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Sammanfattning 

Idag byter många företag ut sina gamla informationssystem mot nya, standardiserade affärssystem. 

Detta görs för att man ser stora framgångs- och konkurrensfaktorer i att ha ett standardiserat system, 

att anpassa ett affärssystem mot verksamheten blir dessutom väldigt kostsamt. På Saab Aerosystems 

införde man under 2006 just ett standardiserat affärssystem, IFS Applications 2004, där man 

tidigare hade använt sig utav 59 olika system. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar man såg på Saab 

Aerosystems i och med införandet av det nya affärssystemet. Det utfördes en fallstudie där det 

samlades in empiri från ett antal kvalitativa intervjuer för att kunna jämföras mot den teoretiska 

referensram och på så sett kunna besvara frågeställningarna; vilka möjligheter uppstod i samband 

med införandet av det nya affärssystemet? Hur tog dessa tillvara på? Vilka utmaningar uppstod i 

samband med införandet av det nya affärssystemet? Hur hanterades dessa? Många av utmaningarna 

respektive möjligheterna kan ses som nära relaterade, i denna studie presenterar vi hur olika aktörer 

inom verksamheten upplevt dessa, samt hur de relaterar till existerande teori på området.  

 

Resultat visar att följande kategorier: förändring, anpassning av och gentemot affärssystemet, 

strategi, utbildning och hjälpresurser utgjorde stora utmaningar. Integration och 

informationshanteringen, processutveckling, digitalisering, kunskapsutveckling samt förändring 

upplevdes som stora möjligheter i och med införandet.  

 



 
 

 



 
 

Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven vid systemvetenskapliga programmet på Linköpings universitet 

(LiU), som ett resultat av studier vid detta program. Trots att studien drog ut på tiden längre än vad 

vi väntat oss anser vi denna vara en givande och lärorik erfarenhet.  

 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Ulf Melin för sitt bidrag till uppsatsen i form av 

vägledning, kritisk granskning av uppsatsen samt värdefull återmatning.  Vi vill även tacka våra 

opponenter, som bidragit med konstruktiv kritik på uppsatsen under förslutseminarium såväl som 

slutseminarium. Ett stort tack riktas till vår kontaktperson på Saab, Kenneth Löwgren, som under 

studiens början bidrog med intressanta uppslag för uppsatsen. Sist, men inte minst, vill vi tacka de 

respondenter från Saab Aerosystems som ställt upp på intervju i samband med den empiriska 

studien, utan vilka denna studie inte vore möjlig.  

 

Kristopher Brännström och Erik Hörnberg 

Linköping, 2010-03-18 
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1. Inledning 

Under detta kapitel tar vi upp bakgrunden till den genomförda studien, dess syfte, samt våra 

frågeställningar. Det kommer även att tas upp om vilka avgränsningar som har gjorts och vilken 

den tänkta målgruppen för rapporten är. 

1.1 Bakgrund 

Inom de flesta större företag används idag någon typ av affärssystem, även känt som ERP-system 

(Enterprise Resource Planning) eller på senare tid Enterprise Systems, något som för många företag 

kan innebära en stor framgångs- och konkurrensfaktor1.  Bland annat kan ett sådant system öka 

kommunikationsmöjligheterna mellan organisationens olika avdelningar, eftersom 

informationsflödet underlättas. Även kontakten med såväl leverantörer och kunder underlättas av 

införandet av ett affärssystem, genom att kommunikationskanalerna kan förenas. 2 Genom att 

integrera alla delar av organisationen kan till exempel produktionstider kortas ner, dessutom kan 

administrativa arbetsuppgifter, som ofta är både tidskrävande och kostnadsineffektiva, delvis 

automatiseras.3  

 

Det går visserligen att anpassa ett affärssystem till organisationen, så kallade specialanpassade 

system som är skräddarsydda för organisationen. Detta blir dock ofta dyrt och försvårar 

uppgradering av moduler då dessa specialanpassats för det specifika företaget. 4 

 

Ett flertal leverantörer erbjuder idag standardiserade affärssystem som ger företag och 

organisationer möjlighet att använda branschanpassade funktioner och moduler. Väljer en 

organisation ett standardiserat system är uppgraderingar av systemet mer lättimplementerade. 5 För 

att dra nytta av de möjligheter som ett standardiserat affärssystem kan innebära krävs det att 

organisationen, och dess processer, anpassas efter hur systemet är uppbyggt. 6 

 

Med en process menar vi en kedja aktiviteter inom ett företag, som i ett återkommande flöde skapar 

värde för såväl interna som externa kunder, det vill säga kunder inom och utom den egna 

organisationen.7 Dessa begrepp behandlas ytterligare under vår teoretiska referensram i kapitel 3.     

                                                 
1
 Davenport, T.H, 2000 

2
 Jacobsen & Thorsvik, 2002 

3
 Rentzhog, O. 1998 

4
 Computer Sweden, 2005  

5
 Ibid. 

6
 Davenport, T.H. 2000 

7
 Rentzhog, O. 1998 
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Vi kommer att se på vilka möjligheter och utmaningar som uppstått för Saab Aerosystems i 

samband med införandet av det nya affärssystemet IFS Applications, som implementerades för 

drygt tre års sedan vid affärsenheten.  

1.2 Problemformulering 

Vid införandet av ett nytt standardiserat affärssystem är det viktigt att anpassningsbehovet av de 

egna processerna ses över. Ett problem som kan uppstå är att de egna processerna inte går att utföra 

på samma sätt med de nya verktygen. Antingen måste organisationen tänka om helt, det vill säga 

börja om från grunden, eller försöka anpassa den nuvarande processen. Detta berör alla företag som 

investerar i ett nytt standardiserat affärssystem.8 

 

Anpassas inte organisationens processer till det nya systemet dras först och främst inte nytta av det 

potentiellt kostsamma affärssystemet och de potentiellt sätt väl utformade och kvalitetssäkrade 

processerna som finns ”inbyggda” i detsamma. Det kan även leda till att arbetet faktiskt blir sämre 

eller mindre effektivt eftersom organisationen försöker använda systemet med de nuvarande 

processerna, alternativt att systemet inte används alls då det inte passar det aktuella arbetssättet. Det 

är även viktigt att ha god kunskap om hur den nuvarande processen ser ut innan försök till 

förändring påbörjas.9 

 

Detta är enligt oss intressant eftersom det berör alla företag som väljer ett nytt standardiserat 

affärssystem. Vi vill därför se på hur företaget hanterat de utmaningar samt tagit till vara på 

möjligheterna som uppstår i samband med införandet av ett standardiserat affärssystem.  Vi har 

därför valt att studera detta inom olika avdelningar på Saab Aerosystems; främst produktion, 

distribution samt förvaltning och se på hur dessa påverkades av och upplevde införandet, nu cirka 

tre år efter implementationen det nya systemet. En vidare beskrivning av Saab AB och Saab 

Aerosystems verksamhet presenteras i empirin under kapitel 4.1.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med vår studie är att studera vilka individuella såväl som organisatoriska möjligheter och 

utmaningar som uppstått, samt hur dessa hanterats i och med införandet av ett standardiserat 

affärssystem. Målet med uppsatsen är även att vi vill fördjupa vår egen kunskap inom ämnet 

affärssystem, samt få en förståelse för vilka förändringar och effekter införandet av ett sådant kan 

                                                 
8
 Davenport, T.H. 2000 

9
 Ibid. 
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leda till. 

1.4 Frågeställning 

Med hjälp av vårt syfte har vi tagit fram följande frågeställningar: 

 Vilka utmaningar uppstod i samband med införandet av det nya affärssystemet? Hur 

hanterades dessa?  

 Vilka möjligheter sågs i samband med införandet av det nya affärssystemet? Hur togs dessa 

tillvara på? 

 

1.5 Avgränsning 

Vår undersökning avgränsas till en av affärsenheterna inom Saab AB, nämligen Saab Aerosystems. 

Närmare avgränsar vi vår studie till att titta på ett antal delområden från olika slutanvändargrupper.  

Då en tidigare studie10 gjorts som kartlagt själva implementationsprojektet har vi istället valt att 

fokusera på en retroaktiv studie som behandlar möjligheter och utmaningar som uppstod inom 

affärsenheten, i samband med det nya affärssystemet. Vi har valt att inte närmare undersöka den 

tekniska funktionaliteten i affärssystemet, eller behandla denna i uppsatsen. Vår undersökning 

behandlar heller inte de ekonomiska effekter ett affärssystem har på organisationen då detta ligger 

utanför vårt intresseområde, detta skulle dock kunna vara av intresse för ekonomer. Istället har vi 

valt att, tre år efter införandet av det nya systemet, se på vilka utmaningar och möjligheter som 

uppstod och hur dessa hanterades. Vår målsättning med denna studie är inte att formulera direkta 

lösningsförslag på de utmaningar som behandlas i denna uppsats. Istället vill vi peka på dessa som 

relevanta och viktiga att ha i åtanke vid implementering av affärssystem, och till viss grad andra IT-

system. 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för denna rapport är främst våra medstudenter, vid såväl systemvetenskapliga 

programmet som övriga IT- inriktade utbildningar vid LiU, men också på övriga universitet. Vår 

förhoppning är så klart att resultaten av denna studie skall vara till nytta för Saab i någon 

utsträckning och att resultaten av denna kan komma till användning, till exempel vid framtida 

införande av samma affärssystem vid andra affärsenheter inom Saab AB. Även andra företag kan 

dock ha nytta av studiens resultat och de resonemang som förs.  

Övriga intressenter består främst av andra studenter samt de med ett generellt intresse för såväl 

                                                 
10

 Bohlin, H. & Parsi-Boomy, M. 2008 
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affärssystem som vilka effekter ett sådant kan ha på en organisation och dess processer.  
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1.7 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Empiri 

Här presenteras den empiriska studien i 

form av sammanställning av 
genomförda intervjuer. 

3. Teoretisk referensram 

Här presenteras relevant teori relaterad till 

våra frågeställningar. 

2. Ansats och Metod 

Vi tar upp vilken metod vi använt oss av under studien, för såväl datainsamling som analys. 
Vi presenterar några av de vanligaste ansatserna och perspektiven inom modern forskning 

samt presenterar och motiverar vårt val av dessa. 

5. Analys 

I detta kapitel analyserar vi de empiriska resultaten utifrån den teoretiska referensramen. 

6. Resultat 

Här presenterar vi vårt resultat av studien. 

7. Reflektion 

Våra egna tankar kring det genomförda arbetet, samt dess resultat, presenteras i detta kapitel. 

Vi kommer även att behandla förslag på frågor för vidare studier. 

Figur 1: Disposition, egen figur. 
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2. Ansats och metod 

I detta kapitel kommer vi att behandla såväl ämnesvalet för studien, dess uppkomst samt använda 

forskningsmetoder. Vi presenterar kortfattat de vanligt förekommande metoder och ansatser som 

förekommer i modern forskning, de val vi gjort angående dessa vid genomförandet av vår egen 

studie samt motivationen till dessa val.  

2.1 Ämnesval och val av fall 

I och med att vår studie skulle behandla ämnet informatik bestämde vi oss tidigt att försöka 

genomföra en studie relaterat till företag och deras informationssystem i någon utsträckning. Efter 

en nyligen genomförd kurs som specifikt behandlade affärssystem väcktes ett intresse hos oss båda 

för fenomenet affärssystem och i hur stor utsträckning ett sådant påverkar en organisation. Den ene 

av oss har ett antal bekanta som arbetar inom just Saab, dessutom visste vi sedan tidigare att ett nytt 

affärssystem för en tid sedan införts inom flera av Saabs affärsenheter. Därför såg vi detta som en 

intressant möjlighet att få en närmare inblick i hur ett affärssystem påverkar en organisation. Vid 

kontakt med ett antal personer på Saab, genom såväl telefonsamtal, e-postkontakt och via 

personliga möten diskuterade vi en mängd intressanta uppslag till vår tänkta studie. Redan från start 

hade vi som mål att till någon utsträckning undersöka det nya affärssystemet och dess funktion 

inom organisationen. Under ett möte med en av våra kontaktpersoner på Saab kom vi in på ämnet 

om företagets processer. Då författarna i och med tidigare studier inom systemvetenskap behandlat 

ämnet processer, och detta är något som till viss grad intresserat oss båda, bestämde vi oss initialt 

för att specifikt undersöka hur det nya affärssystemet påverkat just dessa. Så småningom 

utvecklades dock en annan inriktning på studien, och vi skiftade fokus till att istället vilja studera de 

utmaningar och möjligheter som upplevts av olika aktörer, i och med införandet av IFS Applications 

på Saab Aerosystems.  

2.2 Förförståelse 

Gummesson tar upp risken med blockerande förförståelse, med detta menar han kunskaper och 

förhållningssätt som är starkt selektiva på grund av att forskaren, på grund av tradition, vana eller 

liknande, är bunden till vissa teorier, modeller etc. Gummesson menar att hotet med blockerande 

förförståelse är att den hindrar möjligheten till nytänkande. 11 Detta var inte något som vi vid 

studiens början kände oss hotade av då vår egen erfarenhet och upplevelse av såväl situationen på 

Saab som de fenomen studien var tänkt att behandla var relativt begränsade. Dock fick vi ta hänsyn 

                                                 
11

 Gummesson, E. 1985 
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till ytterligare ett fenomen som Gummesson berör, nämligen förförståelse via mellanhänder. Med 

detta menar han förförståelse i form av såväl läroböcker som andras upplevelser, som forskaren på 

något sätt får tillgång till. Den främsta åtgärd vi vidtagit för att undvika blockerande förförståelse 

samt för att öka den generella kvalitén på vår studie är att vara kritiska till såväl vårt eget arbetssätt 

som de material vi använt oss av i vår teoretiska referensram.  

 

Patel & Davidson menar att den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt, 

utifrån sin egen förförståelse. De tankar, intryck, erfarenheter och kunskaper som forskaren besitter 

utgör dennes förförståelse och används av forskaren som ett verktyg i tolkningen av dennes 

undersökning.12 Det är därför av vikt att författarnas förförståelse presenteras då denna med största 

sannolikhet kommer att påverka både studiens utformning och inriktning samt analysen av de 

empiriska resultaten. 

 

Författarna av denna uppsats studerar systemvetenskap på kandidatnivå vid LiU och har genom 

tidigare studier vid detta program kommit i kontakt med ett flertal av de begrepp som berörs i denna 

uppsats. Tack vara detta besitter författarna en övergripande kunskap om såväl IT, processer, 

organisationsteori, socialpsykologi och affärssystem för att nämna några ämnen. Trots att denna 

förkunskap får anses relativt grundläggande kan den vara större än vad personer med annan 

utbildning/bakgrund kan tänkas ha. Ingen av författarna har någon direkt erfarenhet av affärssystem 

eller dess påverkan på en organisation. En av författarna har, under en sommarpraktik på Saab 

Aerosystems, visserligen arbetat i det affärssystem (IFS Applications) som behandlas i denna 

rapport men detta på en relativt låg nivå, främst med införande av grunddata i systemet. Då denna 

erfarenhet är begränsad och på en så låg nivå anser vi inte att den påverkat vår syn på affärssystemet 

eller dess användande till någon större utsträckning. Däremot utgör ovanstående kunskaper och 

erfarenheter en del av författarnas referensram vilken självfallet påverkar tolkningen av såväl 

teoretisk som empirisk information.  

2.3 Undersökningsansats – Fallstudie 

Fallstudiebaserad forskning kan definieras som att forskaren använder sig av ett eller flera verkliga 

fall, som empiriskt underlag för forskningen. Detta särskilt när komplexa fenomen undersöks, eller 

områden som det helt eller delvis saknas kunskap om. 13 Ett ”fall” kan, enligt Patel & Davidson, 

                                                 
12

 Patel, R. & Davidson, B. 1994 
13

 Gustavsson, B. (red.) 2004 
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vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation.14 Behovet för kvalitativt 

orienterade fallstudier uppstår när det finns en vilja att förstå komplexa sociala fenomen. 15 Patel & 

Davidson menar att forskare vid fallstudier utgår från ett helhetsperspektiv och försöker få så  

täckande information som möjligt, de nämner också att fallstudier ofta används när det finns en 

önskan att studera processer och förändring.16 

 

Möjligheten till en kvalitativt orienterad fallstudie på Saab var något som intresserade oss starkt, då 

vi tidigt hade klart för oss att vi ville genomföra en studie med koppling till ett verkligt företag och 

deras informationssystem. Valet av undersökningsansats kändes självklart för oss främst på grund 

av vårt eget intresse, såväl som karaktären hos de ämnen vi tänkt behandla. Vårt valda fall är 

således Saab Aerosystems, där vi specifikt undersöker avdelningar för produktion, logistik samt 

förvaltning.  

 

En nackdel med att studera ett enda enskilt fall kan visserligen vara att de resultat som fås fram inte 

nödvändigtvis går att applicera på andra fall, detta är dock inte målet med vår studie då vi vill 

undersöka hur införandet av ett affärssystem har skapat utmaningar och möjligheter inom en 

specifik organisation. Visserligen kan det argumenteras för att syftet med kvalitativa fallstudier inte 

är att generalisera för en större population då detta i många aspekter inte är möjligt. 17 I och med att 

fallstudier, speciellt där ett enskilt fall undersöks, inte går att generalisera i lika stor utsträckning 

som en rent statistisk studie är det något vi försökt att ha i åtanke när resultaten presenterats. Vi är 

med andra ord ute efter analytisk generalitet, snarare än statistisk sådan.  

2.4 Forskningsmetod  

De två främsta forskningsinriktningar som finns idag, angående hur insamlad data skall genereras, 

bearbetas och analyseras, är kvantitativ respektive kvalitativ forskning. 18 Forskning med kvantitativ 

inriktning innefattar främst statistisk datainsamling och behandling av insamlad data. Forskaren 

försöker med andra ord utifrån bestämda regler mäta fenomen eller händelser med hjälp av siffror. 19 
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Kvalitativ forskning fokuserar istället på undersökningar där forskaren samlar in och behandlar mer 

diffus data i form av till exempel kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. 20 Den kvalitativa 

analysens mål i sin tur är att upptäcka variationer, strukturer och/eller processer hos ännu okända 

eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder. 21 Enligt Patel & Davidson är 

syftet med kvalitativa undersökningar att skaffa en djupare kunskap än den som erhålls vid 

kvantitativ forskning.22 Fallstudiebaserad forskning är övervägande kvalitativ, även om kvantitativa 

element kan ingå i fallstudier. Detta förklaras främst med att de oklarheter och komplexa fenomen 

som behandlas i fallstudier inte kan uttryckas i precisa ekvationer. 23  

 

Vi hade bestämt oss för att undersöka hur ett affärssystem skapar utmaningar och möjligheter för ett 

företag, med hjälp av intervjuer som främsta metod för datainsamling. En kvalitativ studie ansågs 

bättre lämpad för att komma närmare fenomenet än vad som skulle vara möjligt vid en kvantitativ 

studie. De fenomen vi vill studera skulle visserligen gå att studera med hjälp av kvantitativa 

metoder, till exempel genom att med en enkätundersökning mäta de upplevda förändringarna som 

det nya affärssystemet inneburit. En rent kvantitativ studie skulle dock ha svårt att fånga upp 

personliga erfarenheter och åsikter hos slutanvändarna. Även om kvantitativa element skulle kunna 

ingå i studien av det valda fenomenet är detta något som vi, i brist på intresse, valt att bortse ifrån.  

2.5 Ansats 

Hur forskaren relaterar teori och verklighet brukar främst delas in tre olika begrepp deduktion, 

induktion och abduktion. Dessa tre beskriver olika sätt som forskaren kan använda sig av för att 

relatera teori och empiri. Ett deduktivt arbetssätt kan sägas behandla bevisandets väg, där forskaren 

utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. En redan 

existerande teori får då bestämma vilken data som samlas in, hur denna tolkas och hur resultaten 

skall relateras till teorin.24 Vissa menar att svagheten med en deduktiv ansats är att den förutsätter 

att den allmänna regeln alltid gäller och att denna ansats på så vis blir platt och intetsägande.25 

Alvesson & Sköldberg menar att svagheten med deduktion är att den inte har något att deducera 

ifrån, förutom en ”gissning”.26 Patel & Davidson menar dock att en fara med den deduktiva 

ansatsen är att den befintliga teorin som forskaren väljer att utgå ifrån påverkar forskningen och 

dess riktning på ett sådant sätt att nya rön inte upptäcks. Samtidigt säger dock samma författare att 
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objektiviteten i själva forskningen kan stärkas med ett deduktivt arbetssätt, i och med att 

utgångspunkten tas i redan befintlig teori. Forskningsprocessen blir på så sätt mindre färgad av den 

enskilde forskarens subjektiva uppfattningar 27 

 

Induktion följer enligt Patel & Davidson upptäckandets väg, där forskaren först studerar 

forskningsobjektet utan att ha förankrat undersökningen i tidigare beprövad teori, utan istället 

utifrån den insamlade empiriska informationen formulerar en teori. Risken med en induktiv ansats 

menas istället bestå i att det inte finns någon kunskap om den formulerade teorins räckvidd, 

generaliserbarhet etcetera då den baseras på ett empiriskt underlag som kan vara typiskt för en 

speciell situation, tid eller grupp människor.28 Alvesson & Sköldberg går så långt som att säga att 

induktionen inte ens kan generera teori utan endast empiriska summeringar.29 Den induktivt 

arbetande forskaren, trots att denne inte utgår från existerande teori, arbetar inte helt 

förutsättningslöst. Forskarens egna idéer och föreställningarna kommer såklart att påverka och färga 

de teorier som produceras.30 

 

Den tredje ansatsen som används vid diskussionen hur teori och empiri skall relaterad till varandra 

är abduktion, som kan sägas vara en kombination mellan deduktion och induktion. Abduktion består 

till att börja med av ett första steg där ett enskilt fall ligger till grund för utformningen och 

formuleringen av ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. Detta steg liknar det arbetssätt 

som beskrivs ovan vid en induktiv ansats. Nästa steg är att testa den formulerade hypotesen eller 

teorin på nya fall, detta steg är av deduktiv karaktär. Sedan kan forskaren utveckla eller utvidga den 

ursprungliga hypotesen för att göra den mer generell, på så sätt har en abduktiv ansats den fördel att 

forskaren har större frihet och inte behöver arbeta strikt deduktivt eller induktivt. Den främsta risk 

som presenteras med att arbeta abduktivt är att forskaren potentiellt påverkas av tidigare 

erfarenheter och väljer fall därefter. Genom att formulera en hypotetisk teori som utesluter andra 

alternativa tolkningar finns risken att den hypotetiska teorin verifieras i den deduktiva fasen.31 

 

Den ansats vi valt att använda sig av är varken renodlat induktiv eller deduktiv i klassisk mening, 

även om den innehåller såväl induktiva som deduktiva drag. Walsham menar att det i huvudsak 

finns tre roller för teori inom fallstudier som behandlar informationssystem: som en initial guide till 
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design och datainsamling; som en del av en iterativ process av datainsamling och analys; samt som 

en slutgiltig produkt av undersökningen.32 Vi ville, innan studiens empiriska datainsamling 

påbörjats, passa på att fräscha upp våra egna kunskaper inom de ämnen studien skulle komma att 

behandla. På så sätt ligger vår teori till viss del, som Walsham menar, till grund för utformningen av 

vår datainsamling. Vi ville dock även bygga upp en teoretisk referensram vilken vi sedan tänkt 

återkoppla till och utifrån vilken vi hoppades kunna analysera de empiriska resultat studien skulle 

leda till. Vi studerade dock inte i förväg vilka specifika utmaningar och möjligheter som tidiga re 

teori identifierat i samband med affärssystem, istället undersöktes detta först efter att intervjuerna 

påbörjats. Anledningen till detta var att vi inte ville utveckla blockerande förförståelse innan vår 

insamling av empiriskt material påbörjades. På så sätt kan vår teori även ses som en del av vår 

iterativa datainsamling och analys. Detta är även en anledning till att vi inte använt oss av ett 

deduktivt förhållningssätt så till vida att vi inte ställt upp några hypoteser att pröva under studien, då 

vi upplevt att detta kan leda till en viss låsning på specifika fenomen. Utan den valda ansatsen anser 

vi att det hade varit svårt för oss, i brist på erfarenhet och kunskap inom de berörda ämnena, att 

tolka och analysera våra empiriska resultat. En mer abduktiv ansats kunde visserligen, enligt vår 

mening, varit intressant och gett oss möjlighet att utveckla egen teori angående de empiriska 

resultat den induktiva fasen av en sådan ansats skulle lett till. Att vi inte valt denna typ av ansats 

beror såväl på tidsbrist som att vi inte ansåg den lämplig för vår studie. Värt att nämna är att vi trots 

de deduktiva dragen i vårt arbetssätt har försökt vara öppna, men kritiska, till den teori som vi 

behandlat.  

