckat att direkt kunna jämföra de båda organisationernas syn på 
testning ur ett, alltjämt relativt otekniskt men ändå specifikt systemperspektiv. 
 
När en prototyp av systemet är designat och accepterat är det dags att flytta 
delarna från utvecklingsstadiet till en testinstans. I detta handlande byggs 
systemet upp av ett antal element och uppgifterna som är involverade är enligt 
Bancroft et al. (1998): 
 

- att utveckla en mångsidig konfiguration 
- att förse testinstansen med riktig data 
- att bygga och testa gränssnittprogram 
- att skriva och testa rapporter 
- att utföra system- och användartester 

 
Konfiguration 
Den mångsidiga konfigurationen bör innehålla en full uppsättning av testdata 
som inkluderar alla möjligheter i form av gamla kunder, nya kunder, tillgänglig 
inventarier, restorder, fordringar och så vidare. Det är viktigt att testa alla 
kombinationer. En del företag går vidare till en kvalitetssäkringsinstans för att 
lyckas med den mångsidiga konfigurationen och sen en fullskalig testinstans för 
att klara av belastningstesterna.(Bancroft et al., 1998) 
 
Det finns två typer av data som måste matas in för att helt kunna testa ett nyligen 
konfigurerat systemet. Den ena typen av data är dels av relativt permanent slag i 
form av priser och rabatter och dels av temporärt slag i form av transaktionsdata. 
Den andra och även den allra viktigaste typen utgörs av den så kallade ”master 
data”. Master data innebär information om anställda, kunder, produkter och 
liknande och måste finnas i systemet innan någon behandling över huvud taget 
kan utföras.(ibid.) 
 
Konvertering 
Konverteringen av befintlig data från det gamla systemet görs via ett temporärt 
program som läser in befintliga data och skriver in det i R/3-format. Viss master 
data måste läggas in manuellt och hur detta går till avgörs beroende på mängden 
och komplexiteten av data som ska konverteras. Vidare måste likheterna mellan 
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data fastställas. I vissa fall har R/3 ändrat utseendet på data som är svår att över-
sätta från ett system till ett annat.(ibid.) 
 
Planering av dataöverföring involverar uppgifter såsom datarensning, 
transaktionstajming och användarträning. En uppmaning till användarna att 
ordna upp existerande data underlättar arbetet med datakonverteringen. 
Historiska data som aldrig tagits bort, är inkonsekvent eller felaktig måste 
identifieras och hanteras eller tas bort. Görs inte denna rensning äventyras det 
nya systemet. Projektgruppen måste i detta skede arbeta nära användarna för att 
säkerställa att alla transaktioner i processen håller för att läggas in i R/3.(ibid.) 
 
Gränssnitt 
En undersökning om behovet av gränssnitt måste göras varpå kodning av de 
eftersökta gränssnitten ska utföras. Påföljande steg innebär testning av varje 
situation och gränssnitt. Några av de gränssnitt som byggs är endast temporära 
lösningar för att få testerna att fungera menad andra är av permanent slag och 
kan således utgöra transformatorer av data till och från R/3.(ibid.) 
 
Rapport 
Hantering av rapporter skiljer sig ofta åt sedan tidigare. Användare som tidigare 
har varit vana vid att manuellt få rapporter utdelade förväntas i det nya systemet 
själva hämta rapporter ur systemet. Formella rapporter bör både skrivas och 
testas i denna fas. Testrapporter som är relativt färdiga presenteras sedan för 
användare. Det kan vara svårt för användare att föreställa sig hur en rapport ser 
ut om bara några få rader visas, vilket ytterligare ställer krav på att mång-
facetterad data måste finnas i systemet för att dessa rapporter ska kunna testas på 
ett bra sätt.(ibid.) 
 
System och användartest 
Företag är vid teststadiet generellt extremt ivriga att sätta systemet i bruk, vilket 
kan innebära en frestelse att slarva vid testfasen. Bancroft et al. (1998) betonar 
vikten vid att inte falla för denna frestelse eftersom författarna menar att 
testningen är en kritisk framgångsfaktor för implementeringen. Systemtesterna 
bör testas på två sätt, på individuella enheter och gemensamma integrationstester 
mellan enheterna. Noggrannhet i form av att testa varje möjlighet medför ökade 
chanser att hitta ett fåtal fel som kan rättas till innan bruksättningen. 
 
SAP rekommenderar själva ett fullständigt belastningstest i det slutliga steget av 
integrationstestprocessen. Belastningstest av denna magnitud där systemet måste 
klara av ett stort antal transaktioner per minut blir, på grund av höga krav på 
fullmatad verksamhetsdata och organiseringssvårigheter, tyvärr oftast 
försummade.(ibid.) 
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Användare bör uppmuntras till att experimentera med systemet så tidigt som det 
är möjligt. Eftersom det knappast är rimligt att få tillgång till systemet från 
användarnas egen arbetsplats i testförfarandet förväntas projektgruppens 
medlemmar anordna ett demonstrationsrum och hålla regelbundna visningar där 
man förklarar hur systemet fungerar. Det är essentiellt att användarna medverkar 
vid ett eventuellt belastningstest och därför måste användarna tränas inför ett 
sådant tillfälle.(ibid.) 
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Kapitel 4  
Implementeringen av SAP R/3 hos  

Posten och Mölnlycke Health Care 
 
 
I denna del presenteras vår fallstudie som har sin utgångspunkt i sju kvalitativa 
intervjuer, fyra hos Posten AB och tre hos Mölnlycke Health Care. I Kapitel 2.3.1 
har vi mer utförligt beskrivit valet av respondenter samt vilka roller och yrkes-
kategorier som dessa representerar. Vi presenterar inledningsvis de båda 
företagen lite mer utförligt innan resultatet av intervjumaterialet presenteras i de 
efterföljande underkapitlen. Dispositionen av detta kapitel följer vår oktant som 
presenterades utförligt i föregående kapitel. 

 
 
Introduktion till Kapitel 4 
 
Vi har under de utförda intervjuerna valt att försöka koncentrera de empiriska 
frågorna utifrån vem som intervjuats i förhållande till deras yrkesroll. På så vis 
har vi försökt att fånga de olika respondenternas kunskaper utifrån vilken 
position och roll de har haft vid implementeringen. Kunskapen inom de olika 
frågeområdena har därför varit varierande mellan respondenterna. I kapitlet som 
följer representeras därför respondenterna i skiftande utsträckning styckena 
mellan sig. 
 
Vi har valt att inte använda oss av citeringar vid återgivandet av intervjuerna. 
Istället har försökt finna ett stilval där vi ligger relativt nära talspråk för att 
reducera risken att vi i alltför stor utsträckning tolkar materialet redan i detta 
skede. Att nivån på språket i detta kapitel ligger på en annan nivå är alltså ett 
medvetet val från vår sida. 
 
Posten 
Posten är sedan 1994 ett aktiebolag. Postens ägare, staten, har satt upp 
ekonomiska och finansiella mål för verksamheten. Huvudkontoret är beläget i 
Stockholm.(www.posten.se, 30 maj 2006) Implementeringsprojektet startade 
2001 under benämningen E25, som officiellt var ett effektiviseringsprojekt. I 

 55



Kapitel 4: Implementeringen av SAP R/3 hos Posten och Mölnlycke Health Care 
 
maj 2002 hade Posten valt SAP som systemleverantör och i mars 2003 gick 
första leveransen igång, så kallat ”go live1. Företaget Accenture var under hela 
projektets gång med som konsulter hos Posten. Mitt i projektet, i början av år 
2003, bytte Posten ledning med bland annat ny VD, vilket innebar stor turbulens 
för företaget. Posten hade inledningsvis planerat fyra huvudsakliga leveranser 
men den fjärde och sista leveransen stoppades av den nya ledningen och 
projektet fick ett abrupt slut. 
 
Mölnlycke Health Care 
Mölnlycke Health Care är en av Europas ledande tillverkare och leverantörer av 
sterila engångsprodukter för operation och sårvård. Huvudkontoret är beläget i 
Göteborg.(www.molnlycke.com, 30 maj 2006) Nordic Capital skapade 
Mölnlycke Health Care 1997, genom de två simultana förvärven av Clinical-
divisionen från svenska SCA samt Kolmiset-verksamheten från finska Tamro, 
som sedan kombinerades till ett företag (20 juni 2006, 
http://www.nordiccapital.se). Från 1998 hade Mölnlycke ett kontrakt skrivet 
med svenska SCA. Kontraktet innebar att Mölnlycke fick utnyttja SCA’s IT-
system i sex år och de gavs möjligheten att frigöra sig från SCA land för land 
eller system för system. Efter att huvudsakligen koncentrerat sig på att starta upp 
företaget kom Mölnlycke till insikt att ett ERP-system var en nödvändighet. De 
beslutade sig därför för att anskaffa ett sådant system. Eftersom Mölnlycke inte 
kunde behålla något av de systemen som SCA tillhandahållit fick företaget för-
delen att slippa integrera gamla ”legacysystem”2 med det nya systemet. De 
kunde istället börja om helt från början. I slutet av 1999 kontaktades olika 
leverantörer och Cap Gemini valdes för att under år 2000 utveckla en 
”pilotapplikation”3. Från 2001 började ”utrullningarna”4 ske land för land. Efter 
de huvudsakliga utrullningarna har ett antal filialer uppförts i andra länder vilket 
ha resulterat i ytterligare utrullningar. Nästa steg för Mölnlycke är att expandera 
SAP i Storbritannien genom att ersätta befintliga ERP-system i företag som har 
tagits över. 

                                           
 
 
 
1 Uttrycket ”go live” innebär att starta upp systemet i en skarp miljö, alltså då systemet tas i bruk.. 
2 Ett ”legacysystem” är ett system som existerat sedan tidigare och som antingen måste bytas ut eller ställas in av 
ett nytt system 
3 En ”pilotapplikation” är en första version av den nya programvaran som är tänkt ska utgöra den riktiga 
applikationen. 
4 En ”utrullning” har samma betydelse som ”go live”, se ovan. 
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4.1 Strategi 
Eftersom en strategi utgår från ett ledningsperspektiv har vi under de utförda 
intervjuerna koncentrerat intervjufrågorna kring strategiska motiv till de 
respondenter som har haft en chefsposition. Dock har vi även ställt samma 
frågor beträffande strategi till alla andra respondenter för att se huruvida deras 
uppfattning stämmer överens eller skiljer sig från ett chefsperspektiv. 
 
Posten 
Leif, som under implementeringen hade rollen som delprojektledare, uppger att 
motivet till implementeringen av ett nytt affärssystem uppkom på grund av det 
mycket brokiga systemlandskapet med en hel del äldre applikationer. Vidare 
menar han att motiven ur ett verksamhetsmässigt perspektiv var att få ordning på 
Postens affärsprocesser och att få ordning på master data. Ur ett kostnads-
mässigt perspektiv skulle de administrativa kostnaderna och de långsiktiga 
kostnaderna fås ner. Leif förklarar att de hela egentligen handlade om att få en 
bättre överblick av Postens affärsprocesser och affärsengagemang genom att 
samla all information i ett ”Data Warehouse”5. 
 
Fredrik, som jobbat med Data Warehouse på Posten sedan 1997, hade rollen 
som övergripande arkitekt vid implementeringen. Han menar att motivet till 
implementeringen, på den strategiska nivån, var den allt mer stigande insikten 
om att det inte gick att fortsätta att arbeta med den stora mängden legacysystem 
som funnits inom Posten. De system som funnits hos Posten menar Fredrik var 
väldigt komplexa och ostrukturerade. Det hände ibland att systemägare glömde 
bort hur arkitekturen skulle se ut och en effektivisering av IT-systemen var 
därför ett måste. Han tror att modesvängen, alltså att många andra företag också 
implementerade ERP-system, hade en stor påverkan till att även Posten tog 
beslutet att följa strömmen. 
 
KG förklarar att implementeringsprojektet kallades för E25 och står för 
effektivisering 25 procent. Projektet startade 2001 och tanken var att 
effektivisera administrationen med 25 procent. Produktionen hade sedan många 
år tillbaka redan effektiviserats och nu var det administrationens tur som innebar 
försäljning(SD), ekonomi(FI), human relations(HR). KG berättar att ett 
gemensamt system behövdes för att kunna reducera det stora antal mindre 
system som Posten använde sig av. Han menar vidare att IT-sidan säkerligen har 
sett särkskida motiv utöver det gemensamma i själva systembytet. Huvud-
motivet var enligt KG att kostnadsmassan för administration behövde fås ner. 
                                           
 
 
 
5 ”Data Warehouse” betyder att data samlas och lagras på en gemensam plats. 
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Resultatet för Posten som tidigare inte varit särskilt bra, skulle bli bättre. 
Strategiskt sätt fanns från Postens sida olika prioriteringar genom projektet. 50 
procent var att hålla leveranstider, 25 procent att hålla hög kvalitet och 25 
procent att hålla ekonomisk budget. 
 
En inventering av systemen skedde enligt Fredrik intern på Posten utan 
påverkan av konsulter. Han menar vidare att det hade varit en omöjlig uppgift 
för konsulterna att göra denna inventering eftersom det krävdes ingående 
information om system. Syftet med denna genomlysing av samtliga system var 
att strategiskt lyckas identifiera, alltså få klarhet i vad systemen gör och att ut-
föra en avveckling. Alltså rädda kvar den funktionalitet som hade ett syfte och 
sedan slänga resten. 
 
Fredrik belyser det svåra i att göra kloka och logiska beslutsunderlag. Han 
menar att det är svårare och svårare att fatta beslut ju längre fram i tiden man 
skall förutspå. Omfattningen av projektet gör att det är svårt att göra fakta-
baserade analyser för att avgöra om projektet skall genomföras eller inte. De 
mjuka variablerna, alltså andra människors påverkan, åsikter och handlingar 
spelar stor roll vid upplägget av en strategi. 
 
Leif betonar vikten av att snabbt få fram ett resultat av implementeringen. Ett 
projekt med denna stora omfattning kostar väldigt mycket pengar för var dag 
som går, berättar han. Leif menar att det är bättre att relativt snabbt få fram ett 
resultat och istället efterhand justera och förbättra än att fastna i projektet under 
en lång tid och på så sätt förlora ännu mer pengar. Tidspressen upplever Leif 
som positivt ur detta perspektiv. 
 
Posten hade som strategi att använda sig av så kallade ”key users”6 vilket 
Agneta ansåg vara en jättebra idé men att dessa skulle ha fått vara med tidigare 
under implementeringen och fått förklarat för sig vad det nya affärssystemet 
skulle innebära. Den information som spreds via webben och via reklam på 
kepsar var gav inte tillräckligt mycket information, menar Agneta. Leif menar 
att den information som via nyhetsbrev, i form av artiklar spred var tillräcklig. 
 

                                           
 
 
 
6 ”Key user” är en slags nyckelanvändare som tillägnas större utbildningsresurser för att i sin tur ska kunna 
förmedla dessa kunskaper vidare till en större grupp vanliga användare. 
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Mölnlycke Health Care 
Valet att implementera ett ERP-system tycker Roderik nästan är en trivialitet på 
grund av systemets alla fördelar. Roderik var själv inte närvarande då beslut om 
motiven till att implementera SAP R/3 togs. Mölnlycke gjorde en global 
implementering av SAP R/3 i flera länder och Roderik tror att det, oberoende 
vilket ERP-system som väljs, är viktigt att samma system väljs på alla platser. 
Han menar vidare att det är själva integrationen i systemet som ger fördelarna i 
ett ERP-system. 
 
Timothy säger att varje land, innan implementeringen, hade var sitt system med 
dess egna sätt att rapportera och en egen uppsättning av riktlinjer. Det var därför 
svårt att få en global överblick av organisationen. Information och effektivitet 
var enligt Timothy två stora motiv till implementeringen. Att skära ner på 
kostnader, utföra förbättringar och ändringar kunde göras centralt istället för att 
utföra dessa för varje land och specifikt system. 
 
Mölnlycke strävade enligt Timothy efter att införa en mall över det arbetssätt 
som skulle råda. Om ett land skulle införa någon ändring efter implementeringen 
av ERP-systemet var detta tvunget att tas upp i centralenheten som satte riktlinjer 
och handhöll organisationen med best practice-lösningar från SAP. 
 
Karin förklarar att strategin, efter att piloten var färdig i augusti 2000, var att 
Mölnlycke skulle köra parallella projekt med tre utrullningar samtidigt. 
Mölnlycke körde en utrullning med sju bolag i Europa, en med tre bolag i Nord-
amerika och Mexico och en i Thailand samtidigt. Denna strategi har fortsatt 
vilket har gjort att en väldigt stor mängd personal involverats samtidigt. 
 
Roderik tror inte att någon trend, i form av att se på vad andra företag gjorde för 
val, hade med valet att implementera ett ERP-system att göra. Han menar att 
Mölnlycke inte hade något annat val än att implementera ett ERP-system 
eftersom kontraktet angående Mölnlyckes nyttjande av SCAs IT-system höll på 
att avslutas. 
 
Roderik menar att det var viktigt att implementera ett helt land i taget istället för, 
som en del gör, modul för modul. Han berättar att en alternativ strategi hade 
varit att implementera mindre paket överallt i organisationen men att den 
strategin skulle ha blivit mycket dyrare än att ha ett enda integrerat system. 
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Ansvaret att sprida information om den kommande implementeringen lades 
enligt Timothy på en grupp som hade hand om ”change management”7. 
Informationen skulle spridas genom att propaganda sattes upp på kontoren, att 
informationsmöten hölls, att broschyrer trycktes samt genom e-post och 
affischer. Informationen som distribuerades var enligt respondenterna fullt 
tillräcklig. 
 

                                           
 
 
 
7 ”Change management” är ett vidsträckt begrepp som vi tolkar som de åtgärder som omfattas av organisatoriska 
förändringar. 
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4.2 Projekt 
Implementeringen av ERP-systemet SAP R/3 drivs som projektform. Alla 
respondenter har följaktligen kunskaper om att jobba i projekt. Vissa av 
respondenterna har haft mer ingående kunskap om projektstyrning än andra 
vilket gör att respondenterna även i detta stycke representeras i olika grad, 
beroende på hur stor kunskap om området de har haft. 
 
