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Titel:  Vägarna mot en integrerad IT-infrastruktur 

Problembakgrund: Företag investerar bl.a. i affärssystem (ERP-lösningar) för att dra 
nytta av de fördelar systemen förväntas leverera i form av bättre 
beslutsstöd och effektivare processer vilka är viktiga för att företag 
skall uppnå en högre nivå av konkurrenskraft och tillväxt. I grund 
och botten av alla fungerande IS (Informationssystem) ligger en 
nödvändig integration mellan verksamheten samt deras IT-
infrastruktur, vilken är nödvändig för förverkligandet av de nyss 
nämnda fördelarna. Integrationen mellan verksamheters IT-
infrastruktur kan vara komplex och svår att erhålla. ERP-lösningar 
består av moduler för verksamhetsspecifika funktioner vilka rent 
hypotetiskt möjliggör en fullständig integration genom 
standardisering. ERP-system är en lösning på detta 
integrationsproblem, men andra lösningar finns vilka är baserade på 
integrationsverktyg för integrering av befintliga arvssystem och 
även nya. Det är denna integrationsproblematik och ett genuint 
allmänt intresse för affärssystem som lett till att uppsatsens fokus 
lagts på att undersöka hur verksamheter uppnår en integrerad IT-
infrastruktur. 

Problemspecificering: Hur kan verksamheter uppnå en integrerad IT-infrastruktur? 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur 
verksamheter går tillväga för att uppnå en funktionellt integrerad 
IT-infrastruktur. 

Metod & tillvägagångssätt: Inledningsvis genomfördes en granskning av befintlig tidigare 
forskning inom området, för att ett underlag till den teoretiska 
referensramen som presenteras i denna uppsats skulle erhållas. 
Denna gav i sin tur upphov till konstruktionen av frågeformulären 
som användes vid insamlandet av det empiriska materialet. 

Tidigare forskning: Den tidigare forskningen kring integrering av IT-infrastruktur är 
riklig och huvuddelen av forskningen tycks fokusera på ERP-
system levererade från en och samma leverantör. Detta kan vara en 
lösning eller metod som passar många företag, men långt ifrån alla. 
EAI är en metod som går ut på att arvssystem länkas samman med 
modernare system och därigenom hypotetiskt löser 
integrationsproblematiken. 

  Best-of-Breed (BoB) är en lösning som i dagsläget med 
funktionsmässiga samspel mellan ERP och EAI har visat sig vara 
ett intressant integrationsalternativ. BoB innebär att moduler från 
olika leverantörer implementeras sida vid sida. Företag som 
erfordrar specifika lösningar kan med fördel vända sig mot 
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implementering enligt BoB principen, förutsatt att en integration 
kan verkställas. BoB har sina fördelar och nackdelar, en fördel är 
bl.a. att företagen får möjlighet att forma ett system som passar just 
deras önskningar och behov. En nackdel är integrationssvårigheter 
mellan delsystemen (modulerna) som måste lösas genom 
exempelvis integrationsverktyg. Även dubbellagring av data kan 
vara ett problem då data bli utspridd på flera databaser.  

Resultat:  I och med denna uppsats undersökning framkommer det att 
verksamheter med fördel kan integrera funktioner för 
kärnverksamheten med hjälp av ett ERP-system. Detta blir extra 
avgörande om företaget tillverkar varor. Tjänsteproducerande 
verksamheter kan däremot med sina specifika krav och behov 
integrera befintliga eller nya IT-lösningar via integrationsmotorer. 

  Förutsatt att en öppen standard får fotfäste som byggsten för 
integrationsprodukter kan BoB-lösningar möjligen komma att 
framföras som ett bra alternativ till att uppnå en integrerad IT-
infrastruktur. 
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Sammanfattning 

Företag  investerar  bl.a.  i  affärssystem  (ERP‐lösningar)  för  att  dra  nytta  av  de 
fördelar systemen förväntas leverera i form av bättre beslutsstöd och effektivare 
processer  vilka  är  viktiga  för  att  företag  skall  uppnå  en  högre  nivå  av 
konkurrenskraft  och  tillväxt.  I  grund  och  botten  av  alla  fungerande  IS 
(Informationssystem)  ligger  en  nödvändig  integration  mellan  verksamheten 
samt deras  IT‐infrastruktur, vilken är nödvändig  för  förverkligandet av de nyss 
nämnda  fördelarna.  Integrationen  mellan  verksamheters  IT‐infrastruktur  kan 
vara  komplex  och  svår  att  erhålla.  ERP‐lösningar  består  av  moduler  för 
verksamhetsspecifika  funktioner vilka  rent hypotetiskt möjliggör en  fullständig 
integration  genom  standardisering.  ERP‐system  är  en  lösning  på  detta 
integrationsproblem,  men  andra  lösningar  finns  vilka  är  baserade  på 
integrationsverktyg för integrering av befintliga arvssystem och även nya. Det är 
denna integrationsproblematik och ett genuint allmänt intresse för affärssystem 
som  lett  till  att  uppsatsens  fokus  lagts  på  att  undersöka  hur  verksamheter 
uppnår en integrerad IT‐infrastruktur. 

Inledningsvis  genomfördes  en  granskning  av  befintlig  tidigare  forskning  inom 
området, för att ett underlag till den teoretiska referensramen som presenteras i 
denna uppsats skulle erhållas. Denna gav i sin tur upphov till konstruktionen av 
frågeformulären som användes vid insamlandet av det empiriska materialet. 

Den  tidigare  forskningen  kring  integrering  av  IT‐infrastruktur  är  riklig  och 
huvuddelen av forskningen tycks fokusera på ERP‐system levererade från en och 
samma  leverantör.  Detta  kan  vara  en  lösning  eller  metod  som  passar  många 
företag, men långt ifrån alla. EAI är en metod som går ut på att arvssystem länkas 
samman  med  modernare  system  och  därigenom  hypotetiskt  löser 
integrationsproblematiken.  Best‐of‐Breed  (BoB)  är  en  lösning  som  i  dagsläget 
med  funktionsmässiga  samspel  mellan  ERP  och  EAI  har  visat  sig  vara  ett 
intressant  integrationsalternativ.  BoB  innebär  att  moduler  från  olika 
leverantörer  implementeras  sida  vid  sida.  Företag  som  erfordrar  specifika 
lösningar  kan med  fördel  vända  sig mot  implementering  enligt  BoB  principen, 
förutsatt att en integration kan verkställas. BoB har sina fördelar och nackdelar, 
en fördel är bl.a. att företagen får möjlighet att forma ett system som passar just 
deras  önskningar  och  behov.  En  nackdel  är  integrationssvårigheter  mellan 
delsystemen  (modulerna)  som  måste  lösas  genom  exempelvis 
integrationsverktyg. Även dubbellagring av data kan vara ett problem då data bli 
utspridd på flera databaser.  

I och med denna uppsats undersökning framkommer det att verksamheter med 
fördel  kan  integrera  funktioner  för  kärnverksamheten  med  hjälp  av  ett  ERP‐
system. Detta blir avgörande om företaget tillverkar varor. Tjänsteproducerande 
verksamheter  kan  däremot  med  sina  specifika  krav  och  behov  integrera 
befintliga eller nya IT‐lösningar via integrationsmotorer. Förutsatt att en öppen 
standard får fotfäste som byggsten för integrationsprodukter kan BoB‐lösningar 
möjligen komma att framföras som ett bra alternativ till att uppnå en integrerad 
IT‐infrastruktur.
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1 Inledning 

Efter snart fyra års studier på IT‐ekonomprogrammet med ett upplägg kring IT 
och  ekonomi  har  min  utbildning  under  de  två  sista  åren  samvävt  dessa  två 
ämnen och framfört deras samhörighet. Många av kurserna har uppmärksammat 
affärssystem och hur dessa fungerar och skapar mervärde för företag genom en 
standardiserad  integration  mellan  IT‐infrastruktur  och  verksamhet.  Studierna 
har dock främst fokuserats på tidigare forskning kring ämnet. 

Då  forskningsobjektet  är  av  teknisk  natur  som  i  detta  fall  IT,  kommer 
praktikerna alltid att  ligga steget före teoretikerna (Checkland et al, 2005, s.55‐
56).  Detta  har  gjort  att  den  teori  vi  har  studerat  i många  av  fallen  under min 
utbildning möjligen passerat ett ”bäst före datum”. Studierna kring affärssystem 
har  gjort  mig  nyfiken  till  hur  verksamheter  uppnår  en  integrerad  IT‐
infrastruktur  och  hur  eller  om  de  väljer  olika  metoder  för  att  uppnå  detta 
tillstånd. Den tidigare forskningen ser integrationsproblematiken på ett sätt och 
praktikerna  på  ett  annat,  detta  har  gjort  att  jag  valt  att  beskriva  problemet 
utifrån en genomgång av den  tidigare  forskningen och  i  efterhand komplettera 
med empiriskt material.  

Hur  det  kommer  sig  att  verksamheter  väljer  att  implementera  ERP‐system 
levererade  från  en  och  samma  leverantör  eller  att  utöka  integrationen mellan 
arvsystem och lägga till de funktioner de är i behov av varierar fritt. Hur företag 
hanterar  de  strategiska  integrationsmetoderna  är  en  komplex  fråga,  som  jag  i 
och  med  denna  uppsats  ska  försöka  problematisera  med  hjälp  av  tidigare 
forskning och ”data” hämtad från företag verkande på en marknad där behovet 
av  korrekt  information  är  ett måste. Detta  för  att  förhoppningsvis  framföra  en 
intressant diskussion om varför vissa val görs och andra inte. 

1.1 Problembeskrivning 
Hur verksamheter uppnår en integrerad IT‐infrastruktur är en komplex uppgift 
och ett intressant tema som denna uppsats kommer att beskriva och analysera. 
En  IT‐infrastruktur  inkluderar  i  huvudsak  IT  för datornätverk och kundservice 
samt  stödjande  affärsprocesser  för  systemstöd  och  anskaffning  av  produkter 
(Applegate  et  al,  2005,  s.  120,  Sirkemaa,  2002,  s.  1ff).  En  integration  av  IT‐
infrastruktur  är  därmed  en  grundförutsättning  för  att  ett  fungerande  IS  skall 
erhållas  som  kan  ge  verksamheter  en  effektivisering  av  processer  och  bättre 
beslutsunderlag  (Cuneo,  2005,  s.  4).  Av  naturliga  skäl  uppkommer  nya 
verksamhets‐ och IT‐projekt inom organisationer som på ett sätt sätter fart och 
höjer kraven på IT‐funktionen och resterande delar av organisationen, detta då 
företags affärsmässiga behov förändras med tiden. 

Företag  investerar  bl.a.  i  affärssystem  (ERP‐lösningar)  för  att  dra  nytta  av  de 
fördelar systemen förväntas leverera i form av bättre beslutsstöd och effektivare 
processer  vilka  är  viktiga  för  att  företag  skall  uppnå  en  högre  nivå  av 
konkurrenskraft  och  tillväxt  (Magnusson  et  al,  2005,  s.  12).  Ett  fungerande  IS 
utgörs  av  en  nödvändig  integration  mellan  verksamheten  samt  deras  IT‐
infrastruktur  (Sirkemaa,  2002,  s.  5,  Seliger,  2001,  s.  3)  vilken  är nödvändig  för 
förverkligandet av de nyss nämnda fördelarna. ERP‐lösningar består av moduler 
för  verksamhetsspecifika  funktioner  vilka  rent  hypotetiskt  möjliggör  en 
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fullständig  integration  genom  standardisering  (Magnusson  et  al,  2005,  s.  49). 
ERP‐system  är  en  lösning  på  detta  integrationsproblem,  men  andra  lösningar 
finns vilka är baserade på integrationsverktyg (EAI) för integrering av befintliga 
arvssystem  och  även  nya  (Lee,  J  et  al,  2003,  s.  1ff).  Det  är  denna 
integrationsproblematik  och  ett  genuint  allmänt  intresse  för  affärssystem  som 
lett till att uppsatsens fokus lagts på att undersöka hur verksamheter uppnår en 
integrerad IT‐infrastruktur. 

1.2 Problemspecificering 
För att vidare specificera problembeskrivningen har följande 
problemspecificering lagts fram:  

• Hur kan verksamheter uppnå en integrerad IT‐infrastruktur? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur verksamheter går tillväga 
för att uppnå en funktionellt integrerad IT‐infrastruktur.
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2 Metod 

Detta kapitel  redogör  för de val  rörande metodaspekter  som  lagts av  författaren 
vid utformningen av denna uppsats. Där bl.a. val av metod, tillvägagångssätt, urval 
för  den  empiriska  undersökningen,  metod  och  källkritik  samt  validitet  och 
reliabilitet framförs. 