2.6 Vetenskapligt förhållningssätt 

De två främsta vetenskapliga förhållningssätt som brukar nämnas i modern vetenskap är positivism 

och hermeneutik, dessa ses ofta som radikala motsatser till varandra. Positivismen kännetecknas av 

dess sökande efter generella lagar, bestående av orsakssamband förhållanden. Ett objektivt 

förhållningssätt förespråkas av positivismen och de hypoteser och teorier som formuleras är idealt i 

form av matematiska formler.33 Hermeneutiken däremot kan ses som positivismens motsats då inga 

lagar eftersträvas, istället söker hermeneutiken studera, tolka och förstå grunderna för den 

mänskliga existensen. 34 Inom modern vetenskap har positivismen fått stå för kvantitativa metoder 

för analys, naturvetenskapliga förklaringsmodeller samt ett försök till en objektiv forskarroll. 

Hermeneutiken däremot har stått för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem med en mer öppen 

                                                 
32

 Walsham, G. 1995  
33

 Patel, R. & Davidson, B. 1994 
34

 Ibid. 



12 
 

forskarroll som är mer engagerad och på så sätt även blir mer öppet subjektiv. 35  

 

I och med att vår studie och syftet med denna behandlar förståelse av det valda fenomenet och 

kvalitativa metoder, snarare än att försöka formulera generella lagar eller att arbeta med kvantitativa 

metoder ansåg vi det lämpligt att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt. Valet av en kvalitativ 

forskningsmetod medför, enligt vår mening, mer eller mindre att ett hermeneutiskt förhållningssätt 

används. Som nämndes tidigare, i samband med presentationen av författarnas förförståelse, spelar 

subjektiv tolkning och analys av insamlat material en stor roll inom hermeneutiken och har gjort så 

även inom vår studie. 

2.7 Datainsamling 

Det finns ett antal olika sätt för att samla in information eller data och med hjälp av dessa besvara 

våra frågeställningar. Befintliga dokument, observationer, intervjuer och enkäter är några av de 

tekniker som brukar användas för insamling av information. Vilken teknik som används beror på 

vad som bäst kan ge svar på de frågeställningar som används i förhållande till den tid och de medel 

som finns till förfogande.36 I näst intill alla fallstudier ingår individuella intervjuer som för det 

mesta utgör kärnan i datainsamlingen. Intervjuerna kan vara upplagda på något olika sätt dock, de 

kan vara formella eller informella, hårt strukturerade eller öppna för anpassning till 

intervjusituationen.37 Det är viktigt att klargöra syftet med intervjun för intervjupersonen, att betona 

individens roll i att få till stånd förändring samt att betona vikten av dennes bidrag till 

undersökningen. Syftet med detta är såklart för att motivera den intervjuade till att svara utförligt 

och sanningsenligt. Det kan även vara viktigt att påpeka huruvida intervjun är anonym eller inte, då 

detta kan påverka graden av öppenhet och sanningsenlighet hos intervjupersonens svar, eller rent av 

huruvida denne vill svara överhuvud taget.38  

 

När det kommer till utformningen av själva intervjuerna kan dessa som sagt vara mer eller mindre 

standardiserade och strukturerade. Graden av standardisering syftar till hur mycket av frågornas 

utformning och inbördes ordning som lämnas till intervjuaren. Graden av strukturering syftar till i 

vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt, beroende på inställning eller 
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tidigare erfarenhet.39 Intervjuer med en hög grad av standardisering, det vill säga där likalydande 

frågor ställs i samma ordning till alla intervjupersoner, används främst när forskaren vill kunna 

jämföra och generalisera. Intervjuer med en lägre grad av standardisering tillåter till exempel att 

ordningen på intervjufrågorna, eller rentav frågorna själva, anpassas efter situationen eller den 

aktuelle intervjupersonen. Graden av strukturering handlar främst om hur stort utrymme 

intervjupersonen ges att svara på frågorna, om denne kan tolka och svara fritt eller om denne 

begränsas av intervjufrågorna.40 Kvalitativa intervjuer har i stort sett alltid en låg grad av 

standardisering, det vill säga att den intervjuade får utrymme att med egna ord svara på de frågor 

som ställs, däremot varierar graden av strukturering inom kvalitativa intervjuer från studie till 

studie. Kvalitativa intervjuer kan ibland vara hårt strukturerade med en bestämd ordningsföljd på 

frågorna, ibland ställer intervjuarna frågorna i den ordning som lämpar sig bäst i det enskilda fallet, 

ibland genomförs intervjuerna utan att intervjufrågor på förhand ens formulerats. 41  

 

I vår studie planerade vi tidigt att använda oss av intervjuer som främsta informationskälla då vi 

ville ha information från de faktiska användarna av det nya affärssystemet, och deltagarna i 

projektet. Med hjälp av intervjuer ansåg vi oss ha en bättre möjlighet att inte bara få förstahands 

information om vilka utmaningar och möjligheter som uppstått, utan även ta del av 

intervjupersonernas egna åsikter och erfarenheter. I vår studie har vi använt oss av anonymiserade, 

semistandardiserade intervjuer där intervjuaren haft ett färdigt frågeformulär (se bilaga 1) med 

frågor vi ville ha besvarade men dessa har under intervjuernas gång kunnat kompletteras med 

följdfrågor. En sammanställning av intervjuerna presenteras i kapitel 4.3. För att få så utförliga svar 

som möjligt har vi använt oss av frågor med låg grad av strukturering där intervjupersonen getts 

möjlighet att själv utveckla sina svar. Detta i kombination med att vi ställt följdfrågor hoppas vi lett 

till att intervjupersonerna kunnat utveckla sina tankar och svar utifrån de frågor som ställts. 

Intervjuerna har spelats in och i efterhand transkriberats för att underlätta analys av de empiriska 

resultaten. Detta har gjorts så tidigt efter intervjutillfället som möjligt för att undvika systematiska 

fel, där vi annars kunnat glömma bort detaljer såsom reaktioner utöver vad som faktiskt sagts.  

 

Vårt urval av intervjupersoner har bestått främst av ett bekvämlighetsurval där vi valt att fokusera 

vår studie till olika områden inom Saab Aerosystems, och flera personer inom varje område. Detta 

val gjordes för att dels få en bredare bild av hur de studerade områdena påverkats och vilka 
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möjligheter och utmaningar som uppstått under projektet, men också för att få en ökad förståelse för 

hur förändringarna upplevs av de anställda. Vid urvalet för intervjuerna har vi fått hjälp av olika 

kontaktpersoner på Saab med att komma i kontakt med intervjupersoner som i varierande 

utsträckning varit delaktiga i det projekt som vi valt att studera. Då vi själva inte vetat vilka som i 

sitt dagliga arbete använder sig av det system vars effekter vi velat studera har denna hjälp varit 

ovärderlig för oss. Vi hade dock gärna genomfört fler intervjuer för att få en ökad förståelse för 

studerade fenomen.  

2.8 Analys och tolkning 

Vid analys av insamlat empiriskt material har vi ägnat oss åt oss två typer av analys, först 

analyserade vi kontinuerligt insamlad data parallellt med själva datainsamlingen och när 

insamlingen var färdig övergick vi till en mer intensiv analys. Detta är ett tillvägagångssätt som 

diskuteras av Merriam, som också menar att ett kvalitativt tillvägagångssätt är något som utvecklas 

efterhand och att det i och med analys av informationen allt eftersom arbetet fortlöper kan 

framkomma nya frågeställningar eller intressanta fenomen. 42 Detta är något vi tagit till oss under 

vår studie då vi, allt eftersom datainsamlingen fortlöpt, passat på att diskutera och analysera 

information som framkommit under genomförda intervjuer. Detta har inte bara hjälpt oss att påbörja 

analysen utan också lett till uppslag om intressanta följdfrågor vid efterföljande intervjuer. Efter 

varje uppsättning intervjuer diskuterade vi kortfattat resultaten av dessa och jämförde åsikter om 

hur vi upplevt intervjuerna samt de svar vi fått. Vi gjorde även kortare anteckningar av eventuella 

följdfrågor eller saker att tänka på inför kommande intervjuer. Så snart som möjligt transkriberades 

samtliga intervjuer för att underlätta analysen och tolkningen av dessa. Vi gick igenom varje 

transkriberad intervju och kategoriserade informationen för att underlätta den fortsatta analysen och 

presentationen av de empiriska resultaten. Denna kategorisering baserades på vilken information 

som vi tyckte var relevant och intressant att analysera i relation till vårt syfte och vår frågeställning. 

Analysen har genomförts dels med hjälp av den teoretiska referensram som presenteras i denna 

rapport men även, som nämnts tidigare, författarnas förförståelse.  

2.9 Vetenskaplig kvalitet 

De två vanligaste begreppen som relaterar till vetenskaplig kvalitet är validitet (trovärdighet) och 

reliabilitet (tillförlitlighet), här skiljs också vanligtvis på intern och extern validitet. 43 Validitet 

handlar om huruvida studien faktiskt mäter det som är relevant i det tänkta sammanhanget medan 
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reliabilitet handlar om huruvida samma studie kan upprepas av någon annan och uppnå samma 

resultat.44 Även källkritik spelar också en viktig roll i att bibehålla vetenskaplig kvalitet, något vi 

försökt bibehålla under studiens gång genom att ha en kritisk inställning till använt material i den 

teoretiska referensramen såväl som det empiriska material vi anskaffat.  

2.9.1 Validitet 

Gunnarsson menar att intern validitet uppnås med hjälp av ett antal moment, kommunikativ 

validitet, deltagarkontroll och triangulering,45 samtliga dessa moment har författarna försökt uppnå. 

Med hjälp av beskrivning av författarnas förförståelse, hur datainsamlingen gått till, hur urvalet 

gjorts samt en beskrivning av analysprocessen uppfylls den kommunikativa validiteten. Syftet med 

denna är att beskriva hur forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet.46 Den deltagarkontroll 

som vi använt oss av har främst rört sig om dialogisk validering, det vill säga att intervjupersonerna 

fått rätta eventuella missförstånd från intervjuarens sida under själva intervjuerna.47 Den 

triangulering vi använt oss av i denna studie är främst källtriangulering, där vi vid urvalet valt att 

intervjua ett antal personer per studerat affärsområde för att på så sätt få ett flertal synpunkter från 

personer med olika relation till det studerade problemet.48 I en kvalitativ studie är det svårt att 

definiera den yttre validiteten, som består av hur generaliserbara resultaten är på andra populationer 

eller fall. Istället presenterar forskaren studiens uppbyggnad och resultaten av denna, det är sedan 

upp till läsaren att bedöma generaliserbarheten hos den genomförda studien. 49 Vårt mål är dock inte 

att genomföra en generaliserbar undersökning utan att undersöka ett specifikt fall.  

2.9.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten utgörs, som vi nämnt ovan, av huruvida samma studie kan upprepas med samma 

resultat. Detta skiljer sig dock något för en kvalitativ studie då det snarare rör sig om att mäta det 

valda fenomenet på ett tillförlitligt sätt. Det rör sig med andra ord om huruvida de valda 

mätinstrumenten, i kvalitativa studier såväl bandspelare och annan teknisk utrustning som forskaren 

själv, uppfyller sin uppgift på ett pålitligt sätt.50 De två viktigaste faktorerna, enligt oss, som rör 

reliabiliteten hos en kvalitativ studie är forskarens förmåga att genomföra bra intervjuer samt att 

forskarens följsamhet mot data, det vill säga vara uppmärksam på intressant information som dyker 

upp tidigt under datainsamlingen och anpassa fortsatt datainsamling därefter. Huruvida vi 
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genomfört bra intervjuer kan visserligen vara svårt att bedöma, men genom att ha i åtanke de 

faktorer som presenterats i detta metodkapitel hoppas vi till större del uppfylla båda de ovanstående 

faktorerna. 



17 
 



18 
 

3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att presentera ett antal teorier som behandlar affärssystem, processer, 

organisation, stöd och förändring, som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med uppsatsen. Vi 

kommer först att behandla begrepp som vi använder i uppsatsen och vad vi menar med dessa, för 

att sedan ta upp för studien relevant teori. 

 

3.1 Begrepp 

Det finns ett antal välanvända ord som dyker upp i vår uppsats, nedan beskriver vi vilken definition 

vi syftar på när orden används.  

3.1.1 Process 

Det finns många olika definitioner av ordet process och det är därför viktigt att vi förklarar vad vi 

menar med detta begrepp. Vi tycker att Rentzhog beskriver mycket tydligt vad en process är med 

följande ord: ”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för 

en kund.” En kund kan vara såväl extern som intern, med interna kunder menas till exempel andra 

avdelningar inom företaget. 51  

3.1.2 Affärssystem 

Ett affärssystem är ett system uppbyggt av moduler som integrerar olika delar av ett företags 

avdelningar med varandra.52 Affärssystem utgör en delmängd av standardsystem, en typ av 

systemen som blivit ett dominerande sätt att stödja organisationsövergripande processer. 

Affärssystem kallas även ERP-system (Enterprise Resource Planning) 53 eller Enterprise System 

(ES).54  

3.1.3 Standardsystem 

Kan definieras som en, mer eller mindre, färdig programvara som efter viss anpassning kan 

användas direkt i företagets verksamhet.55  

3.1.4 Organisation 

Med ordet organisation syftar vi på människor som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma 
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mål, de har tydliga riktlinjer för att uppnå dessa mål.56 

3.2 Processer 

”There is no product and/or service without a process. Likewise, there is no process without a 

product or service.”57 

3.2.1 Processbehovet 

Under 90-talet har det skrivits en stor del litteratur om processorientering, processutveckling, 

Business Process Reengineering (BPR) och Total Quality Management (TQM). BPR handlar om att 

omarbeta de processer som anses vara brutna, medan TQM går ut på att förbättra de processer som 

finns, istället för att börja om helt.58 Större fokus läggs på själva processerna vilket innebär att 

resultaten, i form av produkter och tjänster, får mindre fokus. Eftersom det är processen som 

förädlar den input som mottags till output är det denna som bör förbättras. När det finns möjlighet  

för någon form av variation i processen finns det en risk för att ens resultat från processen kommer 

att skilja sig från gång till gång.59 Det är därför viktigt att studera och fokusera på 

processutveckling. 

3.2.2 TQM 

Med Total Quality Management menas det att kunderna ska sättas i fokus och med ordet kund 

menas inte nödvändigtvis en slutkund, det kan till exempel röra sig om egen personal inom 

organisationen som ska använda och få värde av resultatet. För varje aktivitet som utförs finns det 

en kund i slutet av denna aktivitet.60 En annan del inom TQM är att basera beslut på fakta. 

Organisationer spenderar en stor del av tiden till att föra diskussioner kring områden som 

kundbehov, problemuppståndelse, problemlösningar med flera. Det är därför viktigt att kunna förstå 

att variation kan uppstå och att det finns kunskap om detta. 61  

 

En av de fyra faktorerna inom TQM är att arbeta med processer. Processen har, som vi nämnt, 

någon form av input, till exempel material till en flygplansvinge, som utvecklas och ger en output. 

Huvudmålet med processen är att skapa värde med resultatet för kunden. 62 Ett mål som finns med i 

TQM är att alla ska vara delaktiga. Det är viktigt att medarbetarna ges chans att säga vad de tycker 
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om olika beslut och dylikt.63  

 

Viktigt inom denna del är kommunikationen och utbildning av personal. Med bättre kommunikation 

fås lättare förståelse för hur medarbetarna tänker och ett bättre resultat kan genereras för kunden. 

Den sista hörnstenen är att ständigt arbeta med förbättringar, varför detta är viktigt beskrivs bra med 

följande citat ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra.”64 Det vill säga att det egna 

arbetet hela tiden kan, och bör, förbättras. Strävan efter att hela tiden förbättra sina processer kan 

dock ibland leda till misslyckande. Det är väldigt viktigt att vid ett sådant tillfälle försöka vända på 

det hela och ta tillvara på den informationen för att undvika framtida misslyckanden, istället för att 

endast ta reda på vems fel det var, vilket kan vara ett slöseri med resurser.65 

 

Att arbeta med processer är ett av huvudmålen med TQM. Detta syns extra tydligt av Figur 2. Men 

processynsättet går även in i övriga delar av modellen, vilket är tydligt då organisationen för att 

lyckas uppnå en bättre kundfokusering måste se över de processer som formar dess produkter och 

tjänster. Det är dessa som lägger grunden för om produkterna eller tjänsterna ger värde för kunden. 

Vad gäller arbete med ständiga förbättringar är det produkten eller tjänsten som kan bli bättre och 

detta uppnås genom att fokusera på de aktuella processerna. För att kunna ta viktiga beslut behöver 

organisationen även här vara medveten om sina processer. När organisationen tar ett beslut om en 

produkt eller vara kommer detta även att påverka de bakomliggande processerna.66 
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3.2.3 Förändringsstrategier  

När det kommer till att se över sina processer finns det två kända strategier att gå tillväga med. Den 

första strategin är den processförbättring som i kort går ut på att analysera den nuvarande processen 

och se ifall denna går att utveckla till det bättre. Annars kan den andra strategin: process-redesign 

(BPR), där den nuvarande processen skrotas helt och byggs om från grunden, vara bättre lämpad. 67 

3.2.4 BPR 

När BPR används tas den gamla processen bort och en ny skapas utifrån processens mål och 

kundernas behov. Ofta bortses från tankesättet med processförbättring; att bara ändra lite av 

processen, för att istället tänka revolutionerade och ifrågasätta hur den nuvarande processen är tänkt 

att fungera. Det finns vissa personer inom BPR som menar att förbättringar endast uppnås genom 

att börja om helt, det vill säga att den gamla processen kastas ut helt och byggs om från början utan 

några riktlinjer. Detta sätt att hantera processförbättring ger utrymme för nytänkande. Med hjälp av 

detta tankesätt kan fördelar dras genom användandet av till exempel ett affärssystem, eftersom att 

börja om från nytt med de tekniska möjligheter ett affärssystem medför skapar helt nya sätt att 

utföra processen.68  

 

Att tänka med process-redesign medför även nackdelar. Genom att slänga ut allt det gamla och 

börja tänka i nya banor förkastas även gamla erfarenheter, som kan ha varit värdefulla att ta med för 

att uppnå de mål som var tänkta med processen. Den nuvarande processen kanske inte är perfekt 

men den kan i sig ha användbara delar. Genomförs en process-redesign går de bra delarna eventuellt 

förlorade. Detta leder till att tidigare problem som övervunnits måste tas tag i och kanske arbetas 

igenom på nytt.69 

 

Det är viktigt att förståelse för den nuvarande processen finns innan den nya processen börjar 

designas. Det finns fyra stycken kriterier som kan vara värdefulla att titta på innan process-redesign 

påbörjas. Dessa fyra är följande:70 

 

 Underlätta kommunikation – Att alla deltagare har förståelse för den nuvarande processen 

och vilka problem som finns med den. Om deltagarna som ska förändra processen inte har 

förståelse för den nuvarande finns det risk för att samma misstag begås igen. Samt att de 
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måste förstå varför det är nödvändigt att göra en process-redesign och vad detta kan tillföra 

för positiva fördelar. 

 Förståelse – Det går inte att byta till en ny process och börja med den utan att förståelse 

finns för hur den nya processen fungerar. Det skulle skapa förvirring och dis-organisering. 

Det är därför viktigt med dokumentation vid införandet och att förståelse finns för varför 

den nya processen införs. 

 Undvika – Upptäckt av fel i den nuvarande processen förebygger att dessa fel letar sig in i 

den nya process som ska utformas. Det är viktigt att se över hur arbetet med den gamla 

processen utfördes, även om den inte fungerar till 100 % kan det som sagt finnas element 

som kan appliceras på den nya processen.  

 Mäta – Genom att se över olika faktorer kan processen kartläggas och en grund för den nya 

processen kan byggas upp. 

 

Användning av process-redesign kan utnyttjas för skapande av processer som är bättre anpassade 

till moderna IT- lösningar, till exempel affärssystem. Detta istället för att bara försöka korta ner 

tidscyklar, vilket har varit ett stort fokus tidigare. 71  

3.2.5 Processförbättring 

Processförbättring går ut på att den existerande processen, samt vilka förbättringar och 

utvecklingsmöjligheter som finns hos denna, analyseras.72 Ständiga förbättringar genomförs av de 

egna processerna, i syfte att bli effektivare i sitt arbetssätt. En del inom processförbättring går ut på 

att processerna strömlinjeformas, det vill säga att onödiga steg och arbete elimineras och fokus 

istället läggs på att förbättra varje litet steg inom processen. Detta leder till att högre kvalitet och 

prestanda uppnås.73 

 

Den främsta fördelen med den här typen av arbete är att kunskap om processen som ständigt 

utvecklas, tas tillvara på. Det är viktigt att arbetet med att utveckla processerna fortsätter, då det 

alltid finns en möjlighet att ny kunskap uppstår, som kan byggas vidare på för att förbättra 

processen.74 

                                                 
71

 Rentzhog, O. 1998 
72

 Ibid. 
73

 Harrington, 1991 
74

 Rentzhog, O. 1998 



23 
 

Processförbättringar med strömlinjeformning 

 

Det finns ett antal olika sätt för att utföra processförbättring eller som Harrington kallar det, 

strömlinjeformning. Dessa olika angreppssätt är följande75: 

 

 Eliminera byråkrati – Ta bort onödigt administrativt arbete, i form av till exempel 

pappersarbete. 

 Eliminera dubbelarbete – Ta bort arbetsuppgifter som är identiska med varandra inom 

processen.  

 Värdeskapande analys – Utvärderar varje liten del av processen och ser på vilket värde den 

har och tillför utifrån kraven. Det är värdeskapande processer som intresserar kunden och 

inte de övriga processerna. 

 Förenkling - Syftet är att utforma processerna till att bli enkla att förstå. Bland annat tas 

onödiga beslutssteg bort. 

 Förminska tiden – Tid sparas in genom att minskning av tidscyklar för till exempel 

lagerhållning. 

 ”Error proofing” - Felaktigt utförda arbetsuppgifter motverkas, och förekomsten av dessa 

förebyggs. 

 Uppgradering – Den utrustning och arbetsmiljö företaget förhåller sig till utnyttjas för att bli 

mer effektiv genom större delar av processen.  

 Lätt att förstå – Genom att använda ett lätt språk i dokumentationen blir det lättare fö r 

användarna att lära sig hur processen fungerar.  

 Standardisering – Ett sätt att utföra en uppgift på väljs ut. Att standardisera processen ökar 

chansen till att minska fel och variation.  

 Leverantörspartnerskap – Att ha en god kontakt med leverantören är bra i många avseenden, 

ett av dessa är att kvaliteten på den input som mottags i processen, då denna sätter 

standarden för hur output kommer att bli.  

 Stora förändringar – Denna strategi används när de tio andra stegen inte upplevts ge något 

resultat. Stora förändringar införs, till exempel process-redesign. 