Posten 
KG förklarar att Posten, under projektets gång, var väldigt beroende av 
Accenture som utgjorde den största andelen konsulter som var involverade 
under Postens implementering av SAP R/3. Fredrik berättar att Accenture använt 
sig av ett implementeringsverktyg under projektet men att få personer på Posten 
var medvetna om verktygets nyttjande. Denna vetskap fick Postens medarbetare 
först ett och ett halvt år efter implementeringen påbörjats. 
 
Den ursprungliga projektplan som fanns skars ner från fyra år till tre, trots att 
samma saker skulle utföras, förklarar Fredrik. Resultatet av nedskärningarna 
avseende tid, fick konsekvensen att allt trycktes ihop och komprimerades. 
Deadlines åtföljdes tätt efter varandra utan mellanrum. Fredrik berättar att tiden 
var så knapp att man nästan fick utveckla parallellt i alla lägen. På grund av att 
allt skulle ske samtidigt var mängder med gränssnitt tvungna att byggas. Mycket 
tid lades ner på hur styrning och rapportering i projektet skulle gå till men ingen 
förstod riktigt varför. Folk var ivriga att komma igång med att jobba. Först 
senare förstod Posten vikten av styrningsbitarna, alltså vad som skulle 
rapporteras, när det skulle rapporteras, med vilken frekvens, vilka som skulle 
vara närvarande. Om inte dessa bitar hade fungerat skulle informationsglappet 
öka, vilket kan medföra att flera personer bygger varianter på samma tema och 
aldrig möter varandra i utvecklingen. 
 
Enligt Fredrik följde Accenture i stor utsträckning SAP:s projektmodell ASAP 
men medarbetarna inom Posten fick inledningsvis inte information från 
Accenture om de olika projektfaserna. Postens medarbetare kände att de skulle 
ha behövt den informationen mycket tidigare i form av en introduktion. Denna 
önskvärda introduktion till implementeringsverktyget fanns inte. Allt hände 
enligt Fredrik utan att någon direkt visste vad som hände. Leif menar att 
personalen var medveten om vilken modell och vilka implementeringsverktyg 
som användes eftersom verksamheten hela tiden var delaktiga under hela 
implementeringsperioden. 
 
Fredrik berättar att Posten hade ett bra projektstöd i form av en egen snickrad 
lösning från Accenture som hade till uppgift att dokumentera problem som 
stöttes på under implementeringen. Lösningen kallades BID(Business 
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Implementation Designer) och innebar att då man stötte på ett problem, direkt 
kunde skriva in problemet som ett ärende som då klassades som projektärende. 
Ärendets innebörd, vem man var och vilken grupp man tillhörde. All 
information hamnade sedan på samma ställe där projektledarna efterhand kunde 
behandla ärendena. Därigenom fanns en struktur över hur frågorna som uppkom 
skulle hanteras. 
 
Implementeringsprojektet bestod av flera delprojektgrupper. Fredrik förklarar att 
projektledarrollen var ett delat ledarskap där varje projektgrupp hade en ansvarig 
från Posten som projektledare och en person från Accenture som biträdande 
projektledare. I praktiken var det dock alltid tvärtom, förklarar Fredrik. Personen 
från Accenture drev på, höll koll och satte fart och driv på rätt saker. Accenture 
gjorde det praktiska, alltså det som betydde någonting, medan personen från 
Posten var mera som en galjonsfigur men en viktig sådan. Fredrik menar att 
ingenting hade fungerat utan personen från Posten. Allt eftersom lärde sig 
personen från Posten mer och mer och vågade ta för sig mer, vilket gjorde att de 
senare kunde dela upp uppgifterna. 
 
Fredrik talar om vikten att redan från början få med rätt personer i projekt-
grupperna. Handplockade nyckelpersoner representerade till viss del verksam-
heten, dock inte helt. Fredrik var redan från början övertygad om att vissa 
personer behövdes i ett tidigt skede och han försökte övertyga ledningen om 
detta för att implementeringen överhuvudtaget skulle fungera. 
 
Förutom delprojekt som bestod av verksamhetsrepresentanter fanns en, vad vi 
benämner som tvärfunktionell8 projektgrupp i form av ett lösningsarkitetkturråd 
som startades i augusti 2002 och bestod av sju till åtta personer. Rådets uppgift 
var att samla alla delprojekts idéer kring vad de avsåg att införa. 
 
Som mest var 470 personer involverade i projektarbetet och projektgruppernas 
storlek varierade. Vissa grupper bestod av sju personer och andra upp till 70. Att 
som projektmedlem få full tid avsatt för projektet beskriver Fredrik som en 
drömsits som nästan aldrig inträffar. Om en person inte får minst femtio procent 
av sin tid ägnad åt projektarbetet menar Fredrik att det inte är värt att ta in 
personen alls. Folk vill gärna lägga sin tid på det nya som ska in men samtidigt 
är det gamla också i akut behov av åtgärder som har hög prioritet, vilket 
resulterar i svårigheter att få tiden att räcka till. Leif menar att merparten hade 
                                           
 
 
 
8 En tvärfunktionell projektgrupp tolkar vi som en grupp som är skapad utifrån en eller flera processer som 
existerar på tvären genom en organisations funktioner. Vi återkommer i nästa kapitel med vad vi anser att dessa 
tvärfunktionella grupper har för särskild betydelse. 
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heltid avsatt för projektet och att det endast var enstaka personer, här och där, 
som inte hade tid avsatt i denna utsträckning. 
 
KG anser att den snäva tidsplanen bidrog till vissa saker inte hanns med. 
Effekterna av detta var att många sa upp sig och andra tyckte det var väldigt på-
frestande. Deadlines överskreds några månader i enstaka fall men på det stora 
hela höll de väldigt väl genom hela projektet. Fredrik menar att det var högsta 
prioritet att milstolpar och deadlines följdes. Leif anser även han att de flesta 
deadlines följdes men att det ibland blev frågan om avkall på funktionalitet och 
gränssnitt för att deadlines skulle hållas. 
 
Fredrik berättar att hela implementeringsprojektet hölls i samma byggnad under 
samma tak. Att få sitta på samma ställe upplevde vi som en framgångsfaktor 
som inte nog kan undertryckas. Han förklarar att akuta möten var mycket 
enklare att anordna och att små problem snabbt kunde lösas som en följd av 
denna placering. Leif menar att lokalen inte var någon bra arbetsmiljö men att 
det var gynnsamt för projektet då denna lokalisering innebar korta 
kommunikationsvägar. 
 
Mölnlycke Health Care 
Inför sammansättningen av projektgrupper fick konsulterna komma med förslag 
till kandidater som sedan skulle godkännas av Mölnlycke, berättar Roderik. Alla 
affärsområden som påverkades var representerade i projekten men involveringen 
varierade. Kommunikationen inom projekten skedde dagligen och var enligt 
Roderik bra. 
 
Karin berättar att projektet bestod av en mängd underprojekt, där representanter 
från de olika avdelningarna fanns representerade. En projektgrupp bestod oftast 
utav ett finansteam, ett logistikteam och ett tekniskt team (programmerare och 
scriptare). Ansvariga för respektive team hade sedan kontakt med de andra del-
projektens teamansvariga. Under implementeringen fanns det enligt Karin alltid 
en projektledare som var konsult och en som var från verksamheten, som delade 
på ledarskapet. Projektledarna var av koordinerande karaktär. 
 
Roderik menar att två projektledare behövdes. Projektledaren från Mölnlycke 
behövdes för att säkerställa att projektledaren från konsultsidan verkligen 
förstod affärsprocesserna. Vidare har projektledaren från Mölnlycke auktoritet 
att utöva mer effektivt ledarskap genom att bestämma vad intern personal skulle 
utföra. Projektledaren från konsultsidan hade ingen bestämmanderätt, förklarar 
han. 
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Roderik berättar att det fanns en styrgrupp vars uppgift var att ta beslut i stora 
frågor rörande projektet. Denna styrgrupp bestod av högre mer erfarna chefer 
från Mölnlycke. Varje projektledare inom projektet rapporterade till styrgruppen 
 
Karin som vid implementeringen var konsult för Cap Geminis räkning, anser att 
Mölnlycke följde SAP:s implementeringsverktyg ASAP fullt ut och att det var 
konsulterna som styrde och ställde. Även Roderik menar att det var konsulterna 
som till största del drev projektet vilket var ett av de största misstagen under 
projektet.  
 
Karin förklarar att Mölnlycke, först under utrullningen, började med att gå 
igenom alla faser avseende ansvar och skyldigheter. Användare kände sig säkert 
lite förlorade efteråt på grund av det höga tempot och förstod nog inte riktigt vad 
som hade hänt förrän ett halvår senare. 
 
Hela projektet var lokaliserat på samma geografiska plats. Alla tre respondenter 
tycker att denna lokalisering var särkskilt lyckad och en förutsättning för 
koordineringen och att det bidrog till korta kommunikationsvägar. 
 
Karin berättar att det inför varje utrullning även fanns ett integrationsteam, vars 
uppgift var att se till så att kommunikationen fungerade och att alla gjorde det de 
skulle. Detta team bestod av konsulter, varav två personer hade avsatt heltid till 
integrationsteamet. I snitt bestod projektgrupperna av cirka tio personer, säger 
Karin. Timothy menar att antalet personer i en projektgrupp har betydelse för 
effektiviteten. Han tror att en för stor projektgrupp bidrar till allt för många 
meningsskiljaktigheter, vilket gör att allt tar för lång tid.  
 
Timothy tror att det är svårt att få full tid avsatt från alla projektmedlemmar för 
att involverade personer behövs på mer än ett ställe. Roderik anser att inte 
tillräckligt med personal i form av erfarna och kunnigt folk från Mölnlycke 
tillsattes. Att inte tillsätta den bästa personalen och ge dem full tid avsatt för 
projektet är ännu ett stort misstag som gjordes under implementeringen, enligt 
Roderik. Han bedömer att ungefär fem anställda från Mölnlycke, på hundra 
anställda konsulter, arbetade heltid med projektet, ett förhållande som Roderik 
anser snarare borde vara en till en.  
 
Roderik tycker att deadlines höll väldigt bra. Under 2001 och 2002 hölls alla 
deadlines. Han menar att en stor orsak till att deadlines kunde hållas så väl var 
avkall på alla kosmetiska önskvärda saker. De kosmetiska delarna av systemet 
sköts på till framtiden. Istället koncentrerade man sig på att endast få 
funktionaliteten av systemet att fungera. Timothy menar att deadlines ständigt 
drog över på tiden. Han berättar att han aldrig varit med i ett projekt som har 
hållit tidsplanen eller budgeten. Timothy tror att det beror på att man 
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underskattar antalet arbetstimmar som behövs vilket i sin tur beror på att ledare 
är försiktiga med att presentera en allt för stor projektbudget eftersom den då 
riskerar att avslås. 
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4.3 Process och funktion 
Process och funktion utgör centrala delar vid anpassningen inför en ERP-
implementering. I detta underkapitel presenteras de båda företagens syn på sina 
processer samt om någon speciell metod eller verktyg för processhantering 
använts. 
 
Posten 
KG förklarar att Postens processer i väldigt liten utsträckning varit 
dokumenterade sedan tidigare, vilket resulterade i att man fick rita process-
scheman. Medarbetare från Posten ritade processerna för de kände till verksam-
heten bättre än konsulterna. Tillsammans med personal från Accenture 
diskuterades förslagen för att kritiskt granska och se vad som skulle behöva 
ändras i arbetssätt och i systemet. 
 
Både KG och Leif menar att Posten hade en grundprincip vid implementeringen, 
nämligen att i de fall som affärsprocesserna skiljde sig SAP och Posten emellan 
skulle Posten ändra sitt arbetssätt och följa SAP-standard. KG menar att inget 
direkt revolutionerande framkom ur processdokumentationen. En känsla att 
Posten ändock anpassade systemet i stor utsträckning till Postens arbetssätt 
befann sig. KG förklarar att det inte kändes som att Posten vände upp och ner på 
sina processer och vidare kan inte heller sägas att Posten körde från en ren 
grund, menar han. 
 
Organisatoriskt är Posten enligt Leif en rent funktionsbaserad organisation med 
två divisioner och ett antal koncernstaber. Under projektet tydliggjordes väldigt 
tydligt vilka som hade övergripande processansvar över de huvudprocesser som 
fanns inom Posten säger han. Det finns efter implementeringen tydligt fastställt 
vem som hade huvudansvar för master data. 
 
Leif tycker att de flesta företag i grund och botten är funktionsbaserade, 
organisatorisk sett, med processer som går på tvären genom de olika 
funktionerna. Det kommer alltid att vara en konflikt mellan funktionsansvar och 
processansvar, varför det gäller att hitta en slags harmoni mellan dessa, säger 
han. 
 
Genom hela projektet låg enligt Leif en reenginering i bakgrunden med ASAP i 
botten. Exempelvis centraliserades all ekonomihantering från åtta olika platser 
ute i landet till en och samma. Leif berättar att även fakturahanteringen ändrades 
och ersattes av det centrala systemet. 
 
Fredrik beskriver hur Posten hade två vägval i hur projektet skulle sättas upp. 
Valen var utifrån ett processperspektiv eller utifrån ett systemperspektiv. Ett 
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systemperspektiv innebar alltså ett skapande utifrån de existerande funktionerna 
hos Posten, alltså en funktionsorienterad lösning som ofta ses som en klassisk 
modell. Den modellen har enligt Fredrik stora fördelar genom att en kraft-
samling av kompetensen från varje funktion kan göras. Han tror dock att över-
blicken tappas genom denna lösning, alltså vart man är på väg, varför och hur. 
Vid implementeringen valde Posten, enligt Fredrik, att fokusera på processen 
och få koppling till verksamheten. Detta val tycker Fredrik fortfarande var smart 
eftersom Posten senare insett att det främst handlar om att sätta människan i 
centrum. Tekniken, som i och för sig är en utmaning i sig själv, är oerhört 
mycket enklare att hitta lösningar på jämfört med personalproblem. 
 
Mölnlycke Health Care 
Roderik förklarar att den initiala tanken alltid var att verksamheten skulle 
anpassas till systemet och inte tvärtom. Så blev det också enligt Roderik. På en 
högre nivå utfördes inte speciellt många ändringar men på en detaljerad nivå 
gjordes en hel del ändringar, vilket innebar stora skillnader i arbetssätt. 
 
Ingen speciell metod såsom BPR eller TQM användes, enligt Roderik och 
Timothy, när affärsprocesserna skulle göras om. Roderik förklarar att många 
processförbättringar gjordes i efter hand, alltså efter utrullningarna, eftersom de 
direkt efter utrullningarna inte fungerade så som man önskat. 
 
Timothy berättar att man tittade på alla affärsprocesser i verksamheten men att 
inte alla gjordes om. Alla processer dokumenterades noggrant enligt SAP-
standard. Det var den första uppgiften varje projektgrupp hade förklarar han. 
Timothy förklarar vidare att projektet aldrig sågs som ett systemprojekt eftersom 
verksamheten skulle anpassas till systemet. Begränsningar av systemändringar 
motiverades med att systemet inte stödde alla processer, varvid processen var 
tvungen att ändras eller avskaffas. 
 
Att få verksamheten att passa best practice menar Timothy handlar om att 
sammanfoga verksamhetens gamla processer med det som SAP förespråkar. På 
så sätt fås någonting mitt emellan, vilket är det ideala sättet att arbeta. 
 
Inga processer ändrades radikalt hos Mölnlycke. De flesta nya processer är upp-
förda på samma sätt som de var innan implementeringen. Master data genom-
gick en stor förändring i projektet på grund av ändringen av kundnummer. 
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4.4 Standardsystem 
Detta kapitel är väldigt kortfattat ur ett empiriskt perspektiv eftersom vi har valt 
att avgränsat oss från tekniska aspekter i form av teknisk utrustning och 
mjukvarukonfiguration. Vi presenterar istället främst varför respektive företag 
valde just SAP som systemleverantör och vilka andra aktörer och system som var 
alternativ till de båda företagen. I Mölnlyckes fall kommer även delar av 
nedanstående information från sekundärdata i form av en intervju 1999 med 
Mölnlycke Health Cares finansdirektör Mats Nilsson i en artikel ur Computer 
Sweden. 
 
Posten 
Leif förklarar att valet av system gjorde av IT-sidan och verksamheten 
tillsammans. Förutom R/3 som är systemnamnet och utgör själva hjärtat i 
systemet, köpte Posten bland annat också CRM9-modulen från SAP. Posten valde 
att köpa ett helt paket från SAP som då hette ”mySAP business Suite”, berättar 
Leif. Valet av ERP-system blev enligt KG SAP R/3 på grund av dess bredd. Posten 
utvärderade olika leverantörer efter sina krav och hur väl dessa kunde uppnås. 
De olika delarna av administrationen hade delade åsikter om vilket system som 
skulle passa bäst. KG menar att SAP R/3 egentligen inte var bäst som system men 
valdes ändå på grund av att Posten trodde på att SAP som leverantör, under tiden 
implementeringen ägde rum och också i framtiden, skulle ha stor utvecklings-
potential. Kostnaden för systemet styrde också valet enligt KG. Exempelvis 
ansågs ERP-systemet Siebel vara för dyrt för att vara aktuellt. 
 
Fredrik berättar att de olika alternativen till ERP-system var Oracle, SAP, 
SAP/Siebel och Oracle/Siebel. Ganska kvickt plockades lösningar med Siebel 
bort som alternativ, trots att det tveklöst hade varit bäst för gruppen som 
arbetade med kundrelationer (CRM-sidan). Det skulle ha krävts mer pengar att 
implementera Siebels CRM-modul än hela SAP-implementeringen. 
 
Valet, menar Fredrik stod i slutändan mellan Oracle och SAP, där ekonomerna 
hos Posten förespråkade Oracle och klagade mycket på SAP:s, enligt 
ekonomerna, osmidiga struktur. Fredrik förklarar vidare att driftsäkerhet och 
arkitektur också var viktiga i valet av ERP-system. Hans eget motiv till valet var 
underhållet, att SAP har ett regelverk och en detaljerad struktur för hur data skall 
bli enhetlig och hur de olika verksamhetsdelarna skall kunna kopplas samman. 
På så sätt skapas konsistens mellan miljöerna. Oracle sakande detta metodstöd 
menar Fredrik. 
                                           
 
 
 
9 CRM står för Customer Relationship Management och involverar allt som har med kunder att göra. 
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KG menar att en eftersträvansvärd fördel som implementeringen av ett ERP-
system genererade var gemensam data som användes av alla. Vidare menar han 
att kvalitén på data även skulle bli bättre genom att färre system användes. 
 