2.1 Val av metod 
I boken Att utreda  forska och rapportera  (2001) av Eriksson och Wiedersheim‐
Paul  exemplifieras  de  tre  angreppssätten  forskare  enligt  den  positivistiska 
traditionen  vanligen  väljer  vid  undersökningar.  Dessa  är  deduktiv  respektive 
induktiv ansats,  samt en hybrid av dessa vid namn hypotetisk‐deduktiv metod. 
Den hypotetiskt‐deduktiva ansatsen är det mest använda sättet och  innebär att 
forskaren ur en bestämd uppsättning påståenden härleder nya hypoteser som i 
sin tur kan prövas genom empiriska undersökningar (Holme och Solvang, 1991, 
s.  51).  Separat  grundar  sig  den  deduktiva  ansatsen  på  en  logisk  slutledning 
genom  en  uppsättning  tidigare  fastslagen  teori.  Den  induktiva  ansatsen  är 
mindre förekommande och syftar till att forskaren grundar sin undersökning på 
empiriska iakttagelser (Eriksson et al, 2001, s. 200). Denna uppsats efterföljer en 
i huvudsak deduktiv ansats, med inslag av induktion genom det kompletterande 
empiriska  materialet.  Den  tidigare  forskningen  utgör  därmed  grunden  för  det 
empiriska  materialet  som  både  kompletterar  och  lyfter  fram  kritiska 
ståndpunkter kring problemområdet. 

2.2 Tillvägagångssätt 
För att förklara tillvägagångssättet som utformar syfte och frågeställning kan två 
huvudsakliga sätt lyftas fram, deskriptivt respektive normativt tillvägagångssätt. 
Den  deskriptiva  ansatsen  är  förklarande  och  försöker  ge  en  bild  av  en  faktisk 
rådande  situation.  Ansatsen  kan  även  vara  normativ  vilket  innebär  en 
värderande ansats (Holme och Solvang, 1991, s. 60). Jag kommer i denna uppsats 
eftersträva  en  deskriptiv  ansats,  då  en  beskrivning  av  ett  problem  i  huvudsak 
ligger i fokus. 

2.3 Urval 
I  och  med  färdigställning  av  problemformuleringen  och  syftet  samt  en 
genomgång  av  den  tidigare  forskningen  inom  området,  kontaktades  runt  ett 
dussin  företag  för  förfrågan  om  intervjuer  för  insamlingen  av  det  empiriska 
materialet. Företagen som kontaktades valdes ut med kriteriet att de använde sig 
av  ett  IT‐baserat  systemstöd  eller  att  de  var  förespråkare  för  liknande.  Av  de 
tillfrågade  företagen  genomfördes  slutligen  sex  stycken  intervjuer.  Där  två 
intervjuer genomfördes hos IBS och Lawson som är leverantörer av främst ERP‐
lösningar.  De  fyra  övriga  intervjuerna  genomfördes  på  dels  tillverkande‐  och 
tjänsteproducerande företag som genom tillämpningen av olika metoder erhåller 
en integrerad IT‐infrastruktur i större eller mindre utsträckning. De tillverkande 
företagen  är  Eka  Chemicals  AB  samt  Cloetta  Fazer  AB  och  de 
tjänsteproducerande  Nacka  kommun  samt  Intrum  Justitia  AB.  Nedan  följer  en 
punktlista över de respondenter som ställde upp på intervju: 
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• Susanne Åsander – Business Product Manager vid IBS 

• Daniel Holmqvist – Business consultant vid Lawson 

• Mats Bohman – Administrativ direktör vid Stadsledningskontoret, Nacka 
kommun  

• Mats Munkhammar – CIO vid Cloetta Fazer AB  

• Xerxes Almqvist – Development Manager Scandinavian IT, Intrum Justitia 
Sverige AB  

• Mattias Nilsson – Application Manager SAP, Manager ERP Support Group 
vid Eka Chemicals AB, Akzo Nobel 

2.4 Data insamling 
Det teoretiska underlaget har samlats  in genom sökningar på  främst databasen 
ELIN@mälardalen med bl.a. sökord som ”integration solutions”, ”EAI”, ”ERP”, ”IT 
infrastructure”,  ”information  system”.  Även  ett  antal  böcker  har  använts,  med 
speciell  framtoning  på  boken  Affärssystem  (2005)  av  Magnusson  et  al  som 
inspirerat  mig  till  struktur  denna  uppsats  har.  Det  empiriska  materialet  jag 
samlat in genom intervjuer med företag angående deras handlingstagande för att 
uppnå en integrerad IT‐infrastruktur tillhör primärdata. 

2.5 Utformning av frågeformulär 
Frågeformuläret  inleds  med  en  huvudfråga  som  efterföljs  av  frågor  med  mer 
specifik  karaktär.  Huvudfrågan  ses  dock  som  utgångspunkten  för  intervjuerna 
där  de  övriga  frågorna  är  tänkta  att  fungera  som  stödpunkter  kring  temat  där 
respondenten mer fritt får komma till tals rörande ämnet med sin åsikt.  

Frågorna  utformades  i  och  med  sammanställandet  av  den  teoretiska 
referensramen, som med sin stuktur hjälpt mig att utforma frågor som svarar på 
ett korrekt sätt till det jag ämnat undersöka. 

2.6 Bearbetning av data 
Uppsatsens  huvudsakliga  referensram  utgörs  av  en  tabell  i  slutet  av  den 
teoretiska  referensramen,  för  att  fungera  som  ett  analysverktyg  för  hur  den 
inhämtade empiriska datan ska tolkas i sammanhanget. 

2.7 Metod‐ och källkritik 
Mitt empiriska material visar på hur sex stycken verksamheter  förhåller sig  till 
integrationsfrågan  av  IT‐infrastruktur.  Två  av  dessa  är  tillverkandeföretag,  två 
tjänsteproducerande  samt  två  leverantörer av  främst ERP‐lösningar.  Företagen 
tillhör  därmed  inte  samma  bransch,  vilket  innebär  att  mitt 
undersökningsresultat  inte  kan  betraktas  som  en  generell  förklaring  till 
problematiken  utan  snarare  bör  ses  som  ett  tillskott  inom  området  och 
ytterligare en analys genomförd rörande ämnet.  

Jag  försökte  i  sökandet  av  företag  för  intervjuerna  finna en  jämn  fördelning av 
verksamheter  som  nyttjar  olika  integrationsalternativ  för  en  integrerad  IT‐
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infrastruktur.  Min  studie  har  dock  en  svag  sida  då  ERP–lösningar  i  huvudsak 
levereras  från  de  två  leverantörerna  jag  intervjuat  och  då  inga  specialister  på 
EAI‐applikationer intervjuades. 

I och med att IT utvecklas i ett rasande tempo, ligger forskarna oftast steget efter 
praktikerna  och  det  visar  sig  i  den  tidigare  forskningen  kring  det  jag  valt  att 
beskriva.  Ett  stort  antal  av  de  vetenskapliga  artiklar  och  publikationer  jag 
granskat  har många  år  på  nacken  och  deras  fulla  relevans  kan  ifrågasättas,  då 
många möjliga ny och effektivare lösningar av IT utvecklats. 

2.8 Validitet och Reliabilitet 
Beaktningar har tagits gällande frågeställning och undersökningens fokus för att 
en  relativt  hög  nivå  av  validitet  skall  erhållas.  Frågeformulären  är  även 
utformade  efter  den  teoretiska  referensramen,  för  att  fokus  skall  riktas  åt  rätt 
håll.  Frågeformulären  skickades  till  intervjuobjekten  i  god  tid  innan 
intervjutillfället.  Fem  av  de  sex  intervjuerna  var  besöksintervjuer  och  en 
telefonbaserad. De personliga intervjuerna som genomfördes lät individerna från 
arbetsmarknaden  komma  till  tals  på  ett  sätt  där  de  kunde  framföra  sina 
erfarenheter på ett mer beskrivande sätt än t.ex. enkätundersökningar. 

Uppsatsen  validiteten  leder  till  att  en  hög  nivå  av  reliabilitet  blir  svårare  att 
uppnå, detta då personliga intervjuer aldrig kan genomföras på exakt samma sätt 
och erhålla exakt samma resultat. En kvalitativ undersökning kan förövrigt  inte 
svara till en kvantitativ undersöknings reliabilitet. 



Mälardalens Högskola  EIK024 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST 2008 

  6 

3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar en generell beskrivning av olika systemstöd framställda 
för  säkerställandet  av  en  integrerad  ITinfrastruktur,  samt  de  tillhörande 
metoderna  som  kan  realisera  en  integrerad  ITinfrastruktur.  Hur  beslutsfattare 
kommer till insikt om dessa strategiska val kommer även att beskrivas samt deras 
för  och  nackdelar.  Slutligen  kommer  den  tidigare  forskningen  kopplas  till  en 
jämförande  tabell  mellan  olika  integrationsmetoder  samt  även  placera  in 
systemstödens syfte i sammanhanget. 

3.1 IT‐infrastruktur och värdeskapande 
Tack  vare  dagens  standardiserade  IT‐stöd  och  nätverksbaserade  IT‐
infrastrukturer  kan  verksamheter  nyttja  tillgängliga  IT‐stöd  som  reducerar 
kostnader och höjer effektiviteten. Denna valmöjlighet ses som utgångspunkten i 
verksamheters strävan mot effektivitet, där  IT‐ansvariga genom rätt beslut kan 
förverkliga  en  utökad  allmän  IT‐infrastruktur  med  strategiska  fördelar  som 
positivt alster. Utvecklingen av IT har nått en punkt där spelreglerna har skapat 
nya  tillvägagångssätt  för  systemdesign  och  utveckling  som  nu  möjliggör  en 
kommunikation  mellan  stora  komplexa  IT‐stöd  via  moduler  sammanlänkade 
med  hjälp  av  ”middleware”  services  och  allmänna  gränssnitt.  (Applegate  et  al, 
2007, s. 119) 

Det är dessa  relativt nya  tillvägagångssätt  som möjliggör en  integration mellan 
IT‐stöd  och  de  nyttjande  verksamheterna.  Dessa  kommer  att  framföras  längre 
fram i detta kapitel. 

 
Figur 1 IT och lönsam tillväxt (Egen bearbetning av modellen ”IT Value Framework”, Applegate et al, 
2007, s. 120) 

I  figur  1  illustreras  det  tidigare  resonemanget  där  insikten  till  valmöjligheter 
förverkligas,  då  kärnkompetensen  som  besitter  förståelse  för  IT‐infrastruktur 
upptäcker  de  positiva  fördelarna  en  integrerad  IT‐infrastruktur  kan  ha  på 
verksamheten. Nyttjandet i sig kan även styra verksamheter mot lönsam tillväxt. 
Investeringsbesluten  om  olika  IT‐tillämpningar  måste  leverera  värde  idag  och 
framöver  för att de  skall vara  lönsamma  investeringar. Figur 1 belyser  implicit 
olika incitament för investering i rätt IT‐infrastruktur, då en väl fungerande och 
integrerad  IT‐infrastruktur  sänker  kostnader,  förbättrar  effektiviteten  och 
produktiviteten  samt  skapar  strategiska  möjligheter  för  tillväxt.  Trots  att  IT‐
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infrastrukturen många verksamheter nyttjar är  långt  ifrån den effektivaste sett 
utifrån maximal  flexibilitet med  utgångspunkt  från  en  enhetlig  lösning,  kan  de 
skapa signifikant värde genom investering i modern IT‐infrastruktur. (Applegate 
et al, 2007, s. 120ff) 

Många av dagens stora företag har byggt upp sin IT‐infrastruktur under många 
år  av  skiftande  och  tillkommande  IT‐lösningar,  utan  att  de  uppmärksammat 
kommande integrationsproblem. Några verksamheter med insikten till att nyttja 
bästa  tillgängliga  IT‐infrastruktur  har  valt  att  lämna  över  ansvaret  på 
speciallister,  för säkerställandet av en  integrerad  IT‐infrastruktur. Denna  insikt 
till  nyttjande  av  bästa  tillgängliga  IT‐infrastruktur  framkommer  som  mer  och 
mer viktig, då verksamheter kommer till insikt att deras överlevnad till stor del 
hänger  på  en  nedbantad  men  effektiv  verksamhet  med  en  kvick  förmåga  till 
handlingskraft.  (Applegate  et  al,  2007,  s.  122ff,  Lee,  J  et  al,  2003,  s.  54ff) Med 
dessa  insikter  baserade  på  ett  så  effektivt  nyttjande  av  IT‐infrastruktur  som 
möjligt  kan  verksamheter  ge  sig  i  akt  med  möjligheter  och  uppnå  en  lönsam 
tillväxt,  genom  kostnadskontroll  och  stigande  intäkter.  Intäktsgenererande 
kompetens  kan  förbättras,  IT‐baserade  tjänster  samt  nya  och  förbättrade 
erbjudanden  kan  lanseras,  genom  nyttjandet  av  bästa  tillgängliga  IT‐
infrastruktur.  Trots  att  processer  för  back‐office  exempelvis  procurement  och 
HR  endast  är  stödjande  och  inte  påverkar  intäktsökningar  explicit  kan  de 
förbättra  den  allmänna  uppfattningen  av  verksamheten  och  effektivisera  de 
anställdas förmåga som direkt går att koppla till  intäktsgenerering. Exempel på 
detta är  informationssystem som ger användarna och beslutsfattarna  läglig och 
användbar  information,  vars  prestation  baseras  på  förmågan  att  leverera 
intäktsökningar. (Applegate et al, 2007, s. 125ff) 