 Automatisering – Denna åtgärd går ut på att med hjälp av verktyg och IT- lösningar 

automatisera vissa arbetsuppgifter och så vidare.  
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3.2.6 Förhållandet mellan processförändringarna 

De två beskrivna strategierna brukar ses som två helt skilda angreppssätt, men en koppling mellan 

dessa två kan dock ses. Process-redesign används mellan olika processförbättringar. En process 

förbättras tills ett skede nås där denna behöver göras om helt. När detta är gjort börjar 

processförbättringen på nytt, och detta upprepas.76 För ett förtydligande av detta, se Figur 3 nedan. 

 

3.2.7 Processkategorier  

Det finns ett antal olika processkategorier och för att förtydliga vilka dessa är tänkte vi beskriva 

dessa utifrån två olika perspektiv. Perspektiven baseras på processernas natur respektive 

processernas detaljnivå. 

 

Att dela upp processerna baserat på deras natur görs genom att separera de processer med koppling 

till den fysiska produktionen och de processer som finns i samband med tjänster av olika slag. De 

processer som har koppling till den fysiska produktionen kallas för produktionsprocesser. Dessa är 

processer som producerar en vara för en extern eller intern kund, hela vägen fram till att varan är 

färdig att skickas iväg. Transportprocesser ingår till exempel inte i dessa. Processerna som är 

kopplade till tjänster kallas för affärsprocesser. Dessa affärsprocesser bygger på att stödja 

organisationens mål.77  

 

Den andra typen av uppdelning görs genom att dela upp och definiera processerna baserat på 

detaljnivå. På den lägsta nivån har vi arbetsuppgifter som syftar till den aktuella arbetsuppgiften en 

person utför, ett exempel på detta kan vara att byta ut en skruv på ett fordon. Ett steg högre upp har 

vi aktiviteter, som består av ett antal arbetsuppgifter. Flera liknande aktiviteter utgör tillsammans en 
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delprocess, som namnet antyder utgör dessa i sin tur en del av en process. En process är med andra 

ord den högsta nivån inom denna typ av uppdelning. 78 För ett förtydligande, se Figur 4 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Affärssystem 

3.3.1 Vad är ett affärssystem? 

För att förstå ett affärssystem behöver vi först förk lara vad ett informationssystem, respektive ett 

standardsystem är. Ett informationssystem är ett system som arbetar med att lagra och bearbeta 

information. Detta kan ske manuellt (människor), automatiskt (maskiner) eller genom en samverkan 

mellan de båda. Informationen lagras i en databas och kan nås via ett användargränssnitt. 79  

 

Ett standardsystem är ett system som bygger på standarder för att tillverka och göra affärer. Det som 

krävs av ett företag som inför ett standardsystem är de anpassar sin organisation och sina processer 

efter hur systemet är uppbyggt. Systemet sätter en standard som ska följas, här talas det om ”best 

practice”. Det vill säga att systemet är anpassat för olika typer av industrier och verksamheter. 80  

 

Ett affärssystem är ett system uppbyggt utav moduler som integrerar olika delar av verksamheten 

med varandra. Chefer kan få möjlighet att övervaka hur olika avdelningar arbetar, 

informationsflödet mellan dessa avdelningar kommer dessutom att ske mycket snabbare och en 

större tillgång till mer informationen kommer att vara möjlig. Affärssystem kallas även för 

Enterprise Resource Planning (ERP) Systems. Eftersom systemen är uppbyggda utav moduler kan 

dessa moduler tillsammans stödja flera tusen olika affärsaktiviteter, ett affärssystem kan därmed 
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vara det enda system en organisation behöver för att utföra sin verksamhet. 81 Ett affärssystem kan 

dock aldrig anpassas till att täcka samtliga önskemål, på en individuell eller organisatorisk nivå, då 

en viss grad av standardisering alltid behöver förekomma.82  

 

Ett av de största problem som affärssystem är tänkta att lösa är just fragmenteringen av information 

inom stora organisationer. Alla stora företag samlar, genererar och lagrar stora mängder data, i de 

flesta företag lagras dock inte uppgifterna på ett enda ställe. Oftare har informationen historiskt 

varit spridd över tiotals eller fler separata datasystem, eventuellt på olika funktioner, affärsenheter, 

kontor eller liknande. Även om dessa separata system kan stödja verksamheten inom olika områden 

innebär de också en faktor som hämmar organisationens produktivitet och prestanda. Att använda 

många olika datorsystem leder dessutom till höga kostnader i form av förvaltning och liknande. Att 

lagra och rationalisera överflödig data, formatera data från ett system för användning i ett annat, 

uppdatera och felsöka föråldrad programkod etcetera är alla kostsamma aktiviteter 83.  

 

Något som dock pekas ut av Davenport som ännu viktigare än de direkta kostnaderna är det 

indirekta stödet. Bristande kopplingar mellan en organisations olika informationssystem innebär 

såväl funktionella som administrativa problem då beslutsfattande får baseras på instinkt, snarare än 

en djupare förståelse för den egna verksamheten och dess lönsamhet.  Davenport uttrycker detta 

som: ”Är företagets system fragmenterade, är verksamheten splittrad”. Kärnan i ett affärssystem 

utgörs av en omfattande databas som samlar in data från, och matar in data i, moduluppbyggda 

applikationer som stöder nästan alla av ett företags verksamhet, över olika funktioner och olika 

affärsenheter, världen över.84 Trots att affärssystem, enligt Davenport, kritiserats för att vara 

oflexibla kan de leda till att organisationer får en ökad flexibilitet, genom användandet av 

affärssystem som en huvudsaklig, logiskt strukturerad och gemensam informationssystemplattform. 

Tack vare affärssystemet får organisationer en bättre förmåga att anpassa sig till förändringar inom 

affärsklimatet.85 

 

Organisationer som idag väljer att införa ett affärssystem väljer ofta ett standardiserat affärssystem, 

då kostnaderna för att anpassa systemet efter organisationen blir alldeles för höga. Problemet som 

uppstår är att processerna inom organisation måste anpassas till det nya systemet, vilket inte är det 
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lättaste, då motstånd från personal lätt kan uppstå.86 De är vana vid att arbete med processen på ett 

sätt, men måste anpassa sitt arbetssätt för att kunna utnyttja det nya systemet som företaget har köpt 

in. I och med ett affärssystems införande ökar däremot mätbarheten på produktivitet och liknande, i 

form av resultatsiffror. Detta medför att transparensen på samtliga avdelningars arbete ökar, och att 

avdelningar eller anställda inte längre kan ”gömma sig”, då organisationen lättare kan se hur en 

avdelning presterar.87 

3.3.2 Påverkan på organisationsstrukturen 

Organisationer väljer i allt större utsträckning att gå från egenutvecklade system till affärssystem. 

Det nya affärssystemet kommer dock att förändra hur organisationsstrukturen ser ut. Företagen har 

ofta svårt att förstå storleken på det nya systemet. 88 Omstrukturering i organisationen kommer att 

vara nödvändig, vilket kan skapa problem i form av motstånd mot förändring då anställda eventuellt 

måste avskedas, då deras arbetsuppgifter försvinner i och med införandet av det nya systemet. 89  

3.3.3 Påverkan på processerna 

När ett standardiserat affärssystem köps in kommer detta bidra till att ett antal av de processer 

företaget arbetade med innan inte nödvändigtvis kommer att passa in med det nya systemet. Med 

det nya systemet kommer dock fördelar som stödjer processer, dessa kan till exempel vara 

följande90: 

 Systemet tillåter organisationen att arbeta utifrån ett processtänkande med hjälp av att 

informationen finns tillgänglig över flera avdelningar.  

 Systemet integrerar olika processer med varandra genom organisationen.  

 De olika moduler som erbjuds av systemet överensstämmer mer eller mindre med hur 

organisationer delar upp sin verksamhet i större processer.  

 Processernas effektivitet kan i systemet mätas med parametrarna tid och kostnad.  

 Med hjälp av dokumentation och konfiguration av systemet som organisationen har utfört 

kan processerna styras mer strikt än tidigare. 
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3.4 Stöd och förändring 

3.4.3 Slutanvändare 

Slutanvändarna är en oerhört viktig del i systemet då detta är personer som kommer att arbeta med 

systemet när det är färdigt. Den här gruppen av användare är i stort behov av en bra utbildning om 

hur det nya systemet kommer att fungera för att deras arbete ska kunna effektiviseras. 91 Ett urval 

bland slutanvändarna görs under implementationsprojekt och får rollen som superanvändare i 

projektet. Dessa superanvändare har bland annat till uppgift att representera typiska användare i 

projektet, men även att hjälpa till vid utbildning av övrig personal med liknande arbetsuppgifter 

under projektets genomförande.  En viktig aspekt är just urvalet av superanvändare, då dessa 

behöver representera samtliga berörda avdelningar. Om någon avdelning inte finns representerad 

finns det en stor risk att något kommer att gå fel under implementationen. Ett annat problem som 

finns i samband med urvalet av superanvändare är att dessa bör bestå av högt presterande individer 

från organisationen. Dessa individer är generellt väldigt viktiga för att utföra arbetet på sina 

respektive avdelningar, att dessa istället får spendera tid i rollen som superanvändare är därmed ofta 

en källa till belastning för organisationen.92 

3.4.1 Utbildning 

När ett nytt system införts är det viktigt att utbilda den personal som kommer att arbeta med 

systemet. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna till att det nya systemet ska fungera bra. 93 För 

att kunna utnyttja ett informationssystem krävs såklart kompetens, användarkompetensen är på så 

sätt en förutsättning för god produktivitet.94 Investeras inte pengar på utbildning kan företaget i 

slutändan sitta med ett modernt affärssystem men ingen som förstår sig på hur detta skall användas. 

Ett exempel på behov av utbildning som kan uppstå är att en kunskap behövs om vilka typer av 

processer systemet kommer kunna hantera, och vilka av dessa som kommer att behöva anpassas 

eller rent av att göras om helt. Med hjälp av utbildningen kommer arbetet att underlättas och ett 

mindre motstånd kommer antagligen stötas på förutsatt att personalen utbildas ordentligt från 

början.95  
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Davenport tar även upp att utbildning normalt startar för sent men att den även kan påbörjas för 

tidigt, vilket får som effekt att större delen av utbildningen glöms bort tills systemets införande. 

Utbildningen bör alltså äga rum precis i tid, en kort tid innan utbildningen behöver sättas i 

praktiken. Detta innebär att en majoritet av utbildningen måste äga rum när systemet väl 

implementerats, så att användarna faktiskt har tillgång till systemet.96 

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till vid utbildning i samband med systeminförande är 

användargruppens kompetensnivå och egenskaper. Allwood menar att ansvariga för utbildning 

tidigt i utvecklingsprocessen bör bilda sig en uppfattning om användarnas egenskaper. Användarnas 

förkunskaper, i form av olika sakkunskap och liknande, bör också kartläggas innan utbildningen 

påbörjas. Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till och studera inför planeringen av utb ildningen 

är hur stora skillnaderna är mellan användarna inom den grupp som ska utbildas. Ett av de problem 

som uppstår för utbildare i datorsammanhang är just den stora skillnad som kan förekomma mellan 

olika användares egenskaper.97 

3.4.2 Hjälpresurser 

En viktig del efter införandet av ett nytt informationssystem är de hjälpresurser som bör finnas 

tillgängliga för användare. Dessa kan vara av olika slag, från stöd från såväl kollegor som experter, 

till konkreta manualer och hjälpfunktioner i själva systemen. Till experter brukar man räkna t.ex. 

supportpersonal, som bör ha hög kompetens kring systemet för att kunna hjälpa användarna och 

besvara dessas frågor i så stor utsträckning som möjligt. Även manualer måste fylla många olika 

informationsbehov hos användare i olika situationer. Manualernas betydelse ökar i och med att 

användarnas kunskapsnivå ökar, detta då förmågan att använda manualer utvecklas med träning. 98 

3.4.3 Förändring - motstånd och möjligheter 

Som vi nämnt tidigare kan det lätt uppstå en motvilja bland anställda till de förändringar som 

uppstår i och med införandet av stora systemlösningar såsom ett nytt affärssystem. Det kan därför 

vara viktigt att ta upp hur förändringsvilja kan stimuleras hos anställda.  

Förändringsvilja 

Angelöw menar att det är viktigt att personal känner sig motiverade och beredda på att en 

förändring ska ske. Förändringsviljan är drivkraften bakom allt och för att det över huvudtaget skall 
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lyckas införa förändringar i en organisation måste en vilja till förändring finnas. Det som driver 

viljan till förändring kan variera från individ till individ, det kan till exempel vara önskemål, 

förväntningar, förhoppningar eller behov. Motivationen till förändring kan vara att uppfylla uppsatta 

mål inom sin organisation. Det finns såklart olika typer av målsättningar, inre/yttre, 

kortsiktiga/långsiktiga, övergripande/delmål. Sedan kan man även skilja på individuella kontra 

organisatoriska målsättningar. Motivationen till förändring och mål är dock två fenomen som, enligt  

Angelöw, är nära sammankopplade.99 

Inse behov av förändring 

När en organisation har kommit till stadiet att man inser behovet av förändring är det stimulans och 

engagemang som är drivande.  Angelöw menar att om dessa känslor hålls igång skapas energi och 

drivkraft för att genomföra förändringarna.100 

Möjlighet att genomdriva förändringar 

Förändringsviljan kan förstärkas ifall det finns möjlighet för de anställda att framföra synpunkter 

och åsikter för förändringar men även att diskutera problem och problemlösningar. Är det istället 

bristande inflyttande över förändringen kan det uppstå motstånd till denna, det vill säga en negativ 

attityd mot förändringen. Forskning på området har visat att möjlighet till påverkan på sin egen 

arbetssituation är en central faktor till förändringsvillighet.101 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras vårt empiriska material, först i form av en kort bakgrund om den 

studerade organisationen samt den specifikt studerade affärsenheten, Saab Aerosystems. Sedan 
presenteras en sammanställning av våra intervjuer. I intervjusammanställningen har ett urval gjorts 

bland det transkriberade intervjumaterialet, där vi främst presenteras sådant material som vi ansett 
relevant för studien utifrån syfte och frågeställningar.  

4.1 Bakgrundsinformation om företaget  

Saab grundades 1937 under namnet Svenska Aeroplan AB, med syfte att tillhandahålla Sveriges 

militär med stridsflygplan. Saabs huvudkontor ligger idag i Linköping, men låg från början i 

Trollhättan. Saab AB koncernen består idag av ett antal affärsenheter, bla nd andra Saab 

Aerostructures, Saab Aerotech och Saab Aerosystems. 102 I denna rapport kommer vi endast att 

behandla den sistnämnda, Saab Aerosystems. 

 

Saab Aerosystems tillhandahåller avancerade luftburna system, relaterade undersystem samt 

tillhandahåller service för sina produkter under hela deras livscykler till såväl försvarskunder som 

flygindustrier på världsmarknaden.103 De levererar varierande produkter, från specifika system till 

färdigbyggda flygplan. Deras huvudprodukt är JAS 39 Gripen, utöver detta finns dock en rad andra 

produkter i form av bland annat digitala kartsystem, simulatorer, nätverksbaserat försvar och 

tjänster såsom pilotutbildning och flygtest. Taktiska supportsystem, logistik och underhåll är alla 

inkluderade i det ansvar de har för sina luftburna system. Saab Aerosystems är även involverade i 

ett antal program angående forskning kring och utveckling av obemannade flygplan (UAVs), med 

fokus på design och utveckling av kritiska system och integration. 104   

 

4.2 Det nya affärssystemet 

Som en del i en större strukturomvandling, där Saab bland annat skulle anpassa sig efter ett ökat 

fokus på kommersiell flygtrafik, sågs bland annat de befintliga IT-systemen över. För 

affärsenheterna Saab Aerosystems, vilka som sagt producerar flygplanet JAS 39 Gripen, och Saab 

Aerostructures, leverantör av flygplansstrukturer, innebar det krav på att sänka IT-kostnaderna. Saab 

ville dessutom stärka sina positioner som underleverantörer och kunna hantera ökad export, bredare 

kundbas och fler uppdrag.105 
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Innan projektet fanns cirka 60 olika IT-system inom de två affärsenheterna, vissa av dem var 

egenutvecklade, föråldrade eller knutna till individuell kompetens inom organisationen. För att lösa 

detta genomfördes ett projekt för att ersätta den stora mängden gamla system med ett enda system, 

som skulle täcka in samtliga behov gällande tillverkning och logistik. Produkterna har en lång 

livscykel, med stora åtaganden kring både prestanda, säkerhet och tillgänglighet, vilket gör det 

viktigt för leverantören att ha full kontroll över samtliga ingående delar.106  

 

Saab efterfrågade effektivare processer och mer lättillgänglig information, tillsammans med en 

förenklad drift och support av IT-systemen. Det system som efterfrågades skulle vara ett 

standardsystem, men avancerat nog att kunna täcka samtliga behov inom såväl tillverkning och 

logistik. Saab bestämde sig så småningom för att införa affärssystemet IFS Applications 2004 

(versionen, inte årtal), som sedan tidigare funnits på ett antal bolag inom Saab koncernen, på både 

Saab Aerosystems och Saab Aerostructures.107  

4.3 Sammanställning av intervjuer 

Tabell 1: Presentation av intervjupersoner 

Benämning i studien Yrkesroll Projektroll Intervjulängd 

Superanvändaren Montör inom en av 

verkstäderna på Saab 
Aerosystems. 

Superanvändare med uppgift att 

hjälpa till vid utbildning av övrig 
personal. 

20min 

Produktionsstyraren Produktionsstyrare ansvarig 
för två verkstäder. 

Projektdeltagare bland annat 
delaktig i kartläggningen och 

planering av arbetssätt inför 
införandet. 

45min 

Delprojektledaren Konsult med hög 
delaktighet i olika projekt 

inom Saabs olika 
affärsenheter. 

Delprojektledare för distribution; 
som innefattade bland annat 

inköp, lager och ankomstkontroll.  

35min 

Verksamhetsutvecklaren Verksamhetsutvecklare 

inom logistik. 

Hade i sin roll som 

verksamhetsutvecklare ansvar 
för att stödja annan personal, 
genom att bland annat skriva 

manualer.  

25min 

Supply Chain Managern Ansvarig för 
distributionskedjan inom 
den militära tillverkningen 

Hade en liknande roll i projektet, 
och ansvarade för att se till den 
egna avdelningens intressen 

20min 
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på Saab Aerosystems. under projektet. 

Förvaltaren Arbetar idag med 

förvaltningen av bland 
annat affärssystemet. 

Var i egenskap av förvaltare 

ansvarig för att stödja personal 
och verksamhet vid övergången, 
samt att sköta förvaltningen av 

själva systemet. 

60min 

 

4.3.2 Intervju – Superanvändare 

 

Hade du någon roll under tidigare delar av implementationen av det nya systemet? 

Respondenten tycker att det gick väldigt fort från att hon tillfrågades till att affärssystemet skulle 

införas. Hon berättar också att det var ont om tid för utbildning för hennes egen del men även när 

hon i rollen som superanvändare skulle hjälpa till att utbilda övrig personal.  

All sådan information finns alltså att tillgå i systemet? 

Respondenten är nöjd med informationshanteringen i det nya systemet men ifrågasätter hur mycket 

tid personalen inom produktion ska lägga ner för att söka efter saker som annan personal ska bistå 

med ifall de får problem. 

 

Har du någon uppfattning om hur införandet av det här systemet upplevts? Vad gick bra 

respektive mindre bra med övergången till det nya systemet? 

Hon berättar att det var en omställning att gå till det nya systemet. Det var blandade reaktioner om 

hur det nya systemet togs emot, detta berodde väldigt mycket från person till person, ”Sen finns det  

ju dom som är duktiga och som liksom snappar det här och hänger på.” . Det har att göra med 

datorvanan . Vid första införandet var det väldigt jobbigt men gick smidiga re med de utökade 

delarna. Respondenten säger att de informerades om hur systemet skulle påverka deras arbete i stort 

men inte på någon detaljnivå ”Att ett nytt system skulle införas, men inte hur det liksom var 

uppbyggt eller så.”. Hon tycker att utbildningsdelen blev väldigt komprimerad. Datorvanan tas upp 

som en orsak. Precis vid införandet av det nya systemet har det funnits synpunkter på att det har 

varit svårt att lokalisera sig i den nya miljön.  

 

Hur har du fått ändra ditt arbetssätt i och med det nya systemet? Hur gick det till? Fick ni 

hjälp från någonstans? 

Respondenten tycker att hon har fått ändra på sitt arbetssätt till viss del. Hon tycker att det hon har 

ganska bra koll och överblick med hjälp körplanen eller beläggningsgruppen. Det blir väldigt 

mycket tid som läggs på att sitta framför datorn. Detta varierar dock från uppgift till uppgift.  
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4.3.3 Intervju – Produktionsstyrare 

 
Vi kan börja med att be dig presentera dig lite kort?  

Respondenten berättar att han för närvarande arbetar som produktionsstyrare och att han gjorde 

även det när införandet av det nya ERP blev aktuellt. Han berättar att han har arbetat tidigare på 

SAAB som ändringsplanerare, produktionsplanerare, produktionsberedare och med 

konstruktionsplanering. Hans nuvarande roll har förändrats i och med införandet av det nya 

systemet. Innan var han ansvarig för artikelsortiment och verkstan där de tillverkar artiklar där deras 

uppgift var att skicka ut ordrar till verkstan. Den nya rollen är att titta på beläggningsbiten och 

orderhanteringen har lagts på en annan funktion.  

 

Hur fungerar det att arbete i systemet? Fungerar det bra?  

Respondenten tycker det fungerar jättebra att arbeta i det nya systemet men säger också att alla 

kanske inte tycker det. Det är ett modernare system med fler funktioner och ett gränssnitt som liknar 

vanliga PC/Windows. Den större mängden parametrar som går att justera i det nya systemet fanns 

inte i det gamla, eller så fanns de i det gamla systemet men var då låsta för användaren. Datorvanan 

skiljer sig väldigt åt från användare till användare, vilket har gjort att användare med mindre 

datorvana tycker det nya systemet är krångligt och besvärligt.  

 

Kommunikationsflödet, sker det främst integrerat i systemet? Till Exempel överföring av 

ordrar eller förfrågan om hjälp? 

Respondenten säger att största delen går via systemet och att det fungerar bra. Det finns ett antal 

inbyggda larm som till exempel planeringslarm. Han berättar vidare att deras felanmälningsrutin 

tidigare inte fanns inbyggt i de gamla systemen, men nu är det integrerat.  Väldigt specifika problem 

hanteras dock fortfarande via telefonen.  

 

Hela funktionaliteten finns nu fast i ett system alltså? 

Respondenten har fått anpassa en del av sitt arbetssätt efter det nya systemet. I tidigare system gick 

det att följa transporter via transportrapportering. I det gamla systemet kunde man se när ett nytt 

arbetsmoment var körklart. När en delprodukt anlände till avdelningen rapporterades detta in och 

arbetsflödet gick att följa i systemet. I det nya systemet går det däremot endast att se huruvida ett 

visst arbetsmoment avslutats, det går alltså inte att följa komponenten eller att veta huruvida denna 

anlänt till följande arbetsmoment eller ligger i transport. Detta var något respondenten efterfrågade 

men som inte ska gått att lösa funktionalitetsmässigt i det nya systemet. Till följd av detta har en del 

ordrar tappats bort under produktionsprocessen, vilket inte skett tidigare. Respondenten är nöjd med 
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funktionaliteten i övriga delar av systemet. Han säger att det redan var bestämt vilka moduler som 

skulle köpas in när de började titta mer i detalj på processerna för att se på vilka moment i det 

dagliga arbetet som systemet måste klara av. Respondenten säger följande ”Ja, det här är det  

meningen att det ska klara. Den här funktionaliteten finns, den fanns, den fanns INTE”, de såg över 

huruvida saknade funktioner var sådana som måste finnas med, eller ifall det klarar sig utan den. 