Ett särskilt problem som tidigt uppkom under implementeringen var då master 
data, i form av personalinformation som läggs i R/3, inte automatiskt gick att 
överföra till CRM. KG berättar att Posten reagerade starkt på detta eftersom man 
ansåg att denna funktionalitet skulle vara självklar. 
 
Informationsspridningen blev mycket bättre med införandet av SAP R/3 då 
kundinformation som varit distribuerad i olika system och hållits i huvudet hos 
medarbetare samlades centralt. Detta ökade åtkomsten till informationen samt 
möjliggjorde kompetensöverföring i en annan grad, menar Agneta 
 
Mölnlycke Health Care 
Kriterierna för val av affärssystem var ganska enkla, anser Mats. Systemets 
leverantör var tvungen att finnas i de länder där Mölnlycke Health Care har 
närvaro. Systemet skulle vara väl beprövat och ha många kunder. Bakom 
systemet skulle finnas ett stabilt bolag. En grovgallring gav enligt Mats åtta 
tänkbara system. I slutändan fanns Oracle som alternativ till SAP R/3. Mats 
konstaterade att alla åtta ERP-systemen skulle klara kraven på 
funktionalitet.(Computer Sweden, 1999) 
 
Bland avgörande faktorer för Mölnlycke var att SAP finns i de tjugo länder 
organisationen fanns. SAP R/3 passade också in i företagets IT-struktur med dess 
krav på databaser och datormiljöer. SAP R/3 kanske inte var det modernaste och 
bästa systemet, men fullständigt tillräckligt för Mölnlycke Health Care. Mats 
berättar att Mölnlycke Health Cares önskan var ett enkelt och driftsäkert system 
som de kan vara säkra på verkligen fungerar.(Computer Sweden, 1999) Karin 
tror att SAP valdes på grund av dåvarande modesväng, alltså det som är vanligast 
förekommande på marknaden. 
 
Valet av leverantör tror Roderik endast är sekundär fråga och att många 
leverantörer kan göra ett lika bra jobb. Frågan är vilken leverantör som skall 
väljas. Han menar att det är en fråga om kostnad, vilket är en stor avgörande 
faktor. Den andra stora faktorn är hur finansiellt stabil leverantören är, alltså en 
försäkran om att leverantören skall finnas tillhands i framtiden. Roderik menar 
att det, vid valet av leverantör, är viktigt att kontrollera att leverantören fortsätter 
att utveckla sin mjukvaruplattform, att ny teknologi utvecklas och att det finns 
bra stöd för framtida support. 
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Den uppenbara fördelen med att implementera SAP är att samma system finns 
överallt i världen. Timothy medger att det kostar mycket att implementera SAP 
R/3 men att besparingarna över tid och ökningen i effektivitet är enorma. Vidare 
hävdar Timothy att ERP-system skapar en utmärkt överblick av organisationen. 
Denna helhetssyn menar han tillhandahåller många fördelar. 
 
Fördelar som fås med integrationen med systemet är enligt Roderik att man kan 
integrera hela försörjningskedjan, vilket ger full insyn. Det genererar även 
fördelen att lagervärdet kan reduceras i och med att kundens krav kan bemötas 
snabbare. Informationen flödar mycket snabbare inom organisationen. 
Integrerade system, menar Roderik, medför även att standardprocesserna som 
byggs blir mer stabila vilket gör att kostnaden för det operationella arbetet också 
minskar. 
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4.5 Organisationsanpassning 
Organisationsanpassning berör samtliga individer i organisationen. Därför har 
vi försökt att fånga alla respondenters åsikter och uppfattning kring aspekter 
som berör detta, mycket viktiga och breda, om än lite diffusa område. Vi har 
emellertid inte ställt exakt samma frågor till alla individer då deras erfarenheter 
och kunskap från implementering är skiftande. 
 
Posten 
KG anser att det redan från första dagen uppstod en kulturkrock avseende  
hur Accenture och Posten såg på processer. Accenture förenklade det allt för 
radikalt jämfört med Posten som är väldigt noggranna. Denna kulturella skillnad 
bekräftar även Fredrik som framhäver att det var otrolig skillnad i företags-
kultur. Fredrik menar att hjälpsamhet och solidaritet präglar klimatet på Posten. 
Vidare berättar KG att medarbetare på Posten många gånger tyckte att 
konsulterna hade en annan syn på hur arbete skulle utföras. Ytterligare faktorer 
som skapade motsättningar mellan konsulterna från Accenture och medarbetarna 
på Posten är den inmarsch som skedde från konsulternas sida, menar KG. De 
som jobbat länge på Posten gillade inte när det kom in unga förmågor som efter 
kort tid satte sig in i verksamheten, kunde ge sig in i djupa diskussioner i väldigt 
komplexa sammanhang som normalt tar lång tid att förstå sig på. Detta 
resulterade i en slags ”vi mot dem” värld, hävdar KG. 
 
Fredrik säger att förhållandet mellan medarbetarna på Posten och de engagerade 
i projekten var sådant att konsulterna utgjorde ett irritationsmoment som hela 
tiden hade frågor som skulle besvaras. Ofta sågs inte motiveringen till varför de 
skulle ha svaren på vissa frågor. Förhållandet var inverterat från konsulternas 
perspektiv. De blev enerverade över att medarbetarna och de involverade 
projektmedlemmarna från Postens sida inte kunde förse dem med information. 
Fredrik uppskattar att det tog ungefär ett år innan ett samarbete började fungera 
mellan konsulterna och Postens medarbetare.  
 
KG belyser de kulturella skillnaderna ytterligare då han beskriver hur med-
arbetarna på Posten i många fall kände sig överkörda och inte hade så mycket att 
säga till om då folk utifrån kom in och styrde och ställde. Konsulternas förmåga 
att snabbt förstå sig på organisationen tror KG kan ha genererat en grad av 
avundsjuka och att de sågs som ett hot. 
 
Fredrik medger att det uppstod en hel del konflikter mellan konsulterna och 
Posten. Han beskriver det som att Posten hade en egen hierarki och Accenture 
en annan. Accenture körde stundtals sitt eget race och hade sin egen agenda, 
menar Fredrik. Posten hade ingen tillit till konsulterna och vice versa. Denna 
splittring tog ett och ett halvt till två år att bekämpa, menar han.  
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Vid kulturkrockar arrangerades möten i projektgrupperna där både folk från 
Posten och externer fick vara med för att reda ut de konflikter som kom upp. 
Leif menar också att det i större utsträckning rörde sig om kulturella frågor 
”konsulter mot Postanställda” snarare än interna konflikter. Konfliktlösningar av 
konflikter beroende på kulturkrockar var en av change management gruppens 
uppgifter. Leif menar vidare att just tonvikten vid change management skulle ha 
varit ännu större om man ser tillbaka på hur implementeringen gick. 
 
Ett problem som Fredrik även uttrycker är att han inte kände att han var 
medveten om de olika faserna som projekten skred fram igenom. Det fanns inte 
tid att stanna upp och undersöka sådant menar han. Fredrik tycker i efterhand att 
det skulle ha varit på sin plats med en introduktion till hur arbetssättet skulle gå 
till och hur metodverktyget var uppbyggt, från Accentures sida. Introduktioner 
fanns inte på kartan, allting bara hände. 
 
Agneta menar att en rädsla infann sig hos användarna som en följd av 
effektiviseringsplanerna. Rädslan bestod av rädslan att förlora jobbet som en 
följd av dessa effektiviseringar. Det fanns egentligen ingen användare som 
kände att implementeringen skulle bli en fröjd utom de key users som stundtals 
var väldigt hänförda, menar Agneta.  
 
Motståndet till den kommande förändringen menar Agneta till stor del berodde 
att medarbetarna kände att de redan hade ett bra system. Leif menar att den 
attityd som många medarbetare initial hade har ändrats drastiskt i efterhand. 
Detta har skett efter stor tilldelning av utbildning.  
 
Leif lyfte fram bristande stöd från ledningen som ett stort problem under 
implementeringen. Han accentuerar denna åsikt ytterligare och säger att genom 
att bearbeta ledningen, så att de står upp för projektet och få dem att förklara att 
arbetssättet skulle ändras, skulle man kunnat motivera användarna. Leif tror att 
det är en grund för all implementering av detta slag, att lyckas få 
”sponsorship“10 från ledningen högst upp eftersom det är så pass drastiska 
förändringar.  
 
Leif säger att ett stort misstag som begick under implementeringen var utbytet 
av hela företagsledningen mitt under pågående projekt. Den nya ledningen 
stöttade inte det nya systemet från början, menar Leif. Genom detta byte 

                                           
 
 
 
10 Sponsorship – inlånat ord från engelskan som i sammanhanget betyder ”stöd, support, uppbackning” 
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tappades mycket av det viktiga sponsorship samt att den nya ledningen 
engagemang inte var tillräckligt högt från början.  
 
Ett stort problem som Leif lyfter fram var att implementeringen till stor del 
kördes som ett verksamhetsprojekt, men att medarbetarna mer såg det som ett 
IT-projekt. 
 
Mölnlycke Health Care 
Timothy hävdar att det absolute svåraste med att genomföra en implementering 
är den faktiska förändringen. Att byta ut ett system som kanske använts i femton 
år, förändrar arbetsrutiner och föder motstånd. Människor gillar inte 
förändringar, menar Timothy. Motståndet hos användarna tror Timothy kan bero 
på brist på kompetens. Han framhäver också att han tror att användarna ogillade 
implementeringen i början på grund av förändringen, inte själva SAP R/3 
implementeringen.  
 
Timothy tror att alla uppfattade de olika faserna utifrån vilket arbetet utfördes 
eftersom alla var involverade vid olika tidpunkter under implementeringen. Han 
framhäver också vikten med att få organisationen att se fördelarna och 
vinningarna med implementeringen av ERP-systemet. En implementering där 
systemet ”trycks på” organisationen kommer att möta motstånd menar Timothy. 
 
Change management gruppen hade som ansvaret att informera medarbetarna om 
de kommande ändringarna. Timothy menar att denna grupp kanske vara den 
mest vitala inom implementeringsprojektet, Informationen spreds genom att 
propaganda sattes upp på kontoren, att informationsmöten hölls, att broschyrer 
trycktes samt genom e-post och affischer. Timothy menar att det var ett sätt att 
få de medarbetare som inte var delaktiga i projekt att ändå vara medvetna om 
förändringen. Informationen som distribuerades var fullt tillräcklig kände 
Timothy. Vidare menar han att människor är väldigt olika i vilken grad de väljer 
att ta del av informationen. Det är väldigt svårt att få någons uppmärksamhet om 
de inte är intresserade, berättar Timothy. 
 
Roderik anser att change management inte var tillräcklig under själv 
implementeringen. Efter den andra vågen av förbättringar som utfördes efter ut-
rullningen, förstod alla effekten av affärsprocesserna vilket gjorde att det blev 
bättre. 
 
Karin menar emellertid att arbetet med change management arbetet var eftersatt. 
Hon anser att det i ett idealt projekt borde ha varit med en change management-
konsult för att stötta Mölnlyckes projektledare och gå igenom alla processer och 
vad som skulle hända. Denna genomgång gjordes inte utan var bortprioriterat.  
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I situationer som till exempel work shops, är det enligt Timothy viktigt att hitta 
vägar till uppmuntran. Annars kan man lätt hamna i en situation där ett starkt 
motstånd existerar. Att försöka hitta vägar till uppmuntran resulterar i att 
systemet ”säljas in” istället för att implementeras det, menar han. Ansatsen i att 
”sälja in” systemet är att upplysa om de fördelar som systemet kommer att bidra 
med. Om detta grepp inte fungerar menar Timothy att taktiken övergår till rena 
direktiv, att systemet kommer att implementeras och att användare får acceptera 
det. Detta perspektiv delar Roderik som menar att de anställda inte hade något 
val angående implementeringen utan förväntades stödja den. 
 
Timothy hävdar, som tidigare nämnts att change management är den mest vitala 
i ett implementeringsprojekt. Han menar att en viktig uppgift för denna grupp är 
identifiering av roller som i samband med implementeringen, kommer att 
förändras. Timothy säger att rollerna förändrades en hel del under 
implementering. Många förlorade sina jobb på grund av omorganisering och 
vissa jobb upphörde helt enkelt att existera.  
 
Motivation tycker Timothy är svårt i den lägre delen av hierarkin. Han menar att 
det är svårt att finna motiv till förändringen som tilltalar dessa medarbetare då 
de egentligen kanske inte bryr sig om strategiska beslut om hur organisationen 
förbättras.  
 
Karin upplevde inte att det fanns särkskilt mycket motsättningar mellan 
konsulter och personal från Mölnlycke. De konflikter som uppstod hanterades 
genom att flytta på personer om inte samarbetet fungerade. 
 
Karin upplevde att ett stort problem med implementeringen var tempot – att 
allting hände så snabbt. Detta upplever hon fick effekten att systemet, trots att 
det fungerade då det rullades ut, inte brukades på ett korrekt och effektivt sätt. 
Karin menar att en långsammare implementering nog hade underlättat arbetet. 
Många användare kände, enligt Karin, att det var väldigt tungt att byta system.  
 
Under en tid efter implementeringen minskade effektiviteten inom vissa 
områden på grund av förändringen. Timothy menar att detta berodde på att 
medarbetarna var bekväma och skickliga på att utföra sina arbetsuppgifter på det 
gamla sättet. Det tog alltså lite tid att nå upp till samma effektivitetsnivå igen, 
berättar han. 
 
Karin medger att medarbetarna, strax efter utrullningen av systemet till viss grad 
föll tillbaka i gamla mönster. Detta tror Karin berodde på att alla var medvetna 
om att förändringen försiggick men inte riktigt vad som förändrades. Hon menar 
att det även är en mognadsprocess att byta ett system. Även om allt görs rätt tar 
det lite tid att förstå hur systemet fungerar. Särskilt när man går från ett system 
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som inte är så integrerat till ett system som är väldigt integrerat, förklarar hon. 
Att få en förståelse om hur saker och ting påverkas och hänger ihop i systemet 
tar längre tid än man tror, fortsätter hon. Anpassning till ett nytt system menar 
Karin är mer än bara utbildning i arbetsuppgifter. Det är viktigt att verksam-
hetens processer, hur man gjorde i det gamla systemet kontra hur man gör i det 
nya systemet, ses över. Denna översikt hanns inte med under implementeringen. 
Det tog ungefär ett halvår innan användarna kom in i systemets tänkande, menar 
Karin. 
 
Roderik delar Karins åsikt om att medarbetarna inte förstod hur systemet 
fungerade. Han upplevde att ett stort problem med implementeringen var att 
medarbetarna inte exakt visste vad de skulle göra. Deras arbetsrutiner hade 
ändrats en aning, eftersom informationen flödade på ett annat sätt. Detta 
resulterade i instabilitet och ineffektivitet kort efter utrullningen. Roderik 
upplever en stor skillnad i medarbetarnas åsikt om systemet i dagsläget jämfört 
med när det rullades ut. Han menar att det tar lång tid innan medarbetarna lär sig 
att förstå och uppskatta de underlättande funktionerna som systemet tillhanda-
håller. 
 
Roderik menar att implementeringsprojektet till en början inte fick tillräckligt 
mycket stöd från ledningen. Avsaknaden av detta stöd ser han som en stor 
anledning till varför projektet misslyckades. Roderik hävdar att ledarna och 
cheferna hade för låg kunskap om systemet och hur det fungerar. Det täta 
integrerade systemet kräver en högre grad av förståelse kring systemets 
funktionalitet än innan implementeringen. 
 
Roderik förklarar att konsulterna inte förstod verksamheten tillräckligt bra. Han 
menar att intern personal i högre grad hade behövts för att implementeringen 
skulle ha gått bättre. Vetskapen om organisationen och hur den verkar är enligt 
Roderik nödvändig. 
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4.6 Systemanpassning 
Systemanpassning gjordes endast i väldigt liten utsträckning hos de båda 
organisationerna, vilket innebär att detta kapitel blir av mindre karaktär. Vi har 
försökt att fånga upp vad för slags ändringar som trots allt gjordes och vad 
dessa hade för betydelse. 
 
Posten 
Alla respondenter menar att Postens princip var att ingen ändring av SAP kod 
skulle göras. KG konstaterar att endast 13 ändringar gjordes varav tre senare 
skulle bli SAP-standard, alltså ingå som standard i SAP:s fortsatta lösningar. Ett 
exempel på systemanpassning som KG ger oss, är Postens prissättningsmodell 
som har byggts upp i SAP eftersom det inte sedan tidigare funnits stöd för en 
sådan modell. 
 
Leif menar att verksamheten anpassats till SAP rakt av med väldigt få 
modifieringar av SAP R/3. Han förklarar vidare att en anpassning av SAP R/3 till 
verksamheten skulle ha blivit väldigt dyrt och besvärligt vid kommande under-
håll och förvaltning av systemet. 
 
Fredrik förklarar att det till en början var meningen att köra med två 
organisationsstrukturer på grund av att en integration mellan CRM och R/3 inte 
sedan tidigare funnits. Till slut bestämdes att en och samma 
organisationsstruktur ändå var det bättre alternativet. En integration mellan CRM 
och R/3 var därför nödvändig. Eftersom Posten var först ute med denna 
integration var en modifikation av källkod oundviklig och utfördes därför 
tillsammans med SAP. 
 