Detta  ovanstående  resonemang  kring  IT‐infrastruktur  visar  att  verksamheter 
verkande på dagens marknad är totalt beroende av IT, då IT utgör grunden för 
hur verksamheter kan agerar som på ett sätt gör IT‐infrastrukturen vital utöver 
de värdeskapande aktiviteter som kan genereras. Nya IT‐lösningar förbättrar och 
integrerar  arvsystem  för  att  frambringa  en  IT‐infrastruktur  med  flerdelade 
handlingsalternativ.  Hänsyn  bör  dock  tas,  då  alla  dessa  nya  IT‐lösningar  ger 
värdeminskningar  om  de  misslyckas  med  integration  till  arvssystem  som 
huvuddelen  av  alla  större  verksamheter  besitter.  Nyttjandet  av  rätt  IT‐
infrastrukturen  avgör  till  stor  del  verksamheters  förmåga  att  differentiera  sig 
gentemot  konkurrenterna  (Ragowsky,  et  al,  2008,  s.  11ff).  Att  finna  och 
implementera rätt  IT‐infrastruktur är svårt då besluten  inte endast  rör  IT utan 
även  verksamhetens  sätt  att  arbeta.  Detta  leder  verksamheter  till  en  tuff 
utmaning  i  och  med  alla  beslut  om  IT‐infrastruktur  och  dess  hantering. 
Beslutsfattarna ställs inför en komplicerad förståelse och delegering för att fatta 
rätt beslut rörande IT‐infrastruktur som inte endast är tekniska, utan som sagts 
även  rör  den  affärsmässiga  aspekten  verksamheter  inkorporerar.  Det  är  efter 
denna förståelse som verksamheter på ett tydligt sätt kan urskilja hur modern IT 
påverkar  deras  sätt  att  utföra  affärer  samt  hur  management  aspekten  skall 
hanteras,  och  hur  farorna  involverade  i  detta  pussel  av  risker  och möjligheter 
påverkar de dagliga aktiviteterna. (Applegate et al, 2007, s. 279ff) 
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Vägarna verksamheter tar för att uppnå en integrerad IT‐infrastruktur är många, 
men  två  huvudsakliga  strategier  tycks  demonstrera  en  lösning  till 
integrationsproblematiken  (Lee,  J  et al, 2003,  s. 56‐60) som måste  lösas  för att 
ett  funktionellt  integrerat  IS  skall  fungera/existera.  Innan  dessa 
integrationsmetoder  beskrivs  närmare  kommer  ett  förtydligande  göras 
angående relationen mellan IT, IS och verksamhet. 

Ett  informationssystem  (IS)  fungerar  som  en  plattform  mellan  IT  och 
verksamheten.  IT‐infrastrukturen  utgör  grunden  för  att  informationssystemet 
skall  stödja  och  effektivisera  informationshanteringen  för  verksamheten. 
Verksamheten  och  IT  är  båda  frikopplade  från  informationssystemet,  då 
förändringar  av  IT  och  verksamheter  kan  inträffa  fristående  från  varandra. 
(Magnusson et al, 2005, s. 11) 

 
Figur 2. Förhållande IT, IS och verksamhet (Bearbetning av ”Bild 3 – Anpassad efter Langefors”, 
Magnusson et al, 2005, s. 11) 

Om beslutsfattare rent hypotetiskt ser till figur 1 ”IT och lönsam tillväxt” ger den 
ett  incitament  till  investering  i  en  integrerad  IT‐infrastruktur  som  i  detta  fall 
möjliggör och tydliggörs i ett funktionellt IS som existerar i ett samspel mellan IT 
och verksamheten. Detta  förtydligande  är  viktigt  då  IS  i många  av  fallen byggs 
upp av både IT‐infrastruktur och organisationsförändringar (Sirkemaa, 2002, s. 
2‐3). 

3.2 Beslutskvalité och processeffektivisering 
Syftet med ett systemstöd ligger i möjliggörandet av en förbättrad beslutskvalité 
samt en effektivisering av affärsprocesser, dvs. hur aktiviteter genomförs  inom 
verksamheter. Detta  förverkligas  genom ett  effektivt  nyttjande  av  IT  i  samspel 
med  verksamheten  som  möjliggör  ett  snabbt  och  flexibelt  agerande  ut  mot 
marknaden.  (Magnusson  et  al,  2005,  s.  12ff,  Lee,  J  et  al,  2003,  s.  1ff)  För  att 
beslutskvalitén  ska  förbättras  krävs  en  integration  mellan  en  verksamhets 
organisation dess individer och processer, där all information görs tillgänglig för 
beslutsfattaren.  Den  ökade  tillgängligheten  av  information  via  integrerade 
systemstöd förverkligar och skapar rent teoretiskt möjligheten till mer rationella 
beslut.  (Magnusson  et  al,  2005,  s.  13)  Förutsatt  att  de  rationella  besluten  skall 
kunna fattas krävs att individerna behandlar tillgänglig data och konvertera den 
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till  information.  Det  är  standardiseringen  av  speciellt  ERP‐system  som  rent 
teoretiskt möjliggör en centralisering av data vid nyttjandet av endast en databas 
vilket förstärker beslutskvalité som del av syftet med systemstöd (Magnusson et 
al,  2005,  s.  15).  Men  detta  stämmer  dock  inte  i  alla  fallen  av  integrerade 
systemstöd vilket kommer att  framgå under EAI‐strategin, där centraliseringen 
bättre uttryckt kan vara logiskt centraliserad. (Magnusson et al, 2005, s. 16) 

Effektiviseringen  av  affärsprocesser  kan  delas  in  i  flera  underliggande 
aktiviteter, dessa kan vara rent värdskapande eller värdestödjande. Detta sätt att 
se  på  processer  presenteras  i  figur  3,  där  indelningen  görs  enligt  Porters 
värdekedja. Modellen kan dock föra tankarna mot en mekanisk organisation där 
aktiviteter  följer  varandra  enligt  en  rullandeband  princip  vilket  inte 
representerar organisationsmodellen många  företag  anammar  i  dagsläget. Men 
det  som  fortfarande  ses  som  formeln  till  framgång  är  en  ökad  kontroll  över 
verksamheten. (Magnusson et al, 2005, s. 18)  

 
Figur 3. Porters värdekedjemodell (Egen bearbetning av Magnusson et al, 2005, s. 17) 

Det  är  just  detta  som  ERP‐system  teoretiskt  levererar  genom  sitt 
standardiserade  upplägg,  där  verksamheter  förväntas  anpassas  sig  efter  ERP‐
systemen.  Hur  denna  ”bransch‐strategi”  (nya  affärsprocesser)  fungerar  för 
många är dock ett debatterat tema där den tidigare forskningen och praktikerna 
framför  belägg  för  båda  sidorna  av  diskussionen.  Anpassning  av  IT‐stöden  ses 
dock  som  ett  nödvändigt  måste,  med  utgångspunkten  från  en  specifik 
verksamhets  sätt  att  arbeta.  Detta medför  att  en  inventering  av  den  befintliga 
verksamhetsstukturen och målsättningen företag har är viktig. (Magnusson et al, 
2005, s. 18) Detta leder i sin tur till att verksamheter bör granska deras process 
struktur  och  hur  denna  egentligt  skapar  värde  (Magnusson  et  al,  2005,  s.  19) 
Denna  kartläggning  av  verksamheten  är  nödvändig  i  och  med  ett  möjligt 
införande  av  systemstöd.  Verksamheter  sätter  sig  i  en  sitts  där  de  illa  tvunget 
måste  väga  tyngden  av  en  förändring  av  systemstödet  kontra  verksamheten 
(Magnusson et al, 2005, s. 19) 

Det finns olika metoder/strategier verksamheter kan ta till då de är ute efter en 
integrerad  IT‐infrastruktur.  På  marknaden  finns  det  två  huvudsakliga 
integrationsmetoder  som  anammas,  dessa  är  integration  genom  en 
standardiserad  paketlösning  (ERP‐lösning)  eller  integration  mellan  arvsystem 
och  nya  med  hjälp  av  integrationskonceptet  (EAI).  Begreppet  EAI  används 
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ganska  flitigt  som  i  den  tidigare  forskningen  framställs  som  ett  övergripande 
koncept  för  integrering  av  arvssystem med nya  IT‐lösningar  (Khubaib, Ahmed, 
2005, s. 1). Dessa kommer att beskrivas i följande avsnitt. 

3.3 Historik och utveckling av integrationsmetoder 
Här under  presenteras  utvecklingen  av  affärssystem och  integrationslösningar, 
för  att  visa  hur  dagens  lösningar  nått  dit  de  är  idag med  sin  uppbyggnad  och 
effektivitet. 

3.3.1 Standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd 
Definition  av  affärssystem  enligt  Magnusson  et  al  (2005)  är  standardiserade 
verksamhetsövergripande  systemstöd.  Denna  definition  är  på  ett  sätt 
övergripande  en  mängd  IT/IS‐lösningar  och  koncept  för  integration.  Trots  att 
några  av  lösningarna  och  koncepten  inte  svarar  direkt mot  definitionen  självt, 
blir dessa självklara då de förs in i sammanhanget. EAI är ett sådant koncept som 
kommer  att  beskrivas  längre  fram  i  detta  kapitel.  Detta  medför  att 
verksamhetsövergripande  systemstöd  inte  nödvändigtvis  endast  bör  ses  som 
begrepp svarande direkt till ERP‐system. 

Begreppet  standardiserade går att koppla direkt  till  engelska koncept  som Off‐
The‐Shelf  Software  och  One‐Size‐Fits‐All  som  beskriver  en  produkt  som  inte 
nämnvärt  anpassas  till  kundens  behov,  utan  erfordrar  en  anpassning  eller 
flexibilitet från kundens sida (Magnusson et al, 2005, s. 7ff). Affärssystem avser 
även  en  ökad  översikt  och  kontroll  av  data  samt  information  ett  systemstöd 
teoretiskt  sett  ger  verksamheter  (Magnusson et  al,  2005,  s.  9).  Systemstöd bör 
inte  endast  ses  som  en  fysisk  IT‐lösning,  utan  som  ett  IT‐stöd  som  existerar  i 
symbios med verksamheten och dess användare (Magnusson et al, 2005, s. 10). 
Standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd syftar därigenom mot ett 
standardmässigt  verksamhetsövergripande  system  för  stöd  och  effektiv 
hantering  av  information  som  i  sin  tur  rent  teoretiskt  möjliggör  en 
effektivisering av affärsprocesser som stöds av systemet. 