Här kan det behövas göras anpassningar på det nya systemet. Han säger att vissa 

anpassningar/förändringar har gjorts på det nya systemet för att lösa problem med arbetssätt. Dessa 

förändringar kan ge oanade effekter för hela produktionen.  Detta märktes på vissa funktioner som 

ändrades och som initialt blev jättebra, men som senare har visat sig ge oönskade effekter på bland 

annat schemaläggning på beläggningsbilder i det nya systemet. Respondenten säger att tog ett tag 

innan de upptäckte felen och att det i början såg bättre ut än vad det egentligen var.  

 

Hur var inställningen till förändringen när ni fick reda på att det skulle in ett nytt system? 

Respondenten säger att han och hans medarbetare inom produktionsprocessen var mycket positiva 

till det nya systemet. Att arbeta i 59 olika system är inte helt enkelt, då det fanns väldigt mycket 

problem med gamla systemen där olika system innehöll olika information och att de anställda sedan 

var tvungna att reda ut vilket som var det riktiga värdet. Det upplevdes en del brister i det gamla 

MPS-systemet (Material- och ProduktionsStyrning) vad det gällde lagersaldon, felaktigheter eller 

dålig kvalitet på data. All funktionalitet som respondenten anser behövdes fanns i det gamla MPS-

systemet men i ett föråldrat gränssnitt vilket inte var kompatibelt med normala Windows-funktioner. 

Han säger att det kanske upplevdes jobbigare att hantera data än vad det egentligen var och han tror 

nog det flesta ville ha ett nytt system. 

 

Vad fick ni för information om hur nya systemet skulle påverka arbetet? 

Respondenten säger att de fick genomföra en del testar för att känna efter hur systemet fungerade, 

och se ifall det nådde upp till eventuella förväntningar. Sedan började man att skriva 

arbetsinstruktioner, som var ett första steg mot att skapa manualer för deras regelverkssystem. 

Materialet som skapades blev grunden för de utbildningarna som varje användare av det nya 

systemet blev kallad till. Beroende på vilken del av systemet man arbetade i fick man olika mängder 

utbildningstimmar. Han säger att vissa arbetsmoment förändrades i och med det nya systemet, men 

att utbildningarna skulle ge personalen möjlighet att testa och öva för att lära sig hur det nya 

systemet fungerade. Varje utbildning började med en grundläggande halvdag i ”hur hittar du runt i 

systemet”. 

 

Du nämnde att ni inte ändrat ert arbetssätt märkvärt vid byte av systemet, vad tror du det 
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beror på? 

Respondenten säger att de kände att det inte var lämpligt att byta både arbetssätt och system 

samtidigt, då detta lätt kan leda till kaos. Man behöll istället en stor del av arbetssättet och bytte 

system för att sedan ändra sitt arbetssätt när de landat i det nya systemet. Sen säger han att de själva 

inte hade full koll på systemet och att det fortfarande kan dyka upp saker och ting som de borde 

tänkt på vid införandet. Första året efter implementationen fick man ändra sitt arbetssätt, då detta 

annars skulle leda till fel i det nya systemet. En stor förändring var att de tidigare hade använt sig av 

pappersorder och att systemet nu hanterar hela tillverkningsordern. När systemet implementerades 

fanns det ett antal pappersordrar ute i verksamheten, vilket lede till dubbelarbete under en tid.  

 

Vad tycker du gick bra med övergången till det nya systemet? 

Respondenten anser att övergången gick bra och att det inte blev några jättestora krascher. Det fanns 

felaktigheter här och var men till den största delen fick de över all data som fanns och denna 

fungerade från start.  

 

Var det något som gick mindre bra med övergången till det nya systemet? 

Respondenten anser att det borde ha funnits fler utbildningsinsatser. De hade fåt t höra från andra 

företag som fört in samma eller liknande system att ”det spelar ingen roll hur mycket utbildning ni 

lägger in, det är för lite i alla fall”. Han tycker att många användare var dåligt ”påklädda” och 

berättar att de hade fått en utbildning på 2-3 dagar några månader innan själva införandet vilket 

resulterade i att de flesta hade glömt allt när det skulle gå live. Respondenten menar även att det 

hade varit bra om de i projektet fått mera tid för att kunna lära sig mer om systemet innan de 

behövde utbilda övrig personal.  

 

Har du någon uppfattning om positiva förändringar i och med införandet? 

Respondenten tycker att det är positivt att all data nu finns på ett ställe och i ett format, vilket gör 

det mycket lättare att söka och hitta information än tidigare. Sen upplevs det som positivt att inte 

behöva hantera pappersordrar längre utan att tillgängligheten har ökat. Man kan granska en order 

från vilken dator som helst istället för att leta reda på pappersordern.  

 

 

Har du någon uppfattning om negativa förändringar i och med införandet? Du nämnde till 

exempel att man inte kan se var en order befinner sig.  

Respondenten upplever det nya systemet som mer administrativt, och att man måste göra mer 

handgrepp för att flödet i systemet skall fungera. Han menar på att det nya systemet är mer 
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integrerat, till skillnad från de gamla systemen där spårbarheten låg i ett helt eget system. Han 

menar att eftersom spårbarheten ligger i samma system som tillverkningsordrarna kräver systemet 

transaktioner på allt. Detta innebär att om de ska plocka ut ingående material måste materialet 

finnas i ett förråd som reserveras för att sedan plockas ut. Sedan säger han att när de tillverkar något 

så måste de leverera in via order till förråd för att det ska skapas en transakt ion om avslutad order 

och att den finns i förråd. Han lyfter upp att de måste in och arbeta i lagerdelen för varje steg ända 

fram till slutet. Detta upplevs som besvärligt av många men respondenten är positiv till arbetssättet 

då det tvingar dem att redovisa vad de arbetar med, men menar att det har blivit mycket mer 

administrativt arbete. 

 

Hur upplevde du tiden efter implementationen gick? Du nämnde att det var lite små -kaos 

men hur tyckte du att tiden direkt efter upplevdes? 

Respondenten upplevde tiden efter implementationen som hektisk med mycket frågor kring det nya 

systemet, men att inga produktionsstopp uppstod vad han kan minnas. Han själv och de som 

arbetade i förvaltningen och projektet arbetade nästan heltid med att hjälpa andra i början, istället 

för att arbeta med sina egna delar.  

 

Hade ni några specifika synpunkter på s jälva systemet precis efter införandet och hur 

kommunicerades de?  

Respondenten berättar att de absolut förde information och synpunkter om systemet vidare till fler 

nivåer. Han berättar att de var uppdelade i att det högst upp fanns en beslutsgrupp som fördelade 

pengarna i projektet, under dem fanns förvaltningen som i stort bestod av personal från Logica men 

även en del SAAB-anställda. Han berättar också att de hade kontaktpersoner ute i verksamheten 

som förmedlade synpunkter vidare. Det rapporterades in varierande saker, allt ifrån att finjustera 

någon parameter i systemet till stora förändringar som ”det här funkar inte, vi måste hitta nåt annat 

sätt att lösa det här på”. Synpunkterna som kom in hanterades först hos förvaltningsgruppen som 

försökte lösa problemet för att slutligen lämnas över till beslutsgruppen som hade sista ordet där de 

hade fört konversation med leverantören IFS. Sen säger han att det var väldigt mycket småfel i 

början men att de löste sig ganska snabbt.  

 

 

Arbetet med fortsatta förbättringar av processer och verktyget, hur bedrivs det i nuläget?  

Respondenten berättar att förvaltningen av processer har gått från systemet till att läggas ut på 

verksamheten. All typ av förändring som ska ske bedrivs i samma processutveckling som med 

övriga delar av verksamheten. Han säger också det att beslutsgruppen fortfarande finns kvar och 
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den fungerar som innan men att processförbättring ligger med i deras ordinarie processarbete nu. 

 

Vad har ni fått för respons på de framförda synpunkterna?  

Respondenten berättar att bemötandet har varit positivt och att deras synpunkter tas på allvar men 

att det är skillnad från dagsläget och från tiden precis efter införandet då det fanns möjlighet till att 

ändra saker och ting. Han säger att ifall man vill ändra något i systemet idag måste det verkligen 

vara ett problem för det finns inga pengar kvar. Ifall det inte är något som behöver ändras drastiskt 

blir det ofta ”nej, det där får vi leva med” kommentarer. 

 

Om ni kunde genomföra införandet av systemet idag, vad skulle du vilja se gjort annorlunda? 

Respondenten berättar att det skulle tagit mer tid för allting, mer tid åt utbildning. Han lyfter även 

fram att de borde tvingat de anställda att gå på utbildningen. Istället fick varje avdelningschef 

meddela hur många av sin personal som skulle gå på utbildningen och på vissa avdelningar fanns 

det chefer som sa ”nej, vi har ingen som behöver gå det här”. Detta ledde till att när systemet gick 

live fanns det avdelningar som inte kunde något om det nya systemet. Där tycker respondenten att 

man kunde ha använt hårdare tag för att få folk till att gå utbildningen. Han berättar även att de 

borde ha lagt ner mer tid på att bearbeta alla data i det gamla systemet innan man förde över det till 

det nya för att ha ökat kvaliteten på den. Respondenten resonerar fritt kring att de har ägnat mycket 

tid till att rensa och uppdatera för att få ordning på all data. Det har följt med i det dagliga arbetet. 

Han tycker att det hade sparats mycket tid i dagsläget ifall man lagt ner mer tid på rätta upp 

systemet innan man förde över den. Man upptäckte många av dessa fel vid migreringen när tekniker 

skulle överföra data från en databas till en annan ”men… varför ser det ut så här för?”. Detta 

resulterade i att 3-4 personer från projektgrupperna fick sitta heltid med att titta på och bedöma 

undantag som teknikerna hittat som de inte visste vad de skulle göra av. Sen fick de manuellt gå in 

och ändra kod-rader för varje enskild artikel. Respondenten avslutar med att han tycker att man 

borde arbetet mer för att förebygga den här typen av fel.  
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4.3.4 Intervju – Delprojektledare 

 

Kan du börja med att beskriva vad du hade för relation till implementeringsprojektet? 

Respondenten förklarar att denna var delprojektledare för ett delprojekt som hette Distribution, och 

som innefattade logistik av olika slag. Delprojektet behandlade bland annat inköp, lager och 

ankomstkontroll och bestod av cirka fem personer.  

 

Hur upplevde du inställningen till systemet innan systeminförandet?  

Här beskriver respondenten att det i projektet arbetades hårt för att, efter bästa förmåga, informera 

de anställda om det nya systeminförandet, när detta skulle ske samt att det skulle påverka samtliga 

anställda i någon utsträckning.  Däremot menar respondenten, som arbetar som konsult, att det är 

svårt att ha en uppfattning om ”vad folk tyckte och tänkte”.  

 

Hur hanterades information om hur det nya systemet skulle påverka arbetssätt, rent 

övergripande? 

Enligt respondenten delades information om detta ut i storforum, där projektledaren 

kommunicerade ut information om att det kommande systemet var ett standardsystem som skulle 

implementeras och att detta skulle innebära en viss förändring i arbetssätt. Respondenten påpekar 

att så få ändringar av systemet skulle genomföras som möjligt, men att en mängd av anpassningar 

ändå behövt genomföras. Dessa anpassningar har motiverats med att de setts som nödvändiga 

utifrån en funktionalitetssynpunkt, men även på begäran av användarna som haft synpunkter på 

gränssnitt och liknande.  

 

Vad tycker du gick bra under övergången till det nya systemet?  

Respondenten menar att den mest positiva aspekten under själva övergången var att den lyckades 

genomföras utan leveransstörningar, och att man trots den stora förändringen mer eller mindre 

lyckades hålla kunderna skadeslösa. Däremot menar respondenten att det, inte helt oväntat, fanns 

viss ”friktion” inom organisationens processer i och med införandet, då vissa moment inte 

fungerade helt eller att vissa aktörer inte satt sig in i systemet ordentligt. Något som respondenten 

såg som positivt var att övergången påverkade samtliga delar i organisationen samtidigt och att 

arbetsprocessen därmed saktade ned över hela organisationen, då det innebar att samtliga 

avdelningar hade förståelse för att andra också hade problem. Trots den höga grad av belastning 

som detta inneburit på respondenten, och övriga aktörer som haft en stödjande funktion under 

övergången, så anser respondenten att detta överlag gynnade organisationen mer än om en viss 
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avdelning stannat upp helt.  

 

Var det något som gick mindre bra under själva övergången som du har upplevt?  

Respondenten upplevde att den största störningen inom distributionsdelen relaterade till mängden 

artiklar i verksamheten, och vikten av spårbarhet på dessa artiklar i systemet. Detta var en faktor 

som, enligt respondenten, inneburit problem och merarbete då vissa produkter som inte skulle vara 

spårbara blivit det och vice versa. Stora mängder ytterligare arbete krävdes för att rätta till de 

problem med spårbarhet som uppstod då man försökt översätta spårbarheten från tidigare system. 

Ett annat problem vid övergången var, enligt respondenten, kvaliteten på migrerad data. 

Respondenten menar att kvaliteten på migrerad data från de gamla systemen var sämre än denne 

väntat sig, något som inneburit stora problem när data från olika system skulle föras in i det nya 

systemet. Vidare menar respondenten att det är nästan omöjligt att leta fel i migrerad data, då det 

kräver att personen vet vad denne letar efter och att stickprov är den enda enkla metoden.  

Respondenten nämner även kort att vissa arbetssätt inte kartlagts och planerats ordentligt, och att 

problem relaterat till dessa därför fått lösas när de dykt upp.  

 

Hur tycker du att anpassningen mellan system och process fungerade i det här fallet?  

Respondenten menar att anpassningen mellan systemet och processerna på de flesta områden 

fungerade ”hyggligt”, då mycket energi lades ned på just detta. Han påpekar dock att alla 

organisatoriska flöden inte var tillräckligt kartlagda eller beskrivna, utöver ”huvudfåran”, vilket 

innebar att mer in- frekventa flöden inte planerats. Därmed visste man inte hur mer slumpmässiga 

flöden, såsom retur från en kund, hantering av material som kunden äger etc., skulle hanteras i det 

nya systemet. Han tycker därför att detta är ett moment som organisationer bör tänka på vid den här 

typen av införande, att förvänta sig och planera de flöden som finns men som inte är en del av 

”huvudfåran”.  Respondenten påpekar att affärsenheterna som berördes av införandet hade 59 

system och att dessa, väldigt förenklat, byttes ut mot 59 moduler såtillvida att inköpssystemet byttes 

ut mot en inköpsmodul, lagersystemet ersattes med en lagermodul etc. Något han dock menar att 

organisationen missade genom, att föra över funktionalitet från olika system till motsvarande 

moduler, var hur hela logistik- flödet hängde ihop, från order från en kund till tillverkning av 

material. Han sträcker sig till och med så långt som att säga att organisationen kanske inte ens 

uppnått detta än inom Aerosystems, att veta hur hela flödet hänger ihop. Något respondenten anser 

att det fortfarande finns ett behov av är att få in själva kundbehoven i systemet på ett tydligare sätt. 

En av anledningarna till detta anser han vara det faktum att organisationen hade ett system som inte 

byttes ut i samband med det nya införandet, nämligen SAP R/3.  

Utöver att använda själva ekonomimodulen i SAP R/3 så hanterades bland annat kund- och 



42 
 

säljorder i det systemet, beslutet om att inte ersätta SAP R/3 i samband med införandet det nya 

affärssystemet innebar dock att ingen av funktionaliteten byttes ut. Detta innebar enligt 

respondenten att affärsflödet inte hängde ihop tillräckligt, då element såsom orderhantering 

fortfarande hanterades av ekonomimodulen i SAP R/3 men ingen koppling mellan denna och 

logistiksystemet fanns. Detta var något som både respondenten och organisationen insåg först i 

efterhand, flera månader efter införandet av det nya systemet. Respondenten menar därför att 

mycket större fokus skulle lagts på affärsflödena inom organisationen.  

 

Det här har vi berört lite, men tiden precis efter implementationen eller införandet, var det 

något som fungerade bra? 

Respondenten menar att ingenting direkt fungerade bra, i och med att det var ett så omvälvande 

projekt, men att de flesta hade förståelse för hur stor påverkan ett projekt av den här typen skulle ha 

på organisationen och att deras problem kunde vara relativt små i sammanhanget.  

 

Var det något som inte fungerade alls?  

Han påpekar att det inte var något som stannade helt, men att det fanns problem på de flesta 

områden. Han tar återigen upp spårbarheten och de problem detta lett till, och att tiden som 

spenderades med att lösa dessa istället kunnat spenderas på att utveckla de flöden som borde 

kartlagts bättre. I och med att inköp låg med som en del under Distribution så blev det väldigt 

mycket fokus just på ankomst, mottagande av leveranser och lagerhantering. Detta gjorde att 

problemen med orderhantering inom inköp upplevdes som att de kunde skjutas på framtiden, i och 

med att dessa skulle ha större påverkan först senare, och eventuellt kunde lösas tills dess. Detta 

menar respondenten kan a gjort att personalen på inköp fik för dåligt stöd initialt för att snabbt 

kunna komma igång och arbeta på rätt sätt. Han menar att en lärdom av projektet var att detta kunde 

försetts med resurser ett halvår innan driftstart istället, och på så sätt kunde fler kunnat hjälpa 

organisationen komma tillrätta, istället fanns de fem personer som var tilldelade att stödja 

delprojektet Distribution. Respondenten menar att de uppskattningsvis sju ankomstkontroller som 

fanns på Saab krävde resurser som annars kunnat lösa problem inom t.ex. inköp.   

”Som jag sa, vi var fem stycken och det fanns tror jag sju ankomstkontroller på Saab, dom ringde ju 

överallt ifrån. Man fick liksom fara runt och försöka hjälpa allihopa då, och det vart ju ingen tid 

över åt att lösa problemen på inköp då.” 

 

Hur sågs det på systemet hos olika nivåer inom organisationen, före, under respektive efter 

själva införandet? 

Respondenten menar att det antagligen fanns en del förväntningar, men inte någon direkt 
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uppfattning om huruvida det faktiskt skulle bli bättre eller sämre. Det fanns personer  som inte såg 

fördelen med att ha en integrerad systemlösning, istället för den mängd som fanns innan, men att 

denna uppfattning sedan ändrades. Han menar också att det funnits personer ute i verksamheten, 

som suttit på specialkunskaper om tidigare system och som upplevt den kommande förändringen 

som en försämring. Under införandet upplevdes tiden som stormig, innan systemet ”satt sig” i 

verksamheten. Efter själva införandet tog det enligt respondenten en ganska lång tid innan några 

direkta förbättringar upplevdes, och att det fortfarande finns de som inte anser att det blivit bättre. 

Han menar dock att en majoritet nu ser fördelarna med en integrerad lösning, tre år efter införandet 

och han uppskattar att: ”Två år får man väl räkna med att det tar innan det  svängt in sig på ett 

företag som Saab. ”. Han påpekar att de som till exempel varit med och utvecklat tidigare system 

tyckte införandet var jobbigt, då de tappade delar av sin specialkunskap. Att systeminförandet trots 

allt inte ledde till någon produktionsstopp var då en klen tröst.  

 

Har ni märkt några direkta processförbättringar från att ni förde in systemet?  

Respondenten nickar medstämmande och svarar direkt att direkt att det har blivit mycket smidigare 

då man under tidens gång löser problem man tid igt bara arbetat sig runt. Han tar upp 80/20 regeln 

och har hört siffror som säger att företag får ut ungefär 60% verkningsgrad när systemet införs och 

att resterande procent är något företag får arbeta sig till. Han uppskattar att de i nuläget uppnått ca 

80% verkningsgrad, men att man aldrig kommer att nå 100%. Ett separat projekt, kallat ”Effektiv 

Logistik”, bedrevs samtidigt som införandet. Målet med detta projekt var att förbättra 

logistikhanteringen. Att resurser därifrån läggas om och fokusera på att lösa problem i samband 

med systeminförandet menar respondenten varit till stor hjälp. Respondenten påpekar att 

affärssystemet kan liknas vid en verktygslåda, som konfigureras och olika delar används på vissa 

sätt. Verktygen måste sedan anpassas utifrån en omvärld man måste förhålla sig till, i form av 

organisatoriska strukturer och system som inte ersatts. Detta menar respondenten sätter vissa 

begränsningar på systemet i sig.  

 

Hur gick arbetet med just förbättringar av processer och kopplingen till affärssystemet?  

Respondenten tror inte att de inom projektgruppen lyssnade tillräckligt mycket på organisationens 

önskemål, men att detta skulle krävt större resurser i form av tid och personal. Istället fokuserades 

det på de riktigt stora problemen och lösningar på dessa förankrades. Respondenten säger att det 

som gjordes var att ett standardsystem togs in och att man utifrån detta ritade upp och beskrev 

arbetssätt för hur man var tvungen att arbeta i det nya systemet. Man lade inte så stor vikt på hur 

arbetet gjorts tidigare, detta menar han varit en bättre strategi än att försöka implementera det 

befintliga arbetssättet. Istället tog man fram nya arbetssätt, som utvecklades och förbättrades om de 
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inte ansågs tillräckligt bra.   

 

Du har ju nämnt en hel del saker, men rent generellt sett om du kunde vara med och 

genomföra det här införandet igen, vad skulle du vilja se gjort annorlunda?  

Respondenten menar att det viktigaste är att förstå sina affärsprocesser, så att stöd för dessa 

implementeras och inte stöd för funktioner, vilket han upplevde att projektet fokuserade på. Att ha 

som enda målsättning att byta ut kring 59 system medför inte ett tillräckligt tydligt affärsflöde. 

Respondenten säger att det inte fanns någon fokus på ledtidsuppdatering utan att gammal data bara 

fördes över mellan systemen, vilket ledde till problem på grund av saknad information. Han tar 

återigen upp spårbarheten i migrerad data och svårigheten i att värdera migrerad data, han menar att 

om det som tidigare bara varit en parameter i ett system förs över på fel sätt får detta funktionella 

begränsningar på grund av felaktig spårbarhet.  De två saker respondenten skulle velat se gjort 

annorlunda sammanfattar han som migrerad data och affärsprocesserna.  

 

Respondenten reflekterar fritt  

Han anser att ett projekt av den här typen är en väldigt kul erfarenhet, även om det var oerhört 

jobbigt att arbeta i det. Han pratar om hur man gjorde tester på hur vissa aktiviteter genomfördes i 

systemet och hur långa, enkla flöden konstruerades men att man fokuserade för dåligt på hur allting 

hängde ihop. Om flödena utvecklats och testats bättre tror respondenten att man också förstått sina 

affärsflöden bättre, han vill påstå att de inte riktigt förstod sina affärer på Aerosystems innan 

projektet startade. Respondenten berättar att han nu är involverad i motsvarande projekt på 

Aerotech. Han menar att det tagit ett halvår för dem att få organisationen att förstå behovet av att 

vara bekant med vilka typer av affärer inom organisationen som systemet ska stödja.  Han menar 

dock att organisationen nu förstår att det finns ett antal olika typer av affärer som skall kunna 

hanteras, och att det har varit oerhört nyttigt att ha med sig erfarenheter från tidigare projekt.  

4.3.5 Intervju – Verksamhetsutvecklare 

 

Vi kan väl börja med att presenterar dig lite kort, vad har du för bakgrund på Saab?  

Respondenten berättar att han arbetar som verksamhetsutvecklare inom logistikavdelningen på Saab 

Aerosystems. Han började som konsult på ett företag där han arbetade åt Saab, för att sedan bli 

anställd av Saab. 

 

Främst så att vi får någon bild av din egen roll inom Saab Aerosystems, vad har du ungefär 

för arbetsuppgifter? 
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Han berättar att han arbetar som projektledare för vissa delar, är vanlig projektmedlem i andra och 

stöd i andra. Det rör sig främst om många små projekt som berör verksamhetsutveckling och 

förändring av arbetssätt.  

 

Vad hade du för relation till det här utvecklings- och implementationsprojektet som kom in 

strax efter att du börjat arbeta här? 

Respondenten hade egentligen ingen relation till projektet då att han började arbeta på Saab några 

månader innan systemet skulle gå live. Han hade ingen koll på vad som hade gjorts innan eller hur 

de hade strukturerat upp arbetet, mer än den information han fick ta del av i form av att ”vi har 

tänkt på det här sättet och det är såhär vi har tänkt lösa det”. 