SAP lärde sig enligt Fredrik lika mycket som Posten gjorde under denna tid. 
Posten hade direktnummer till utvecklarna i Waldorf där SAP:s huvudkontor 
ligger. En dialog över vad Posten ville åstadkomma fördes med SAP. Fredrik 
konstaterar att endast en väldigt kort tidsfrist om godkännande av utvecklings-
förslag gavs till Waldorf. Fanns inget bättre förslag inom några timmar körde 
Posten på förslaget som givits SAP. Normalt sätt, om ändringar i systemkod 
gjorts av ett företag som använder sig av SAP:s ERP-system, slutar supportavtal 
och liknande att gälla. SAP garanterade och godkände Postens lösningar som 
skapades och blev på så sätt en del av SAP:s integrationslösningar. På så vis har 
Posten ett gott rykte hos SAP, menar Fredrik. 
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Mölnlycke Health Care 
 
Roderik anser att standardfunktionalitet var det styrande ordet under 
implementeringen. Några modifikationer och förbättringar av systemet gjordes 
men i dessa fall försökte man alltid välja standardfunktioner. Väldigt få 
modifieringar i form av programmering och ändring av källkod förekom enligt 
Roderick. De ändringar som gjordes utfördes av ett internt team hos Mölnlycke i 
form av att de översatte verksamhetsbehoven till funktionstester. Själva 
modifikationen gjordes av en utomstående tredje part i form av konsulter. 
 
Karin konstaterar att de ändringar som drevs igenom i pilotapplikationen där SAP 
verkligen anpassades är de delar som Mölnlycke har fått ändra lite på efteråt. 
Hon menar vidare att det är svårare att modifiera SAP efter verksamheten än att 
anpassa verksamheten efter SAP. Ett exempel på en ändring som trots allt gjordes 
av systemet är sättet att bokföra, berättar Karin. 
 
Timothy förklarar att det förkom skräddarsydda program för olika delar av 
funktionalitet. Delar som SAP inte klarade av var tvungna att skräddarsys. Han 
menar att det gjordes några ändringar men att det övergripande målet, att inte 
ändra i SAP, i stort hölls, vilket har sparat in en massa pengar. 
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4.7 Utbildning 
Utbildningen är ett område som i regel omfattar stora delat av  organisationen 
vid implementering av ett ERP-system. Inom detta område har vissa 
respondenter fått mer utrymme än andra på grund av den position de besitter. Vi 
har emellertid ställt frågor beträffande ämnet till både chefer och respondenter 
på en lägre nivå i organisationen för att få en mer mångfacetterad bild av hur 
detta förfarande gått till 
 
Posten 
Utbildningen påbörjades enligt KG vid olika tidpunkter beroende på område i 
organisationen. Han menar att chefen för contact centre var väldigt positivt 
inställd till det nya systemet då han såg fördelarna det kunde bidra med. Han 
missionerade hårt för att förbereda användarna i form av utbildningar, vilket 
bidrog till att contact centre var mycket väl förberedda och utbildade i god tid, 
menar KG.  
 
Inom försäljningsavdelningen skedde ett chefsbyte under implementeringen 
vilket medförde att de inte var lika bra förberedda. De hade försetts med 
utbildningen men inte kontinuerligt. Något som resulterade i att många glömt då 
implementeringen satte igång, menar KG. Vidare berättar KG att engagemanget 
skiljde sig mycket åt chefer sinsemellan vilket också speglas i graden av 
utbildning. 
 
Agneta berättar att det funnits en detaljplanering över hur utbildningen av 
medarbetarna skulle gå till. Den planen var utformad efter vilken specifik roll 
som medarbetaren hade i systemet, vilket innebar att det fanns väldigt många 
olika typer av utbildningar. Vad varje utbildning skulle omfatta var inlednings-
vis mycket svårt att avgöra menar hon.  
 
Viss kunskap om systemen hade egentligen bara konsulterna vetskap om, vilket 
innebar att de fick hålla i utbildningen över hur användarna skulle gå tillväga. 
Eftersom konsulterna var olika duktiga på att utbilda blev kvaliteten på 
utbildningen i dessa fall väldigt varierande. Många av konsulterna var experter 
på sina system snarare än pedagogiska utbildare vilket Agneta menar sänkte 
kvaliteten på utbildningen. En mall på hur upplägget borde gå till fanns att tillgå 
för de som föreläste men inget ingående.  
 
Tanken var att den mesta utbildningen skulle utfördas av medarbetare på Posten. 
Medarbetarna blev upplärda under projektens gång där utvecklarna hjälpte till 
att utbilda dessa. Utbildarna var personer som var duktiga på verksamhets-
processerna inom de olika SAP-områderna. De hade ingen hög teknisk 
kompetens utan mer verksamhetskompetens, berättar Leif. Utbildningen 
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utfördes i regel genom praktik i en utbildningsmiljö genom att medarbetarna 
fick jobba i en liknande miljö man skulle komma att jobba i senare. 
 
Agneta upplevde att utbildningen var väldigt nedprioriterad. Hon kände inte 
heller att ledning gav sitt stöd i detta, något som vore önskvärt. Det var alltid 
utbildningsgruppen som fick tillgång till informationen sist, vilket innebar att de 
var tvungna att anpassa sig hela tiden, menar Agneta. Ändringar och utveckling 
skedde ända intill sista dagen vilket ytterligare försvårade läget då Agneta och 
resten av gruppen hela tiden blev tvungna att revidera och göra om planen allt 
eftersom ändringarna inkom. 
 
Agneta säger att det aldrig talades om hur mycket ekonomiska resurser 
utbildning skulle få ta i anspråk. Däremot fanns inget utrymme för att 
exempelvis göra snygga utbildningsmaterial. Utbildningslokalerna var de sämsta 
tänkbara. Även om det skulle behövas mer tid än de fyra dagar som utsatts fanns 
inga undantag att tillgå. Tillsättningen av resurser var enligt Leif en 
uppskattning från de individuella projekten, vad som skulle krävas i tillräcklig 
utbildning. En del utbildning blev emellertid bortprioriterad, medger han.  
 
Utbildningen var inte av generell karaktär menar Agneta. Rollerna som uppkom 
till följ av implementeringen var tidigt fastställda. Något som kallades del-block, 
alltså den sorts utbildning som behövdes till en viss användare kunde därför 
skapas. Målet var att alla skulle utbildas och att alla skulle medverka då 
utbildningarna gavs. Agneta säger emellertid att det var lite stridigheter kring 
användandet av key users och att de fick anhåll om för att få den typen av key 
user från organisationen. Leif förklarar att dessa key users utbildades som i sin 
tur utbildade slutanvändarna. Slutanvändarna hade således key users som finns i 
verksamheten att ställa frågor till om det hängde upp sig. 
 
Leif berättar att key users förmåga att förmedla kunskaper varierade beroende på 
hur begeistrade de var av uppgiften samt hur mycket tid de fick till förfogande. 
Han anser dock att de hade tillräckligt med motivering i form av information om 
projektet samt engagemang för att kunna förmedla kunskapen vidare till slut-
användarna. 
 
För att hinna med att utbilda alla användare (det var ca 1200) var många tvungna 
att få utbildningen väldigt tidigt och en del så tidigt som tre månader innan 
själva bytet, menar Agneta. Leif upplevde att det var lyckat att sätta utbildningen 
mot slutet av projektet. 
 
KG menar att de omtag i utbildning som Posten tvingades var på grund av de 
problem som uppkom efter utrullningen.  
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Agneta menar att införandet av certifieringar var en mer framgångsrik form av 
utbildning än den som gjordes i anslutning till utrullningen. Certifieringarna var 
en del av utbildningen som inte utfördes under implementeringen utan gjordes 
efteråt. Då utfärdades SAP-certifikat som innebar att vissa processer och vissa 
transaktioner kunde hanteras av användarna samt att kontrakt och avtal kunde 
göras. Användarna upplevde detta som ett bra sätt för att själva få bekräftelse på 
vad de skulle kunna. Vidare berättar Agneta att en speciell utbildningsmiljö i 
form av ett system där användarna kunde logga in och få fram en miljö som 
nästan såg ut som produktionsmiljön upprättades. Dock skrotades denna miljö 
då den kostade väldigt mycket att hålla uppdaterad och uppgraderad. 
 
En annan fördel med certifieringen som Agneta framhäver är att ett kvitto på 
vilka som genomgått certifieringen och vilken kunskapsnivå de ligger på 
utfärdas. På så sätt förväntas en användare kunna vissa saker och utbildningen 
kan sen anpassas därefter och på så sätt hålla en högre nivå. Detta instämmer 
även Leif i som menar att certifiering är en bättre utbildningsform då ett kvitto 
på den kunskap som finns fås. 
 
Agneta upplevde att de anställda hos Posten hade ganska mycket att säga till om 
gällande utbildning då det gällde att få utbildningen att fungera. Accenture fick i 
dessa fallen anpassa sig. 
 
Mölnlycke Health Care 
Timothy berättar att det inom change management fanns ett training team. 
Vidare berättar Karin att varje delprojektledare var ansvarig för utbildningen 
men att utbildningen i varje team fick göras utefter vilken sorts team det var 
frågan om. Finans fick göra planeringar för finans, logistik fick göra logistik-
planeringarna och så vidare. 
 
Utbildningen var uppbyggd både genom föreläsningsform och genom praktisk 
tillämpning i form av work shops, enligt Timothy. Först utbildades key users 
som i sin tur utbildade vanliga användare, menar Roderik. 
 
Timothy säger att utbildningen av medarbetarna var anpassade efter de arbets-
uppgifter som medarbetarna skulle utföra. Varje medarbetare meddelades via e-
post vilken typ av utbildning denna skulle vara delaktig i. 
 
Timothy uttrycker att utbildningen är svår att planera då alla inte kan utbildas 
samtidigt på grund av det dagliga arbetet som måste skötas parallellt med 
projektet. Detta menar han resulterar i att den totala utbildningstiden sträcker sig 
över en längre tid. 
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Timothy berättar att det är önskvärt att en medarbetare utbildas ett par gånger i 
veckan eftersom det är svårt att ta till sig all information på en gång. Dock blev 
utbildningen sammanpressad på grund av de strama tidsramarna. 
 
Timothy upplevde att ett problem med utbildningen var att de andra faserna drog 
över tiden och således stal tid som egentligen var tillägnad utbildning. Karin 
upplevde att tidsplanen för utbildningen hölls. 
 
Roderik menar att Mölnlycke undervärderade inlärningstiden hos medarbetarna 
under implementeringen. Detta åtgärdades emellertid senare i en andra våg av 
aktiviteter då mer utbildningsresurser tillsattes. Karin bekräftar ovanstående men 
säger att användarna också har ett eget ansvar att lära sig och att kräva mer tid 
om de kände att de inte lärt sig det de skulle. Hon menar emellertid att det inte 
var många som utnyttjade denna möjlighet. 
 
Någon certifiering skedde inte hos Mölnlycke. Endast ett intyg på att 
medarbetaren genomgått utbildningen gavs ut. Alltså fanns ingen verifiering av 
vilken kunskap en medarbetare besatt, menar Timothy. Roderik menar att ingen 
typ av verifiering av erhållen kunskap hos medarbetarna var nödvändig. Vidare 
tycker han att utbildningen var tillräckligt bra för att göra utrullningen. Han 
menar att det inte går att sikta på mer utbildning än vad som krävs för en 
utrullning. Det verkliga lärandet menar han, börjar när användarna börjar nyttja 
systemet.  
 
Utbildningen hade en förbestämd resurs i form av tid, säger Roderik. Detta var 
en del av projektplanen där vissa veckor avsattes på ett tidigt stadium. 
 
Den officiella utbildningen utfördes mot slutet av implementeringen berättar 
Timothy. Mer precis berättar Roderik att den hölls för användarna tre veckor 
före utrullningen. Key users var utbildade två till tre månader innan utrullningen. 
Utbildning i slutet av implementeringen menar Timothy han var nödvändig då 
användarna var tvungna att utbildas på det färdiga systemet. Dock framhäver 
han att medarbetarna gjordes varse om förändringen genom informations-
spridning.  
 
Karin säger att utbildandet av key users oftast skede i samband med acceptans-
testerna. Denna utbildning upplevde hon emellertid väldigt komprimerad då 
mycket information skulle ges under en utbildningsperiod som var två till tre 
dagar lång. Hon anser att de inte hann ta till sig informationen och förstå inne-
börden av vad som lärdes, något som orsakade kaos efteråt.  
 
Roderik berättar att utbildningen hölls av antingen konsulter eller av specialister 
inom Mölnlycke som var delaktiga i projektet. Karin var av uppfattningen att 
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konsulterna höll i utbildningen. Hon tyckte även att utbildarna var mer tekniskt 
kunniga än de var pedagogiska. 
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4.8 Testning och felsökning 
Detta kapitel är av ren återberättande karaktär och handlar om hur de båda 
organisationernas testning har gått till samt vilka olika tester och felsökningar 
som utfördes under implementeringsperioden. I Postens fall är allt material 
hämtat utifrån intervjun med Fredrik. Fredrik anses, av de andra 
respondenterna på Posten, vara mest kunnig inom detta område. I Mölnlyckes 
fall kommer information om testning och felsökning från Karin och Timothy. 
 
Posten 
Det är en tumregel att det krävs ungefär lika mycket test som utveckling. På 
Posten utfördes fyra olika sorters tester: systemtest, produkttest, verifikationstest 
och acceptenstest.  
 
Systemtester sker i utvecklingsmiljön där alla utvecklar i samma miljö. Det kan 
många gånger vara krångligt då fler jobbar med att utveckla samma objekt. 
Fördelen är dock att man upptäcker felen så tidigt det överhuvudtaget är möjligt. 
Ett minimum med testdata förs in i systemet för att möjliggöra en kontroll av 
systemet, så det fungerar som det är tänkt. 
 
Produkttest består utav tre faser. Fullständig testdata används i detta skede. Fas 
ett pågår i cirka två veckor och innebär testning av funktionaliteten i 
processerna. Fas två innebär mer ingående, funktionalitet med exempelvis 
integration och behörigheter, alltså svårare tester. Fas tre varierar i testinnebörd 
beroende på vilken typ av testning som ska göras, vilket innebär att tiden kan 
behöva dras ut lite mer. 
 
Verifikationstest är en generalrepetition där allting görs precis som det kommer 
att göras vid den skarpa produktionen. Alla inblandade människor agerar, 
samma helpdesksystem och samma människor som skall svara i telefon, nyttjas 
alltså på riktigt. 
 
Acceptenstest görs någonstans efteråt som en stämpel för verksamheten. Tanken 
var att lägga ner supporten fyra veckor efter go live. Det dröjde dock längre än 
så innan man hade möjligheten att göra så på grund av alla reaktioner som 
uppkom från användarna. Denna fördröjning av supportnerläggning gjorde att 
förvaltningen fick ett jättebekymmer på grund av det extraarbete som uppstod. 
 
Fredrik avslutar med att konstatera att det är några saker som alltid brukar gå åt 
skogen och som alltid drar ut på tiden mer än någonting annat vid 
implementeringar. Det första, som enligt Fredrik alltid tar längre tid än beräknat, 
är konvertering av data från ett gammalt system till ett nytt. Det brukar ta mer än 
dubbelt så lång tid som man tror att det ska ta, förklarar han. Det andra och 
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också största problemet menar Fredrik var skrivarna. Ingen hade direkt ansvar 
över skrivarna vilket resulterade i långa skrivarköer, fel på mjukvara, fel på 
drivrutiner och massa andra fel. Ingen visste varför det ej fungerade och det tog 
tid innan felen rättades till. 
 
Mölnlycke Health Care 
 
Timothy förklarar att integrationstester, som bestod av två steg, utfördes. 
Integrationstester utfördes i två steg av projektgrupperna där varje funktions-
område för sig men även med tillskott av konsulter som en del av gruppen.  
 
Första steget är att göra integrationstester utan gränssnitt, där information flödar 
genom processerna. Nästa steg är att lägga till gränssnitt till integrationstesterna. 
Tillförseln av gränssnitten anser Timothy vara det viktigaste vid testningen av 
systemet. Efter dessa två steg kommer key users in i bilden för att utföra tester. 
Mellan tre till fyra faser av testning utförs, menar han. Där de två sista faserna är 
en upprepning av de två första faserna, där fel som upptäckts rättas till. Karin 
berättar att konsulterna själva vill testa systemet innan testerna sker på 
användarna. 
 
Timothy berättar att en testfas påbörjas direkt efter ett program är skrivet, innan 
utvecklingsförfarandet avslutas. I denna fas testas funktionaliteten i programmet 
och efteråt görs integrationstester, som innebär hur programmet fungerar ihop 
med andra applikationer. 
 
En grupp bestående av fem personer är ansvariga för testgrupperna, förklarar 
Timothy. Han berättar att detta arbetssätt är en del av Accentures arbetsflöde. 
Fel registreras i form av felrapporter och skickas vidare till någon att lösa för att 
sen testas igen. Denna procedur tar väldigt lång tid och är inte lätt. Karin berättar 
att en så kallad acceptensledare samlade ihop alla felrapporter och distribuerar 
dessa till rätt person som löste problemet. Idealt skall det egentligen inte vara en 
konsult som har denna post men det fanns inte tillräckliga kunskaper eller tid 
hos verksamhetspersoner för att ha den rollen, berättar hon.  
 
Testningen tog enligt Timothy ungefär tre månader och startade efter 
realisationsfasen, efter alla program blivit klara. Processen med testning kan ses 
som en iterativ process, där rättning och felsökning itereras. 
 
Efter utrullningen tillhandahölls enligt Roderick två veckors intensiv support för 
slutanvändarna. En månad efter utrullningen fanns under en veckas tid system-
specialister till användarnas förfogande. 
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Kapitel 5  
Analys och diskussion 

 
 
 
I detta kapitel genomför vi en komparativ analys av de empiriskt studerade fallen 
med återkoppling till och från vårt teoretiska fundament. Vi ställer våra två 
empiriska fall mot varandra för att finna likheter och skillnader, svagheter och 
styrkor men även för att kunna ställa dessa empiriska resultat mot vårt teoretiska 
fundament. Vi tar aktivt ställning genom kapitlet och uttrycker våra åsikter och 
ståndpunkter. 

 
 

Introduktion till Kapitel 5 
 
Kapitlet består av fyra analysområden. Dessa områden är en parvis samman-
slagning av oktantens åtta sektorer som har präglat de två föregående kapitlen. 
Anledningen till denna sammanslagning har två skäl. Främsta skälet är att 
sektorerna i parvis sammanslagning som vi valt, tillsammans har en tät 
sammanknytning som vi nedan beskriver. Sammanslagningen ger även läsaren 
en bättre helhetsbild och förståelse under analys och diskussionskapitlet. 
 