3.3.2 ERP (Enterprise Resource Planning) 
För att förstå hur dagens affärssystem (ERP‐system) och grundläggande koncept 
fungerar och är uppbyggt, kan konceptet MRP (Material Requirements planning) 
användas för att fastställa upphovet till det vi idag upplever som standardiserade 
affärssystem. Det var under 70‐talet de första MRP systemen utvecklades, syftet 
var  att  rationalisera materialplaneringen  inom  biltillverkningsindustrin  genom 
användning  av  IT  som  ett  automatiseringsverktyg.  Biltillverkningsindustrin 
under den epoken såg stora vinster i att effektivisera logistiken av komponenter 
genom  strömlinjeformade  processer  av  materialplaneringen.  Industrin  under 
denna period  speglades  även av  ett  relativt homogent upplägg  för  tillverkning, 
och det var just detta som leverantörerna av det som kom att kallas MRP‐system 
utvecklade  till  ett  framgångsrikt  systemstöd  för  industrin.  Genom  att  sälja 
systemstödet  som  en  standardiserad  lösning  hade  leverantörerna  nu  genom 
standardlösningen möjligheten att nå ut till en hel industri med en enda produkt. 
Det  var  här  begrepp  som  ”best‐practice”  blev  framstående.  Bortsett  från  den 
uppsättning förbestämda processer systemstödet erbjöd, förverkligades även en 
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integration  mellan  alla  de  processer  underliggande  materialplaneringen. 
(Magnusson et al, 2005, s. 26ff, Sumner, 2005, s. 2ff) 

Under  80‐talet  utvecklades  systemstödet  och  kom  nu  att  gå  under  parollen 
MRPII (Material Resource Planning). I förhållande till sin föregångare kom MRPII 
att  förverkliga  ett  mer  verksamhetsövergripande  förfarande,  där  hela 
materialhanteringen  lyftes  fram.  Genom  en  härledning  till  Porters  värdekedja 
kan MRP placeras  in  i de  två  första värdeskapande aktiviteterna  ingående‐ och 
utgående  logistik. MRPII möjliggjorde en uppgradering och möjlighet  att delvis 
kontrollera  värdestödjande  aktiviteter  som  inköp  och  vissa  delar  av 
infrastukturen bestående av exempelvis finansiell redovisning. (Magnusson et al, 
2005, s. 28‐29. Sumner, M, 2005, s. 2‐3) 

Från  föregångarna  MRP  och  MRPII  till  det  som  idag  på  många  håll  mer  eller 
mindre  uppfattas  som  synonymt med  affärssystem  är  det  standardiserade  och 
verksamhetsövergripande systemstödet ERP. Från att MRPII  i slutet av 90‐talet 
erbjöd  stöd  till  många  olika  funktionsområden,  var  stora  driftkostnader  och 
bristande datakvalité ett stort problem vilket skapade en stark strävan till ökad 
integration.  Systemstödet  ERP  är  rent  teoretiskt  uppbyggt  som  ett monolitiskt 
system,  dvs.  ett  system  som  svarar  för  en  massiv  helhet.  ERP  konceptet  som 
vidare möjliggör ERP‐systemen  syftar  till  att  stödja  i  princip hela  värdekedjan, 
med fokus på de värdeskapande aktiviteterna men även möjlighet till  lösningar 
kring de värdestödjande. Till  skillnad  från sina  föregångare med undantag  från 
de  senaste MRPII  systemen  omfattar  ERP‐systemen  oftast  en  centralisering  av 
datalagringen,  där  data  lagras  i  en  databas  placerad  fysiskt  på  ett  enda  ställe. 
Detta sänker redundansen dvs. dubbellagringen av data inom en verksamhet då 
samtliga  systemanvändare  rättar  sig  efter  en  och  samma  datastruktur.  ERP 
upplägget  möjliggör  även  en  centralisering  av  applikationer  genom  ett 
klient/server  förfarande,  där  program  krävande  t.ex.  invecklade  beräkningar 
lagras  på  datorer  med  topp  prestanda  för  att  sedan  presenteras  på  mindre 
avancerade  datorer.  ERP‐system  är  även  modulbaserade  vilket  innebär  en 
uppdelning  av  funktioner  som  verksamheter  eftersträvar  inom  olika 
avdelningar.  Det  som  ERP  ärvt  av  MRP  och MRPII  är  upplägget  där  lösningar 
saluförs som industrispecifika.  (Magnusson et al, 2005, s. 29ff. Sumner, 2005, s. 
2ff. Krantz, N et al, s. 11) 

 
Figur 4. ERP-strategi (Egen bearbetning) 
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Ett modernt ERP‐system stödjer en  rad  funktioner med bl.a. moduler  för; CRM 
(Custom  Relationship  Management),  SCM  (Supply  Chain  Management), 
tillverkning, ekonomi,  lager, HR.  (Sumner, 2005, s. 7, 46, 65) Figur 4  illustrerar 
hur  en  ERP‐strategi  kan  se  ut  med  en  modulbaserad  uppdelning  och  en 
centraliserad databas, samt hur olika verksamhetsavdelningar kopplas till dessa 
genom ERP‐systemet. 

Ett  systemstöd  kan  bygga  på  en  leverantörsspecifik‐  eller  öppen  standard.  En 
leverantörsspecifik  standard är den  standard en ERP‐systems  leverantör oftast 
grundar  sina  lösningar  på,  dvs.  lösningarna  från  en  och  samma  leverantör 
uppfyller kraven på standard utifrån leverantörens standard. En öppen standard 
däremot  svarar  till  en  standard  som  passerar  den  leverantörsspecifika 
standarden  och  grundar  sig  på  en  standard  som  exempelvis  en  grupp 
leverantörer bestämt sig för att använda. Detta för att efterleva en efterfråga på 
IT/IS‐lösningar  som  lättare  integreras  med  befintliga  och  nya  system. 
(Magnusson et al, 2005, s. 8‐9) Den öppna standarden förenklar uppförandet av 
en  integrerade  IT‐infrastrukturer  (standardiserade  verksamhetsövergripande 
systemstöd) utan inlåsningseffekten till en leverantör (Magnusson et al, 2005, s. 
51‐52). Exempel på den öppna standarden är, XML, XSL, ESB, EDI, TCP/IP, SOA 
etc. Detta för oss in på integrationskonceptet EAI. 

3.3.3 EAI (Enterprise Application Integration) 
Som ett integrationsalternativ till ERP kom EAI‐konceptet att lanseras i slutet av 
90‐talet. Till skillnad från ERP möjliggör EAI en integration genom förening av en 
verksamhets  olika  applikationer  tillhörande  deras  arv  dvs.  arvssystem  (legacy 
systems).  Arvssystem  är  i  sig  en  IT/IS  lösning  som  företag  införskaffat  eller 
egenutvecklat  för deras specifika behov under en period. Dessa arvssystem är  i 
många  fall  komplexa  och  oftast  utspridda  via  många  olika  applikationer  över 
verksamheter med uppemot femhundra stycken i vissa extrema fall (Magnusson 
et  al,  2005,  s.  41).  Detta  kan  försämra  eller  rättare  sagt  omöjliggöra  en 
integration.  Men  det  finns  även  arvsystem  som  levererar  det  verksamheter 
kräver, dessa system faller under namnet Vintagesystem (Magnusson et al, 2005, 
s.  201).  Som  sagts  tidigare  är  arvssystemen  komplicerade  och  i  många  fall 
kaotiska,  och  det  är  här  konceptet  EAI  kommer  in  i  bilden.  EAI  syftar  till  att 
sammanlänka  existerande  arvssystem  med  integrationsmotorer  för  att  en 
integration  skall  förverkligas.  Enligt  EAI‐strategin  och  dess  applikationer  kan 
arvssystem  även  sammanlänks  med  ERP‐system  efter  verksamheters  behov. 
(Magnusson et al, 2005, s. 8‐9. Sumner, M, 2005, s. 147, Khubaib, Ahmed, 2005, s. 
1) 

Integrationen  möjliggörs  via  integrationsmotorer  där  information  och  data 
skickas mellan IT‐system. Enkelt beskrivet kan olika system sammanlänkas med 
ett  gemensamt  gränssnitt  som  brukar  gå  under  namnet  API  (Application 
Program Interface). (Magnusson et al, 2005, s. 34) 

Figur 5 illustrerar hur verksamhetsavdelningar kommunicerar via en portal där 
integrationsmotorer  sammanlänkar den  stationära  IT‐infrastrukturen med  t.ex. 
arvsystem  och  moduler.  Externa  tjänster  kan  via  webbtjänster  (web  service) 
utöka den integrerade IT‐infrastrukturen. 
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EAI lösningar har historiskt setts som en proprietär tillgång, dvs. i samma anda 
som ERP, där en leverantörsspecifik standard ligger i botten. Detta har på ett sätt 
minskat  spridningen  för  EAI  som  ett  funktionsmässigt  integrationsalternativ. 
Därmed  har  andra  koncept  dykt  upp  som  möjliggen  kan  komma  att  delta  i 
konkurrens om integration av IT‐infrastruktur. ESB (Enterprise Service Busses) 
är  ett  koncept  som  baserar  integrationsmotorer  (middleware)  på  en  öppen 
standard och  integreras via webbtjänster. Moderna EAI applikationer kan dock 
även  införas  via  webbtjänster.  Även  begrepp  som  SOA  (Service  Oriented 
Architecture)  är  ett  koncept  likt  ESB  baserat  på  en  öppen  standard  via 
webbtjänster, ex XML. (Magnusson et al, 2005, s. 35, Ji‐chen, et al, 2006, s. 2) 

 
Figur 5. EAI-strategi (Egen bearbetning) 

Syftet med  SOA  går  på  ett  sätt  hand  i  hand med  EAI  och  för  att  förenkla  den 
teoretiska uppdelningen mellan ERP och EAI strategierna, ses SOA som en EAI‐
strategi  för att visa på det senaste  inom integration mellan system baserade på 
öppen  standard.  Detta  då  EAI‐konceptet  inte  endast  innefattar  en  typ  av 
applikation  utan  en  uppsättning  för  uppbyggnaden  av  en  integrerad  IT‐
infrastruktur,  där  en  kombination  av  integrationsteknologier  oftast  erfordras 
(Themistocleous,  Marionos,  2004,  s.  1‐2).  SOA  ger  sig  dock  oftast  i  uttryck  av 
extern webbtjänst och som ett komplement till EAI‐lösningar, då en traditionell 
EAI‐lösning  inte  levererar den operativa  flexibilitet  och utvidgning  som många 
moderna verksamheter erfordrar  i och med Internets  frammarsch. (Magnusson 
et al, 2005, s. 35‐38, Xuesong, Chen et al, 2007, s. 1) 

3.4 Integrationsmetoder samt för‐ och nackdelar 
Många verksamheter strävar efter snabbhet och flexibilitet för att lättare hantera 
plötsliga  förändringar  i  den  interna  och  externa miljön.  För  att  snabbt  reagera 
och agera vid förändringar krävs ett fungerande IS baserat på en integrerad IT‐
infrastruktur.  (Lee,  J  et  al,  2003,  s.  54)  Det  finns  som  sagts  tidigare  olika 
strategier/metoder  för  att  förverkliga  en  integrerad  IT‐infrastruktur,  två  av 
dessa är ERP respektive EAI som presenterades i föregående avsnitt. 
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3.4.1 ERP‐strategi 
Strategin förutsätter hypotetiskt att endast en ERP‐leverantör handhaver med en 
ERP‐lösning där inga utomstående systemlösningar kopplas samman, och där en 
centraliserad  databas  står  för  informationslagringen.  Traditionellt 
avskaffas/utbytes  de  tidigare  arvssystemen  mot  det  nya  ERP‐systemet  som 
förväntas ligga till grunden för den ”nya” verksamheten. (Magnusson et al, 2005, 
s. 49) Förutsatt att arvsystemet  försvinner måste verksamheten besluta hur de 
skall  implementera  den  nya  ERP‐strategin.  Ett  antal  tillvägagångssätt  finns  att 
beakta, dessa är bl.a. ”Clean‐slate” och ”Reengineering”. 

Clean‐slate  är  formen  av  tillvägagångssätt  där  verksamheten  följer  ERP‐
leverantörens  upplägg  till  punkt  och  pricka,  dvs.  ERP‐systemets  tillkommande 
processer  anammas  och  förändrar  det  befintliga  arbetssätten  till  de  nya. 
Reengineering  syftar  till  motsatsen  då  verksamheten  väljer  att  anpassa  ERP‐
systemet  till den befintliga verksamhetens sätt att arbeta.  I  vilken utsträckning 
detta sker skiljer från fall till fall. (O’Leary, 2000, s. 74ff) 

ERP‐projekt skrämmer många verksamheter då de måste släppa kontrollen över 
sina befintliga arbetssätt  för att  förlita  sig på ett nytt  system som komma skall 
utgöra grunden för den nya verksamheten. Men trots denna rädsla ser de även 
de  uppenbara  fördelarna  lösningen  ger  i  form  av  integration  mellan 
verksamhetsområden  och  ett  informationsflöde  med  effektiv  åtkomst. 
(Magnusson et al, 2005, s. 49‐50) 

3.4.1.1 Fördelar med ERP 
En  av  de  dragningskrafter  som  påverkar  verksamheter  att  satsa  på  en  ERP‐
lösning  är  de  operativa  vinster  företag  förses  med,  förutsatt  att  de  gamla 
systemens processer byts ut mot de nya som ofta kortar ner ledtiderna avsevärt. 
Processerna  tillhörande  ERP‐system  är  som  sagts  tidigare  utformade  ur  ett 
holistiskt  perspektiv  och  effektiviseringen  strömlinjeformar  verksamheters 
arbetssätt. Då data  integreras genom hela verksamheten erhålls en hög nivå av 
kontroll som ledningen och managementpositioner kan dra nytta av för att fatta 
klokare beslut vilket resulterar  i en höjd beslutskvalité. För att kontrollen skall 
möjliggöras  krävs  en  standard  av  datalagringen  vilket  oftast  sker  genom  en 
central  databas  som  är  en  av  förutsättningarna  för  att  ett  ERP‐system  skall 
fungera. (Magnusson et al, 2005, s. 39‐42. Sumner, M, 2005, s. 4) 