 

Vad tycker du gick bra under övergången till det nya systemet?  

Respondenten berättar att systemet tvingar dig att arbeta på rätt sätt, det går inte att gömma bakom 

systemet som det gick tidigare. Han ser både för- och nackdelar med det. I och med att systemet 

tvingar dig att arbeta rätt har det kommit fram mycket som man tidigare bara ”skjutits under 

mattan”. Han lyfter även fram att det var bra att gå från de 50-tal systemen som fanns och lyckas 

skala ner dessa till ett, han nämner att han ser ekonomiska fördelar i detta.  

 

Vad tycker du gick mindre bra under övergången? 

Respondenten berättar att man hade filosofin ”går det så går det”, då man inte kunde ta hänsyn till 

allting. Han menar att detta är helt omöjligt med tanke på alla avdelningar, med sina specifika 

rutiner och arbetssätt. Han berättar att datoranvändandet har förskjutits i och med införandet. Svåra 

funktioner från de äldre systemen har flyttats och nu fanns det eventuellt ingen/låg datorvana på det 

nya området, vilket gjorde det komplext. Respondenten berättar att man inte hade någon 

uppfattning om hur datorvanan var i verksamheten och kanske drog alla över en kam. Det man hade 

inte hade tänkt på var att datoranvändandet skulle öka drastiskt för vissa, och förändras för de flesta.  

 

Du kom ju in precis innan systemet gick live, hur upplevde du den tiden?  

Respondenten vill sig minnas att det inte var något speciellt utan mer att de skulle ha rent skrivbord 

och ordning på sina filer. Folk var tvungna att arbeta ner sin backlog, vilket fick en del kritik. Men 

generellt sett upplevdes ingen dålig stämning. Vissa var dock skeptiska mot att släppa taget om de 

gamla systemen, respondenten menar att de visste vad de hade men inte vad de skulle få.  

 

Hur anpassades företagets processer/arbetssätt mot det nya systemet? 

Respondenten berättar att de arbetade med att först införa det nya systemet, för att sedan uppdatera 



46 
 

sina processer/arbetssätt allt eftersom. Han fortsätter med att det finns olika typer av processer, dels 

arbetssättsprocesser och även mer generella processer som talar om hur de ska arbeta. Han menar 

att det är alltid tungt att uppdatera processerna och att de halkade efter, vilket systeminförandet inte 

tog hänsyn till. IFS sade att det var upp till verksamheten att uppdatera sina processer, vilket han 

menar inte riktigt fungerade som tänkt.  

 

Upplevdes det något glapp mellan processerna och systemet? 

Respondenten minns att det inte riktigt stämde till 100 %, men att de processer som ligger på en 

högre nivå och är mer generella inte påverkas i lika stor utsträckning. Men när man gick ner och 

tittade på instruktioner och manualer fanns det informationen som inte var uppdaterad mellan de 

gamla systemen och det nya systemet. Man skulle uppdatera information om sådant i deras 

affärsledningssystem, men respondenten tror att de än idag inte är helt klara med detta arbete.  

 

Efter implementationen, hur upplevde du tiden då? 

Respondenten berättar att det var väldigt mycket a tt göra, och att den höga arbetsbördan för de som 

skulle stödja övrig personal till stor del berodde på den generellt låga datorvanan. Han tycker att 

utbildningar hade täckt in de olika arbetsmomenten bra, för de som hade förförståelse och lätt för 

sig. De var tvungna att göra väldigt många specifikt riktade insatser, som till exempel att hjälpa folk 

att hitta rätt, visa hur man ska spara och skriva enkla manualer för att ta emot materialrekvisition. 

Detta gjordes för att manualerna som fanns beskrev modulen i sin helhet. Folk ringde in till 

supporten och förstod inte vad manualerna menade, supportpersonalen fick därför förenkla stegen 

ner på deras specifika nivå. Supportpersonalen var inte beredda på den oerhörda skillnaden på 

frågor som ställdes, från enkla frågor från personer med låg datorvana till oerhört komplicerade och 

specifika frågor.  

 

Vad tyckte du fungerade bra under perioden efter själva införandet? Hur tyckte du det har 

utvecklats? 

Respondenten berättar att det var mycket som fungerade bra, de har till exempel fått ett mer 

standardiserat arbetssätt över avdelningarna vilket har möjliggjort att de kan mäta och följa upp 

mycket lättare. Han tror att en stor del har fått en bättre förståelse för systemet och att detta har lett 

till att de blivit mer positiva och villiga att arbeta i detta.  

 

Fanns det något som fungerade mindre bra eller inte alls?  

Respondenten tar här upp supporten, där vissa tyckte den var jättebra och andra var missnöjda. Men 

detta menar han berodde främst på att det var väldigt stor variation på frågorna som ställdes. Han 
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själv upplevde supporten som lite bristfällig, då de hade svårt att anpassa sig till den breda 

frågeställningen. Vissa av frågor som ställdes krävde att supportpersonalen var bekanta med själva 

verksamheten, vilket de inte var. De kunde systemet men inte verksamheten.  

 

Nu kom du ju in ganska sent men vad hade du för synsätt på s jälva systemet före, under och 

efter införandet och hur har det förändrats eventuellt?  

Respondenten berättar att han inte hade någon preferens innan själva införandet, han hade arbetat 

lite grann i SAP och sett lite i Movex eller M3. Utöver dessa hade han inga preferenser eller 

förväntningar på införandet. Han berättar att det nya systemet fungerar som man kan förvänta sig ett 

affärssystem att göra men att det finns vissa brister och buggar, precis som i allt annat men att det 

uppfyller de krav som han anser att organisationen borde ha. Han nämner även att de kanske inte 

har köpt in alla moduler de borde, och att vissa behövda funktioner saknas, men han anser trots allt 

att detta är en relativt liten störning. Han menar att det enkla gränssnittet är uppbyggt liknande 

Windows-baserad miljö, vilket är enkelt att använda och att navigera sig runt i.  

 

Vad tycker du eventuellt saknas, om du känner att det var moduler som inte nödvändigtvis 

köpts in men borde ha köpts in? Är det något specifikt du tänker på då?  

Respondenten berättar att det saknas ett bättre verktyg för MRO (Maintenance Repair & 

Operations), underhållsmodulen. Sedan har de tänkt på att införa en underhållsmodul för 

apparatuppföljning, där de kan registrera antal flygtimmar och mer ingående strukturering. De har 

valt att inte ta med utvecklingen, det har inneburit att det inte finns något PDM-system (Product 

Development Management) i IFS utan att detta ligger i en separat miljö. Han tycker att när de ändå 

tog bort 50-tal system kunde man även tagit med de två sista systemen också, men säger att det 

fanns andra krafter inom organisationen som valt att inte gör detta. Det är samma sak med deras 

Team Center problemmodul, då de är också i ett annat system vilket har gjort det mer komplext då 

de vid ett kommande byte av resterande system måste ta hänsyn till ytterligare ett system/gränssnitt.  

 

Är du medveten om något arbete med specifik förbättring av processerna i nuläget och hur 

eventuellt det går till? Vi tänker då på anpassningar mellan processerna och systemet. 

Respondenten berättar att det utförs kontinuerligt arbete med förbättrings- och förändringsarbete 

som är kopplat till systemet. Då alla arbetar med något moment som är länkat till systemet, och att 

de måste ta hänsyn till kopplingen mellan systemet och de processer detta används inom. Detta kan 

enligt respondenten innebära möjligheter, men även komplicera arbetet. De flesta projekt som är i 

nuläget är igång relaterar på något sätt till systemet.  
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Du nämnde att ni ska införa en ny modul. Finns det några fler uppsatta mål för systemet med 

införandet av nya funktioner? 

Respondenten berättar att det inte finns några uppsatta mål av den typen utan det arbete som utförts 

är mer behovsstyrt, om de till exempel inte skulle klara av att utföra ett visst moment med den 

funktionalitet som finns tillgänglig får man belysa det området när det sker. Det finns dock inga 

tydliga mål för detta uppsatta inom Aerosystems, utan att man snarare vill samordna och 

synkronisera på en mer generell Saab-nivå. 

 

Om du kunde vara med och genomföra ett liknande införande med de kunskaper du har nu, 

vad skulle du göra annorlunda jämfört med som faktiskt gjordes i det här fallet? 

Respondenten tror att det skulle behövts fler personer från verksamheten. Han berättar att 

organisationen när projektet startade hade en Aerosystems och Aerostructures uppdelning och att 

Aerostructures var väldigt överrepresenterat i projekte t. Det var bara ett fåtal personer från 

Aerosystems, vilket enligt respondenten gjorde representationen i projektet obalanserat. Han tror att 

kompetensen från Aerosystems inte speglade verksamheten, utan att man hade valt ut personer med 

hög datorvana. Han menar att man skulle fokuserat mer på de delar i verksamheten där datorvanan 

skulle öka mest och lagt in mer fokuserade insatser på dessa. De delar där de utvalda personerna 

suttit och arbetade mycket i tidigare system togs självklart med i projektet. Däremot menar han att 

de glömde bort användarna som haft begränsad interaktion med tidigare system. När systemet sedan 

infördes visade det sig att dessa personers ökade sitt arbete i systemet med upp till 150%. Han 

berättar vidare att det alltid väljs ut personal med hög systemvana vid den här typen av projekt och 

att man ofta missar delar i verksamheten där systemet kommer att få störst påverkan.  

4.3.6 Intervju – Supply Chain Manager 

 

Kan du presentera lite kort vad du har för erfarenheter på Saab och vad du har för 

arbetsuppgifter? 

Respondenten berättar att han är ansvarig för Supply Chain Management på den militära 

tillverkningsavdelningen inom Aerosystems. Han beskriver att han är ansvarig för operativ 

planering, det vill säga uppsättning, parametersättning och lagerstyrning. Han berättar också att de 

utifrån avtal arbetar med att styra leverantörer, förrådsverksamhet och även en del 

inköpsverksamhet. 

 

Vad hade du för relation till det utvecklings/implementationsprojektet av IFS Applications 

som genomfördes för ca 3 år sedan? 
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Respondenten berättar att hela verksamheten påverkades och att de samtidigt under införandet drev 

de ett projekt som kallades för ”Effektiv Logistik”. Det såg nyttan med att köra de båda projekten 

parallellt, där det nya affärssystemet bidrog med ny funktionalitet och att det skulle förändra deras 

flöden, arbetssätt samt processer. Möjligheten att standardisera dessa med hjälp av det nya systemet 

var något som de ville ta till vara på.  

 

Hur var din egen, och hur upplevde du personalens inställning till just det här systemet innan 

själva införandet? 

Respondenten berättar att det fanns en väldigt låg kompetens inom datorvana, där han tar upp 

exempel som förrådspersonalen som haft minimal kontakt med tidigare system. Det var blandade 

känslor där vissa ”såg ljuset i tunneln” och andra såg det mer som ett hot. Han berättar att det tyvärr 

var väldigt många som såg det som en negativ förändring, att man skulle behöva arbeta mer i 

systemet. 

 

Nu gick du in lite på det men hur upplevdes inställningen till den mängd förändring som det 

nya systemet skulle innebära? 

Han berättar att varierade från person till person. En del personer kanske aldrig hade arbetat med 

systemet innan utan arbetat utifrån ett papper. De äldre systemen hade generat ett papper so m 

personen följde, men nu var personen tvungen att följa allt på datorn. Förändringen blev för 

omfattande, så att man uppfattade det som ett hot istället ”det här klarar jag inte av”. 

 

Hur hanterades information om det nya systemet som skulle införas? 

Respondenten berättar att det var en bred förankring, men att man aldrig kan når ner på djupet till 

den nivå som alla begär. Vissa individer kräver vill till exempel veta: ”hur ser min bild ut där jag 

ska jobba?”. De ville ha detaljerade steg för sitt specifika fall, och man kan inte täcka allt sådant 

menar respondenten. Detta var dock något som de medvetna om och att det fick hanteras en bit in, 

när det skulle finnas färdigskrivna lathundar och manualer. Överlag tycker han att informationen har 

varit bra, att man alltid kan önska sig mer information om funktionaliteten men att detta skulle 

kräva ett längre projekt. 

 

Hur mycket av den information som distribuerades handlade om just hur det nya systemet 

skulle påverka arbetssätt? 

Respondenten berättar att väldigt lite av informationen handlade om hur det nya systemet skulle 

komma att påverka arbetssättet, utan det var större fokus på funktionalitet. Deras grundtanke var att 

anpassa arbetssättet mot den funktionalitet som fanns, men att det fanns en osäkerhet i frå ga om 
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”vad kunde systemet?”. Han säger att det var något man lärde sig under resans gång. De arbetade 

med att förfina sina arbetssätt, då de såg nya möjligheter med systemet.  

 

Vad hade ni för syn på utmaningar att tänka på i samband med just ett så här stort projekt 

och ett stort systeminförande? 

Respondenten berättar att en av de stora utmaningarna för hans avdelning var kompetensfrågan. 

Arbetarna visste inte vilken applikation de arbetade i innan projektet, de förstod in kopplingarna 

och därigenom såg de inte heller helheten. Han säger att IFS Applications är en helt annan typ av 

stöd, man måste förstå vad som händer och gör man inte det blir resan lång. Därigenom pekar han 

igen på att kompetensen hos personalen var det största utmaningen.  

 

Såg du några möjligheter som du personligen tyckte det var viktigt att ta tillvara på i och med 

införandet? 

Respondenten berättar att det fanns massor med möjligheter, till exempel att man kunde göra data 

transparent och förenkla flöden skulle detta innebära en stor effektivisering. Han menar även att 

man får en extra dimension i och med webbgränssnitt. Han säger att man nu kan styra utifrån en 

avvikelse, och att man nu kan få information lättare än att aktivt behöver söka sig till viss 

informationen. Det går nu att anpassa ditt gränssnitt utifrån vilket utseende och funktioner du vill ha 

lättillgängliga, vilket inte gick att göra tidigare. Respondenten menar att en möjlighet som sågs var 

att bli mer effektiv, och att arbetet skulle gå att utföra på färre antal människor och på så sätt bli mer 

kostnadseffektivt. 

Under s jälva implementationen, vad tycker du gick bra med övergången till det nya systemet? 

Respondenten berättar att han var nöjd med att man höll tidsplanen. Vilket enligt honom är starkt 

jobbat med tanken på omfattningen på det här projektet, sen tycker han även att huvuddelen 

fungerade men att det alltid finns detaljer som ej funkade.  

 

Var det något som gick mindre bra under själva övergångsperioden?  

Respondenten menar att det var en kombination av den låga kompetensen på datorvana, för lite 

detaljkunskap samt för dåligt dokumenterade flöden. Folk körde fast i sitt arbete, då de inte visste 

hur man hanterade vissa delar av systemet, vilket enligt respondenten är en utbildningsfråga i 

kombination med kompetens. 

 

Vilka positiva förändringar har du upplevt såhär i efterhand, efter det här införandet?  

Respondenten anser att det fungerar riktigt bra idag och att potentialen är större, men att det inte blir 

bättre än vad de själva gör det till.  
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Finns det några negativa förändringar? 

Respondenten berättar att det inte finns några direkta negativa förändringar utom att man är mer låst 

i systemet idag, man arbetar framför skärmen i flera timmar varje dag. Det finns roller där deras 

arbetsmoment bara utförs i systemet, vilket han ser som en risk på längre sikt.  

 

Hur genomfördes arbete med anpassning mellan just företagsprocesser och själva systemet, i 

och med att det ändå skulle vara ett standardsystem? 

Respondenten berättar att det fanns ett antal olika grupper med varsitt område som till exempel 

inköpsgrupp eller lagergrupp. De olika grupperna gick igenom flöden och processer för att se vad 

man skulle behöva ändra på ur ett processperspektiv. Även om det utfördes väldigt strukturerat han 

man inte ner på alla nivåer, men de fortsatte så långt ner de hann enligt respondenten.  

 

Upplevdes något ”glapp” i efterhand mellan processerna och systemet? 

Respondenten berättar att alla processer inte var uppdaterade till det nya systemet, vilket ledde till 

att det upplevdes som det fanns ett glapp mellan vissa processer och systemet.  

 

Hur upplevde du tiden direkt efter implementationen, när ni gick live? 

Respondenten vill sig minnas att det var jättelugnt de första veckorna, folk lyckades logga in och 

man hade sina inloggningsuppgifter. Deras kom-och-gå (En datoriserad ”stämpelklocka” som 

används på Saab Aerosystems och andra affärsenheter) fungerade som den skulle. Det var först efter 

5 veckor som respondenten började uppleva problem, detta i form av att folk till exempel inte 

hittade vad man skulle lägga en order på. 

 

Men allting fungerade ändå relativt bra och flöt på? 

Respondenten berättar att det var först efter några veckor problemen började dyka upp, till exempel 

att man inte kunnat utföra sina handgrepp och då sattes det in extra resurser för att styra upp 

verksamheten. Respondenten berättar att det inte fanns några järnlåsningar utan problemen låg mer 

på en individnivå. 

 

Hur har din egen syn förändrats på systemet före, under och efter den här implementationen?  

Respondenten berättar att hans syn inte har förändrats alls i och med det nya systemet utan menar 

att systemet inte blir bättre än användaren bakom. De nya systemen skiljer sig inte mycket från de 

äldre, och tillför inte mycket ”nytt tänk” eller moduler. Alla dessa moduler finns i de gamla 

systemen också, utan det som är nytt enligt respondenten är gränssnittet. Det är enklare, tydligare 
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och mer kundanpassningsbart, lite ”flashigare paketerat”. 

 

Hur bedrivs det kontinuerliga arbetet med processanpassningen i nuläget? 

Respondenten berättar att processanpassningen finns som en del i deras ständiga förbättring som 

bedrivs utifrån SPL-form (Systematisk ProblemLösning). Uppstår det problem tittar man på 

systemet för att avgöra hur man ska gå tillväga.  

 

Vad har ni för uppsatta mål med dessa förändringar? 

Respondenten berättar att det inte kvantifierar dem på det sättet, de mål som finns ror snarare att 

sänka produktionskostnader eller ledtidsmål, men även alla typer av störningar som dyker upp. Allt 

är styrt mot ledtidsmål eller kostnadsmål. Sedan arbetar man sig igenom problemen eller optimerar 

sina processer, flöden eller verktyg. 

 

Om du hypotetiskt fick vara med och genomföra det här införandet igen, finns det något du 

skulle vilja se gjort annorlunda? 

Respondenten tycker inte det finns något direkt som han skulle vilja ha gjort annorlunda, men att 

det alltid finns en massa småfel. Överlag tycker han att projektledaren gjorde ett bra jobb. Det fanns 

barnsjukdomar och buggar i systemet men han anser inte att bristen på dessa skulle påverkat 

systemets resultat avsevärt, då vissa av dessa fortfarande finns kvar.  

4.3.7 Intervju – Förvaltare 

 

Vi kan ju börjat med att du presenterar dig lite kort, vad du har för bakgrund och 

erfarenheter på SAAB? 

Respondenten berättar att han har arbetar med systemförvaltning, men att han innan dess har arbetat 

på beredningsavdelningen. Senare började han arbeta mer och mer med de administrativa systemen 

när dessa utvecklades, därför kändes det naturligt för honom att delta i ERP-projektet. 

 

Vad hade du för relation till utveckling eller implementationsprojektet? 

Respondenten berättar att de under många år hade de diskuterat att ersätta ett av de 59 system de 

hade, nämligen MPS-systemet. Det var ett gammalt Unisys-system och man insåg att det inte skulle 

hållbart mycket längre, man började därför genomföra studier långt innan ERP-projektet, för att 

byta ut det gamla systemet. De som arbetade inom systemförvaltningen insåg att det var nödvändigt 

med en förändring och när projektet kom igång hade de inställningen att en förändring äntligen 

skulle komma, även om det var ett mycket större omfång på projektet.  
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Hur var er inställning till själva systemet innan införandet och hur såg eventuellt andra 

personer på det? 

Respondenten berättar att det var ett stort antal system och leverantörer med från början och att det 

gjordes utsorteringar och granskningar för att detta slutligen mynnade ut i fyra stycken system. 

Dessa fyra system granskades mer noggrant. Han berättar att han hade svårt att säga vilket som var 

de bästa av de fyra systemen, utan påpekar att ifall man arbetar som systemförvaltare är man van 

vid olika system. Han tror inte att det hade spelat någon roll vilket system de valt av de fyra. Han 

hade inte kunskap om hela verksamheten och hur systemet skulle fungera för helheten. Han berättar 

dock att han var positivt inställd att få arbeta med något nytt, även om han insåg att det skulle bli 

hårt arbete. 

 

Hur var inställningen till den stora förändring som skulle ske? 

Respondenten uppfattade inställningarna till förändringen som väldigt blandad, han menar att 

förändring för många ses som ett hot. De hade gamla system som ”fungerade sådär” men att det var 

system de förstod och hade kontroll över. Vissa var därför rädda för hur deras arbetssituation skulle 

förändras. Han menar dock att det såklart även fanns anställda som var positivt inställda och såg 

fördelen med att använda sig av ett system. Han berättar även att det har med åldern att göra, desto 

äldre man blir man generellt blir mer skeptisk till att släppa sin trygga tillvaro, men att det självklart 

finns undantag. 

 

Hur hanterades informationen om hur det nya systemet skulle påverka arbetet, hur gick ni ut 

med informationen? 

Respondenten berättar att det informerades på många olika sätt. De hade sina ordinarie 

förvaltningsmöten, för de gamla systemen, under tiden vid införandet av det nya systemet. Under 

dessa möten informerades det var som skulle hända. Det informerade om att det skulle startas upp 

ett projekt och sen under själva projektet lades information upp via hemsidan och deras intranät. De 

startade även upp en arbetsgrupp där de samlade beredare från olika avdelningar för att även här 

informera om projektet. Han berättar även att de informerade varandra i verksamheten, han 

informerade inte chefer. Projektets projektledare och delprojektledare hade en större del i att 

informera verksamheten om de förändringar som skulle komma. Respondenten menar att det trots 

att information lades ut fanns de som inte läste denna eller tog del av informationen, och att det  

alltid kommer att vara så. 
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Vad fanns det för utmaningar att ha i åtanke just i samband vid införandet?  

Respondenten berättar att man bytte ut allt som var produktionsrelaterat, han liknar införandet med 

ett hjärt- och lungbyte på en gående patient. Han menar att det bästa hade varit om de kunnat stänga 

ner Saab i två månader, men produktionen och leverans måste fortsätta fungera trots införandet. En 

av de stora riskerna de såg var att det kunde bli produktionsstopp. Han tyckte att det fanns en del 

brister med projektet, men ger det ändå bra betyg med tanke på att det aldrig blev produktionsstopp. 

Respondenten vill minnas att det blev en del störningar men han lyfter åter fram att det aldrig blev 

något produktionsstopp, trots att hela organisationen fick en lägre växel att arbeta på under en tid.  

 

Vad såg ni för möjligheter i och med införandet av ett nytt affärssystem? 

Respondenten berättar att den största möjligheten de såg var att all information skulle finnas samlat 

på ett ställe och att man skulle kunna undvika dubbelinmatningar. Alla användare kan nu komma åt 

mer information, men naturligtvis med begränsad behörighet. Ett exempel var produktionsberedarna 

som gick in och arbetade med tillverkningsordrar, innan det nya systemet låg deras arbetsmoment 

uppdelat i två separata system. Han berättar att man genom att samla ihop alla systemen till en 

plattform sänker förvaltningskostnaderna, men även att reservdelar och kompetens om den gamla 

tekniken blir en bristvara. Man hade även i åtanke att minska pappershanteringen som varit väldigt 

omfattande innan, då det skrevs ut produktionsordrar. Han tar även upp att elektronisk signering var 

en möjlighet istället för att personalen skulle sitta med gummistämpel. Den manuella 

stämpelhanteringen var enligt respondenten inte helt vattentät, den elektroniska signeringen ansågs 

mycket säkrare och spelar nu en allt större roll. 