Analysområde – Strategi och projekt 
Vår behandling av strategi handlar om vägvalen som ett företag står inför, alltså 
beslutet som fattas inför implementeringen. Dessa val menar vi i stor 
utsträckning påverkar det tillvägagångssätt som tillämpas under projektets gång 
i form av exempelvis informationsspridning och projektmodell. 
 
Analysområde – Process, funktion och standardsystem 
Standardsystemet SAP R/3 bygger på ett processbaserat synsätt och påverkar 
således företagets tidigare struktur mer eller mindre beroende på det 
förändringsbehov som uppstår på grund av systemimplementeringen. Sektorn 
process och funktion hör enligt oss därför väldigt tätt samman med standard-
system av just den ovan nämnda påverkan som systemet har på en organisation. 
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Analysområde – Organisations- och systemanpassning 
Organisationsanpassning kan vara en innebörd av en implementering av SAP R/3, 
alltså att organisationen anpassas efter systemet. Systemanpassning är motsatsen 
till organisationsanpassning, alltså att systemet anpassas efter organisationen. Vi 
anser att de båda begreppen som motpoler, tillsammans utgör en helhet och slås 
därför med fördel ihop till en och samma del i ett analyserande moment. 
 
Analysområde – Utbildning, testning och felsökning 
Vi menar att testning, felsökning och utbildning ofta går hand i hand eftersom 
testning i sig kan ses som en form av utbildning. Specifik kunskap ur vårt 
teoretiska fundament i form av testningsfaser möjliggör en direkt empirisk 
jämförelse mot vad som förespråkas av best practice. 
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5.1 Strategi och projekt 
Strategiska implementeringsmotiv 
Motiven till implementeringen hos de båda organisationerna skiljde sig tydligt 
åt. Posten hade två huvudsakliga motiv i form av verksamhetsmässiga och 
systemmässiga behov. Det verksamhetsmässiga skälet var att få ordning på 
Postens affärsprocesser som vi förstår var väldigt tvetydiga. Ur ett system-
mässigt perspektiv hade Posten ett väldigt stort systemlandskap som präglades 
av många och äldre delsystem som hade svårt att kommunicera med varandra. 
Mölnlycke Health Care (vi benämner företaget som Mölnlycke i kommande 
kapitel) hade inget annat val än att implementera ett nytt IT-system på grund av 
att deras tidigare system fråntogs dem när de köptes ut från SCA. Båda företagen 
har inför systembytet uttryckligen efterfrågat bättre överblick både ur ett 
verksamhetsperspektiv och ur ett systemperspektiv från ledningens sida, vilket 
enligt Brandt et al. (1998) utgör ett viktigt skäl vid utformning av en strategi för 
införskaffandet av ett standardsystem. En bättre överblick i den benämningen att 
insyn i verksamheten möjliggörs. 
 
Informationsspridning 
Informationsspridning och förankring av systemimplementeringen skedde hos 
Mölnlycke genom att propaganda sattes upp på kontor, att informationsmöten 
hölls, att broschyrer trycktes samt genom e-post och affischer. Hos Posten har vi 
fått uppfattningen att informationsspridningen inte var lika utbredd. De 
informationsspridningskanalerna som existerade var väldigt få och utgjordes av 
exempelvis reklam på kepsar och även i viss utsträckning information på 
postens interna hemsida. Brandt et al. (1998) menar att förankringen hos berörd 
personal vid implementeringen av ett standardsystem är en mycket viktig del. 
Författaren avser här slutanvändarna av systemet.  
 
De olika respondenterna hos Posten och Mölnlycke skiljer sig åt vad gäller 
åsikten om hur väl informationen förankrades hos den berörda personalen. Leif 
anser att informationsspridningen till slutanvändarna var fullt tillräcklig medan 
Agneta menar att vägledarna borde ha varit med mycket tidigare under 
implementeringen och introducerats till det nya systemet. En sådan introduktion 
hos vägledarna menar vi skulle resultera till att informationsspridningen till slut-
användarna fungerat mycket bättre. Hos Mölnlycke anser respondenterna att 
informationsspridning var fullt tillräcklig. Att informationsspridningen 
uppfattades som bättre hos Mölnlycke anser vi, förutom informationskanalernas 
bredd, även beror på att Mölnlycke sedan länge vetat om att ett eventuellt 
systembyte, i samband med att de köptes loss från SCA, kunde bli aktuellt. 
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Tidsplan 
Vad gäller mål och avgränsning beträffande tid och omfattning som Eklund 
(2002) framhäver vikten av att vara tydlig med i ett projekt, förstår vi att både 
Posten och Mölnlycke levt under en tidspress under projektets gång. Alla 
respondenter från båda företagen var medvetna om vikten att följa deadlines och 
att dessa var högt prioriterade under projektet men det rådde delade meningar 
om hur väl dessa följdes. Hos Posten har det pressade tidsschemat både 
uppfattats som hämmande i form av stress och avkall på funktionalitet men 
också som positivt i den bemärkelsen att ett snabbt resultat har uppnåtts Den 
allmänna uppfattningen hos respondenterna på Posten var att deadlines till 
största del under projektet hölls.  
 
Den begränsning Eklund (2002) nämner beträffande tilldelning av tid och 
resurser misslyckades hos både Posten och hos Mölnlycke. Begränsningen var 
alltför strikt och orealistisk. Timothy menar att deadlines ständigt drog över på 
tiden och att han aldrig varit med om ett projekt som hållit sin tidsplan eller 
budget. Orsaken menar han bland annat beror på en underskattning av antalet 
arbetstimmar och försiktighet vid budgetering av tid och pengar för att minska 
risken för avslag. Vi är emellertid medvetna om den svårighet som föreligger då 
beslut som kommer att beröra framtiden ska tas. En svårighet som ofta beror på 
den, som Fredrik beskriver det, avsaknad av faktabaserade analyser. Den 
försiktighet och underskattning som Timothy beskriver menar vi skulle kunna 
vara en möjlig förklaring till varför allt för snäva och ouppnåeliga mål 
inledningsvis skulle kunna sättas upp i ett projekt av denna karaktär. Om målen 
som sätts upp har en snäv ekonomisk budget som överskrids och en stram tids-
plan som inte uppnås, anser vi att projektet ur dessa aspekter kan ses som ett 
misslyckande även om funktionaliteten och resultatet med projektet i övrigt ses 
som lyckat. Roderick ansåg att deadlines hölls väldigt bra mycket på grund av 
Mölnlyckes medvetna val om avkall på alla systemkosmetiska detaljer och 
samtidiga fokusering på funktionalitet och resultat. 
 
Grundat på ovanstående resonemang menar vi att båda företagen anammat ett 
resultattänkande där slutdatum och deadlines är väldigt viktiga går i linje med 
Eklunds (2002) projektform som han benämner som genomförandeprojekt. 
Eftersom implementeringarna till viss del handlat om konstruktion, till stor del 
om installation av datasystem och, åtminstone i Postens fall, även komplexa 
interaktioner mellan befintlig systemteknisk utformning kan projektformen 
benämnas som ett installationsprojekt enligt Berggren & Lindkvist (2001). 
 
Projektgruppens sammansättning 
Sammansättningen av projektgrupperna insåg Posten vid ett tidigt stadium, i 
enhet med Eklund (2002) var ett viktigt moment innan projektstart. Personer 
handplockades från olika avdelningar på grund av deras kompetens och blivande 
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roll som nyckelpersoner i projektet. De berörda avdelningarna hos Posten ansågs 
därigenom vara representerade via de key users som valdes ut. 
 
Representationen av alla påverkade affärsområden ansågs även hos Mölnlycke 
vara heltäckande men utgjordes i allt för stor utsträckning av personer utan 
tillräcklig kompetens som skulle ha krävts. De som var med i Mölnlyckes 
projektgrupper och emellertid hade denna önskvärda kompetens fick inte full tid 
avsatt till projektet, något som enligt Roderik var ett av de största misstagen som 
gjordes under implementeringen hos Mölnlycke.  
 
Även Posten kämpade med att få full tid avsatt till projektmedlemmarna. Vi ser 
svårigheterna med att avsätta full tid till ett projekt som ska fortlöpa under en 
längre period om det resulterar i att den löpande linjeverksamheten blir 
åsidosatt. Dagliga uppgifter som måste tas om hand, kan som i Postens fall på så 
sätt gå ut över projektet med ett bristfälligt engagemang som följd. Vi menar 
vidare att individuella uppfattningar om hur stort engagemang från de olika 
projektmedlemmarna som råder, kan leda till minskad förståelse grupperna 
emellan avseende exempelvis svårigheter att hålla fast vid tidsplanen fullt ut. 
 
Projektledares roll 
Hos både Posten och Mölnlycke bestod projektledarskapet av ett delat ledar-
perspektiv där en verksamhetsperson och en konsult arbetade tillsammans och 
kompletterade varandra i olika avseenden. Denna sorts delat ledarskap som åter-
fanns hos Posten ser vi som en genomtänkt strategi där personen från Posten 
hade rollen som formell ledare och personen från Accenture som informell 
ledare. Endast tillsammans kunde de båda ledarna handha expertkunskap om 
systemet och ingående kunskaper om affärsprocesserna. En liknande struktur 
återfanns hos Mölnlycke men med den stora skillnaden att det endast var 
projektledaren från Mölnlycke som hade auktoritet och bestämmanderätt. Vi 
anser att en uppdelning av auktoritet var nödvändig och till stor del kan ha 
bidragit till att många kompromissproblem som enligt Berggren & Lindkvist 
(2001) kan uppkomma och stjäla tid, har kunnat undvikas. 
 
Kommunikation 
En bra kommunikation inom och mellan projektgrupperna anser vi är en viktig 
grundläggande beståndsdel för ett effektivt projekt. Både Postens och 
Mölnlyckes implementeringsprojekt bestod av både tvärfunktionella grupper 
och funktionella grupper av både större och mindre slag. Allt för stora grupp-
sammansättningar menar Eklund (2002) kan medföra kommunikationsproblem. 
Detta problem anser vi har motverkats genom den geografiska placeringen hos 
de båda projekten, alltså att hela projektet var lokaliserat på samma plats. Både 
Posten och Mölnlycke menar uttryckligen att kommunikationen mellan och 
inom delprojektgrupperna underlättats enormt genom denna placering. Postens 
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projektstöd i form av BID (Accentures egenkonstruerade problem-
dokumenteringssystem) anser vi förutom den geografiska placeringen har varit 
ett bra tillvägagångssätt för att samla problem som uppkom under projektets väg 
på ett strukturerat sätt. Mölnlycke verkar ha saknat ett strukturerat sätt att 
hantera uppkomna problem på samma strukturerade sätt som Posten. 
 
Konsulternas roll i projektet 
En allmän uppfattning var att konsulterna i bägge projekten förde arbetet och 
gav direktiv befann sig enligt oss. Att inte personerna från organisationerna i de 
båda företagen var initierade i vilken projektmodell som användes ser vi som ett 
tydligt tecken på att integrationen konsulter och organisationen sinsemellan inte 
fungerat i den utsträckning som både Posten och Mölnlycke önskat. Hos 
Mölnlycke erkänner man till och med att ett av de största misstagen under 
projektet var att det till största del var konsulterna som drev projektet. Vi anser 
att denna snedfördelning inom projektet till största del berodde på tidsmässiga 
skäl där man inte hann initiera varandra inom sitt område. Integreringen mellan 
konsulter och verksamhetspersoner fick istället successivt ske under projektets 
gång. 
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5.2 Process, funktion och standardsystem 
Praktiska implementeringsmotiv 
Både Mölnlycke och Posten sattes inför implementeringen av ett ERP-system i 
en situation där de var tvungna att välja vilket typ system som skulle anammas. 
Som Brandt et al. (1998) skriver, är valet av standardsystem en typ av IT-lösning 
som har strategin att effektivisera verksamheten. I Postens fall kan detta ses som 
det primära skälet till att välja ett standardsystem. I Mölnlyckes fall var inte 
effektiviseringen det primära motivet men en avkastning som man räknade med 
att införandet av ett standardsystem skulle medföra. Posten eftersträvade, 
förutom vissa funktionella krav, att systemet skulle ha en bredd och 
utvecklingspotential. För Mölnlyckes del var valet baserat på kriterier som att 
systemet skulle vara väl beprövat, leverantören skulle finnas i flera länder och 
vara finansiellt stabil, besitta utvecklingspotential och kunna ge stöd och support 
i framtiden. Kriterierna vid valen av system var relativt lika där båda 
organisationerna lade stor vikt vid stabilitet, framtida utvecklingsmöjligheter 
och att systemet skulle kunna omfatta hela verksamheten. Mölnlyckes krav att 
ha ett väl beprövat system menar Brandt et al. (1998) är just en av fördelarna 
med standardsystem. Beprövade kunskaper och erfarenheter finns inbyggda i 
systemet sedan tidigare installationer. Kravet på att ha ett beprövat system 
återfinns även implicit hos Posten som eftersträvar driftsäkerhet. Utvecklings-
potentialen som båda organisationen också nämnde som kriterier menar vi till 
stor grad uppfylls genom att välja en leverantör som är väl etablerad och stor 
inom området. En sådan leverantör bör känna sig förpliktigad att möta 
kundernas krav och fortsätta att utveckla sina system. 
 
Valet av just ERP-systemet SAP R/3 berodde vare sig hos Posten eller hos 
Mölnlycke på dess unika funktionalitet. Båda organisationerna fann att det fanns 
flera möjliga leverantörer som tillhandahöll den funktionalitet och egenskaper 
som var åtråvärda. De unika egenskaper som Nilsson (1991) menar att olika 
standardsystem besitter var alltså inte något som var avgörande i valet av 
system. Dock framhäver både Posten och Mölnlycke att valet att införskaffa ett 
standardsystem berodde på att samtliga verksamhetsbehov skulle stödjas. Detta 
motiv går i linje med vad Brandt (1998) säger. 
 
Nilsson (1991) nämner att risken med att implementera ett standardsystem kan 
vara att ”träffytan” gentemot organisationen blir för liten. Denna risk hanterade 
både Posten och Mölnlycke genom att i urvalsprocessen av ERP-system 
kontrollera att efterfrågade egenskaper och funktionalitet fanns i de system som 
var kandidater. Postens CRM-avdelning hade emellertid önskemål att ett annat än 
det i slutänden valda ERP-systemet skulle implementeras då det bättre stödde 
funktionaliteten i CRM-området. Att ”träffytan” blev för liten inom CRM-området 
för Postens del visades tydligt då det CRM-stöd som SAP R/3 inte tillhandahöll 

 95



Process, funktion och standardsystem 

den funktionalitet och de egenskaper som Posten eftersträvade. Bristerna i CRM-
stödet var i den omfattningen att data inte kunde överföras till motsvarande 
modul i SAP R/3. 
 
Fördelarna med att implementera ett standardsystem är att installationen är 
snabb, utvecklingen och förvaltning blir billig och praktiska prov kan utföra i 
fullskala, menar Brandt et al. (1998). På Posten såg man just fördelen med 
förenkling av underhållet som ett motiv till implementering av SAP R/3.   
 
Bearbetning av processer 
Postens implementering av SAP R/3 föregicks av att processerna ritades upp i så 
kallade processcheman. Detta gjordes av medarbetare från Posten som hade bara 
kunskap om verksamheten som sedan fick stöd av Accenture i att identifiera 
ändringsbehov i arbetssätt och systemet. I Mölnlycke var emellertid Accenture 
ansvariga för ”mappning”11 av processerna. Överlåtandet av ansvar på 
Accenture anser vi kan ha varit ett misstag då vi likt Brandt et al. (1998) hävdar 
att brist på kännedom hos om verksamheten hos externa leverantörer kan ha 
negativa konsekvenser för implementeringen. Det finns en möjlighet att 
mappningen av processer hos Mölnlycke skede utan erforderligt underlag om 
organisationens arbetssätt och struktur. Denna del av implementeringen, där 
processerna noga inventeras och definieras anser vi är en högst central del av 
implementeringsarbete då processorientering är det som är själva essensen i ERP-
systemets struktur.  Som Lau (2004) nämner är SAP R/3 utformat att stödja 
affärsprocesser snarare än funktioner i en organisation. Denna medvetenhet 
fanns även hos både Posten och Mölnlycke som båda hade inställningen att 
ändra sitt arbetssätt för att följa SAP-standard. Posten insåg, liksom Nilsson 
(1991) säger, att för hög grad av anpassning av systemet till organisationen 
skulle generera svårigheter i form a förvaltning och underhåll av systemet.  
 
Hos Mölnlycke gjordes många processförbättringar efter det att systemet rullats 
ut eftersom systemet inte fungerade tillfredsställande. Systemets bristfälliga 
funktionalitet resulterat i ineffektivhet inom vissa verksamhetsområden. I den 
här aspekten anser vi att Mölnlycke misslyckats. Organisationens ansats i 
omarbetningen av processer var att sammanfoga verksamhetens gamla processer 
med det som SAP förespråkar. Detta är vad man inom Mölnlycke anser är att 
följa best practice. I de tillvägagångssätt som hanterar process- och funktions-
förändring som vi tagit del av finns olika ansatser i detta arbete.  
 
                                           
 
 
 
11 Mappning – är ett ord som härstämmar från engelska mapping och har i det här fallet betydelsen av att 
kartlägga  

 96



Kapitel 5: Analys och diskussion 

Hade man valt att följa business process re-engineering (BPR) där ett ”en 
fundamental omvärdering av tankesätt och radikal förändring av affärs-
processerna” (Hammer & Champy, 1993) förespråkas torde man kunnat undvika 
att affärsprocesserna inte överensstämde med verksamheten. Genom en 
noggrannare inventering av affärsprocesserna där dessa omarbetades med SAP 
R/3’s processer som mall torde Mölnlycke kunnat undvika detta. Vikten av detta 
belyser även Sumner (2004) som menar att en omarbetad process måste stödjas 
av att arbetsuppgifter anpassas därefter. En möjlig förklaring till att processerna 
inte nåde måluppfyllelse direkt efter implementeringen kan ha att göra med det 
Davenport (1993) nämner. Han menar att det är nödvändigt att låta 
organisationen och människorna i den ha viloperioder där verksamheten kan 
stabiliseras mellan perioder då omarbetningen av verksamheten sker. Den 
förklaring skulle kunna tillämpas i Mölnlyckes fall där implementeringen av 
ERP-systemet gick oerhört fort. 
 