Anledningarna till att ERP‐strategin förutsätter att huvuddelen av arvssystemen 
likvideras i samband av ERP‐systemens ingång är många, men en av de operativt 
viktiga  anledningarna  är  sänkningen  av  de  befintliga  drift‐  och 
underhållskostnader  som  arvssystem  kan  ligga  bakom.  Detta  då  föråldrade 
arvsystem  ofta  har  svårt  att  kommunicera  och  integrera  sig  med  andra  IT‐
system,  samtidigt  som  det  ofta  existerar  ett  arvsystem  för  enskilda 
arbetsuppgifter. (Magnusson et al, 2005, s. 41. Chowdhury, W, M et al, 2004 s. 1) 

Då  ERP‐systemen  ersätter  många  av  de  tidigare  arbetsuppgifterna  eller 
strömlinjeformar  dessa,  förändras  förutsättningarna  för  hur  arbetet  bedrivs 
inom verksamheten. IT‐chefer och motsvarande kan få nya managementagendor 
oftast  i  en  förenklad  tappning  med  förutsättningen  att  det  nya  systemstödet 
fungerar enligt planeringen. (Magnusson et al, 2005, s. 42) 
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3.4.1.2 Nackdelar med ERP 
Ett ERP‐system kan visserligen implementeras med olika tillvägagångssätt, men 
innebär  i  regel  ett  extremt  stort  åtagande  för  verksamheten  i  fråga. Med  stora 
åtaganden  följer även  stora  risker, dessa  risker kan delas  in  i  tre  stycken olika 
klasser;  finansiella,  projektrelaterade  och  operativa.  Det  finansiella  åtagandet 
uppkommer  i  vissa  av  fallen  uppemot  två  till  tio  procent  av  den  totala 
omsättningen.  I  och  med  de  stora  kostnader  ett  ERP‐system  belastar  en 
verksamhet med, kommer beslutsfattarnas förmåga att fatta rätt och kloka beslut 
upp  där  deras  medvetenhet  betraktas  som  mycket  viktig.  Beroende  om  en 
verksamhet  och  dess  individer  har  tillräcklig  erfarenhet  och  vana  att  driva 
projekt,  speglar  i  sin  tur  nivån  av  risk  de  ger  sig  in  i,  speciellt  vid 
implementeringen  av  ett  ERP‐system.  En  organisationsförändring  jämsides  en 
IT‐infrastruktursförändring är  ett  stort  åtagande  som oftast möter olika nivåer 
av  problematik.  (Magnusson  et  al,  2005,  s.  43‐44)  Motståndet  från  användare 
som  inte är villiga att  förändra sitt  arbetssätt och  inte är  familjära med de nya 
arbetssätten, kommer  leda  till höga utbildningskostnader  för omskolning av de 
anställda.  Konsulter  kan  även  hyras  in,  men  bör  dock  kombineras  med 
utbildning,  då  kunskapen  lätt  försvinner  ur  verksamheten  när  konsulterna 
lämnar projektet. (Sumner, M, 2005, s. 116ff) 

Hur ett  framgångsrikt ERP‐projekt skall klassificeras finns  inte utstakat som en 
generell  riktlinje,  men  vissa  kriterier  kan  beaktas  för  att  på  ett  sätt  belysa 
framgång.  Dessa  kriterier  är;  budget,  tid,  omfattning  och  organisatorisk 
påverkan.  De  tre  första  kriterierna  är  lättare  att  mäta  då  rör  sig  om  fasta 
mätpunkter som enkelt kontrolleras. Trots överskridna budgetar och tidsplaner 
kan ett ERP‐projekt, beroende hur de olika kriterierna uppfattas räknas som ett 
lyckat  eller  misslyckat  projekt.  Har  budgeten  passerats  kommer  projektet  att 
rent finansiellt för stunden räknas som ett misslyckat projekt, men liktidigt vara 
ett  lyckat  projekt  då  verksamheten  framöver  drar  nytta  av  de  effektiviserade 
processerna  ERP‐systemet  levererar.  De  operativa  riskerna  ses  av  många 
forskare som de mest kritiska av riskkriterierna, då risken berör en verksamhets 
förmåga att agera. Trots att många implementeringar historiskt sätt misslyckats 
på  grunda  av  operativa  katastrofer  under  implementeringsperioden  finns  det 
tecken  på  att  leverantörer  och  konsulter  dragit  lärdom  av  flopparna. 
Leverantörer har börjat paketera ERP‐lösningar  i mindre paket och de  tidigare 
”big bang” implementeringarna kan möjligen komma att avta. (Magnusson et al, 
2005, s. 44‐45) 

Med  förutsättning att  verksamheter  efterföljer ERP‐leverantörernas  råd om att 
inte anpassa ERP‐systemet efter verksamheten, kommer verksamheter verkande 
inom  en  specifik  bransch  att  erhålla  samma  strömlinjeformning  de  övriga 
konkurrenterna erhållit genom nyttjande av samma leverantörs standardiserade 
ERP‐lösningar.  Detta  leder  till  att  inga  direkta  konkurrensfördelar  kan  mätas 
gentemot  dessa  konkurrenter  och  brukar  gå  under  benämningen 
strömlinjeformning av  industrier. En möjlig  sänkt konkurrenskraft ökar å andra 
sidan möjligheten till extern integration mellan aktörerna inom samma bransch. 
(Magnusson et al, 2005, s. 46, Sumner, M, 2005, s. 13) 
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Vid  anpassning  av  ett  ERP‐system  kommer  framtida  uppgraderingar  att  bli 
komplicerade  att  genomföra,  då  den  standardmässiga  utformningen  av  system 
ändrat passform. (Sumner, M, 2005, s.43) 

Då ett ERP‐system täcker en verksamhets mest kritiska processer, blir systemet 
en nödvändighet verksamheten inte klarar sig utan. Denna nödvändighet skapar 
ett  beroende  till  ERP‐leverantören.  Detta  kan  leda  till  otrevliga  påföljder  där 
relationen mellan parterna påverkas negativt om inget tydligt avtal läggs fram i 
och med införskaffningen. (Applegate et al, 2007, s. 347, Magnusson et al, 2005, 
s.  47)  Inlåsningseffekten  kan  vara  en  negativ  aspekt  rörande  ERP‐system, 
förutsatt  att  leverantören  byggt  upp  systemet  utifrån  en  unik  standardiserad 
grund  som  komplicerar  integration  med  andra  leverantörers  applikationer  i 
framtiden. (Magnusson et al, 2005, s. 48) 

Arvssystem kan även de utgöra en risk i och med införandet av ett ERP‐system, 
då  dessa  utgör  den  existerande  verksamhetens  processer,  organisations 
struktur,  kultur  och  IT.  Detta  medför  att  det  existerande  arvssystemet  noga 
måste  utvärderas,  för  att  kommande  problem  skall  tydliggöras  i  ett  tidigt 
skeende. Arvssystem framkommer i och med detta synsätt som centrala och inte 
som  separata  problem.  Utvärderingen  kan  ge  ledtrådar  om  vilka  ERP‐
tillvägagångssätt som kan tänkas vara passande. Är arvssystemet komplext med 
många  separata  IT‐system,  varierande  procedurer,  kommer  de  nödvändiga 
förändringarna  vara  stora.  Om  arvsystemet  å  andra  sidan  består  av 
grundläggande  processer  och  en  enkel  IT‐infrastruktur  kommer  förändringen 
vara mindre. (Holland, C‐P et al, 1999, s. 31‐32) 

3.4.2 EAI‐strategi 
Distinktionen  mellan  integrationsmetoderna  EAI  och  ERP  ligger  oftast  i 
konstruktionen av IT‐infrastrukturen. Som sagts tidigare driver en ERP‐strategi 
verksamheter mot  en  centraliserad uppsättning  standardiserade processer och 
IT‐infrastruktur,  till  skillnad  från EAI där  verksamheter  väljer  att  bygga vidare 
på vad de  redan har. Det övergripande  syftet  är dock detsamma, dvs.  en  totalt 
integrerad IT‐infrastruktur, men med mindre förändringar i den existerande IT‐
infrastrukturen. Integrationen sker som tidigare nämnts via integrationsmotorer 
som  med  hjälp  av  standardiserade  middleware  applikationer  teoretiskt 
integrerar arvsystemet. Integrationsmotorerna översätter data mellan systemen 
för att forma en samverkan mellan systemen. (Magnusson et al, 2005, s. 50) ERP 
lösningar  har  tidigare  fokuserat  och  löst  problem  rörande  internalisering  dvs. 
den  interna  aspekten  av  att  göra  affärer  och  lyckats  bra med  detta. Men  i  och 
med  Internets  frammarsch  och  verksamheters  krav  mot  externa  faktorer  har 
traditionella ERP lösningar tappat fästet vad gäller den externa miljön. EAI har å 
andra  sidan  fokus  på  just  den  externa  miljön,  exempelvis  Internet,  e‐handel, 
externa nätverk och nya IT‐applikationer levererade som webbtjänst (Lee, J et al, 
2003, s. 57, Applegate, M, et al, 2007, s. 291) 

3.4.2.1 Fördelar med EAI 
Förmågan  att  återanvända  existerande  IT‐system  (vintagesystem)  och 
därigenom  strömlinjeforma  processer  genom  en  relativt  enkel  konfigurering, 
kan  EAI  ses  som  ett  mer  flexibelt  alternativ  i  förhållande  till  ERP‐strategin. 



Mälardalens Högskola  EIK024 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST 2008 

  17 

Integrationsprocessen för EAI är dock komplicerad med en lång design fas, men 
enklare  i  jämförelse  med  en  ERP  implementering  vilket  sänker  risktagandet. 
Kostnads sänkningar och kostnadskontroll erhålls även via en EAI‐lösning, men 
det  yttersta  målet  är  erhållandet  av  en  flexibel  och  snabb  integration  som 
integrationslösningen möjliggör. (Lee, J et al, 2003, s. 57‐58) 

Motståndet  från  personalen  är minimal  då  arbetsätten  oftast  inte  påverkas  av 
EAI. Det som kan ändras är det grafiska gränssnittet vilket dock kräver en viss 
utbildning. (Reiersgaard, N et al 2005, s. 7) 

3.4.2.2 Nackdelar med EAI 
Integrationsmotorerna  säkerställer  samverkan  mellan  arvssystem  och  nya 
system, men data som redan är utsprid över det totala arvssystemet via flertalet 
databaser kommer dock fortfarande vara ett problem då integrationsmotorerna 
endast säkerställer kommunikationen mellan systemen. (Magnusson et al, 2005, 
s. 50) 

En kritisk aspekt och integrationssvårighet är processen att kombinera separata 
IS’s affärsprocesser och mappa dessa för passform. (Lee, J et al, 2003, s. 58) 

3.4.3 BoB (Best‐of‐Breed) 
Genom  att  komplettera  de  två  beskrivna  integrationsmetoderna  ERP  och  EAI, 
kan  verksamheter  hypotetiskt  sätt  komma  undan  integrationsproblematiken 
genom  denna  alternativa  integrationsmetod.  Vissa  leverantörer  och  utvecklare 
av IT/IS framställer lösningar som är specifika för vissa nischade branscher. Det 
som  kvarstår  är  IT/IS  med  ypperlig  passform  för  de  verksamheter  som  har 
specifika  krav  på  funktionalitet.  Leverantörerna  av  dessa  IT/IS  har med  andra 
ord  skapat  en  produkt  som  självstående  uppfyller  högre  kvalitet  än  vissa 
moduler  levererade  av  ERP‐leverantörer.  Men  problemet  som  kvarstår  är 
integrationen  med  övriga  IT/IS  som  är  fundamental  för  att  en  integrerad  IT‐
infrastruktur  skall  uppnå  en  hög  nivå  av  värde  för  verksamheten.  Denna 
integration  har  historiskt  sätt  varit  mycket  svår  om  inte  omöjlig  att  uppnå  i 
praktiken,  exempelvis  då  ERP‐moduler  från  olika  leverantörer  är  uppbyggda 
med leverantörsspecifika standarder (O’Leary, 2000, s. 32‐33).  Integration med 
hjälp  av  EAI‐strategin  har  tagit  upp  BoB  till  ytan  igen  och  framfört 
användbarheten med detta tillvägagångssätt. Verksamhet kan med BoB välja de 
IT‐applikationer  och/eller  ERP‐moduler  (Lee,  J  et  al,  2003,  s.  54)  som  passar 
deras verksamhet bäst och sedan med hjälp av  integrationsmotorer säkerställa 
integrationen. (Magnusson et al, 2005, s. 52) 

Ett  problem  som  kvarstår  trots  integration  med  EAI  är  dubbellagring  av  data 
utsprid  på  flera  databaser.  Detta  går  teoretiskt  att  lösa  genom  en  logisk 
centralisering  som  representerar  data  från  databaserna  i  form  av  logiska 
adresser.  Dessa  logiska  adresser  av  data  som  finns  representerad  i  själva 
systemet  kan  sedan  möjliggöra  en  gemensam  förståelse  och  tillförlitlighet  för 
informationsflödet. (Magnusson et al, 2005, s. 16) Figur 6 illustrerar ett komplext 
samspel mellan verksamhet, ERP‐system och EAI. 
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Figur 6. Best-of-Breed (Egen bearbetning) 

3.4.4 Jämförelse av integrationsmetoder och dess kriterier 
Som har beskrivits i denna teoretiska referensram är ERP och EAI två strategier 
som  leder  verksamheter mot  en  integrerad  IT‐infrastruktur.  För  att  uppnå  en 
verksamhet  som på  ett  snabbt  och  flexibelt  sätt  kan  hantera  förändringar  i  en 
snabbt  föränderlig miljö måste de som tidigare nämnts nyttja en  integrerad IT‐
infrastruktur.  Integrationen  gäller  både  den  informationsteknologiska  och 
beteendemässiga (affärsmässiga) aspekten. (Lee, J et al, 2003, s. 56) 

Tabell  1  visar  hur  ERP  och  EAI  förhåller  sig  till  varandra  via  en  uppsättning 
kriterier,  delvis  baserad  på  syftet  med  ett  standardiserat 
verksamhetsövergripande  systemstöd  och  de  för‐  och  nackdelar  de  olika 
integrationsmetoderna för med sig. Innehållet i denna tabell utgör även grunden 
för den empiriska undersökningen. 