 

Under s jälva införandet, vad tyckte du gick bra med övergången till det nya systemet? 

Respondenten berättar att de kom igång relativt smidigt med arbetet, och att detta hade med 

utbildningen att göra. Han tycker att de lyckades skapligt bra med att utbilda produktionsberedare, 

men att han inte kan avgöra för hela verksamheten. Han berättar vidare att det är svårt att peka ut 

något konkret som fungerade bra, utan är nöjd med att de kom igång. Det blev aldrig något 

produktionsstopp och orderhantering flöt på utan större problem.  

 

Var det någonting som du tyckte gick mindre bra vid övergången eller vid införandet?  

Respondenten vill sig minnas att beredarna fick arbeta dubbelt en månad tidigare i systemet för att 

minimera riskerna vid själva övergången och det som missades var att man inte hade arbetet med 

samma saker i det gamla som i det nya systemet. Antingen satt de och arbetade med det i det gamla 

eller nya systemet, vilket ställde till problem för dem under en period.  

 



55 
 

Hur var det med andra saker som man brukar kunna räkna med? Problem med 

datamigrering och liknande? 

Respondenten berättar att de hade problem med migrerad data som de fick lokalisera och rätta, och 

det var likadant runt om i verksamheten med bland annat produktionsunderlag och 

beredningsunderlag. Han berättar vidare att ifall allting hade gått perfekt hade man tyckt att det 

hade varit konstigt. De försökte strukturera om i de gamla systemen för att överföringen skulle gå så 

smidigt som möjligt, men han påpekar att det är omöjligt att göra det hundraprocentigt. Fel i 

gammal data kunde leda till ännu mer fel efter migreringen. Han menar att det tog lång tid att städa 

upp i felaktig data och att vissa delar fortfarande är fel, men att inga personalresurser att tillgå för 

att rätta dessa. 

 

Jo, det tar ju tid att hitta och rätta den typen av fel, det är lite svårt att sätta sig och leta efter 

dem.  

Respondenten berättar att de inte hade resurser att tillgå och att de generellt skulle behövas mer i 

olika delar av projektet. Alla hade inte tid att ta del i projektet i större utsträckning då de fortfarande 

hade sitt ordinarie arbete att ta tag i. Personal som efter projektets genomförande gnällde fick ofta 

som svar att de inte borde gjort sig hörda mer under själva projektet och berättat hur de ville ha det. 

Han berättar vidare att skulle behövas ytterligare 1000 personer för att genomföra ett perfekt 

projekt, men att det inte bli perfekt ändå, istället arbetade man och gjorde de bästa av situationerna. 

Det fanns en grupp som glömdes bort, de hade gått en del kurser dessa hade inte behandlat något 

sammanhängande för deras flöden. Här startades det upp ett projekt senare för att hjälpa den 

specifika gruppen, så småningom lyckades de dock komma igång.  

 

Du pratade lite om att innan projektet så var ni väldigt förväntansfulla på att få ett system 

istället för många. Upplevde du några positiva förändringar förutom det under projektet? 

Respondenten berättar att han var borta det första halvåret under en ganska intensiv period men att 

samma förväntningar man hade innan fortfarande höll i sig under själva projektet. Respondenten har 

inte upplevt att någon blev överraskad ”oj oj oj, får vi det här också?” utan att alla hade stora 

förväntningar på projektet innan. 

 

Utöver att ha informationen på ett och samma ställe, vad ser du för positiva effekter elle r 

förändringar i och med att de här 59 systemen byttes ut mot ett? Eller med att man skaffade 

just det här ERP-systemet? 

Respondenten berättar att de flesta, men inte alla, såg helhetsfördelar med att införa ett system. De 

insåg att de trots allt arbetar på ett företag och att det inte rör sig om endast ens egna lilla del. Han 
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menar dock att långt ifrån alla förstod att det var lättare att nå kringinformation, och att man inte var 

ensam med att arbeta i systemet. Generellt fick många dock förståelse för helheten. De på 

förvaltning förstod tidigt att de skulle bli lättare att söka information och han berättar att deras 

förväntningar infriades ganska bra.  

 

Har du någon uppfattning om upplevda negativa förändringar i och med att man skaffade det 

här systemet?  

Respondenten berättar att de gjordes en ortsindelning med Aerosystems som ena delen och 

Aerostructures som andra. De hade inget motsvarande tidigare, men i och med det nya införandet 

skulle systemet delas upp. Detta har lett till en del problem och respondenten anser att de kanske 

borde gjort på annat sätt, men att är svårt att jämföra med hur det var innan för då det istället fanns 

en mängd system. Det var ett nytt sätt att arbeta för dem, det ledde till stora mängder trafik mellan 

affärsenheterna. Att de förlorade sina papper upplevde vissa som en försämring.  

 

Vet du hur man arbetade med att anpassa just företagets processer gentemot systemet eller 

vice versa? 

Respondenten berättar att de var sagt innan att man skulle anpassa sitt arbetssätt efter systemet i den 

utsträckning det gick. Enligt honom var detta en av de stora missarna i hela projektet, de hade inte 

gått ut med tillräcklig information i verksamheten om hur verksamheten skulle förändras. Istället 

dök det upp att ”oj, nu måste vi göra nånting” för att det inte gick att arbeta på exakt samma sätt 

som tidigare med det nya systemet. Där tycker han att det skulle gjorts större insatser, han pekar på 

resursbristen som en anledning men också ett bristande intresse från verksamheten. Det fanns chefer 

som inte insåg att ett nytt system skulle på verka dem, processerna fick istället omarbetas i 

efterhand och det finns enligt respondenten fortfarande processer som inte är hundraprocentiga.  

 

Så det finns ändå någon slags glapp mellan system och processer? 

Respondenten berättar att det i börjande upplevdes ett glapp mellan systemet och processerna, men 

att det blev bättre med tiden när folk började lära sig det nya systemet. De förändrar fortfarande sina 

processer i dagsläget, han berättar att det kan bero på att man använder mer av systemet nu och att 

det tillkommer nya moduler. Ett exempel är avvikelsehanteringen där de tills nu skrivit på papper 

men att man nu skapar ska kunna skapa ärenden i ärendehanteringsmodulen i systemet. Det är 

samma sak där menar han, man har börjat arbete i modulen för att sedan anpassa arbetssättet, ”det  

kommer liksom i lite fel ordning”. Under projektets gång flyttade man fram driftstarten en månad, 

det var den enda justeringen som gjordes, utöver det höll man tidsplanen, men på bekostnad av att 

allt inte fungerade som tänkt.  
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Hur upplevde du tiden direkt efter implementationen? Vad fungerade bra?  

Respondenten berättar att det inte blev något produktionsstopp men att den var kaotisk, det fanns 

inte tid till fikaraster utan att de fick ständigt vara ute och hjälpa till i verksamheten. Han kan dock 

inte se att de skulle kunnat gå till på något annat sätt, det perfekta projektet skulle kostat enorma 

resurser och de fanns inte att tillgå. Respondenten menar att vissa saker kunde gjorts bättre men att 

det alltid kommer uppstå lite kaos, särskilt i ett sådant här fall där man slänger ut allt och för in 

något nytt. 

 

Vad upplevde du fungerade mindre bra direkt efter implementationen?  

Respondenten tycker att man kunde börjat med förvaltningsarbetet tidigare, för att få en bättre 

struktur på hur problem skulle lösas. En sak han minns är att Logica (före detta WM-data), som 

blev utsedda att hantera first line helpdesk, kom in alldeles för sent i projektet. Detta ledde till att 

supportpersonalen kunde lika mycket om systemet som användarna som ringde in. Detta berodde 

till viss del på att upphandlingarna om supportkontraktet drog ut på tiden. Detta tycker 

respondenten kunde gjorts bättre, då han och hans medarbetare fick hjälpa supporten, som skulle 

stötta dem, samtidigt som de också fick stötta användarna.  

 

Du pratade om någon grupp som hade ”glömts bort”, fungerade deras arbete när systemet 

väl gick live? 

Respondenten berättar att den bortglömda gruppen var tvungna att komma igång men att han inte 

var inblandad i deras arbete, de arbetade med verktygsplanering och verktygsberedning. Ett litet 

projektet startades senare upp som stöd åt gruppen. Den gruppen arbetade i många olika moduler 

men man lyckades undvika produktionsstopp, utan att de fick arbeta med pågående ordrar som förts 

över från det gamla systemet.  Personalen i verkstaden hade generellt ganska mycket kvar att göra 

från det gamla också. Ett problem var dock att personalen inte hade sagt till om sina problem under 

projektet, de hade gått de olika kurserna men såg inte helheten. Som tur var kom de igång med det 

nya arbetssättet inom en månad.  

 

Fanns det något annat som fungerade dåligt, eller inte alls? 

Respondenten berättar att i och med ett projekt av denna storlek såg man över 

beredningsorganisationen där han arbetade och skalade ner den. Man gick från 20-30 förvaltare till 

5-6 personer som fick nya, bredare arbetsuppgifter som de inte nödvändigtvis behärskade. De 

började arbete och försökte lära sig om de olika problemen, detta är något respondenten ser som en 

eventuell försämring. Innan denna förändring kunde han mycket om lite och kan nu lite om mycket. 
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Eftersom de arbetar i väldigt många moduler får de inte längre den specialistkompetens de hade 

tidigare. Han berättar vidare att han lärt sig jättemycket och fått nya insikter i hur det fungerar på 

företaget, även om det varit en jobbig tid. Det första året menar han var jobbigast, men att man så 

småningom kommer in i arbetet.  

 

Hur har din egen syn på ERP-systemet förändrats från före, under och efter själva 

implementeringen? 

Respondenten berättar att han före införandet var nyfiken och under projektet var för fokuserad på 

arbetet för att bilda sig en uppfattning, men att han aldrig blev negativt inställd till projektet. Efter 

att systemet var infört har han lärt sig väldigt mycket om hur ett system av den här typen fungerar 

och hur olika delar som han inte arbetade med innan fungerar. Sedan berättar han att han fått bättre 

överblick över hela flödet i företaget.  

 

Är du medveten om hur arbetet går till med anpassning av processerna till just systemet i 

nuläget? 

Respondenten berättar att det pågår förbättringar ute i verksamheten men att de i förvaltningen inte 

nödvändigtvis vet vad de arbetar med i resten av verksamheten. Det finns självklart 

processgenomgångar där förvaltningen är med, samt förändringar som behöver göras utifrån krav 

från myndigheter eller kunder. Respondenten menar att de inom förvaltningen i största möjliga mån 

försöker vara med och påverka i form av: ”det är bättre om ni gör såhär än om ni gör såhär”, där 

förvaltningen inte har varit inblandad har detta såklart varit svårare. 

 

Är du medveten om några uppsatta mål på dessa förbättringar?  

Respondenten berättar att det görs uppföljningar på avslutade tillverkningsordrar, men att han inte 

har några uppsatta mål på förbättringar inom sitt arbetsområde. Det finns andra mål, antalet ärenden 

som kommer in förvaltningen ökar och minskar men att även detta är mer uppföljningar mot 

Logica, och deras åtaganden. Exempel på mål som finns inom förvaltningen är att de ska följa 

budgetar och att dessa skall hållas.  

 

Som avslutande, om du kunde vara med och genomföra det här införandet igen, vad skulle du 

vilja se gjort annorlunda? 

Respondenten tycker att man skulle fått med sig mer av verksamheten, att till exempel fått chefer att 

inse att de måste ändra på sitt arbetssätt och sina processer. Han anser även att utbildningen kunde 

gjorts annorlunda, på han hört att alla inte haft någon bra utbildning, återigen blir det frågan om att 

involvera och engagera verksamheten mer. Han säger dock att projektledningen verkligen försökte 
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att involvera verksamheten och få dem att inse att det inte bara var ett nytt system som skulle 

införas. 

 

Respondenten resonerar fritt: 

Förvaltning ser på saker och ting annorlunda än vad användarna gör. Vissa användare vill ha allt 

serverat på ett silverfat och andra accepterar situationen som den är. I vissa fall blev det sämre för 

vissa användare, då de fick ett extra moment att göra för att utföra sitt arbete men det kanske gjorde 

att någon annan användare fick två arbetsmoment mindre vilket ledde till att helheten blev bättre. 

Det nya systemet var visserligen ett standardsystem som de hade köpt in, men han berättar att de i 

samband med inköp av vissa tidigare system även köpt källkoden. Detta gjorde att de tidigare hade 

större frihet att enkelt göra egna ändringar, till skillnad från nuläget de måste gå genom IFS. Det blir 

längre ledtider för att få igenom ändringar och anpassningar, som helst inte skall göras då mottot 

inför projektet enligt respondenten var: ”anpassningar är av ondo”. Respondenten tillägger dock att 

det har gjorts ganska många ändringar ändå. När de i framtiden uppgraderar upp till en ny version 

måste de ta hänsyn till dessa anpassningar, huruvida några av dessa är inarbetade i den nya 

versionen eller inte. Är de inte det måste de fråga sig själva ”behöver vi det här?”, är svaret ja 

behöver de göra nya anpassningar till den nya versionen. Det går inte bara att ändra saker, dessutom 

har förvaltningsbudgeten på senare tid reducerats drastiskt och det finns inga pengar till att göra 

eventuella ändringar. Respondenten tycker detta är jobbigt att förklara för folk, men att det brukar 

gå upp för dem efter ett par månader att det bara är att gilla läget tills vidare.  
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5. Analys 

I detta kapitel presenterar vi vår analys av empiriskt material, med hjälp av den teoretiska 

referensram vi använt. Analysen är uppdelad efter våra frågeställningar (se avsnitt 1.4), där vi 

separat behandlar de utmaningar respektive möjligheter vi identifierat utifrån genomförda 

intervjuer. Utmaningarna och möjligheterna är kategoriserade efter de huvudområden vi urskiljt. 

Värt att påpeka är dock likheten mellan utmaningar och möjligheter,  då dessa kan vara väldigt 

nära besläktade. En utmaning kan även ses som en möjlighet och vice versa, något som berörs i 

analysen.  

 

5.1 Vilka utmaningar uppstod i samband med införandet av det nya 

affärssystemet? Hur hanterades dessa? 

5.1.1 Förändring 

En stor utmaning som uppfattades var den förändringsmotvillighet som, enligt samtliga 

respondenter, uppstod hos vissa anställda innan och under projektets gång. Angelöw (1991) tar upp 

att förändringsviljan kan variera från individ till individ, vilket kan verka självklart. Det var även i 

det här fallet, enligt flera av respondenterna, en väldigt blandad inställning till förändringen. Vissa 

personer såg den kommande förändringen som ett hot och var redan negativt inställda till det nya 

systemet långt innan de ens hade testat det. Man hade alltså redan en bild och uppfattning om det 

nya systemet, och såg snarare negativt på förändringen än på systemet i sig. Den Chain Supply 

Manager vi intervjuat påpekar att: ”Så det var väldigt spridda [inställningar], allting ifrån att man såg 

ljuset i tunneln & att man skulle få nånting bättre och dom som såg det som ett hot”. Detta lyfts även fram av 

övriga respondenter, som också upplevt en blandad inställning till förändringen bland de anställda. 

 

Eftersom projektet var så pass omfattande och att förändringarna som infördes blev väldigt stora, 

upplevde många förändringen som väldigt jobbigt. Vissa anställda var oroliga över förändring av 

deras arbetssätt och deras arbetssituation över huvud taget, något som berörs av Davenport (2000). 

Vissa ville till exempel inte bli av med sina papper och såg inte fördelarna med till exempel 

digitaliserad dokumenthantering, medan andra såg potentialen till digitalisering och den minskade 

pappershantering.  

 

Vissa var även skeptiska till att släppa taget om de gamla systemen, då de visste vad de hade men 

inte vad de skulle få. Förvaltaren menar att: ”Även om man har ett gammalt system som funkar 
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sådär, så är det ju någonting man kan med alla dess brister”, istället skulle de få in ett modernt 

system som väldigt få hade erfarenhet av eller arbetat i. Det uppstod oro för det nya okända 

systemet de skulle börja arbeta i och kände inte sig trygga vid den tanken. Detta berörs av Askenäs 

(2000) som menar att förändringsmotstånd lätt kan uppstå när ett företag måste anpassa sitt 

arbetssätt och sina processer gentemot ett standardsystem av den här typen. En del av personalen på 

Saab, som besatt specialkunskap om tidigare system, upplevde det nya systemet som ett hot. I och 

med att deras expertisområde skulle försvinna och då de inte visste hur detta skulle påverka deras 

roll i det nya systemet upplevdes projektet som ett hot.  

 

En annan faktor som bidrog till mer förändringsmotvillighet var att användare, när man infört det 

nya systemet, upptäckte att deras tidigare arbetssätt blivit mer komplext i och med detta. 

Produktionsstyraren uttrycker detta på följande sätt: ”Man måste göra lite mer handgrepp för att 

flödet ska funka i systemet, och det är nåt som det förra systemet var lite mer förlåtande över.”   Det 

behövdes mer administrativt arbete, fler steg, mer arbete för att utföra det som tidigare gick med 

färre steg. Detta fick dock följder som kan ses som möjligheter, vilket tas upp senare i denna analys. 

Även slutanvändaren påpekar att det nya systemet är mer komplext och kräver mer tid för att utföra 

vissa arbetsuppgifter. Detta har till viss del skapat motstånd till förändringen, då alla användare till 

en början inte var bekväma, eller såg fördelarna i de nya arbetssätten. Supply Chain Managern 

menar att användarna lärt sig hur de skulle arbeta i de gamla systemen, men att de inte 

nödvändigtvis förstod hur de olika uppgifterna eller systemen hängde samman. Han menar därför 

att de heller inte förstod arbetet ur ett helhetsperspektiv och tillägger: ”Alltså, IFS Applications är en 

helt annan typ av stöd, du måste förstå vad som händer. Och då är resan lång, så kompetensen hos 

individerna var det största problemet och utmaning då.” .  

 

Att man bytte ut alla produktionsrelaterade system skapade innebar en stor utmaning, med tanke på 

hur stor förändringen var. Förvaltaren liknar projektet med: ”att göra ett hjärt- och lungbyte på en 

vandrande patient”, då det var en så pass omfattande förändring. Samtidigt menar förvaltaren att 

man inte direkt kunde stänga ner verksamheten tills införandet färdigställts, även om vissa önskat 

att detta var möjligt. 

5.1.2 Anpassning av och till affärssystemet 

En av utmaningarna som vi identifierat under våra intervjuer på Saab Aerosystems är anpassningen 

av arbetssätt, processer och rutiner gentemot det nya affärssystemet. Davenport (2000) påpekar, 

som vi nämnt tidigare, att man vid införandet av standardsystem måste anpassa organisationens 

processer till systemet. Detta är något som Saab Aerosystems tagit till fasta på, målsättningen var att 
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föra in det nya standardsystemet med minimala anpassningar av själva systemet, för att sedan 

uppdatera sina arbetssätt och processer till systemet. Att anpassa arbetssättet mot tillgänglig 

funktionalitet i systemet var dock något som visade sig komplicerat, då det till en början rådde en 

del osäkerhet kring just vilken funktionalitet som fanns i systemet. Istället säger Chain Supply 

Managern att man fick bekanta sig med systemets funktionalitet under projektets gång, för att sedan 

anpassa arbetssättet efter implementationen. Att se över processerna noggrannare först efter att ha 

börjat arbeta i de olika modulerna menar förvaltaren var att göra saker i fel ordning. 

 

I det nya systemet var det en utmaning att försöka undvika att det uppstod ”glapp” mellan system 

och processerna. Detta var dock medvetet då man införde systemet utan att ta hänsyn till arbetssättet 

och processerna. De började anpassa processerna efter att systemet hade införts, vilket resulterade i 

att det blev glapp på vissa ställen där det nya systemet tvingade dem att arbeta på nya sätt. 

Magnusson & Olsson (2008) tar upp att man måste anpassa sin organisation och sina processer efter 

hur systemet är uppbyggt.  Verksamhetsutvecklaren menar att Saab till en början inte gjorde detta i 

sin fulla utsträckning, han menar dock att man inte rimligtvis kunde ta hänsyn till hela 

verksamheten initialt, i och med dess storlek och den mängd specifika rutiner och arbetssätt som 

finns inom olika avdelningar.  

 

En påföljd av detta var att många processer till en början inte var uppdaterade gentemot systemet, 

vilket skapade en del problem och saktade ner arbetet. Man tyckte att det var bättre att föra in 

systemet först, istället för att anpassa systemet efter deras dåvarande arbetssätt, då kostnaden för 

projektet annars skulle bli för stort. Askenäs (2000) menar att organisationer väljer standardiserade 

affärssystem istället för att anpassa dessa efter verksamheten, då detta ofta blir väldigt kostsamt. En 

fördel i detta kan sägas vara just den standardisering som Davenport (2000) presenterar i 

anknytning till systemen, men även den standardisering av arbetssätt och processer som berörs av 

Harrington (1991). 

 

Med detta inte sagt att man inte gjorde anpassningar till själva systemet, vissa anpassningar var 

nödvändiga och motiverades med att de setts som nödvändiga utifrån en funktionalitetssynpunkt, 

men även på begäran av användarna som haft synpunkter. Melin (2002) menar att vissa 

anpassningar är nödvändiga innan ett standardsystem kan användas i en organisation. Anpassningar 

av affärssystemet som måste genomföras på grund av funktionalitetskrav från verksamheten måste 

såklart tas hänsyn till vid uppgradering till senare versioner, då dessa anpassningar kan behöva 

genomföras även på senare versioner, förutsatt att dessa inte integrerats till senare versioner. 

Förvaltaren menar att mottot för implementationen var att: ”anpassningar är av ondo”. Detta 
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baserades enligt förvaltaren dels på de höga kostnader och svårigheter för uppgradering dessa 

resulterar i, och som presenteras i Computer Sweden (2005).  

 

En utmaning i samband med anpassningen av systemet utgjordes av att avgöra vilka synpunkter och 

förslag på förändringar som behövde genomföras. Förvaltaren menar att de inom projektet först och 

främst fick se på förändringar som faktiskt var nödvändiga för att utföra olika aktiviteter. Melin 

(2010) påpekar att ett affärssystem aldrig kan anpassas så mycket att det tillgodoser samtliga 

användares önskemål, vilket förvaltaren även påpekade under intervjun. Ju längre man kom i 

projektet, desto svårare blev det dessutom att göra ändringar, och nu i efterhand är det näst intill 

omöjligt att få igenom ändringar i och med att förvaltningsbudgeten minskat avsevärt.  

 

De kostsamma aktiviteter som presenteras av Davenport (1998), i form av uppdatering och 

felsökning i programkod och data samt formateringen av data för överföring mellan system, 

utgjorde en utmaning även under det studerade projektet. Där var det dock fråga om hantering av 

migrerad data från de gamla systemen till det nya affärssystemet. Enligt delprojektledaren 

överskattades kvaliteten på migrerad data, och överföringen av felaktig data innebar funktionella 

begränsningar i det nya systemet. Man försökte strukturera om i de gamla systemen inför 

överförandet för att övergången skulle gå så smidigt som möjligt, men bearbetningen av dessa data 

var väldigt resurskrävande. I och med att denna aktivitet var så pass tidskrävande och krävde 

personalresurser som kanske inte finns att tillgå menar delprojektledaren att viss felaktig data 

fortfarande finns på Saab. 