Hos Posten hävdar man att någon typ av re-engineering användes för 
omarbetning av processerna. Uppfattning var emellertid att processerna inte 
gjordes om från början och ingen omfattande förändring av processerna ägde 
rum. Det radikala förändringsarbete som användandet av BPR premierar, att 
bryta sig loss från föråldrade regler och rutiner (Sumner, 2004) tycks alltså inte 
präglat arbetssättet på Posten. Vi menar möjligtvis att det faktum att Posten var 
och fortfarande i hög grad är funktionsorienterade gjorde att detta arbetssätt inte 
anammades. De var helt enkelt inte beredda att göra den omfattande 
omstrukturering av organisationen som ett totalt processorienterat perspektiv av 
verksamheten skulle ha inneburit. Istället verkar det som Posten omedvetet följt 
det arbetssätt som TQM förespråka i omarbetning av processer. I TQM sker ingen 
radikal förnyelse av processerna sker utan fokus ligger istället på att förbättra 
existerande affärsprocesser (Davenport, 1993).  
 
Sumner (2004) beskriver att några av de egenskaper som ERP-system innehar, 
som kan generera i fördelar, är integration mellan verksamhetens processer och 
funktioner och därigenom skapandet av ett holistiskt perspektiv på verksam-
heten. På Mölnlycke menar man att just integrationen som ERP-
implementeringen genererar möjliggjorde integreringen av hela försörjnings-
kedjan. Denna integrering, menar man, resulterade i god insyn i verksamheten. 
Vidare anser man att denna täta integrering har medfört en effektivisering av 
affärsprocesserna då kunders krav kan mötas snabbare. Just ökad effektivitet 
genom hela affärsprocessen menar Jarrar et al. (2000) är en effekt av snabbare 
och tätare informationsutbyte som ERP-system medför. Posten eftersträvade ett 
system där gemensam data användes av alla men även att höja kvalitén på den 
data som behandlades. Lau (2004) menar att just detta är något som 
implementering av ERP-system kan medföra då dubbellagring av data minskar. 
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Minimering av redundans tillsammans med att centralt lagra data medför att 
kvalitén på data höjs, menar Lau (2004). 
 
Informationshantering 
På Posten upplevde man även att informationsspridningen blev mycket bättre 
med införandet av SAP R/3 då kundinformation som varit distribuerad i olika 
system och hållits i huvudet hos medarbetare samlades centralt. Vidare menar 
man att detta ökade åtkomsten till informationen samt möjliggjorde kompetens-
överföring i en annan grad. Informationsspridning är även något som Sumner 
(2004) anser förbättras genom ERP-implementering där olika delar av 
organisationen har tillgång till samma information. Vi menar emellertid att 
denna överföring av kompetens som Posten nämner kan vara mer komplex och 
svårthanterlig än vad som bedöms. Den kundinformation som lagars central 
anser vi till mesta dels består av information som rör tekniska och ekonomiska 
aspekter av en viss kund. Den mjuka informationen i form av attityd, 
värderingar och personspecifika egenskaper som tidigare funnits lagrade hos 
medarbetarna anser vi är svår att definiera och klassificera och kommer således 
inte lagras i systemet. Således kan en övertro på kompetensöverföring finnas hos 
Posten där vi i viss grad anser att de marginaliserar begreppets innebörd. Just 
problematiken att försäkra sig om kvalitén i informationen, utifrån det 
perspektivet att den håller en hög grad av användbarhet, är något som Melin 
(1998) framhåller är viktigt. Vidare menar han att informationens användbarhet 
bedöms utifrån de handlingar som kan utföras med informationen.  
 
Tvärfunktionella grupper 
De tvärfunktionella grupperna som vi tagit upp i föregående kapitel och som 
existerade i båda organisationerna menar vi ha utgjort en grund för att skapa ett 
processorienterat perspektiv. Detta perspektiv menar vi kan uppstå genom att de 
olika delprojektgrupperna kontrolleras och styrs i rätt riktning så att ett process-
ansvar upprätthålls. Ansvaret för processer menar Bergstrand och Wallin (1995) 
är av stor vikt då processer i ett funktionsbaserat landskap lätt hamnar mellan 
stolarna. Att Posten och Mölnlycke haft tvärfunktionella grupper i 
implementeringen av SAP R/3 anser vi resulterat i att arbetet skett mer synkront 
med ökad samsyn som resultat. Utan dessa gruppers medverkan torde 
koordineringen av de olika funktionerna inom organisationen ha blivit en svår 
och oöverskådlig uppgift. 
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5.3 Organisations- och systemanpassning 
Företagskultur 
På Posten uttrycker man att det tidigt i arbetet märktes att det fanns en kulturell 
divergens mellan Posten och Accenture. Hos Mölnlycke utrycktes inte att 
samma motsättningar fanns. I Postens fall handlade det om hur man såg på 
processer men även att enorm skillnad i företagskultur existerade. Posten och 
Accenture delade alltså inte mönster av meningar, förmodanden och 
förväntningar, det Bowditch & Buono (2005) menar, utgör en organisations-
kultur. För att kunna överbygga dessa kulturella skillnader krävs att 
medarbetarna attityd förändras, menar Bowditch & Buono (2005). Vi tycker 
emellertid att det skulle vara orimligt att Postens medarbetare skulle behöva 
ändra sin attityd för att bättre kunna samarbeta med konsulterna från Accenture. 
Vi känner att konsulterna måste beakta sin roll som diplomater och därför 
försöka anpassa sig till den arbetsmiljö och det arbetsklimat de befinner sig i.  
 
Konfliktperspektiv 
Konflikterna som uppstod mellan Posten och konsulterna som resultat av 
meningsskiljaktigheter i arbetssätt och attityd, anser vi till viss dels kan ha fått 
näring från den försvarsposition som Posten satte sig i på grund av konsulternas 
inmarsch. Vi anser att de ställde sig på tvären en aning med anledning av att de 
kände att konsulterna kom in i organisationen och skulle styra. Detta bekräftas 
även av Posten som säger att ett motsättningsförhållande, vi-mot-dom skapades 
som resultat av detta. Detta konfliktperspektiv beskriver Andersen (1991) är en 
produkt av två parters motstridiga intressen, vilket man skulle kunna säga var 
situationen för Posten och Accentures del. Tillämpat i systemutveckling menar 
Andersen (1991) att det handlar om att ledningen och chefskapet inte har samma 
intresse i nyttjandet av informationssystemet som medarbetare i lägre delar av 
organisationen. Vi ser tydliga tecken på ett sådant förhållande rått både hos 
Posten såväl som hos Mölnlycke. Hos Posten kände medarbetarna att det system 
som fanns innan implementeringen var fullt tillräckligt. I Mölnlyckes fall syntes 
detta konfliktperspektiv då man hävdar att medarbetarna inte kunde uppskatta 
eller motivera av de strategiska målen – hur organisationen förbättras. Om detta 
förhållande råder menar Andersen (1991) att utvecklingen av informations-
system blir en process av konflikter och där båda parter försöker få sina 
intressen tillgodosedda. Konfliktperspektivet syntes tydligt i Mölnlyckes fall där 
svårigheter att motivera implementeringen av ERP-systemet inför medarbetarna 
var ett konstant inslag. Istället för att lägga energi och resurser på att 
implementera systemet tillägnas åtskillig tid till att ”sälja in” det.  
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Förändringsmotstånd 
Motståndet som framför allt präglade arbetet hos Posten anser vi kan ha 
genererat många konflikter då de anställda kände att de försvarade sig mot ett 
angrepp och försökte motstå konsulternas styrningsförsök. Motståndet hos 
individerna i organisationen nämner Abrahamsson & Andersen (2000) är en 
reaktion på att människan omhuldar det kända och inarbetade och eftersträvar 
stabilitet och trygghet i sin vardag. Hos Posten utrycktes en rädsla inför de 
effektiviseringsplanerna då många medarbetare var rädda att förlora jobbet som 
följ av implementeringen. På Mölnlycke tror man att motståndet mot 
förändringen kan härledas till att medarbetarna kände att deras kompetens inte 
var tillräcklig. Minskad makt, reducerad status och att kompetensen minskar i 
betydelse är också möjliga effekter av förändring menar Abrahamsson & 
Andersen (2000). Således påvisades tydliga tecken på förändringsmotstånd i 
båda organisationerna. För att bättre kunnat motverka dessa tecken på motstånd 
skulle man enligt vad Bowditch & Buono (2005) föreskriver lagt resurser så att 
individerna tar till sig nya värderingar och normer. Vidare är attitydförändring, 
som Mullins (2005) nämner är en del av informella aspekter av organisationen, 
också viktiga inslag i arbetet att skapa förändringar i organisations beteende. Vår 
uppfattning är att dessa aspekter inte behandlades i den utsträckning som varit 
nödvändig för att neutralisera och motverka motståndet. Vidare anser vi att 
medvetenheten om den effekt som förändringsarbetet har på individerna i 
organisationen (Bowditch & Buono, 2005) har negligerats. Istället för att se till 
hur hela organisationen påverkas, med avseende på såväl formella förändringar 
som informella förändringar, har en allt för stor fokusering legat på de explicita 
förändringarna som implementeringen medfört, menar vi. Att man inte i 
tillräckligt hög grad hanterat det fulla spektrum av förändringar som en ERP-
implementering innefattar bekräftas av Mölnlycke där man uttrycker att allt för 
lite resurser tilldelades till change management. Bristen på resurser resulterade i 
att detta arbete blev eftersatt. Hos Posten framfördes också att change 
management arbetet hade för snålt tilldelade resurser. Hos Mölnlycke vittnar 
man emellertid om en viss medvetenhet om komplexiteten av en ERP-
implementering och de förändringsbehov det skapar. Det verkar förhålla sig så 
att man hos Mölnlycke visste att anpassningen till ett nytt system omfattade mer 
än utbildning av arbetsuppgifter. Vi tycker därför det är än mer kritiskt att inte 
denna medvetenhet genererade mer resurser för förändringsarbete.  
 
Delaktighet och medvetenhet 
Hos Posten uttrycker man att ett stort misstag var att ERP-implementeringen 
kördes som ett verksamhetsprojekt men uppfattades som ett IT-projekt av 
medarbetarna. Denna insikt menar vi är en verifikation på att den förändring 
som genomfördes inte uppfattades som en organisationsutveckling, som enligt 
French et al. (1989) är en planlagd insats som omfattar hela organisationen. 
Omedvetenhet hos medarbetarna om att implementeringsarbetet skede i faser 
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belyser ytterligare att Posten inte lyckas befästa ett organisatoriskt perspektiv. 
Detta perspektiv innebär enligt oss en holistisk syn på organisationen där 
medarbetarna ser att hela organisationen förändras och inte endast informations-
systemen.  
 
Hos Mölnlycke upplevde man att medarbetarna var medvetna om de olika 
faserna vilka genom implementeringen fortskred då alla var involverade vid 
olika delar av implementeringen. Medvetenheten tror man dock stannade vid 
vetskapen om att förändringar skedde men inte vad som egentligen förändrades. 
Att medarbetarna strax efter utrullningen föll tillbaka i gamla mönster tror man 
på Mölnlycke kan bero på just detta. Vi anser att Mölnlycke har rätt i sin 
härledning beträffande denna regression. Vidare menar vi att det även skulle 
kunna bero på det som Bowditch & Buono (2005) säger, att medarbetarna håller 
kvar vid det gamla arbetssättet på grund av ett defensivt ställningstagande till 
förändringen. Ett ställningstagande som beror på att medarbetarna har en låg 
grad av säkerhetskänsla på grund av ångest och rädsla inför förändringen 
(Bowditch & Buono, 2005). Vi anser även att sättet att falla tillbaka i gammalt 
arbetssätt kan bero på att man på Mölnlycke inte lyckades motivera 
medarbetarna till implementeringen.  
 
Ahrenfeldt (2001) menar att medarbetarna måste vara fullt delaktiga för att 
förändring skall ske och målen skall uppnås. Varken hos Posten eller hos 
Mölnlycke präglades implementeringen av full medverkan från medarbetarna. 
Den grundläggande inställning beträffande mål, förändring och resultat, som 
Ahrenfeldt (2001) nämner bör finnas då en förändringsprocess äger rum, verkar 
inte heller varit helt tydlig i någon av implementeringarna. Vi menar att det är 
svårt att få medarbetare hängivna och engagerade inför en förändring som de 
inte förstår eller samtycker till. Motiven till ERP-implementeringen som lyfts 
fram hos i båda organisationerna har varit effektivisering och ett centralt system. 
Det är svårt för den enskilde individen att se vinningen i detta då dessa motiv 
ligger på en strategisk nivå menar vi. Vidare anser vi effektivisering av verk-
samheten ligger väldigt nära nedskärning av personalstyrka i många 
medarbetares öron. Problematiken med motivering av den enskilde 
medarbetaren blir i det fallet väldigt uppenbar. Att motivera medarbetarna anser 
vi att båda företagen i stor utsträckning inte lyckats med. 
 
Hos Posten nämner man att majoriteten av vägledarna påvisade en hänfördhet 
inför ERP-implementeringen som saknade motstycke hos de övriga 
medarbetarna. Denna skiljaktighet menar vi kan ha att göra med att vägledarna 
var mer initierade i förändringsarbetet och såg sig utvalda och privilegierad. 
Ytterligare en anledning till att inställningen gentemot implementeringen skiljde 
sig mellan användarna och vägledarna anser vi kan vara att de genom sin täta 
medverkan i förändringsprocessen såg fördelarna samt hade en generell 
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förståelse som medarbetarna saknade. Vi anser att vägledarna upplevde att de 
hade en mer betydelsefull roll och därigenom inte kände rädslan av att eventuellt 
friställas. 
 
Stöd från ledningen 
Bristande stöd från ledning nämner Posten som en betydande faktorer till att 
implementeringsprojektet inte föll ut på önskvärt sätt. På Posten menar man att 
om ledningen hade stått upp för implementeringsprojektet och förklarat att 
arbetssättet skulle ändars, hade man bättre kunnat motivera användarna. Vidare 
uttrycker man på Posten att grunden för att en ERP-implementering skall kunna 
genomföras är sponsorship från ledningen eftersom det rör sig om drastiska 
förändringar. Hos Mölnlycke ser man det bristande stödet från ledningen som en 
stor del i implementeringsprojektets, enligt dem själva, misslyckande. 
 
Ledningens aktiva medverkan lyfter Abrahamsson & Andersen (2000) fram som 
en central del i organisationsutveckling. Något som alltså endast i begränsad ut-
sträckning efterföljdes under implementeringarna. Vi anser att den omfattande 
förändring som en ERP-implementering innebär måste styras från en hög nivå i 
hierarkin då den omfattar hela organisationen. Vidare menar vi att det kan vara 
svårt att förmedla budskapet om den genomgripande förändring som försiggår 
om det inte kommer från högst upp i organisationen. I och med att det handlar 
om en strategisk förändring menar vi att strategiska beslut måste fattas och dessa 
fattas i regel hos ledningen. Vi anser att det i båda organisationernas fall varit ett 
bristande stöd från ledningen. 
 
Samarbetet med konsulterna 
Vi anser att konsulterna till mångt och mycket kunde identifiera de förändringar 
som var nödvändiga för ERP-implementeringen både hos Posten och hos 
Mölnlycke. Dock menar vi att de lyfte de förändringsbehov som fanns ut ur 
deras sociala och kulturella kontext och inte såg hur praktiska förändringar av 
arbetssätt och rutiner påverkade organisationen. Hos Mölnlycke utrycks att 
konsulterna inte förstod verksamheten och att personal från Mölnlycke i högre 
grad hade behövts för att implementeringen skulle ha gått bättre. I Postens fall så 
kände man att konsulterna väl satte sig in organisationen och förstod denna. I 
Postens fall verkar det som de största problemen var att konsulterna inte litade 
på medarbetarna i Posten och vice versa. Konsulterna tyckte att medarbetarna på 
Posten var osamarbetsvilliga och medarbetarna på Posten tyckte konsulterna var 
utgjorde ett irritationsmoment som var i vägen. Det faktum att det hos Posten 
tog ett år innan samarbetet mellan konsulterna började fungera samt mellan ett 
och ett halvt till två år innan splittringarna dessa emellan bekämpats tyder på 
detta. Vi anser vidare att detta asynkrona arbetssätt resulterat i ett enormt resurs-
slöseri men även att det kunskapsutbyte som bör ske mellan konsulterna och 
medarbetarna blev lidande. Vi menar att konsulterna som besitter expertkunskap 
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om ERP-systemet och medarbetarna på Posten som har stor verksamhetskunskap, 
tillsammans hade behövt skapa en gemensam kunskapsgrund för att de bästa 
möjliga förutsättningarna för en ERP-implementering skulle ha funnits.  
 
Systemanpassning 
Hos Mölnlycke var standardfunktionalitet ledordet under implementeringen. 
Detta var även ansatsen hos Posten inför ERP-implementeringen, där målet var 
att någon ändring av kod i SAP R/3 inte skulle göras. Alltså kan man säga att 
båda organisationerna valde en, som Brehm et al. (2001) benämner det 
konfigurerad form av systemanpassning. Båda organisationerna använde sig i så 
hög grad som möjligt av de parameterinställningar som SAP tillhandahållet för 
att få sina affärsprocesser att passa SAP R/3. Dock valde både Posten och 
Mölnlycke att i viss grad ändå göra modifieringar. Hos Mölnlycke menar man 
att väldigt få modifieringar gjordes i form av ändring i källkod. I Postens fall 
gjordes 13 modifieringar men tre av dessa blev senare SAP-standard. 
Modifieringar menar Brehm et al. (2001) kan medföra att support från leverantör 
minskar. Supportminskning var inget som uttalats som ett motiv för valet att, i 
så hög grad som möjligt, inte göra modifieringar hos vare sig Posten eller 
Mölnlycke. Vi anser emellertid att det ändock kan ha varit en anledning då 
supportavtal torde vara en väldigt viktig del i att försäkra sig om ERP-systemets 
funktionalitet. Ett motiv som båda organisationerna emellertid hade med som 
skäl till att inte göra modifieringar var att kostnaderna minskar. Vi anser att detta 
motiv kan ha sitt ursprung i komplexiteten hos SAP R/3. Det torde vara väldigt 
dyrt och tidskrävande att anpassa systemet efter verksamheten.  
 