 
Tabell 1. Jämförande tabell för ERP och EAI (Egen bearbetning av Magnusson et al, 2005, s. 53) 
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Som  tabellen visar påverkas beslutskvalitén  i  en  integrerad  IT‐infrastruktur  av 
hur tillgänglig och korrekt data är inom en organisation. En fysisk centraliserad 
databas  ger  med  större  tillförlitlighet  korrekt  data  och  information  än  en 
decentraliserad  fördelning av data. Beroende hur de befintliga arbetssätten ser 
ut  i  en  verksamhet  innan  en  integrerad  IT‐infrastruktur  förverkligas  påverkar 
organisatoriska  val  och  krav  till  hur  nya  eller  befintliga  processer  väljs. 
Kriterierna; ekonomi, tid till lönsamhet och risktagning är alla direkt relaterade 
till  integrationsprojektets  storlek  vilket  i  fallet  ERP  medför  relativt  stora 
ekonomiska  investeringar, då en ERP‐implementering oftast  innefattar  en  total 
växling  av  IT‐infrastruktur.  Storleken  på  projektet  påverkar  även  tid  till 
lönsamhet  och  risktagandet.  Även  här  kommer  ERP‐strategin  att  tidsmässigt 
passera  EAI‐strategin  om  investeringen  skall  kunna  räknas  in,  samtidigt  som 
riskerna  är  högre  då  förändringen  är  övergripande,  dvs.  både  ny  IT  och  nya 
processer för verksamheten. (Magnusson et al, 2005, s. 53‐54) 

Kriteriet  flexibilitet  kan  urskiljas  från  två  perspektiv,  då  ERP‐leverantörerna 
erbjuder  flertalet  moduler  för  specifika  förutsättningar  exempelvis  olika 
verksamhetsområden samt ur det andra perspektivet där  flexibilitet urskiljs då 
verksamheter  flexibelt  kan  anpassa  processer  efter  deras  verksamhet.  Båda 
dessa  typer  av  flexibilitet  kan  användas  vid  ERP‐strategin,  trots  att  den  andra 
inte är att föredra om leverantörerna skall få komma till tals. Vid användning av 
en EAI‐strategi  däremot  anpassas  IT  efter  verksamheten och mindre motstånd 
påträffas. (Magnusson et al, 2005, s. 54‐55) 

Sett till driften och tekniken skall både ERP och EAI hypotetiskt  leda till sänkta 
driftkostnader,  då  en  bättre  överblickbarhet  och  hantering  blir  möjlig  av  IT‐
infrastrukturen.  ERP‐strategin  leder  med  största  sannolikhet  till  lägre 
driftkostnader än EAI‐strategin, då  förändringen är  radikal och arvet  i  form av 
arvsystem inte  finns kvar vilket oftast medför stora driftkostnader då systemet 
inte är integrerat. (Magnusson et al, 2005, s. 55) 

När  det  gäller  BoB  går  det  inte  att  bortse  ifrån  ERP  och  EAI,  då  dessa  är 
nödvändiga  i processen att nå denna till dessa alternativa  integrationsmetoder. 
Verksamheter verkande på dagens marknad använder sig i många av fallen inte 
endast av strikt en integrationsmetod som ERP och EAI, utan kombinerar dessa 
och  möjligtvis  andra  metoder  för  att  uppnå  målen  om  en  integrerad  IT‐
infrastruktur. (Magnusson et al, 2005, s. 55‐56) 

Med hänvisning till figur 6 är BoB en lösning som via alternativa möjligheter kan 
erbjuda  en  integrerad  IT‐infrastruktur.  Genom  denna  användning  av 
integrationsmetoder  kan  en  verksamhet  dra  nytta  av  en  dynamiskt  och 
verksamhetsanpassad  IT‐infrastruktur  som  är  integrerad,  utan  att  behöva  lida 
alltför mycket av de nackdelar som tagits upp med respektive integrationsmetod 
i  denna  teoretiska  referensram. Detta  resonemang bör dock  inte  sudda ut ERP 
och EAI som två olika extremer inom integrationsmetod av IT‐infrastruktur, utan 
kan med fördel användas för att urskilja ”resan” till målet verksamheter har med 
att uppnå ett integrerad IS. (Magnusson et al, 2005, s. 55‐56) 
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4 Empiriskt material 

Det  empiriska  materialet  består  av  sex  stycken  intervjuer  genomförda  hos  både 
leverantörer  och  kunder  av  integrationslösningar.  De  två  första  intervjuerna 
skedde hos  IBS och Lawson  som är  leverantörer av  främst ERPsystem men även 
andra  integrationslösningar,  medan  resterande  fyra  respondenter  nyttjar  ERP
system och/eller andra integrationslösningar. 

4.1 IBS 
Informant/respondent: Susanne Åsander – Business Product Manager vid IBS 

IBS med kontor  i  tjugotvå  länder  levererar  i huvudsak ERP‐ och SCM‐lösningar 
men  även  EAI‐applikationer  och  vänder  sig  i  huvudsak  till  distribuerande  och 
tillverkande  företag.  Deras  lösningar  möjliggör  total  integration  genom  ett 
helhetsåtagande  där  infrastruktur,  servrar,  programvara,  drift,  underhåll, 
konsulttjänster och  finansiering erbjuds  från IBS sida. Lösningarna  förverkligar 
internationella installationer och underhåll med lokal förankring. IBS kunder är 
medelstora och stora företag samt även dotterbolag  i  internationella koncerner 
där IBS lösningar finner sig bäst. ERP‐lösningarna är anpassade för att möta de 
krav och behov kunderna verkande i ett antal branscher har. IBS integrator (EAI) 
är  deras  alternativa  integrationslösning,  där  ett  företags  IT‐system  kopplas 
samman  med  uppgifter  kommande  från  andra  IT‐system.  Allt  från  komplex 
systemintegration,  dataskötsel,  replikering,  till  synkronisering  av  processer 
sköts  med  hjälp  av  EAI‐applikationen.  IBS  integrator  är  en  kostnadseffektiv 
integrationslösning, där information lätt läses, skrivs och konverteras från vilken 
plattforms  som  helst,  med  snabb  koppling  till  de  mest  populära  databaserna. 
(IBS, 2008) 

4.1.1 Hur uppnås en integrerad IT‐infrastruktur 
Som  produktchef  har  Åsander  ansvaret  för  utvecklingen  av  IBS 
produktsortiment som bl.a. utformas efter kundernas krav. Hon har även tidvis 
kontakt med  viktiga  kunder  och  har  därigenom  fått  en  inblick  i  hur  kunderna 
handlar. Kunderna är oftast medvetna om vad de vill ha och om de är ute efter en 
standardiserad  paketlösning  (ERP‐lösning)  för  samtliga  affärsprocesser  inom 
företaget,  bör  denna  enligt  Åsander  inte  sammanlänkas  med  externa 
applikationer  likt  en  BoB‐lösning,  utan  bör  för  erhållandet  av  en  fullständig 
integration endast använda en ERP‐lösning  från en  leverantör. De  flesta av  IBS 
kunder är större företag vilket oftast innebär att de har tidigare erfarenheter av 
IT‐infrastruktur som på ett eller annat sätt  inte  fungerar efter  förväntningarna. 
Detta leder till att de byter ut arvet mot en ny ERP‐lösning. En del kunder väljer 
att  ha  kvar  sina  system  för  bl.a.  ekonomi  och  Business  Intelligence,  men  då 
kärnverksamheten  ställer  stora krav på  logistik brukar  en ERP‐lösning  införas. 
(Åsander, 2008) 
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Om kunderna är villiga kan en objektiv förstudie genomföras av IBS för att se till 
de  verksamhetsspecifika  ändamålen  en  integrerad  lösning  kan  erbjuda.  Fokus 
läggs på vad som kan förbättras rent affärsmässigt samt hur kunderna arbetar i 
förhållande  till  konkurrenterna.  Detta  för  att  komma  till  insikt  vilka 
handlingsalternativ som krävs, där en omorganisation, lagerbyte eller införandet 
av ett nytt IT‐system i många av fallen går hand i hand. (Åsander, 2008) 

Enligt Åsander kan det  finnas en uppfattning bland kunder om integration som 
många analytiker framför och kopplar samman med användningen av t.ex. öppen 
standard  samt  SOA‐teknik.  Det  finns  en  uppfattning  om  att moduler  från  olika 
leverantörs  lösningar  kan  sammanlänkas  likt  ett  lego  vilket  Åsander  sätter  sig 
emot, då detta enligt henne för tillfället är mer en utopi än verklighet, speciellt då 
det gäller  integrationen av ett  företags kärnverksamhet. Detta då det  inte  finns 
affärssystem  på  marknaden  som  är  strukturerade  på  en  sådan  nivå  att  en 
integration  skulle  fungera  på  det  enkla  sättet många  tror.  Ifall  en  BoB‐lösning 
väljs  från  grunden  kommer  denna  att  överstiga  en  ERP‐lösnings  investerings 
krav med råge. Höga drift‐ och underhållskostnader är  synonymt med en BoB‐
lösning,  speciellt  då  det  gäller  uppdatering  av  system  som  består  av  olika 
moduler  från  olika  leverantörer.  Dessa  uppgraderingar  kommer  med  största 
sannolikhet  inte att komma samtidigt vilket skapar ett problem. Om ett  företag 
ändå  är  i  behov  av  en  specifik  lösning  som  BoB,  bör  verksamheten  placera 
moduler  för  kärnverksamheten  (t.ex.  de  som  påverkar  huvudbok  och  lager 
transaktioner)  i  anslutning  till  en  leverantörsspecifik  standardiserad  ERP‐
lösning och i efterhand placera övriga funktioner för t.ex. webb handel i utkanten 
av  system.  Vissa  potentiella  kunder  kanske  kan  tro  att  en  öppen  standard  och 
SOA på ett enkelt sätt kan lösa all integrationsproblematik, men så är tyvärr inte 
fallet för tillfället enligt Åsander. (Åsander, 2008) 

Åsander  exemplifierar  hur  en  blivande  kund  till  dem  haft  stora  problem med 
lager  differenser  större  än  vinsten  efter  att  ha  använt  en  BoB‐lösning  över  ett 
globalt  nätverk,  vilket  lett  till  insikten  att  en  leverantörsspecifik  ERP‐lösning 
skulle  kunna  lösa  integrationsproblematiken.  När  många  system  skall 
kommunicera  blir  det  svårt  då  det  är  många  olika  transaktioner  som  skall 
skickas. (Åsander, 2008) 