5.1.3 Strategi 

Delprojektledaren menar att den enda konkreta målsättningen med projektet var att byta ut 59 

system mot ett integrerat affärssystem, vilket fick som följd att man inte lyckades arbeta in ett 

tillräckligt tydligt affärsflöde. Att man enligt delprojektledaren endast överförde funktionalitet från 

de olika tidigare systemen till motsvarande moduler i det nya systemet innebar att man inte hade 

klart för sig hur hela logistikflödet hängde ihop. Rentzhog (1998) pekar ut vikten i TQM av att se 

över de processer som ligger är värdeskapande för kunderna, och på så sätt få en bättre 

kundfokusering. Saab Aerosystems fokuserade enligt delprojektledaren inte tillräckligt på att få in 

kundbehoven i det nya systemet, och hade inte en tillräckligt god förståelse för de egna 

affärsflödena. Man implementerade stöd för funktioner, där delprojektledaren menar att man istället 

borde fokuserat på att förstå sina affärsprocesser och implementerat stöd för dessa.  
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Representationen inom projektgruppen, i form av såväl projektdeltagare som t.ex. superanvändare, 

var enligt verksamhetsutvecklaren obalanserat i det undersökta projektet. Han menar att 

kompetensen från Aerosystems sida i projektet inte speglade verksamheten, då man valt ut personer 

med hög datorvana. Med andra ord skulle detta kunna varit en bidragande orsak till att 

organisationen hade en dålig uppfattning om den generella datorvanan i verksamheten. Däremot 

menar den intervjuade superanvändaren att dennes datorvana var väldigt låg innan projektet, vilket 

visar på en skild uppfattning om representationen mellan de olika intervjupersonerna. Att urvalet av 

superanvändare spelar en stor roll för en implementations resultat är dock tydligt, utifrån såväl 

resultat i intervjuer som den studerade litteraturen. Davenport (2000) påpekar till exempel vikten av 

urvalet av superanvändare. Något som dock framkommit under intervju med bland annat 

förvaltaren är svårigheten att engagera och involvera verksamheten i projektet, då dessa fortfarande 

har sitt ordinarie arbete att sköta. Detta kompletterar den syn som presenteras av Davenport (2000), 

där denne menar att urvalet av superanvändare kan innebära en belastning på verksamheten. Enligt  

synpunkter från den intervjuade superanvändaren samt förvaltaren sågs alltså rollen som 

superanvändare som en belastning även på individnivå, då dessa utöver sitt ordinarie arbete haft 

uppgifter kopplade till projektet.  

 

En utmaning som såväl förvaltaren som delprojektledaren anser hanterats väl är just att de undvek 

eventuella leverans- eller produktionsstopp, och på så sätt lyckades hålla sina kunder relativt 

skadeslösa. Arbetet stannade aldrig upp under införandet, även om det saktade ner avsevärt över 

stora delar av organisationen. 

5.1.4 Utbildning 

Davenport (2000) tar upp utbildning av användare som en viktig aspekt vid ett systeminförande, 

inom det studerade projektet upplevdes dock utbildningen som en stor utmaning. 

Informationshantering om hur det nya systemet skulle påverka verksamheten och det dagliga arbetet 

varierade från avdelning till avdelning. Den utbildning som gavs var av väldigt varierande kvalitet 

beroende till stor grad på den förkunskap användarna besuttit, främst i form av datorvana. Allwood 

(1998) menar att det är viktigt att tidigt kartlägga användarnas förkunskaper för att kunna 

genomföra en tillfredställande utbildning. Detta är något som missats enligt 

verksamhetsutvecklaren, han menar att man inte undersökt detta nog eller bildat sig en uppfattning 

om personalens datorvana. Organisationen hade därför inte någon ordentlig uppfattning om hur 

datorvanan var i verksamheten och verkar generaliserat utifrån deltagare i projektet. Detta kan te sig 

något ironiskt då många projektdeltagare, utvalda att representera användarna, enligt respondenten 

valts ut just baserat på deras höga datorvana och erfarenhet av tidigare system. ”Då vet man att du 
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har ju suttit och arbetet väldigt mycket i systemet, det är klart vi tar med dig” – 

Verksamhetsutvecklaren. Detta fick som konsekvens att när projektet drog igång hade inte alla den 

kompetens som behövdes och det tog längre tid för många att sätta sig in i systemet. Att man inte 

kartlade förkunskaper i form av datorvana, samt den något skeva representationen i projektet fick 

även som följd att vissa avdelningar trots viss utbildning var dåligt förberedda. 

Verksamhetsutvecklaren påpekar att datoranvändandet i och med införandet av det nya 

affärssystemet förskjutits något, och att anställda som tidigare inte arbetat i anknytning till något IT-

system nu gör det i allt större utsträckning. Detta var något man i projektet inte förutsett eller 

förberett för, men som man borde tänkt på enligt verksamhetsutvecklaren.  

 

Davenport (2000) menar att utbildningens tidsplacering i förhållande till införandet spelar en stor 

roll för att användarna ska kunna utnyttja systemet effektivt initialt. För det studerade projektet är 

detta en utmaning som respondenterna påpekar inte nödvändigtvis hanterats på ett tillfredsställande 

sätt. Produktionsstyraren påpekar att: ”Det kan man väl tycka då att många användare var väldigt 

dåligt påklädda i början, då hade man kanske varit på en 2-3 dagars kurs några månader innan det  

här fördes in. Då hade man suttit på kursen och knackat och sen så hade man glömt allting”. Olika 

användare fick olika mängder utbildning, beroende på vilka delar av systemet dessa skulle arbeta i. 

Vissa användare fick såklart mer utbildning än ovanstående citat kanske antyder, men samtidigt 

menar produktionsstyraren att de fått kommentarer om utbildningen från andra företag som infört 

IFS Applications att ”det spelar ingen roll hur mycket utbildning ni lägger in, det är för lite i alla fall”. 

Med det menas såklart att det alltid skulle kunna gjorts mer utbildningsinsatser som bättre täckt 

användarnas behov.   

  

Den intervjuade förvaltaren påpekar att det innan och under projektet lades ut information om 

systeminförandet på såväl företagets hemsida som deras intranät, men att alla inte valde att ta del av 

denna information. Detta kan sägas relatera till behovet av stimulans och engagemang som av 

Angelöw (1991) presenteras som viktiga element för drivkraft till förändring. Även om insatser 

gjordes för att engagera de anställda kanske mer energi skulle spenderats på detta. Bristande 

engagemang från verksamhetens sida samt organisationens dåliga uppfattning om de anställdas 

förkunskaper var enligt flera av respondenterna ledande orsaker till att utbildningen upplevt s som 

bristfällig.  

 

En utmaning, som kan kopplas till både Angelöws (1991) resonemang kring engagemang och 

Davenports påpekande av utbildningens vikt i ett systeminförande, är att lyckas motivera till 

deltagande i utbildning. Man hade inom projektet vissa problem med att övertyga såväl personal 
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som chefer att inse behovet och vikten av utbildning inför det nya systeminförandet. 

Produktionsstyraren anser att de borde tvingat de anställda att gå på utbildningen. Varje 

avdelningschef fick meddela hur många av sin personal som skulle gå på utbildningen, 

produktionsstyraren menar att ”Då fanns det avdelningar som sa det att ’nej, vi har ingen som 

behöver gå det här’.”. Detta ledde till att när systemet gick live fanns det avdelningar som inte 

kunde tillräckligt om systemet och vilkas produktivitet blev avsevärt lägre under en tid. 

Produktionsstyraren menar att det inte sjunkit in hos alla avdelningar hur stor förändring det nya 

affärssystemet skulle leda till. Detta är en viktig utmaning att hantera i samband med  

systemutvecklingsprojekt, då organisationen annars lätt kan bli lidande under perioden efter 

införandet. 

5.1.5 Hjälpresurser 

Allwood (1998) menar att manualer för system måste kunna täcka många olika informationsbehov 

hos användarna. Den Supply Chain Manager som intervjuats menar att den detaljnivå vissa 

efterfrågade i manualer inte täcktes till en början. Han påpekar att dessa behov fick tillgodoses en 

tid efter systeminförandet, när personalen blivit mer bekanta med systemet och tydligare 

lathundar/manualer kunnat framställas. Detta är dock något som poängteras av Allwood (1998) där 

denne menar att manualernas betydelse ökar i samband med ökningen av användarnas kunskapsnivå.  

Förmågan att använda manualerna utvecklas med träning, vilket även poängterats av såväl Supply Chain 

Managern som påpekar att man allt eftersom fått uppdatera företagets interna arbetsinstruktioner och 

manualer med arbetssätt för det nya systemet. Även verksamhetsutvecklaren nämner att det initialt 

fanns manualer som beskrev modulerna i sin helhet, men att användarna efterfrågade 

detaljbeskrivningar för sina specifika arbetsuppgifter. Supportpersonal och annan stödpersonal fick 

därför göra många riktade insatser för att hjälpa de anställda komma till rätta, vilket var väldigt 

tidskrävande enligt både verksamhetsutvecklaren och förvaltaren.  

 

Ytterligare en aspekt på hjälpresurser som behandlas av Allwood (1998), och som utgör en 

utmaning, är behovet av kunnig supportpersonal och andra experter, med hög kompetens kring 

systemet i sig. Detta är dock något som enligt den intervjuade förvaltaren hanterats på ett mindre 

lyckat sätt då supportpersonal, i form av first line helpdesk, kom in alldeles för sent i projektet. Han 

berättade att: ”Dom som var satta att svara på användarnas frågor kunde systemet lika bra som 

användarna, eftersom dom kom med i bilden så sent.”. Detta berodde enligt förvaltaren på att 

upphandlingarna av supportkontrakt drog ut på tiden, vilket visar på att dessa antagligen borde 

initierats tidigare.  
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Dessutom nämner flera av respondenterna att supportpersonalen hade svårt att anpassa sig till den 

breda frågeställningen som kom från så många av användarna. Det var en stor variation på typen av 

frågor som ställdes - från enkla frågor från personer med låg datorvanan till oe rhört komplicerade 

och specifika frågor. Verksamhetsutvecklaren menar också att: ”Vissa frågeställningar kräver att man 

kan så mycket av verksamheten för att kunna svara. Jag tror det är det som är det svåra där. De kunde 

systemet men inte verksamheten.”. En fråga man kan ställa sig är dock hur mycket verksamhetsnära 

kunskap supportpersonal, särskilt extern sådan, bör inneha? Kanske borde utbildningen istället 

anpassats bättre till att behandla olika användares arbetssituation. Detta är dock svårt att genomföra 

när processer, arbetssätt och liknande till stor grad anpassas till systemet först efter själva 

införandet.  

  

5.2 Vilka möjligheter sågs i samband med införandet av det nya 

affärssystemet? Hur togs dessa tillvara på? 

5.2.1 Integration och Informationshantering 

En av de största möjligheterna som upplevdes var att man skulle kunna gå från cirka 60 olika 

system till att alla över hela verksamheten arbetade i ett gemensamt system. Produktionsstyraren 

säger: ”Att vi har all data på ett sätt gör det ju mycket enklare att hitta saker och ting. Förut hade 

man, som jag sa, dom här 59 systemen att titta i. Nu har man det på ett ställe, och det underlättar ju 

mycket.” Alla systemen skulle införas på en och samma plattform och man kunde standardisera 

arbetet i större utsträckning än tidigare. Detta tas upp av Davenport (2000), där han menar att även 

om standardsystem har blivit kritiserade för att vara svåranpassade finns det alltid två sidor av ett 

mynt, att företag ser fördelar med att ha en arbetsplattform att arbeta från. 

 

Ett annat mål, och en av de möjligheter som Saab ville ta tillvara på, i och med ERP-projektet var 

att man kunde reducera förvaltningskostnaderna. De insåg även att den kompetens som behövdes 

för att förvalta och utnyttja den äldre tekniken blir mer och mer av en bristvara, och att användandet 

av systemen inte skulle vara hållbara mycket längre. Detta är något Davenport (1998) tar upp i 

litteraturen att användningen av flera olika datorsystem ger höga kostnader som till exempel 

förvaltning. 

 

I och med införandet av det nya affärssystemet fick Aerosystems all sina data i ett format, vilket 

upplevdes som en stor fördel då man innan införandet arbetade i olika system. Dessa system 

använde sig av olika datatyper, vilket försvårade överföringen av data mellan systemen. Dessutom 
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kunde olika system innehålla olika värden, och personalen fick därför sitta och urskilja vilket som 

var ”rätt” data. Harrington (1991) säger att man genom att uppdatera sina processer, vilket Saab 

gjorde i samband med systeminförandet, kan eliminera dubbelarbete. I vårt undersökta fall var man 

till exempel tidigare tvungen att mata in samma information i olika system, något som försvann i 

och med det nya systemet, där de olika modulerna var integrerade. En annan möjlighet som uppstod 

var att man endast arbetade i ett system istället för ett ens olika arbetsmoment var utspridda över 

olika system.  

 

Davenport (2000) tar upp att informationstillgången kan öka inom verksamheten i och med 

införandet av ett affärssystem, och även informationsflödet mellan avdelningar ökar. Detta märktes i 

Saabs projekt, där många av respondenterna menar att det blivit en ökad informationstillgång för 

majoriteten av personalen i verksamheten. Detta var även något som innan projektet sågs som en 

stor möjlighet redan inför införandet. Förvaltaren nämner att de nu kan komma åt samtlig 

information i ett system, tidigare hade de varit tvungna att byta mellan system för att komma åt viss 

data. Självklart sattes det dock upp olika parametrar för att begränsa behörigheten på viss 

information på olika nivåer. I och med att man nu arbetar i samma system och med samma datatyp 

har detta bidragit till att informationstillgången ökat och att det blivit lättare att söka information.  

Bearbetningen av migrerad data sågs, som vi tidigare nämnt, som en utmaning. Men en möjlighet i 

och med detta var att man kunnat bearbeta data innan migreringen, trots att detta är tidskrävande 

kan det leda till bättre kvalitet på data.  

5.2.2 Processutveckling 

Projektet skapade nya möjligheter genom att man först införde systemet, där man fick chansen att 

uppdatera, förnya och utveckla sina processer eller arbetssätt. Detta lyfter delprojektledaren fram: 

”vi tog in ett standardsystem och så ritade vi upp eller beskrev ett arbetssätt, hur man var tvungen 

att arbeta i det verktyget och så brydde vi oss inte så mycket om hur man hade gjort tidigare” . I 

litteraturen menar däremot Rentzhog (1998) att man bör analysera den existerande processen för att 

se på vilka utvecklingsmöjligheter som finns för att förbättra den. Delprojektledaren menar att de 

inte fokuserade på tidigare processer i stor utsträckning, för att undvika att endast återskapa tidigare 

arbetssätt. Man ville inte ”asfaltera kostigar”, då detta skulle slösa bort möjligheten till uppdatering 

av de befintliga processerna och arbetssätten. Den använda strategin sågs av många som bättre än 

att försöka implementera befintliga arbetssätt och därigenom slippa behöva ”låsa” sig vid hur man 

arbetat tidigare i de äldre systemen. Här menar Magnusson & Olsson (2008) att man redan vid valet 

att införskaffa ett standardiserat affärssystem väljer att anpassa sin organisation och processer efter 

hur systemet är uppbyggt, för att uppnå ”best practice”.  
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Det nya affärssystemet tillförde möjligheter som till exempel att förfina sina arbetssätt. Detta tack 

vare nya möjligheter (i form av funktionalitet) från systemet. Supply Chain Managern säger: ”Det 

[anpassningar] var ju nånting man jobbade med under resans gång”  och att de moduler man köpte 

in täckte hur man tidigare arbetade men att det även öppnade upp nya vägar att utföra arbetet på. 

Davenport (2000) menar att ett affärssystemens moduluppbyggnad gör att dessa stödjer flera tusen 

olika affärsaktiviteter, Saab upptäckte nya funktioner och arbetssätt ju mer man använde sig utav 

systemet. 

 

Davenport (2000 & 1993) menar att processernas effektivitet kan mätas med olika parametrar som 

till exempel tid och kostnad i ett standardiserat affärssystem. En av möjligheterna som uppstod 

genom införandet av ett standardiserat affärssystem på Saab Aerosystems var att arbetssättet blev 

standardiserat över de olika avdelningarna. Verksamhetsutvecklaren menar att: ”All mätbarhet har 

möjliggjorts på ett helt annat sätt.”. 

 

Införandet av ett affärssystem kan, enligt Davenport (2000), resultera i att vissa arbetsuppgifter blir 

överflödiga och att man kan behöva avskeda anställda. Förvaltaren säger: ”Om det var 20-30 

förvaltare innan så var det en 5-6 kvar”, de förvaltare som var kvar fick därmed ett mycket bredare 

arbetsområde. Han menar att förvaltarna innan kunde mycket om lite, men att de efter införandet 

fick lära sig lite om mycket. Supply Chain Managern säger att: ”Sen bottnar ju allt i att du kan göra 

det här effektivare och på färre människor.”, vilket sågs som en möjlighet i ERP-projektet; att bli 

mer kostnadseffektiva. 

5.2.3 Digitalisering 

Det nya affärssystemet digitaliserade orderhantering på Saab. Detta var ett stort steg, där man gick 

från att hantera pappersordrar, i form av till exempel tillverkningsordrar, till digitaliserade ordrar. 

De såg möjlighet att genom införandet av det nya systemet kunna minska pappershanteringen. 

Produktionsstyraren menar också att: ”Nu kan du ju se ordern från vilken dator som helst, annars 

var du ju tvungen att leta reda på lådan där papperna låg i och titta på dom så här.” Det har alltså 

blivit lättare att hitta information, via enkla sökningar i systemet, istället för att springa runt på 

verksamheten för att få tag på samma information. Även avvikelsehanteringen skrevs tidigare på 

papper och nu går det att skapa ärenden för detta i ärendehanteringsmodulen i systemet. En annan 

möjlighet som uppstod när verksamheten digitaliserades i större utsträckning var att man, istället för 

att behöva signera manuellt, kunde gå via systemet och signera elektroniskt. Detta uppfattades 

enligt förvaltaren som säkrare och smidigare. 
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5.2.4 Kunskapsutveckling 

En möjlighet som uppstod var att man innan det nya systemet infördes kunde utforma 

utbildningsmaterial, arbetsinstruktioner, manualer etc. utifrån tester av systemet i ett tidigt skede. 

Detta är något Allwood (1998) tar upp som en viktig aspekt. Han menar att vid införandet av ett nytt 

informationssystem bör det finnas hjälpresurser att tillgå för användarna. Där han lyfter fram 

konkreta manualer som ett exempel. Men i projektet behövde man i efterhand specialskriva 

manualer som verksamhetsutvecklaren förklarar här: ” […] för hur man skulle skicka ta emot 

materialrekvisition, alltså var det väldigt många såna ”basic-grejer” [...]” . Han menar att även om 

det fanns manualer beskrev dessa hur själva modulen generellt fungerade och att det istället fick gå 

ner på djupet i de nya manualerna.  

 

Davenport (2000) menar, som vi nämnt tidigare, att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för 

att ett nytt affärssystem skall fungera. Vissa av respondenterna menar att möjligheten till en god 

utbildning i de olika nya arbetsmomenten tagits tillvara på bra, och att problemet snarare låg i 

bristande datorvana, vilket borde tagits med i beräkningarna. Som verksamhetsutvecklaren säger: 

”tror det var generell låg datorvana/datorkompetens”. Detta är något Allwood (1998) lyfter fram; 

att det krävs en viss användarkompetens för att kunna utnyttja informationssystem.  

 

Här menar Harrington (1991) att standardisering av processerna kan leda till en minskad risk för fel, 

något som även verksamhetsutvecklaren påpekar. Han berättar att systemet ”tvingar dig” att arbeta 

på rätt sätt, det går inte att gömma sig bakom systemet som det gick tidigare. Det nya 

standardsystemet gör att användarna måste arbeta på ett visst sätt – vilket av vissa kan ses som en 

nackdel då man blir låst till ett arbetssätt. Det innebär dock även en möjlighet enligt 

verksamhetsutvecklaren, som menar att systemet lyfter fram problem: ”som kanske har skjutits 

under mattan sen tidigare”. Detta påpekas även i litteraturen, där Davenport (2000) menar att 

införandet av ett affärssystem innebär att man inte längre kan ”gömma sig”, då mätbarheten och 

transparensen ökar. Affärssystemet har med andra ord påverkat processerna på ett sådant sätt att den 

”error proofing” som berörs av Harrington (1991) möjliggjorts. Detta då systemet även minskar 

mängden felaktigt utförda arbetsuppgifter, samt förebygger dessa.  

 

Davenport (1993) tar upp att det inte går att byta till en ny process utan att de vet hur den nya 

processen fungerar. Detta kan relateras till att personalen på Saab fick bättre förståelse för systemet 

genom att arbeta i det och verksamhetsutvecklaren säger att: ”Jag tror att många har blommat upp 

och fått förståelse för alltså när man lär sig någonting och utvecklar någonting blir man generellt  
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sett positiv och villig att göra saker.”. Det nya systemet har enligt flera av intervjupersonerna även 

lett till att anställda lärt sig mer om hur system av den här typen fungerar. Många har också fått en 

ökad förståelse för hur olika delar inom organisationen arbetar, vilket inte varit självklart tidigare. 

Ett flertal respondenter menar att de fått bättre överblick över hela flödet i företaget. De hade inte 

koll på hur affärsprocesserna såg ut innan, de förstod in helheten, men genom att arbeta med 

systemet och hur det integrerade andra avdelningar fick de bättre förståelse för detta. Detta är något 

Davenport (2000) lyfter fram att systemet låter organisationen att arbeta utifrån ett processtänkande 

med hjälp av att informationen är tillgänglig över flera avdelningar.  

5.2.5 Förändring 

Inställningen till det nya systemet var väldigt varierande från individ till individ i projektet men 

enligt förvaltaren var många anställda positivt inställda och såg fördelen med att använda sig av ett 

system. Angelöw (1991) menar att förändringsviljan förstärks med hjälp av motiverad personal. 

Enligt våra intervjuer fanns det motiverad personal, som varit betydligt mer positivt inställda till 

förändringen än de som sett denna som ett hot. En del personer inom förvaltningen insåg tidigt att 

de gamla systemen inte skulle vara hållbara mycket längre och att en förändring var nödvändig, 

dessa tog enligt förvaltaren emot förändringen med öppna armar. Angelöw (1991) tar upp att 

engagemang är en drivande faktor för förändring, vilket man får anse att personalen på 

förvaltningen hade då de insåg tidigt att de äldre systemen inte skulle hålla.  

 

Förändringen som införandet av det nya systemet ledde till fick anställda runt om i verksamheten att 

så småningom se helhetsfördelar med en integrerad systemlösning, istället för att ha kvar ett flertal 

gamla system. Förvaltaren menar att de flesta en bit in i projektet insåg att:” Vi jobbar på ett 

företag, det är ju inte bara min lilla del här”. De insåg att systemet även skulle påverka andra 

avdelningar och anställda på företaget, vilket till viss del minskade motståndet och ökade 

engagemanget för förändringen. Angelöw (1991) menar att just engagemang och stimulans är två av 

de viktigaste drivkrafterna när man väl insett behovet av en förändring.  
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6. Resultat 

I detta kapitel behandlar vi de resultat vi kommit fram till genom analys av den genomförda studien. 

Dessa resultat presenteras utifrån våra valda frågeställningar och de kategorier vi använt för 
analys av det empiriska materialet.  

6.1 Vilka utmaningar uppstod i samband med införandet av det nya 

affärssystemet? Hur hanterades dessa? 

6.1.1 Förändring 

Det framgick tydligt av studien att det bland personalen varit väldigt blandad inställning till 

förändringen, från ”ljuset i tunneln” eller ”äntligen!” till att se den som ett hot. Även om det inte 

framgått i studien hur förändringsmotvillighet hanterats kan man ändå se att det inneburit en stor, 

avgörande utmaning. Under projektet bör man därför fokusera på att motivera och engagera den 

personal som är negativt inställd till förändringen. Inställningen i projektet verkar varit relativt 

passiv på detta område, så till vida att de anställda själva fick inse fördelarna med förändringen så 

småningom. En förändring av den här storleken ställer krav på såväl organisation som individer, där 

oro, rädsla och stress bland de anställda måste hanteras.  