I Mölnlyckes fall har de ändringar som gjordes under pilotapplikation, där SAP 
anpassades, även utgjort de områden som man i senare skeden tvingats göra 
ändringar i. Respondenterna hos Mölnlycke medger vidare att det är svårare att 
modifiera SAP till verksamheten än vice versa, något som vi med ovanstående 
exempel styrker. Som Brehm et al. (2001) säger är det viktigt försöka se de 
följderna som en modifikation kan innebära. Mölnlycke var alltså troligtvis inte 
förmögen att se de komplikationer som modifieringarna skulle medföra. Hos 
Posten var man tvungen att göra en modifikation på grund av bland annat den 
prissättningsmodell som inte kunde motsvaras i SAP. Denna modifiering blev 
emellertid senare SAP-standard.  
 
Till viss del skulle man, i linje med Brehm et al. (2001) kunna säga att Posten 
skräddarsydde systemet då de var delaktiga i att utveckla en del av program-
varan i SAP R/3 som tidigare saknades. Utvecklingen gjordes i samarbete med 
SAP eftersom funktionalitet för att integrera SAP R/3 och CRM saknades. Brehm et 
al. (2001) menar att konfiguration av systemet efter organisationen är nödvändig 
för att stödja företagsspecifika omständigheter. Postens ovan nämnda 
modifiering anser vi utgjorde ett sådant fall. 
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Modifiering av CRM blev SAP R/3 standard. En modifieringsåtgärd av detta slag 
anser vi i vissa fall vara nödvändig och hjälper till att utveckla ERP-systemet. 
Begäran att göra modifieringar i systemet menar vi även kan vara en 
utvecklingsform å leverantörens vägnar, inte endast ett sätt att försöka anpassa 
systemet efter organisationens affärsprocesser. 
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5.4 Utbildning, testning och felsökning 
Formellt och informellt lärande 
Två sorters lärande på en individnivå beskrivs av Ellström et al. (2003), formellt 
och informellt lärande. Med hjälp av dessa utgångspunkter kan vi enkelt skilja 
på vilken sorts utbildning som antagits i våra två fall. Båda företagen har haft 
svårigheter att planera utbildningen på grund av de förändringar som skett under 
projektets gång. Vidare har både Posten och Mölnlycke till stor del eftersatt 
utbildningen på grund av ovanstående svårigheter i planeringsförfarandet. 
Brandt et al. (1998) anser det märkligt, att det ofta tenderar bli en eftersättning 
av utbildning på detta sätt. Författarna menar att utbildning borde kunna 
planeras bättre eftersom funktionaliteten hos systemet redan från början finns. 
 
Utbildningsförfarandet utgick hos båda företagen under projektets gång från ett 
formellt lärande i form av intensivutbildningar som låg i slutet av projektet. Key 
users fick utbildning något tidigare än vanliga användare. En särskilt svår 
uppgift förelåg på grund av den mängd användare som skulle utbildas samtidigt. 
Denna mängd gjorde att utbildningarna hos både Posten och Mölnlycke var 
tvungna att ske under en längre tid och i grupper under många tillfällen. Detta 
anser vi kan ha resulterat i att de som fick utbildning först, i många fall glömde 
bort mycket av vad de lärt sig vid den tidiga utbildningstidpunkten. Vissa 
respondenter hos Posten ansåg dock att det var lyckat att sätta utbildningen mot 
slutet av projektet, något vi finner en smula märkligt. 
 
Vi menar att en formell utbildning naturligt inte kan börja förrän ändringar i 
både systemet och arbetssätt är näst intill klara. Först då kan formella 
utbildningar ges, alltså då användarna får en slutgiltig utbildning av det nya 
systemet. Innan dess menar vi dock att det är viktigt att involvera användarna 
med kontinuerliga utbildningar i form av informella utbildningar för att de ska få 
en känsla för systemet under tiden det utvecklas. Denna informella utbildning 
torde kunna ske med hjälp av key users som båda organisationerna använde sig 
av och som vi tycker var ett mycket bra sätt att förmedla kunskapen till slut-
användarna av systemet. Problemet anser vi låg i att dessa key users 
introducerades för sent in i projektet och hann inte själva skaffa den kunskap 
som skulle behövas. 
 
Ett problem som uppkom med den tidspress som utbildningsansvariga hos de 
båda företagen kämpade med, var hur utbildningen skulle förmedlas. Idealt bör 
utbildningen hållas av en verksamhetsperson på grund av dennes organisatoriska 
kunskaper. Kunskaper om kultur och sociala normer som Abrahamsson & 
Andersen (2000) menar är organisatoriska kunskaper som finns på individnivå, 
anser vi är omöjliga att förmedla från ett externt perspektiv. Hos både Posten 
och Mölnlycke blev konsulter och systemexperter tvungna att i olika 
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utsträckning hjälpa till vid utbildningsförfarandet. Detta förfarande blev 
nödvändigt eftersom tillräcklig systemkunskap i vissa fall inte hade uppnåtts hos 
verksamhetspersonal. Vi ser åter igen svårigheter med planering av utbildningen 
som en möjlig orsak till verksamhetspersonernas ouppnådda kunskap. 
 
Riktad utbildning 
En riktad form av utbildning, alltså differentierad avseende vilken roll 
medarbetarna hade i systemet, tillämpades i båda organisationerna. Vi tycker att 
denna differentiering är en viktig del av utbildningen för att undvika att onödig 
tid på fel sorts utbildning ges. Däremot menar vi att en differentiering av 
utbildningsbredd, i form av exempelvis översiktsutbildning som Brandt et al. 
(1998) talar om, saknas hos både Posten och Mölnlycke. Vårt kritiska 
ställningstagande hänger tätt samman med föregående stycke där vi menar att 
informella utbildningar mycket väl skulle kunna bestå av kontinuerliga 
översiktsutbildningar för att hålla personalen uppdaterad om förändringarna. 
 
Den eftersatta certifiering som Posten tillämpade i ett senare utbildningsskede 
tycker vi liksom dem själva borde ha varit med tidigare. Certifiering tycker vi är 
en slags förmedlad organisatorisk kunskap som kan liknas vid det redskap som 
Abrahamsson & Andersen (2000) beskriver vilket är ett medel till en mer 
effektiv och framgångsrik organisation. Hos Mölnlycke har ingen form av 
certifiering använts och respondenterna anser inte någon form av certifiering 
inte heller har varit nödvändig. Vi menar att en certifiering ger både företaget 
och den anställde en bra bild över vad som förväntas kunnas vilket vi i sin tur 
anser kan ge en slags säkerhet hos den anställde eftersom denne då som Posten 
beskrev det, får ett kvitto på vilken kunskapsnivå som måste uppnås. Vidare kan 
företaget anpassa utbildningen till en nivå som är rimlig i förhållande till de 
kunskaper som de anställda besitter, ett tillvägagångssätt som vi gärna hade sett 
även i Mölnlyckes fall. 
 
Testningsförfarande 
Posten och Mölnlycke hade lite olika syn på hur testning skulle utföras. De var 
dock eniga om att testning tar väldigt lång tid och ofta mer än vad som 
beräknats. Mölnlycke ser testning som iterativ process och skiljer inte på olika 
sorters tester mer än i två steg. Båda steg är en form av integrationstester, med 
och utan gränssnitt. Posten har mer specifikt delat upp testerna i olika testfaser. 
Eftersom både Posten och Mölnlycke präglades av konsulternas projektmodell 
ASAP, torde testningen av systemet ändå utförts på relativt lika sätt. Vi menar att 
testningen hos Mölnlycke i större utsträckning utfördes av konsulter medan 
Posten blev mer initierade i testningsarbetet. 
 
Konverteringen av master data som Bancroft et al. (1998) ser som en viktig del 
av testförfarandet har varit ett av två moment som Posten beskrivit varit mycket 
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svårare och som har tagit mycket längre tid än beräknat. Svårigheterna har upp-
stått på grund av den manuella inmatning och det omarbetande av data som 
måste göras för att få rätt format i det nya systemet. Det andra momentet, 
problem med skrivarna som Posten beskriver var ett jätteproblem vid go live, 
var inget som Mölnlycke verkade ha lidit av. Skrivarproblemen förstår vi har 
inneburit stora problem för Posten, något som exempelvis en person eller en 
grupp med särskilt ansvar över skrivarna skulle kunna förhindrat. 
 
Skillnader fanns även i den tidiga testningen av program som hos Posten skedde 
i form av kontinuerliga systemtester och utförliga integrationstester i 
utvecklingsmiljön. Mölnlycke färdigställde ett program och utförde som ovan 
nämnt tester direkt efteråt först utan och sen med gränssnitt. Både Mölnlycke 
och Posten har enligt vår mening varit noggranna och väntat med att sätta 
systemet i bruk, helt i linje med den teori som Bancroft et al. (1998) förespråkar. 
 
Supportbehov 
Både Posten och Mölnlycke fick tillhandahålla support efter go live men i 
Postens fall räckte det inte med de avsatta fyra veckors support för att 
användarna skulle klara av att använda systemet på ett önskvärt sätt. Vi menar 
att denna oväntade grad av supportbehov beror på att användarna inte fått testa 
systemet på ett tidigt stadium. För att lära sig ett nytt system anser vi det är 
essentiellt att just fritt få testa och skapa sig en känsla av systemet. Testningen i 
detta fall är väldigt viktigt för att lära sig hur det nya systemet fungerar i 
förhållande till något tidigare använt system och kan åter igen kopplas till det 
informella lärande som vi tidigare beskrev vikten av. 
 
Det verkar som att avveckling av support i Mölnlyckes fall har fungerat bättre 
än i Postens fall. Vi anser dock att användarna hos Mölnlycke har haft mindre 
att säga till om och i större utsträckning fått acceptera det nya arbetssättet då det 
från ett ledningsperspektiv redan från början ganska strikt och utan diskussion 
stått klart att förändringarna skulle genomgöras.  
Efter utrullningen tillhandahölls enligt Roderick två veckors intensiv support för 
slutanvändarna. En månad efter utrullningen fanns under en veckas tid system-
specialister tillgängliga till användarnas förfogande. 
 
Slutligen tycker vi oss skönja ett mer strukturerat sätt att testa systemet hos 
Posten jämför med Mölnlycke. Detta kan naturligtvis bero på att respondenterna 
hos Mölnlycke inte har haft ingående kunskaper över hur testningen av systemet 
gått till. Vi anser dock att det har funnits en förskjutning av ansvaret från 
organisationen till konsulterna i detta stadium. Vi tycker oss även finna ett miss-
nöje från vissa respondenter hos Mölnlycke beträffande konsulternas över-
representation och styrande i projektet vilket ytterligare stärker vårt resonemang 
ovan. 
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Kapitel 6  
Slutsatser 

 
 
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat i form av slutsatser. Dessa slutsatser 
har växt fram under vår komparativa analys i kapitel fem och relaterar till våra 
inledande forskningsfrågor. Slutsatserna presenteras i tre delar där varje del 
inleds med vad vi ämnar besvara med respektive del. 

 
Del I 
Vår första av de inledande forskningsfrågorna med anknytning till 
karaktärisering lyder som följer: 
 

 Vad karaktäriserar en implementering av SAP R/3? 
 
För att en slutsats i vår uppsats ska betraktas som karaktäriserande måste 
likheter finnas hos båda de studerade fallen. Likheter som här åsyftas är 
liknande handlingar som återfinns i båda fallen. Vi har valt att gruppera 
slutsatserna utifrån fyra perspektiv baserade på analyskapitlet. Slutsatserna kan 
spåras till avsnitt i vår analys och framgår av fotnoterna efter varje slutsats. 
Nedan presenteras slutsatserna. 
 
Strategiskt perspektiv: 

 
 Om mål som sätts upp har en ekonomisk budget som överskrids och en 

tidsplan som inte uppnås, anser vi att projektet ur dessa aspekter kan ses 
som ett misslyckande även om funktionaliteten och resultatet med 
projektet i övrigt ses som lyckat. Denna försiktighet menar vi beror på 
rädslan för att inte få acceptens för den resurstilldelning i form av tid och 
pengar som en ERP-implementering innebär.12 

                                           
 
 
 
12 Avsnitt 5.1: Tidsplan, 2:a stycket 
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 Vi anser att de tvärfunktionella grupper, som existerat i båda 

organisationerna under implementeringen, utgjort en grund för att skapa 
ett processorienterat perspektiv. Vidare menar vi att gruppernas 
medverkan varit nödvändig för koordinering av de olika funktionerna 
inom organisationen. Utan deras delaktighet menar vi att detta arbete 
skulle ha blivit en svår och oöverskådlig uppgift.13 

 
 Vi anser att det i båda organisationernas fall varit ett bristande stöd från 

ledningen. Vidare menar vi att den omfattande förändring, som en ERP-
implementering innebär, måste styras från en hög nivå i hierarkin då den 
omfattar hela organisationen.14 

 
Innovationsmässigt perspektiv: 
 

 De resurser som lades på att motverka motståndet till förändring i båda 
företagen, genom att få medarbetarna att ta till sig nya värderingar och 
normer, anser vi har varit otillräckliga. Neutralisering och motverkning av 
motståndet förekom i alltför låg utsträckning.15 

 
 Vi anser att båda företagen i stor utsträckning inte lyckats motivera 

implementeringsmotiven på ett bra sätt hos sina medarbetare. Vi menar att 
det är svårt att få medarbetare hängivna och engagerade inför en 
förändring som de inte förstår eller samtycker till. Vidare menar vi att en 
effektivisering av verksamheten, i många medarbetares öron, låter som 
nedskärning av personalstyrka.16 

 
Kommunikativt perspektiv: 
 

 Vi anser att det vanligt förekommande kommunikationsproblem, i 
samband med för stora gruppsammansättningar till stor del har motverkats 
genom att projektplaceringen hos de båda företagen varit på samma 
geografiska plats. Vi menar att denna placering har varit en särskilt 
viktiga aspekt vid ERP-implementeringen.17 

 

                                           
 
 
 
13 Avsnitt 5.2: Tvärfunktionella grupper, 1:a stycket 
14 Avsnitt 5.3: Stöd från ledningen, 2:a stycket 
15 Avsnitt 5.3: Förändringsmotstånd, 1:a stycket 
16 Avsnitt 5.3: Delaktighet och medvetenhet, 2:a och 3:e  stycket 
17 Avsnitt 5.1: Kommunikation, 1:a stycket 
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Samarbetsperspektiv 
 

 Vi anser att överlåtandet av ansvar till konsulterna i båda företagen 
resulterat i resursslöseri men även att det kunskapsutbyte som borde ha 
skett mellan konsulterna och medarbetarna blev lidande. En gemensam 
kunskapsgrund hade behövt skapas.18 

 
 Långa utbildningsuppehåll för användarna, anser vi har resulterat i att de 

som fick utbildning först, i många fall glömt bort mycket av vad de lärt 
sig.19 

 
 Kunskaper om kultur och sociala normer som finns på individnivå, anser 

vi är omöjliga att förmedla från extern personal.20 
 

 En kombination av formell och informell utbildning anser vi är viktig. 
Vidare tycker vi det är högst väsentligt att involvera användarna på ett 
tidigt stadium i projektet avseende utbildning av informellt slag.21 

 
 Vi menar att den oväntade grad av supportbehov som uppkom i båda 

fallen beror på att användarna inte fått testa systemet på ett tidigt stadium. 
För att lära sig ett nytt system anser vi det är nödvändigt att just fritt få 
testa och skapa sig en känsla av systemet.22 

 

                                           
 
 
 
18 Avsnitt 5.3: Samarbetet med konsulterna, 1:a stycket 
19 Avsnitt 5.4: Formellt och informellt lärande, 2:a stycket 
20 Avsnitt 5.4: Formellt och informellt lärande, 3:e stycket 
21 Avsnitt 5.4: Supportbehov, 1:a stycket 
22 Avsnitt 5.4: Supportbehov, 2:a stycket 
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Del II 
Vår andra av de inledande forskningsfrågorna med anknytning till 
implementeringsbegreppets innefattning lyder som följer: 
 

 Vad innefattas i implementeringsbegreppet? 
 
En kort slutsats på ovanstående forskningsfråga kan inte ges, utan besvaras 
fortlöpande under uppsatsen där tillvägagångssätt och implementeringsaspekter 
utförligt beskrivs och förklaras.  
 
Med vårt huvudsyfte i åtanke ”Att genom en fallstudie av två stora organisationers SAP 
R/3 implementeringar, utveckla kunskap om hur en implementering av ERP-systemet SAP R/3 
kan gå till och visa på vilka aspekter(områden) som är särskilt viktiga vid en implementering 
av detta slag och varför” belyser vi aspekter(områden) som vi funnit särskilt viktiga 
vid implementeringen av SAP R/3 hos de båda organisationerna. 
 
Dessa aspekter har delvis redan redovisats i två av de ovanstående 
karaktäriserande slutsatserna; den slutsats som handlar om kommunikations-
problemet i samband med för stora gruppsammansättningar och den slutsats som 
handlar om överlåtande av ansvar till konsulterna. 
 
Förutom de två slutsatserna ovan, har vi kommit fram till ytterligare två 
slutsatser som behandlar särskilt viktiga aspekter som vi funnit. Dessa 
presenteras nedan: 
 

 Då eftersatta processförbättringar gjorts hos Mölnlycke anser vi att de i 
första skedet av processkapandet misslyckats. Hade man valt att följa 
business process re-engineering (BPR) torde man kunnat undvika att 
affärsprocesserna inte överensstämde med verksamheten.23 

 
 Vi anser att BPR inte har präglat processförändringen hos Posten. Detta på 

grund av organisationen inte var beredd att göra den omfattande om-
strukturering av organisationen som ett totalt processorienterat perspektiv 
av verksamheten skulle ha inneburit. Istället verkar det som att Posten 
omedvetet följt ett arbetssätt som TQM förespråkar i omarbetning av 
processer.24 

 
 
                                           
 
 
 
23 Avsnitt 5.2: Bearbetning av processer, 2:a stycket 
24 Avsnitt 5.2: Bearbetning av processer, 3:e stycket 
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Del III 
Slutligen presenterar vi nedan vår sista del av våra slutsatser som ytterligare 
förtydligar vårt resultat och framhäver områden ur analysen som varit till gagn 
för vårt syfte med studien. Vi lyfter fram fynd som härstammar från analys-
kapitlet varvid vi funnit särskilt intressanta resultat. 
 