IBS  integrator  (EAI)  fungerar  främst  som  ett  tekniskt  hjälpmedel  för  deras 
konsulter  vid  erhållande av  information  från andra  IT‐system samt  integration 
till andra IT‐system för den operativa hanteringen av data. I fallet av integration 
med  andra  IT‐system  är  dessa  oftast  externa  och  kan  tillhöra  kunder  eller 
leverantörer.  Men  EAI‐verktyget  fungerar  även  som  intern  integrator  mellan 
tidigare  system  (ex.  ekonomi,  Business  Intelligence)  och  nya.  I  och  med  att 
leverantörsspecifika lösningar är uppbyggda med olika grundstrukturer går dock 
inte EAI‐verktyget att använda som ett universalt integrationsverktyg som på ett 
enkelt  sätt  sammanlänkar  applikationer  från  olika  leverantörer.  En  öppen 
standard  så  som  SOA  används  enligt  Åsander  för  tillfället  mer  som  en  extern 
lösning  på  mindre  funktionskrav  inom  t.ex.  orderregistrering,  kundkredit  och 
pris, men inte som integrationsverktyg för sammanlänkningen mellan olika ERP‐
moduler. En öppen standard gällande t.ex. EDI hantering ser Åsander dock som 
viktig för integration mellan olika system. (Åsander, 2008) 
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4.1.2 Beslutskvalité och processeffektivisering 
Dubbellagring  av  data  kan  vara  ett  problem  för  verksamheter,  men  vid 
användning  av  t.ex.  Business  Intelligence  plockas  ofta  data  från  flertalet  olika 
databaser  via  en  datawarehouse  som  uppdaterar  data  när  ny  uppkommer  i 
nätverket. Detta gör det möjligt rent funktionsmässigt att använda sig av flertalet 
databaser. (Åsander, 2008) 

Kunder  har  krav  på  att  den  affärsrelaterade  beslutskvalitén  stärks  för  att 
därigenom möjligen erhålla en bättre lönsamhet, sälja mer och minska lager, där 
affärsverksamheten  är  styrande.  Många  kunder  väljer  att  anpassa 
affärssystemen  efter  deras  specifika  behov  vilket  oftast  i  efterhand  uppfattas 
som ett stort misstag. Vid uppgradering upptäcks det ofta att uppemot hälften av 
anpassningarna aldrig ens nyttjas. Endas då kunderna har ett specifikt arbetssätt 
som  på  ett  kritiskt  sätt  skapar  värde  gentemot  deras  konkurrenter  kan  en 
anpassning vara nödvändig. (Åsander, 2008) 

4.1.3 Övriga integrationskriterier 
Trots  att  en  ERP‐lösning  ses  som  det  bästa  alternativet  för  en  integrerad  IT‐
infrastruktur enligt Åsander, kan den ekonomiska investeringens storleken ofta 
leda  till  att  verksamheter  istället  utökar  sina  fullt  fungerande  arvssystem med 
funktionsmässiga applikationer för exempelvis webb order som integreras med 
hjälp  av  integrationsmotorer.  Detta  alternativ  är  mycket  billigare  än  en  ERP‐
lösning och passar vissa företag, då en ERP‐implementering kan uppgå emot sex 
månader. Att verksamheter investerar i en helt ny IT‐infrastruktur efter en BoB 
princip  är  inte  troligt  enligt  Åsander,  men  då  det  gäller  vissa  bitar  i  en  IT‐
infrastruktur  är  det  lättar  att  få  investeringsbeslut  och  det  går  även  mycket 
snabbare att implementera till skillnad från ett totalt verksamhetsövergripande 
ERP‐system.  Vid  sammanlänkningen  av  olika  applikationer  (BoB)  är  en 
synkroniserad integration dock svår att erhålla. (Åsander, 2008) 

Åsander  tror  inte  att  befintliga  drift‐  och  underhållskostnader  ligger  som 
huvudorsak till ett  införande av en ny  integrerad IT‐infrastruktur, hon påpekar 
däremot att verksamheter är ute efter att sälja mer och minska lager vilket kan 
erhållas  via  ett  effektivt  affärssystem.  Sedan  kan  även  äldre  arvssystem  som 
saknar  support  vara  ett möjligt motiv  till  byte.  Högre  underhållskostnader  ses 
som  sagts  inte  som  enstaka  motiv  utan  en  affärsnytta  måste  urskiljas  för  att 
kunderna  skall  investera  i  ett  ERP‐system.  Detta  då  den  operativa 
funktionsmässigheten är kritisk  för att en verksamhet skall  fungera och där ett 
IT‐system är affärskritiskt. Kraschar systemet och ingen support finns tillgänglig 
kan företaget gå i konkurrs. (Åsander, 2008) 

För  att  slippa  genomföra  alltför  många  integrationer  med  arvssystem  under 
implementeringar  brukar  en  ”big  bang”‐implementering  genomföras  av  de 
funktioner stödjande själva kärnverksamheten, för att  i efterhand fyllas på med 
exempelvis Business  Intelligence,  CRM, webb butik,  etc. Detta  tillvägagångssätt 
kan vara lite problematiskt för verksamheten, men ekonomiskt lindrigare då en 
integration till arvsystem inte behövs tillämpas. (Åsander, 2008) 
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4.2 Lawson 
Informant/respondent: Daniel Holmqvist – Business consultant vid Lawson  

Efter  en  fusion  mellan  Lawson  Software  och  Intentia  i  maj  2006  skapades 
Lawson. De  levererar affärsapplikationer på  tjugo  språk  i mer än  fyrtio  länder, 
med kunder  inom service‐ och underhåll, hälso‐ och sjukvård samt  tillverkning 
och  distribution.  Generella  lösningar  förser  alla  branscher  med  Business 
Intelligence,  HR  och  underhåll,  samt  strömlinjeformning  av  processer  för 
effektivisering. Fokus ligger i att leverera ERP‐lösningar byggda på best‐practice 
genom hela  produktlivscykeln,  för  att  ett  högt  värde  skall  erhållas.  Teknologin 
lösningarna bygger på är allmänt  spridd och aktuell.  Lawson’s ERP‐lösning går 
förövrigt under parollen M3. (Lawson, 2008, Holmqvist, 2008)  

4.2.1 Hur uppnås en integrerad IT‐infrastruktur 
Att  framföra  en  ERP‐lösning  som  bas  för  kärnverksamheten  är  det  Lawson  är 
specialister på och som enligt dem ses som det bäst integrationsalternativet för 
erhållandet av en integrerad IT‐infrastruktur. Där best‐practice ligger som grund 
för  processer  som orderhantering,  inköp  och  produktion. Dock  finns möjlighet 
till  integration  mellan  arvssystem  eller  externa  moduler  och  M3,  men  på 
bekostnaden  av  större  investeringar  samt  möjliga  integrationsproblem.  API 
används  som  ett  öppet  gränssnitt  mellan  olika  applikationer,  där  exempelvis 
arvssystem  i  form av produktionssystem kan kommunicera med Lawson’s M3. 
Dessa  arvssystem  och  externa  moduler  är  oftast  utvecklade  för  verksamheter 
med  specifika  funktionskrav  (verksamhetskritiska  processer)  som  inte  M3 
handhåller  vilket  gör  denna  integration  nödvändig  i  vissa  fall.  Men  det  bör 
tilläggas  att  M3  i  de  flesta  av  fallen  står  för  huvuddelen  av  en  verksamhets 
transaktioner,  med  endast  en  databas  för  säkerställandet  av  information. 
(Holmqvist, 2008) 

Holmqvist  påpekar  att  en  BoB‐lösning  med  för  stor  spridning  mellan  olika 
leverantörsapplikationer försvårar en integration avsevärt, då uppdateringen av 
information mellan servrar för best‐practice och M3 försvåras då en replikering 
är  nödvändig  dessa  emellan.  Lawson  ser  främst  till  hur  de  kan  lösa 
verksamheters  integrationsproblem  med  hjälp  av  M3  lösningen.  Enligt 
Holmqvist  används  EAI‐lösningar  främst  för  extern  integration  med 
applikationer för exempelvis webbhandel som Lawson dock inte levererar. Dessa 
kan med  fördel  integreras med ERP‐systemen  i  efterhand.  XML och EDI  är  två 
öppna  standarder  som  Lawson  arbetar  mycket  med  för  att  sammanlänka  IT‐
system. (Holmqvist, 2008) 

4.2.2 Beslutskvalité och processeffektivisering 
Hur kraven på en höjd beslutskvalité ser ut hos kunderna kan enligt Holmqvist 
skifta,  men  han  framlägger  att  bättre  beslut  kan  fattas  då  en  integrerad  IT‐
infrastruktur  möjliggör  ett  effektivt  informationsflöde  för  beslutsfattande.  De 
kunder Lawson har lutar sig främst mot att anamma M3 som en helhet och köper 
inte endast in enstaka moduler. Detta då M3 står för en helhet, där möjligheten 
finns  för  kunder  att  integrera  externa  IT‐system  då  speciella  krav  föreligger. 
Holmqvist  påpekar  risken  kunder  ger  sig  in  i  när  de  väljer  att  anpassa  ERP‐
systemen efter befintliga processer vilket ställer till det i framtiden för kunden i 
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form  av  modifieringsproblem,  där  många  kunder  fastnar  i  uppgraderingen  av 
systemet  tack vare den  initiala anpassningen de genomförde. Leverantörer bör 
arbeta  mer  med  verksamhetsutveckling  och  framföra  användningen  av  best‐
practice  mer,  istället  för  att  fokusera  på  det  som  kunderna  är  i  behov  av  för 
tillfället, där dagens best‐practice oftast är användarvänliga och troligen inte mer 
komplicerade  än  de  befintliga  arbetssätten.  Det  verksamheter  allra  först  bör 
försöka med är att se hur de befintliga processerna kan förändras  för att passa 
ERP‐systemet, för att i minsta mån anpassa ERP‐systemet. (Holmqvist, 2008) 

Lawson  är  relativt  nischade  och  har  ett  fokus  på  verksamheter  inom 
livsmedelsindustrin,  där  de  har  närmare  nittio  procent  av marknadens  största 
leverantörer inom mejeri industrin. Detta tyder på att konkurrenter inom en viss 
bransch  där  homogena  arbetssätt  existerar,  i  detta  fall  har  hängt  på 
konkurrenternas användning av M3 som  ledande ERP‐system  inom en  specifik 
bransch. (Holmqvist, 2008) 

4.2.3 Övriga integrationskriterier 
Verksamheter  är  ofta  ute  efter  nya  och mer  effektiva  produktionssystem  som 
står  för  huvuddelen  av  Lawson’s  ERP‐implementeringar  vilket  innebär  att  den 
initiala  kostnaden  för  ett  ERP‐system  blir  stor.  När  verksamheterna  väljer  att 
integrera  befintliga  fullt  fungerande  IT‐systemet  med  t.ex.  nya 
produktionssystem,  framkommer  det  oftast  att  priset  för  detta  likställs  en 
användning av moduler från en och samma leverantör. Detta medför att många 
verksamheter  väljer  att  addera moduler  från  en  och  samma  leverantör  för  att 
säkerställa  integrationen  då  endast  en  databas  används  vilket  förunnar  dem 
integrationsproblem i framtiden. (Holmqvist, 2008) 

Lawson ligger bra till vid TCO (Total cost of ownership) vilket innebär att de på 
ett bra  sätt kan göra  finansiella bedömningar av kunders direkta och  indirekta 
kostnader relaterade till ERP‐lösningen. Vilket på ett bra sätt hjälper kunder att 
planera projektet  som  i  slutändan  skall  ökar  intäkter  och minska kostnaderna. 
En  ERP‐lösning  tar  enligt  Holmqvist  betydligt  längre  tid  att  räkna  hem  än 
enstaka  integrationer  till  ett  befintligt  IT‐system,  med  den  orsaken  att  ERP‐
system  oftast  medför  större  totala  förändringar  för  verksamheten.  Holmqvist 
arbetade nyligen i anslutning till ett projekt där en kund med ett egenutvecklat 
IT‐system var i behov av en CRM‐funktion och samtidigt hade svårt att släppa det 
egenutvecklade  arvssystemet,  trots  att  de  visste  att  de  var  i  behov  av  ett  nytt. 
Kunden  insåg  dock  efter  ett  tag  att  en  integration  av  arvsystem med  en  CRM‐
modul från Lawson’s ERP‐system skulle bli lika kostsamt som att implementera 
ett nytt verksamhetsövergripande ERP‐system från Lawson. (Holmqvist, 2008) 

Om verksamheter är  i behov av en ökad eller  förbättrad  integration medför ett 
ERP‐projekt alltid en viss nivå av risk. Men å andra sidan  innebär de befintliga 
systemen  även  en  risk  och  möjligen  ett  ohanterligt  tillstånd  som  måste 
förändras.  Beroende  på  hur  den  befintliga  verksamhetens  arbetssätt  ser  ut 
kommer  riskerna  variera.  Om  en  verksamhet  för  tillfället  använder  sig  av  ett 
föråldrat svårhanterligt system, kommer övergången till ett nytt gränssnitt kräva 
mer utbildning och förändring än om verksamheten t.ex. redan använder sig av 
ett någorlunda modernt system. I det flesta fallen av övergång till Lawson’s ERP‐
lösning  är  arbetsuppgifterna  desamma,  med  en  viss  förändring  av  grafiskt 
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gränssnitt.  Detta  medför  att  dagens  ERP‐projekt  är  mindre  dramatiska  än  de 
historiska  skräckexemplen  där  förändringen  av  arbetssätten  var  en  oerhört 
komplicerad del av implementeringen. Men det bör tilläggas att ett ERP‐projekt 
aldrig är helt smärtfritt. (Holmqvist, 2008) 