 

Vikten av papper som fysisk artefakt för vissa bör inte underskattas, vissa anställda håller hårt i sina 

papper och ser inte fördelen med den minskade pappershanteringen. Samtidigt finns det de som 

välkomnar digitaliseringen av till exempel ordrar.  De anställda med specialkunskap om tidigare 

system är ofta negativa till förändring, då dessa påverkas starkt. Det fanns även de som helt enkelt 

vant sig vid de gamla systemen och som var oroliga över den förändring ny teknik innebär. 

Motivation och engagemang av dessa individer är därmed viktigt för de ska inse fördelarna i det 

något mer administrativa, tidskrävande arbetssättet. Att byta ut produktionsrelaterade system medan 

verksamhet bedrivs är en stor utmaning, en så stor förändring parallellt med att ordinarie arbete 

fortlöper är inte det lättaste. Vi anser därför att det är imponerande att inga produktionsstopp 

uppstod. 

6.1.2 Anpassning av och till affärssystemet 

Att föra in det ett nytt standardsystem med minimala anpassningar och därefter uppdatera sina 

arbetssätt och processer gentemot systemet är en stor utmaning. Att många processer till en början 

inte är uppdaterade gentemot systemet, och att detta skapar vissa problem är att vänta sig enligt vår 

mening. Däremot kan man argumentera för att de nya processerna borde setts över noggrannare 

innan man börjat arbeta i de olika modulerna. I och med den mängd arbetssätt och rutiner som finns 
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inom en så pass stor organisation är detta dock väldigt svårt. De anpassningar av själva systemet 

som gjordes ansågs nödvändiga utifrån en funktionalitetssynpunkt, vilket är svårt att argumentera 

mot. En fråga är dock hur många av dessa anpassningar som faktiskt behövdes, och av vilken 

karaktär dessa var? Detta är dock något vi valt att inte beröra i denna studie. Att organisationer är 

medvetna om de uppgraderingssvårigheter och höga kostnader som anpassning av ett 

standardsystem innebär är viktigt, något som vi anser Saab varit medvetna om.  

 

Utmaningarna relaterade till anpassning av data för överföring till det nya systemet förefaller varit 

många i det undersökta projektet, på grund av såväl dålig kvalitet på gammal data som det 

resurskrävande arbetet med bearbetningen av denna. Risken vid överföring av felaktig data är 

såklart stor, därför behöver resurser läggas på just omstrukturering och behandling av data för att 

undvika funktionella begränsningar i det nya systemet. Studien har visat att detta är något som 

organisationen lagt energi på, även om resurser till stor del saknats för detta arbete. Att viss felaktig 

migrerad data fortfarande finns på Saab Aerosystems är under omständigheterna inte så konstigt 

menar vi, då denna överförts från över 50 olika system.  

6.1.3 Strategi 

Målsättningen att byta ut 59 system mot ett integrerat affärssystem är såklart inte helt enkelt, det 

hjälpte antagligen inte heller att man inte förstod sina egna affärsflöden från början och därmed inte 

lyckades arbeta in detta i det nya systemet. Att enbart byta ut de gamla systemen mot motsvarande 

moduler i det nya systemet bidrog enligt studien till att affärsflödet inte täcktes in tillräckligt. Det 

framkom under intervjuerna att de implementerade stöd för funktioner, men istället borde fokuserat 

på att förstå sina affärsprocesser och implementerat stöd för dessa. Detta är något som är värt att 

notera och ha i åtanke vid projekt av den här typen.  

 

Representationen inom projektgruppen har visat sig vara en viktig aspekt för att genomföra 

projektet på ett effektivt sätt.  Att välja ut personer som speglar verksamhetens kompetens är en 

utmaning som enligt våra empiriska data inte hanterats på ett optimalt sätt. Vi menar att detta varit 

en bidragande orsak till att organisationen hade dålig uppfattning om den generella datorvanan i 

verksamheten. Att välja superanvändare med begränsad datorvana kan även ses som något 

problematiskt, då dessa skall stödja verksamheten vid utbildning av övrig personal. Att personalen 

engageras och gör sig hörda under projektet är enligt oss viktigt, något som dock utgör en utmaning 

då dessa fortfarande har sina ordinarie arbetsuppgifter att genomföra. Balansen mellan att engagera 

kompetent personal i projektet, samtidigt som man ska kunna bedriva sin verksamhet under 

projektet, menar vi är en utmaning för vilket företag som helst.  
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6.1.4 Utbildning 

Den utbildning som gavs inför införandet var av väldigt varierande kvalitet beroende till stor grad 

på den förkunskap användarna besuttit, främst i form av datorvana. Man borde enligt oss kartlagt 

användarnas förkunskaper bättre, för att kunna genomföra en bättre anpassad utbildning. Samtidigt 

inser vi svårigheterna i att göra detta för en så pass stor mängd användare. Att planera bättre för de 

områden inom verksamheten där datoranvändandet skulle öka mest kunde dock gjorts bättre. Att 

lägga in tillräckliga utbildningsinsatser, samt att dessa täcker användarnas behov är en viktig 

utmaning. Man bör även överväga tidsläggningen av utbildningen i förhållande till införandet, för 

att undvika att användarna glömmer bort utbildningen till dess.  

 

Projektet hade större behov av stimulans och engagemang av de berörda användarna än vad som 

genomfördes. Även om insatser gjordes för att engagera de anställda borde projektet antagligen lagt 

mer energi på detta. Bristande engagemang från verksamhetens i kombination med delvis bristande 

förkunskaper har enligt oss lett till att utbildningen i efterhand kan ha upplevts som bristfällig. Att 

motivera såväl anställda som chefer till deltagande i utbildning är en utmaning hanterats något 

bristfälligt av intervjuerna att döma. Kanske borde man, som en av intervjupersonerna föreslog, 

gjort utbildningen obligatorisk i större utsträckning. Det är oklart hur informerade personalen var 

om den stora förändring ett nytt standardsystem leder till, att göra alla medvetna om detta 

antagligen hade motiverat fler till att delta i utbildningen till större utsträckning.  

6.1.5 Hjälpresurser 

Detaljnivån på manualer och liknande som efterfrågades av användare fanns inte, men detta hade 

enligt oss varit oerhört resurskrävande att framställa och anpassa för samtliga användare, på grund 

av organisationens storlek. Ett behov av att kompromissa bättre mellan vilket stöd som kan 

förberedas innan införandet och vad som behöver anpassas i efterhand fanns dock. När personalen 

bekantat sig mer med systemet är det lättare för dessa att använda manualer 

Det fanns ett stort behov av kunnig supportpersonal från verksamhetens sida, dessa kommit in i 

projektet betydligt tidigare. Att supportpersonalen har lika stor kunskap om system som användarna 

är till föga nytta. Man borde enligt oss initierat supportupphandlingar tidigare, då dessa ska ha legat 

till grund för supportens sena involvering. Samtidigt borde man antagligen förberett såväl 

supportpersonal som användare bättre i förväg, för att minska svårigheterna i den breda 

frågeställning supporten ställdes inför. De enklare frågorna från personal med låg datorvana kunde 

undvikits med hjälp av bättre utbildningsinsatser. Däremot ser vi även svårigheten i att anpassa 
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utbildning efter användarna, när deras arbetssätt till stor grad anpassas till systemet först efter själva 

införandet.  

6.2 Vilka möjligheter sågs i samband med införandet av det nya 

affärssystemet? Hur togs dessa tillvara på? 

6.2.1 Integration och Informationshantering 

Möjligheten att gå från 59 olika, delvis föråldrade system sågs såklart som en av de största 

möjligheterna med ERP-projektet. Att ha en gemensam plattform för information och arbete, istället 

för en rad olika, sågs som en stor möjlighet. Vi kan se fördelen med en integrerad systemlösning av 

det slag Saab Aerosystems implementerade. Man kunde eliminera dubbelarbete i olika system, samt 

utspridningen av arbetsmoment i olika system. En oerhört viktig möjlighet, som till stor del även 

låg till grund för projektet, var behovet att reducera förvaltningskostnaderna. Att ha en myriad olika 

system innebär så klart höga förvaltningskostnader och försvårar integrationen av 

informationshanteringen. Det nya standardsystemet innebar en ökad informationstillgång tack vare 

att denna information finns tillgänglig i ett enda system. Detta var en möjlighet man på Saab ville ta 

tillvara på med införandet av det nya affärssystemet, och som bidragit till att till exempel 

informationssökning blivit avsevärt enklare.  

6.2.2 Processutveckling 

Införandet av ett nytt affärssystem innebär en ypperlig möjlighet att uppdatera, utveckla och 

omarbeta de egna processerna. I samband med detta kan organisationer även få en ökad förståelse 

för sina tidigare processer, och vad som eventuellt fungerade mindre bra med dessa. Saab 

Aerosystems fokuserade enligt vår studie inte tillräckligt på att kartlägga och stödja det egna 

affärsflödet innan och under projektets gång.  

 

Saab upptäckte nya funktioner och arbetssätt med hjälp av det nya systemet, vilket vi menar innebär 

en stor möjlighet då standardsystem ofta är uppbyggda efter en branschstandard. Standardisering av 

processer och arbetssätt öppnade enligt intervjupersonerna i denna studie upp möjligheter för 

mätbarhet som tidigare inte varit möjliga. Införandet av ett affärssystem kan såklart även leda till en 

kostnadseffektivisering av vissa områden, i Saabs fall gällde detta bland annat en reducering av 

mängden förvaltningspersonal då mängden system minskade avsevärt.  
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6.2.3 Digitalisering 

Den digitalisering av orderhantering på Saab Aerosystems som införandet av affärssystemet ledde 

till sågs av vissa anställda som något negativt initia lt. Att kunna hantera tillverkningsordrar och 

liknande i systemet ser vi som en möjlighet, då det bland annat minskar det manuella arbetet 

eliminerar risken för att pappersordrar försvinner. Detta är även något som uttryckts under våra 

intervjuer. Att kunna se en order från vilken dator som helst är avsevärt smidigare än att behöva leta 

reda på motsvarande pappersorder. Detta har även bidragit till den integration och 

informationshantering vi nämnt ovan, då det nu är lättare att söka reda på orderinformatio n. En 

mindre aspekt av digitaliseringen är signeringsproceduren, som nu är elektronisk, vilket pekas ut 

som en positiv möjlighet i och med införandet.  

6.2.4 Kunskapsutveckling 

En möjlighet som till stor del setts som en utmaning i denna studie är utbildningen, men vissa anser 

att utbildningen i sig hanterats bra och att problemet snarare legat i brist på datorvana hos 

användarna. Vi anser att utbildningen dock kunde anpassats bättre till användarnas behov för att 

kompensera för den brist på förkunskap som många hade. 

 

Standardisering av processerna har lett till att användarna nu arbetar på ett sätt som kontrolleras av 

systemet, vilket enligt studien upplevs ha lett till att risken för fel minskat. Att vissa ser detta som 

en nackdel, i och med låsningen till ett specifikt arbetssätt, är förståligt. Däremot anser vi att de 

aspekter kring mätbarhet som lyfts fram relaterat till standardiseringen väger upp för det mer låsta 

och administrativa arbetssättet. Vi anser att en möjlighet i och med det nya systemet är att 

användarnas kunskap ökat om hur andra avdelningar i verksamheten arbetar. En bättre överblick 

över hur flödet i organisationen är något som enligt oss kan ses som en stor möjlighet, då det bland 

annat ökar förståelsen för den egna verksamheten och dess roll i organisationen i stort.  

6.2.5 Förändring 

En möjlighet som, som till stor del kan ses som en utmaning, är att engagera de anställda och få 

dessa att se fördelarna och möjligheterna med ett nytt affärssystem. I och med att många anställda 

trots allt verkar haft en positiv inställning till förändringarna det nya affärssystemet skulle innebära 

får Saab Aerosystems anses ha tagit tillvara på denna möjlighet. De effekter som förändringar i och 

med affärssysteminförandet lett till fick enligt intervjupersonerna de anställda på Saab Aerosystems 

att se fördelarna med en integrerad systemlösning. Även om detta skedde först senare anser vi att 

förändringen i sig kan få upp ögonen på de anställda för andra sätt att utföra visst arbete, och inse de 

tekniska såväl som organisatoriska fördelarna med ett standardiserat affärssystem.  
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6.3 Sammanfattning av resultat 

 

Strategin att byta ut 59 system mot en integrerad, modulbaserad systemlösning där funktioner bytts 

ut mot motsvarande moduler innebar en rad utmaningar. Den främsta utmaningen, och som även 

ledde till svårigheter under och efter införandet, är att organisationen inte lyckades föra in sitt 

affärsflöde i systemet på ett adekvat sätt. I och med att projektet heller inte förankrades tydligt nog 

hos användarna ledde detta till en rad utmaningar i form av förändringsmotvillighet samt en 

bristande kartläggning av de anställdas förkunskaper. Utbildningen blev således dåligt anpassad till 

de olika användargrupperna, vars behov inte tillsågs. En ökad förankring hos verksamheten, hos 

såväl chefer som anställda, kunde lett till att dessa utmaningar spelat mindre roll vid införandet än 

vad som blev fallet. Behovet av hjälpresurser blev stort, på grund av den varierande förkunskapen i 

kombination med utbildning. De anställdas behov av assistans från supportpersonal, manualer och 

liknande täcktes inte upp, då dessa anpassats dåligt initialt samt lagts in relativt sent.  

  

Vi har alltså sett exempel på den stora förändring som införandet av ett standardiserat affärssystem 

innebär, och som beskrivs av Davenport. De organisatoriska förändringar som krävs av ett företag 

som implementerar ett system av denna typ kan enligt Davenport leda till förändringsmotstånd hos 

de anställda, vilket vi även sett i denna studie. Angelöw menar att motivering och engagering av 

personal är nyckelfaktorer för att minska detta förändringsmotstånd. Visserligen har 

projektledningen i det studerade fallet enligt vår uppfattning försökt att engagera personalen, men 

hur väl detta har lyckats har varierat. Att helt eliminera förändringsmotstånd inom ett såhär 

omfattande projekt anser vi dock vara näst intill omöjligt. Användarkompetens, som enligt Allwood 

är en kritisk faktor för nyttjandet av informationssystem, var väldigt varierande inom det studerade 

fallet. Vi anser detta vara nära kopplat till utbildningen som skedde i samband med 

implementationsprojektet. Precis som Davenport påpekar kan utbildning som planeras för tidigt 

innan ett systeminförande glömmas bort, vilket vi även såg tecken på i denna studie. Detta ledde 

inom Saab Aerosystems till att ytterligare utbildningsinsatser fick läggas in senare. Att 

organisationen inte bildade sig en uppfattning om den kompetensnivå, främst i form av datorvana, 

som fanns hos de anställda i verksamheten ledde till problem, vilket vi visat på i denna studie. Detta 

reflekterar det behov som beskrivs av Allwood, där denne menar att en tydlig bild av 

kompetensnivån, och variationen i denna hos olika användare, är viktig för att anpassa utbildningen 

efter dessas behov.  De behov av hjälpresurser som beskrivs av Allwood, och som visat sig i denna 

studie, hade enligt oss kunnat minskas med hjälp av bland annat bättre anpassad utbildning.  
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I och med den integration av informationshantering som systeminförandet innebar lyckades Saab 

Aerosystems ta till vara på en rad möjligheter. Den ökade informationstillgången och minskade 

pappershanteringen är två av de möjligheter som identifierades inför projektet och som även tagits 

tillvara på i och med detta. Att införandet av ett standardsystem innebär en möjlighet att förändra 

och utveckla de egna arbetssätten är visserligen ingen nyhet, men något Saab Aerosystems tagit till 

vara på. På individuell nivå är en möjlighet som uppstått att kunskapen om den egna verksamheten 

ökat, tack vare processutvecklingen i samband med projektet. En oväntad möjlighet som uppstått i 

samband med ERP-projektet är att organisationen kunnat se över förståelsen och utformningen av 

de egna affärsflödena, då man under projektets gång insett att full förståelse för dessa saknades.  

 

Att Saab Aerosystems kunnat minska den informationsfragmentering som tidigare funnits sågs som 

en stor möjlighet. Detta är något Davenport menar är ett av de största problem som ett affärssystem 

är menat att lösa. Enligt denna studie upplevdes innan projektet just de problem som Davenport 

pekar på, där denne menar att en fragmenterad systemflora hämmar organisationens effektivitet, 

såväl som innebär stora förvaltningskostnader. Målsättningen med det studerade systeminförandet 

var att minska just ovanstående problem, vilket man även gjort. Att standardiserade affärssystem 

innebär en möjlighet att förändra de egna processerna är något som berörs av Davenport, och som 

även märkts inom denna studie. Att processernas effektivitet kan mätas med hjälp av affärssystemet 

påpekas av såväl Davenport som respondenter inom denna studie. Den processintegration som 

Davenport beskriver har i den genomförda studien även lett till att de anställda inom vissa områden 

fått en bättre överblick, och en ökad förståelse, för andra delar av organisation. Den brist på 

förståelse för den egna affärsprocessen som utgjorde en utmaning under projektet har även inneburit 

en möjlighet. Att arbeta utifrån ett ökat processynsätt i och med användandet av det nya 

affärssystemet har gett Saab Aerosystems en möjlighet att bättre förstå, och kartlägga, de egna 

affärsprocesserna.  
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7. Reflektion 

I detta kapitel behandlas våra egna reflektioner kring arbetet med uppsatsen, den genomförda 

studien och dess resultat. Vi presenterar även förslag på vidare studier kring det studerade 

problemområdet. 

7.1 Reflektion kring uppsatsen som process och dess resultat 

 
Det har varit en spännande, men framförallt lång, resa fram till skrivandet av dessa ord. Vi känner 

oss nöjda med att vi lyckades ro i land den här uppsatsen, trots att motivationen har gått upp och ner 

av olika anledningar under resans gång. Studien vi genomförde har gett oss ny kunskap om hur man 

analyserar insamlad empirisk data, vilket varit en stor utmaning för oss. Innan den här uppsatsen 

hade ingen av oss någon erfarenhet av insamling och analys av primär empirisk data, på sin höjd har 

vi behandlat andrahandsempiri. Vi blev även påminda om att framförhållning alltid är lika viktigt. 

En annan lärdom har varit att medan intervjuer tar kort tid, tar transkribering och behandling av 

empirisk data avsevärt mycket längre tid. Det har under studien varit lättare att fokusera på negativa 

åsikter i personers kommentarer än de positiva, generellt på grund av att individer har lättare att 

diskutera dessa. Det är dock något vi försökt vara medvetna om under skrivandets gång, för att 

undvika att lyfta fram en allt för missvisande bild av verksamheten.  

 

Att vi justerat fokus på uppsatsen under skrivandets gång speglas framförallt i vår teoridel där vi 

först och främst hade ett processfokus för att sedan glida över mer och mer mot utmaningar och 

möjligheter. Detta blev ett naturligt val för oss då materialet från våra första intervjuer vi 

genomförde inte gav de resultat vi från början tänkt oss. En stor utmaning med den här uppsatsen 

har varit att hitta personer som varit både relevanta för den planerade studien, samt villiga att ställa 

upp på intervjuer. Vi är därför oerhört tacksamma till våra respondenter.  

 

Vi valde att inte beröra vissa aspekter som togs upp i de olika intervjuerna, till exempel 

resurshantering mellan två pågående projekt, där Saab hade möjligt att fokusera ett annat projekts 

resurser på ERP-projektet. Detta såg vi inte som en tillräckligt relevant aspekt för studien, även om 

förmågan att omfördela resurser från existerande projekt till ett systeminförande kan ses som en 

möjlighet. Vi ville istället titta på mer generella utmaningar och möjligheter som fanns i och med 

införandet av ett nytt affärssystem. Något vi gärna hade tagit del av, men som vi kom på något sent, 

är mer utförlig information angående IFS Applications, specifikt den uppsättning Saab Aerosystems 

införskaffat. Detta skulle förtydliga systemets möjliga roll i verksamheten för såväl läsaren som oss 
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själva. 

 

Vi anser att det varit intressant att studera ett fall där ett affärssystem ersätter en mängd tidigare 

system, vilket förefaller vara något som sker i allt större utsträckning idag. Möjligheten att studera 

ett sådant införande, och de effekter och behov ett sådant innebär, anser vi varit lärorikt och 

givande, för vår framtid profession. Vi har visserligen ingen större uppfattning om vilka utmaningar 

respektive möjligheter som införandet av ett anpassat affärssystem kan innebära, men detta är något 

som kan vara intressant att studera. Vi misstänker att möjligheterna i och med ett sådant införande 

till stor del kommer att likna de vid ett införande av den typ vi studerat, medan nya utmaningar 

uppstår. Påverkan på organisationen blir till exempel inte nödvändigtvis lika stor om systemet 

anpassas efter organisationen, dess arbetssätt och processer. Förhållandet mellan organisationen och 

IT är något som varit intressant att studera i samband med denna uppsats. Att studera införandet av 

ett standardiserat affärssystem har gett oss en förstahandssyn på fenomen som förekommer i mycket 

av den forskning och media som berör IT-världen. Detta är så klart något vi kommer att ta med oss 

och förhoppningsvis ha användning av i framtiden.  
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7.2 Förslag för vidare studier 

 

Saab valde att inte byta ut bland annat ekonomimodulen från SAP R/3 vid affärssysteminförandet. 

Detta ifrågasattes av våra respondenter, som menade att det lett till att organisationens affärsflöde 

inte fördes in tillräckligt i det nya affärssystemet. Därför föreslår vi följande som ett uppslag på 

vidare studier på området: 

 Vilka effekter fick det att vid byte av 59 system, till förmån för ett nytt standardiserat 

affärssystem, inte byta ut samtliga system?  

 

Att utföra en liknande studie på andra företag/organisationer som infört ett nytt standardiserat 

affärssystem skulle kunna utgöra en eventuell framtida studie.   

 Vilka utmaningar respektive möjligheter identifierades i samband med andra projekt, hur 

skiljer dessa resultat sig från denna studie?  

 

Ett uppslag skulle kunna vara att studera utmaningar och möjligheter vid utvecklingen och 

införandet av ett anpassat affärssystem, då vi studerat införandet av ett standardiserat system.  

 Vilka aspekter stämmer överens, eller skiljer sig åt, mellan införandet av standardiserade 

respektive anpassade affärssystem (i form av utmaningar och möjligheter)?   
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Bilagor 

Exempel på använt frågeformulär 

Bakgrundsfrågor: 

Be personen presentera sig kort; Namn, Bakgrund (utbildning etc) 

Vad har du för erfarenhet på Saab?  

Definiera sina arbetsuppgifter på Saab? 

Eventuell relation till utvecklings/implementationsprojektet?  

 

Innan:  

Hur upplevde du personalens inställning till systemet innan systeminförandet?  

Hur var deras inställning till förändringen som skulle ske? 

Hur hanterades information om hur det nya systemet skulle påverka arbetet?  

Av vilken typ var den informationen? 

 

Under: 

Vad tycker du gick bra med övergången till det nya systemet?  

Vad tycker du gick mindre bra med övergången till det nya systemet? 

Har du någon uppfattning om upplevda positiva förändringar i och med införandet?  

Är det något som fungerar bättre?  

Har du någon uppfattning om upplevda negativa förändringar i och med införandet?  

Är det något som fungerar sämre? 

Hur anpassades företagets processer till det nya systemet och vice versa?  

Hur gick detta? Upplevdes något ”glapp” mellan processerna och systemet?  

 

Efter: 

Hur upplevde du tiden direkt efter implementationen? 

Vad fungerade bra?  

Vad fungerade mindre bra?  

Var det något som inte fungerade alls?  

Framförde du dina synpunkter? 

Hur sågs det på systemet före, under och efter införandet?  

Är du medveten om något arbete med förbättringar av processer i nuläget? 
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Är du medveten om några uppsatta mål på förbättringar? 

Hur hanteras detta? 

Om du kunde vara med och genomföra införandet av systemet igen, vad skulle du vilja göra 

annorlunda? 

 

Avslutande: 

Försäkra oss om att vi har möjlighet att ställa följdfrågor i efterhand om behov av detta skulle 

uppstå. 

 