 Att informationsspridningen uppfattades som bättre hos Mölnlycke anser 
vi, förutom informationskanalernas bredd, även beror på att Mölnlycke 
sedan länge vetat om att ett eventuellt systembyte, i samband med 
avknoppningen från SCA, kunde bli aktuellt.25 

 
 Bristen på kunskap om organisationen inom projektgrupperna, som ett 

resultat av den underrepresentationen av verksamhetspersonal med full 
avsatt tid hos Mölnlycke, var ett av de största misstagen som begicks 
under implementeringen hos Mölnlycke. I Postens fall var det inte 
representationen av verksamhetspersonal i projektgrupperna som utgjorde 
största problemet utan motsättningarna mellan medarbetarna och 
konsulterna som präglade arbetet.26 

 
 Den förbättring av kompetensöverföring som systemet hos Posten med-

fört, menar vi har inneburit att den mjuka information i form av attityd, 
värderingar och personspecifika egenskaper som tidigare funnits lagrade 
hos medarbetarna blir svårare att definiera och klassificera.27 

 
 Att man hos Posten drev ERP-implementeringen som ett verksamhets 

projekt men att det uppfattades som ett IT-projekt av medarbetarna menar 
vi verifierar att förändringen i organisationen, det vill säga anpassningen 
till systemet, inte var tillräcklig.28 

 
 Avsaknad av översiktsutbildningar anser vi ha gjort att användarna inte 

såg sin del i helheten och de olika delarna av systemets samverkan.29 
 

 Vi anser att en kunskapscertifiering ger både företaget och den anställde 
en bra bild över vad som förväntas kunnas vilket vi i sin tur anser kan ge 
en slags trygghet hos den anställde.30 

                                           
 
 
 
25 Avsnitt 5.1: Informationsspridning, 2:a stycket 
26 Avsnitt 5.1: Projektledares roll, 1:a stycket 
27 Avsnitt 5.2: Informationshantering 1:a stycket 
28 Avsnitt 5.3: Delaktighet och medvetenhet 1:a stycket 
29 Avsnitt 5.4: Riktad utbildning 1:a stycket 
30 Avsnitt 5.4: Riktad utbildning 2:a stycket 
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Kapitel 7  
Avslutande reflektion  

och framtidsdiskussion 
 
 
Detta kapitel innehåller reflektion som har sin utgångspunkt i de slut-
satser som studien resulterat i. Vi ger förslag till vidare forskning och 
uttrycker det vi känner att vi bidragit med ur ett vetenskapligt 
perspektiv. Vidare uttrycker vi vilka praktiska teoretiska konsekvenser 
vårt resultat kan komma att få. 

 
Slutsatsreflektion 
Arbetet med denna uppsats har utvidgat vår och förhoppningsvis läsarens 
förståelse för den problematik som implementeringen av ett ERP-system allt som 
oftast medför. Vi har även under arbetets gång insett komplexiteten av en ERP-
implementering. Mycket mindre del av förändringsarbetet är av teknisk karaktär 
än vi tidigare anat. Benämningen ERP-implementering som ett systeminförande 
borde noga beaktas. För visso handlar ERP-implementering om att införa ett 
system rent tekniskt men detta faller i skuggan av den organisationsanpassning 
som blir nödvändig. 
 
De slutsatser vi presenterade i föregående kapitel handlade i stor utsträckning 
om vad en ERP-implementering innebär, vilka egenskaper och fenomen som kan 
knytas till dess innebörd. Vi anser oss, genom den forskning vi bedrivit, lyckats 
att få en bra uppfattning vad ERP-implementering innebär. Trots att vi studerat 
implementering av ett specifikt ERP-system, SAP R/3, anser vi att det vi funnit 
karaktäriserar en implementering, kan lyftas ur sitt sammanhang och appliceras 
på liknande fall. Organisationerna vi undersökte var väldigt olika varandra med 
helt skilda verksamheter. Trots dessa skillnader fann vi att mycket av det som 
karaktäriserade arbetet hos den ena organisationen även återfanns i den andra. 
 
Skapandet och användandet av oktanten har gett oss en bra struktur genom hela 
arbetet. Genom att vi tidigt definierade de olika sektorerna och deras teoretiska 
innebörd, kunde vi använda oss av denna oktant som en mall i empiri-, analys- 
och även till viss del i slutsatskapitlet. Vi menar att detta strukturerade arbetssätt 
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har gjort att vi fått en transparens i vår forskning, genom. Denna transparens har 
underlättat vårt eget arbete en hel del men torde också underlättat för läsare av 
denna rapport att tydligt kunna se hur de olika delarna hör ihop. 
 
Intervjuer 
Vi tycker det var väldigt intressant att intervjua respondenter som i olika grad 
varit delaktiga under implementering av SAP R/3. Alla var väldigt glada att delge 
oss information och vi upplevde det som att intervjuerna inte endast var en tjänst 
från organisationernas sida utan att de faktiskt var intresserade och engagerade i 
vårt arbete. Under intervjuerna på Posten hade vi två timmar per intervju till vårt 
förfogande medan vi hos Mölnlycke endast hade en timme. Vi fann att den 
information vi erhöll var erforderlig men hade gärna tagit del av dokumentation 
som rört implementeringarna för att ytterligare få inblick i de båda 
implementeringarna. För att få en till dimension till undersökningen och en mer 
nyanserad bild av ERP-implementeringen hos de olika organisationerna skulle 
intervjuer med användare ha varit önskvärt. Användarna utgör större delen av 
organisationernas population. I och med att många av de frågor vi ställde under 
intervjuerna berörde just användarna i olika aspekter skulle information från 
dem ha utgjort ett bra komplement till det data vi erhöll. 
 
Vår studie av ERP-implementering har gjorts genom fallstudier av två olika 
organisationer. Det faktum att intervjuerna utfördes relativt lång tid kan ha på-
verkat de svar våra respondenter gav oss. Man skulle kunna tänka sig att de nu 
när det gått några år kan bedöma implementeringen mer objektivt. Dock finns 
även en risk att de glömt mycket av det som vid tidpunkten var mycket 
problematiskt och tonat ner dess betydelse. Minnen tenderar ju att blekna ju 
längre tiden går. Vi kan alltså inte riktigt bedöma hur tiden mellan att ERP-
implementeringen skedde och vi utförde intervjuerna har påverkat våra 
respondenters svar. Vi känner emellertid att det är viktigt att komma ihåg att 
tiden kan ha påverkat svaren även om vi inte vet på vilket sätt.   
 
Som vi nämnt tidigare skulle intern projektdokumentation från företagen 
ytterligare ha kunnat givit tyngd till vår forskning. Nyttjandet av två källor 
skulle bättre kunna säkerställa korrektheten av våra data.  
 
Kunskapsbidrag 
Ur ett retroperspektiv upplever vi en viss förundran över att skillnaderna, 
avseende uppkomna problem under implementeringen, inte var större företagen 
sinsemellan. Likheterna av komplikationer som uppkom kan tyda på att de 
problem som vi, genom våra slutsatser uttryckt vara särskilt viktiga, kanske inte 
är bundna till en specifik verksamhet. Istället skulle dessa likheter kunna lyftas 
till en nivå där vi kan tala om att vissa aspekter, vid implementering av ERP-
system hos organisationer, generellt kan förekomma. Att likartade problem 
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uppstått vid implementeringarna av samma ERP-system torde vara en trivialitet. 
Vad som är särkskilt intressant är att de båda organisationerna är så pass olika 
och att det därför borde bli olika problem som uppstår. De likartade problem 
som uppstått trots olikhet i organisation och samtidigt likhet i ERP-system tror vi 
kan vara en indikation på att det spelar mindre roll vilket ERP-system som införs. 
Kanske är det så att samma resultat skulle ha fåtts även om implementeringar av 
olika ERP-system hade studerats i två liknande situationer. 
 
Många av de komplikationer och problem som uppstår vid implementering av 
ERP-system handlar egentligen inte om implementeringen i sig. Istället skulle 
dessa komplikationer och problem kunna härledas till allmängiltiga beteende 
hos människor och hur människor exempelvis bemöter förändringar. Vi anser att 
det förändringsmotstånd som präglade båda de ERP-projekten inte har med typen 
av förändring att göra. Dock vill vi framhålla att detta motstånd kan vara större 
än väntat då en ERP-implementeringen är så omfattade. En stor förändring inne-
bär större omstrukturering och likaså större osäkerhet menar vi. Studier om hur 
människor mot reagerar förändring faller dock utanför vår egen utbildnings ram 
om informationssystem men är ändå ett intressant område som uppenbarligen 
har många kopplingar till vårt forskningsområde. 
 
Vi anser oss kunnat påvisa att konsulternas roll under en ERP-implementering är 
högst central. Rollen är central i den betydelsen att konsulternas agerande och 
arbetssätt måste sammansmälta med de övriga aktörerna i organisationen. 
Vidare menar vi att det inte får råda ett förhållande där konsulterna i form av att 
besitta expertkunskap och en alternativ arbetskultur utser sig själva som ledare 
och följer sitt eget arbetssätt. För att kunna få ett väl fungerade arbete krävs 
förtroende och tillit som kan ligga som grund i skapandet av ett demokratiskt 
samarbete. De motsättningarna som är en produkt av bristen på integration 
mellan konsulterna och aktörerna inom organisationen anser vi tar mycket 
resurser i anspråk. Om dessa motsättningar skulle kunna minskas och ett tätare 
samarbete mellan konsulter och aktörer inom organisationen skapades, skulle ett 
mer intensivt och fruktbart informationsutbyte ske under ERP-implementeringen. 
Vi anser att just bristen på information och kunskap kan vara en stor del i att 
många ERP-projekt misslyckas i att hålla sig inom givna resursramar. Med till-
räcklig information och kunskap under ERP-implementeringen skulle många av 
de revideringsåtgärder som ofta följer en ERP-implementering kunna minskas 
drastiskt. 
 
Oktanten som utgör vår teoretiska referensram och även kan skönjas i empiri-, 
analys- och till viss del slutsatskapitlet. Har som vi tidigare nämnt, växt fram där 
de olika sektorernas område från början inte var givna. När vi ser på resultatet 
anser vi att de delområden som utgör sektorerna i oktanten väl representerar de 
områden som är mest centrala i implementeringen av SAR R/3. Vidare anser vi 
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att denna modell skulle kunna förfinas och utvecklas ytterligare för att sedan 
kunna utgöra ett slags ramverk för implementering av SAP R/3. Genom 
användandet en sådan modell under implementeringen av SAP R/3 menar vi att 
många av de områden som negligeras eller får allt för snålt med resurser 
tilldelade bättre skulle behandlas. 
 
 
Vidare forskning 
Med ovanstående reflektion över betydelsen av vilket ERP-system som 
implementerats, tycker vi att det skulle vara intressant att göra en komparativ 
studie där ERP-system från olika leverantörer har implementerats. En forsknings-
fråga skulle i så fall kunna vara; Stöter en organisation på samma problem 
oberoende av vilket ERP-system som väljs? Organisationerna vi studerade kan 
naturligtvis ha stött på samman problem på grund av att de implementerade SAP 
R/3 och en utredning kring detta vore därför intressant. Ur en sådan forskning 
skulle man kunna få reda på om implementering av olika leverantörers system 
genererar olika typer av komplikationer. 
 
Vår forskning har präglats av att ge en bred kunskap inom huvudämnet i 
uppsatsen. En fördjupad kunskap inom de aspekter, som vi genom denna 
uppsats framhävt som särskilt viktiga vid ett implementeringsförfarande, skulle 
kunna vara en utgångspunkt för vidare forskning inom ämnet. På så sätt skulle 
en ökad kvalitet av kunskapsbidraget ges i form av ytterligare teoretisk och 
empirisk grundning. Exempel på sådan fördjupad kunskapsforskning skulle 
kunna vara tillämpningen av processförändringsmetoder i samband med 
implementering av ERP-system. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Fri tolkning av implementeringen av sap r/3 på ledarnivå 
Kan du översiktligt i kronologisk ordning berätta hur implementeringen av sap 
r/3 gick till? (Ordet är fritt) 
 
Personliggörande 
Vad har du gått för utbildningar? 
 
Vilken är din nuvarande befattning? 
 
Vilka befattningar har du haft innan? 
 
Vilka sap/r3 införanden har du varit delaktig i innan? 
 
Har du varit delaktig i införanden av andra affärssystem? 
 
Vilken position (i projektet) hade du vid införandet av sap r/3? 
 
Vilka positioner har du haft i tidigare projekt som berör införande av 
affärssystem? 
 
Motiv till implementering, val av affärssystem  
Fanns det olika motiv till implementeringen av det nya affärssystemet? 
 
Vilka var motiven att implementera ett nytt affärssystem? 
 
Vilka egenskaper (features) i var eftersträvansvärda för er verksamhet? 
Finns dessa endast att finna i sap r/3 eller fanns några alternativa lösningar? 
 
Vart det någon del av verksamheten (nåogot department) som i större 
utsträckning förespråkade byte av affärssystem? Lyfte fram ett 
förändringsbehov? 
 
Lyfte konsulterna fram andra motiv än era egna för ett införande av ett erp-
system? (Alltså, kom ni med idén att införa ett system eller föreslog konsulterna 
detta?) 
 
Vilken del av verksamheten har haft störst vinning av införandet av sap r/3? 
 
Varför valde nu just sap r/3 som affärssystem? 
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Såg ni, innan implementeringen, några fördelar som implementeringen av sap 
r/3 kunde medföra? 
 
Har införandet genererat implicita positiva fördelar? Vilka? 
 
Såg ni, innan implementeringen, några farhågor med implementeringen av sap 
r/3? 
 
Besannades några av dessa farhågor? 
 
 
Projekt 
Använde ni er av någon typ av implementeringsverktyg vid införandet av sap 
r/3? (ASAP)? 
 
Följde ni någon projektmodell under implementeringen? 
 
Hur tillsattes positionerna i de olika projekten? 
 
Vem var projektledare? 
Fanns det flera? 
Hur var karaktären hos projektledaren? (Exempelvis samordnande (koordinator 
av resurser och information) eller beslutande?) 
 
Vilken grad av differentiering fanns i projektgrupperna? 
 
Alltså vilka människor bestod projektgruppen utav? 
Inhyrda konsulter? 
 
Hur fungerade samarbetet med dessa? 
I vilken grad  
 
Fanns alla som påverkades av systeminförandet representerade i 
projektgruppen? 
 
Hur stora var projektgrupperna? 
 
Existerade tvärfunktionella projektgrupper? Hur var dessa komponerade? 
  
Hur ofta hölls sammankomster i projektgrupperna? 
 
Hur fungerade kommunikationen projektgruppen/projektgrupperna sinsemellan?
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Hur hanterades konflikter som uppstod i grupperna? 
 
Avsattes projektmedlemmarna full tid till projektet för att kunna engagera sig 
fullständigt eller hade man andra uppgifter parallellt under tiden. 
 
Var projektmedlemmarna i lokaliserade på samma plats under implementeringen 
för att gynna samarbetet? 
 
Upprättades deadlines och milstolpar inför projektet? 
 
Hur väl följdes dessa deadlines och milstolpar och hur följdes de upp? 
 
Hur skedde kommunikationen till alla berörda parter om hur projektet 
framskred? 
 
Hur var användarnas reaktioner på förändringen som systemimplementeringen 
innebar? 
 
BPR Business Process Rengeneering 
Vad trodde ni initialt att implementeringen skulle medföra? 
 
Verksamhetsanpassning? 
Systemanpassning? 
 
Var era affärsprocesser definierade och dokumenterade innan införandet av sap 
r/3? 
 
Inventerade ni era affärsprocesser? 
 
När inventerade ni era affärsprocesser  
Skiljde sig sap r/3:s affärsprocesser med era? 
 
Fanns det ett förändringsbehov av affärsprocesserna? 
 
Hur gick förändringen till?  
Användes någon metod? 
Vad förändrades? 
 
Med resultatet i åtanke, upplevde ni att verksamheten behövde anpassas efter 
systemet eller vice versa? 
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Systemanpassning 
Fanns det ett behov av att anpassa sap r/3? 
 
I sådana fall vilka då? 
Vem förespråkade anpassningen? 
Varför anpassades sap r/3? 
 
Vilken sorts anpassning av sap r/3 gjordes? 
 
Modifiering? 
Inställningar? 
Ändring av källkod? 
 
Vem höll i trådarna avseende anpassningen av sap r/3? 
 
Utbildning 
Fanns en detaljplanering för hur utbildningen av medarbetarna skulle gå till? 
 
När under implementeringen initierades utbildningen? 
 
Vilket var tidsperspektivet på utbildningen? Fanns ett start och slutdatum? 
Vilka var ansvariga, det vill säga höll, i utbildningen? Ni eller konsulterna? 
 
Vilken kompetens besatt utbildarna? Tekniska experter (konsulter), 
områdesspecifika experter (interna experter) eller pedagoger? 
 
Omfattades alla medarbetarna av utbildningen eller utbildades så kallades key-
users? 
 
Differentierades utbildning med avseende på medarbetarnas arbetsuppgifter och 
rutiner? 
 
Hur tillsattes resurser till utbildning? Fastställdes behovskraven eller tillsattes ett 
fast antal timmar för utbildningen? 
 
Skede någon typ av uppföljning, typ examinering av medarbetarna, för att 
kontrollera kunskapen? 
 
I vilket miljö och typ av forum ägde utbildningen rum? I föreläsningsform, work 
shops, fortlöpande praktik, etc.? 
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Testning 
Utfördes testning av systemet innan det togs i bruk? 
 
Vem ansvarade för testningen? 
 
Hur gick testningen till? (Användes exempelvis superanvändare?) 
 
När utfördes testerna? 
 
Följdes någon form av testmall? 
 
Vad anser ni nyttan med testningen var? 
 
Felsökning 
 
Utfördes felsökning av systemet innan det togs i bruk? 
 
Hur gick felsökningen till? 
 
När utfördes felsökningen? 
 
Följdes någon form av felsökningsmall eller var det en mera ostrukturerad 
felsökning? 
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