I och med konsolidering av företag kan verksamheter finna sig  i en sitts där en 
mängd olika arvssystem måste sammanlänkas för att möjliggöra en integration, 
denna sammanlänkning kan bli väldigt kostsam i form av drift och underhåll och 
komplicerad  gällande  integration.  Ett  ERP‐system  från  en  leverantör  är  en 
lösning  på  detta  integrationsproblem  och  som  även  förverkligar  en  mer 
strömlinjeformad och effektiv processhantering. (Holmqvist, 2008) 

Enligt  Holmqvist  genomförs  implementeringen  av  ERP‐system  beroende  på 
verksamhetens  krav  på  operativ  drift.  De  kan  välja  att  genomföra 
implementeringen  både  fas  vis  och  i  ett  big  bang  förfarande.  På  global  nivå 
implementeras  oftast  de  delar  av  verksamheten  som  finns  i  ett  land  före 
implementeringen går vidare till nästa. (Holmqvist, 2008) 

4.3 Nacka kommun 
Informant/respondent: Mats Bohman – Administrativ direktör vid 
Stadsledningskontoret, Nacka kommun  

Nacka  kommun  är  en  kommun  i  Stockholms  Län  med  cirka  åttiotretusen 
invånare. Nacka Kommun är indelad efter kommunens ansvarsområden; Hållbar 
utveckling,  Kultur  &  Utbildning,  Miljö  &  Stadsbyggnad,  Sociala  tjänster  och 
Teknik. Under Nacka kommun verkar  flertalet produktionsverksamhet; Bygg & 
väg,  Förskola,  Fritid  &  skola,  Kultur  Nacka,  Nacka  Partner,  Park  &  Idrott, 
Räddningstjänsten,  Sociala  Stödresurser  samt  Äldreomsorgen.  Kommunens 
verksamhet sträcker sig över en stor mängd olika underliggande verksamheter 
och har över tvåhundra IT‐baserad system spridda över organisationen. (Nacka, 
2008, Bohman, 2008) Under en period brottades Nacka kommun med olika IT‐
lösningar, exempel på dessa var webbtjänsten Nacka 24 som översteg budgeten 
kraftigt  och  senast  ”Tuppenprojektet”  vilket  innebar  införandet  av  ett 
standardiserat affärssystem med ekonomi‐ och personalsystem för kommunens 
fyratusen femhundra anställda. Ett av problemen med ”Tuppenprojektet” enligt 
Annika Wallenskog  Fd  ekonomidirektör  på  kommunen  var  den  låga  nivån    av 
datamognad som förekom. Detta komplicerade till införandet avsevärt samtidigt 
som en ”big bang” implementering genomfördes vilken pressade användarna till 
nyttjande av det nya IT‐systemet. (CS, 2004) 

4.3.1 Hur uppnås en integrerad IT‐infrastruktur 
Som  administrativ  direktör  besitter  Bohman  ett  övergripande  ansvar  för  en 
mängd strategiska frågor. En kommun är enligt Bohman en ”diverse fabrik” som 
bedriver verksamhet med allt från räddningstjänst till barnomsorg till vägarbete 
etc.  Detta  gör  den  till  en  verksamhet  som  inte  är  lik  någon  på  den  privata 
sektorn. Integrerad IT‐infrastruktur behövs inom kommunen, men inte i lika hög 
grad som företag verkande inom den privata sektorn är i behov av den. Detta då 
många av verksamhetsområdena inom kommunen är i behov av vitt skilda typer 
av IT‐lösningar, beroende på olika ansvarsområden vilket gör att en kommun av 
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naturliga  skäl  har  en  större  IT‐infrastrukturs  flora  än  en  mängd  andra 
verksamheter. (Bohman, 2008) 

Målsättningen  med  ”Tuppenprojektet”  var  att  det  skulle  bli  kommunens 
standardiserade affärssystem, men redan vid avtalsskrivandet visade det sig att 
affärssystemsleverantören inte skulle komma att kunna tillfredställa kommunen 
som  ett  verksamhetsövergripande  system  omgående  med  den  nödvändiga 
funktionsmässighet  kommunen  krävde.  Kundreskontrafunktionen  var  inte 
färdigutvecklad vilket  ledde till att kommunen fick  leta efter denna funktion på 
annat håll. (Bohman, 2008) 

På  senare  tid  har  kommunen  lämnat  idén  om  endast  ett  standardiserat 
verksamhetsövergripande  affärssystem  och  mer  gått  över  till  separata  IT‐
tillämpningar,  i  och med  att  deras  affärssystemsleverantör  sålde  lönemodulen 
till  Adito  som  avvecklade  modulen.  Detta  har  lett  Nacka  kommun  till  att 
införskaffa  ett  nytt  personalsystem  som  inte  har  någon  samhörighet  med 
ekonomisystemet, även ett nytt inköpssystem kommer att införas och drivas som 
en egen produkt. (Bohman, 2008) 

Nacka kommun har därmed gått  från en satsning på en standardiserad  lösning 
vidare till övergången mot integration av specifika komponenter som är specifikt 
bra  på  att  lösa  kommunens  behov.  Denna  integrationsmetod  skapar  inga 
inlåsningseffekter  gentemot  leverantörer  och  kommunen  har  möjligheten  att 
göra sig av med IT‐system och  införskaffa nya utan att behöva  förlita sig på en 
specifik leverantör. Bohman tror inte att det finns någon affärssystemsleverantör 
på  marknaden  som  tillhandahåller  en  lösning  som  täcker  alla  krav  på 
funktionsmässighet kunder är i behov av. (Bohman, 2008) 

4.3.2 Beslutskvalité och processeffektivisering 
Kommunen  hade  en  målsättning  av  att  det  nya  affärssystemet  i  och  med 
”Tuppenprojektet” skulle  förverkliga ett  funktionellt beslutsstöd för chefer som 
beslutsunderlag. Detta beslutsstöd fanns i form av rapporter som affärssystemet 
genererade, men dessa var långt ifrån enkla att nå i ett verksamhetsövergripande 
perspektiv.  Under  denna  period  upphandlades  ett  webbaserat  analysverktyg 
som  ett  alternativ  till  det  inbyggda  analysverktyget  affärssystemet  levererade. 
Detta alternativ visade sig ganska snabbt vara ett mycket mer potent verktyg för 
att  ta  fram  beslutsunderlag  till  chefer  runt  om  i  verksamheten.  Denna 
tredjepartslösning  sammanlänkades med affärssystemet och  fungerade  som en 
spegel till de data som är lagrad på affärssystemets databas, huvudboken ligger 
med  andra  ord  skyddad.  Analysverktyget  har  blivit  populärt  genom  hela 
kommunen,  både  internt  och  externt  för  att  genomföra  analyser  samt  att 
presentera resultat. (Bohman, 2008) 

I dagsläget besitter Nacka kommun ett antal verksamhetssystem som var för sig 
innehåller en databas samt systemlogik. Detta har lett till att kommunen bestämt 
sig  för  att  i  största  möjliga  mån  försöka  nyttja  en  gemensam  plattform  som  i 
detta  fall  är  Microsoft  SharePoint,  för  bl.a.  webbportal,  skolportal,  ärende  och 
dokument  hantering.  Denna  typ  av  standardiserad  plattformsval  är  något 
kommunen  går  mot,  men  för  tillfället  består  verksamhet/förvaltning  av  en 
specifik  uppsättning  datalagring  och  logik.  De  olika  förvaltningarna  under 
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kommunen är  i  dagsläget  inte  fullt  integrerade med varandra vilket  inte heller 
ses som en nackdel, då dessa förvaltningar är som fristående verksamheter och 
inte  är  i  behov  av  informationsfördelning  samt  att  de  även  rent  legalt  inte  får 
fördela  information  sinsemellan.  Däremot  är  den  administrativa  förvaltningen 
integrerad, med den basinformation  ekonomi‐  och personalsystemen  levererar 
som krävs internt och externt av kommunen. (Bohman, 2008) 

Bohman  tror att  verksamheter mer och mer går mot generella plattformar där 
datalagringen bli mer centraliserad och att även Nacka kommun kommer att gå 
mot  sådana  lösningar  framöver,  då  en  ökad  integration  möjligen  kommer  att 
krävas.  Kommunen  försöker  inte  anpassa  sig  efter  färdiga  IT‐lösningar,  utan 
anpassar  i  större  grad  IT med  den  förutsättningen  att  ett  högre  affärsmässigt 
värde  kan  erhållas.  I  och  med  det  senaste  projektet  med  dokumenthantering 
genom  Microsoft  SharePoint,  har  kommunen  blivit  tvungna  att  genomgående 
genomföra en noggrann kravställning, där värdeskapande genom bästa möjliga 
processer granskats. Detta är något kommunen hela tiden måste ha i baktanken 
då de ligger inom deras ansvarsområde att utveckla och erbjuda så effektiva och 
bra  tjänster  som  möjligt  till  medborgarna.  IT  ses  som  ett  verktyg  för 
effektivisering av processer och tjänster som skapar en fördel för kommunen då 
ledtider  för  aktiviteter  kortas  ned  avsevärt  och medborgare  får  ta  del  av  vissa 
tjänster  t.ex.  skolvalet,  där  kommunens  tidigare  rolls  som  samordnare  mellan 
medborgare och skolor nu blivit mer som övervakare. (Bohman, 2008) 

4.3.3 Övriga integrationskriterier 
För varje komponent som planeras  in  i den befintliga IT‐infrastrukturen, måste 
ett positivt ”business case” erhållas för att investeringen skall verkställas. Dessa 
visar att de mindre komponentbaserade lösningarna snabbare går att räkna hem, 
då  dem är  relativt  billiga  och  skapar  ett  relativt  högt  värde  för  de  investerade 
beloppen.  Angående  stora  standardiserade  affärssystem  tror  inte  Bohman  att 
dessa  håller  i  ett  längre  perspektiv  i  den  takt  IT  utvecklas  idag.  Mindre 
komponentbaserade  IT‐system  har  även  en  avsevärd  kortare  avskrivningstid 
som  är  ett  måste  för  att  de  budgeterade  kostnaderna  inte  skall  överskrida 
planläggningen. (Bohman, 2008) 

Det  föreligger  alltid  ett  visst  riskmoment  i  och med  införandet  av  ett  nytt  IT‐
system. Sätt  till  investering  i ett mindre system kan mindre  leverantörer av IT‐
system  möjligen  tappa  fästet  och  möjligen  försvinna  från  marknaden,  då  de 
lättare  pressas  ut  ur  marknaden  av  konkurrerande  leverantörer.  De 
tillhandahåller  möjligen  inte  heller  en  stabil  supportavdelning  eller 
utvecklingsavdelningar  som  håller  måttet.  Bohman  uppfattar  samtidigt  de 
mindre leverantörerna som mer motiverade och lyhörda till ett samarbete med 
Nacka  kommun,  till  skillnad  från  de  stora  leverantörerna  av  affärssystem  som 
saknar  motivationen  gällande  kunder  som  inte  tillhör  toppskiktet.  (Bohman, 
2008) 

Nacka Kommun försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av en 
öppen standard vid uppbyggnaden av IT‐infrastrukturen, men varje  integration 
mellan olika  IT‐system måste byggas och underhållas. Först med  införandet av 
exempelvis  Microsoft  SharePoint  kommer  en  tydlighet  på  integration  att 
presenteras på  ett  enklare  sätt  än den  integrering  som  tidigare  gjorts,  bortsätt 
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från generella plattformar. Bohman har svårt att se en total öppenhet mellan IT‐
infrastrukturen,  då  det  ligger  i  utvecklarnas  och  leverantörernas 
affärsverksamhet  att  tjäna  pengar  som  med  hjälp  av  en  standardiserad 
affärslogik bygger sina lösningar. (Bohman, 2008) 

För  närvarande  är  det  befintliga  dokumenthanteringssystemet  på  utgång  och 
kommer att som nämnts tidigare att bytas ut mot ett nytt. Detta system i sig har 
inte  medfört  några  nämnvärt  större  drift‐  eller  underhållskostnader  som  lett 
kommunen  till  ett  bytte.  Grunden  till  valet  ligger  i  en  ökad  integration  där  ett 
äldre  arvsystem  på  rent  finansiella  grunder  inte  kan  skapa  värde  för 
verksamheten.  Bohman  påpekar  att  det  inte  direkt  ligger  i  Nacka  kommuns 
intresse  att  komplettera  den  nuvarande  IT‐infrastrukturen  med  fler  och  fler 
komponenter, utan att de rent strategiskt går mot en IT‐infrastruktur uppbyggd 
av  färre  och  färre  IT‐system.  Detta  då  integrationen  mellan  varje  system  och 
nödvändigheten  för  en  specifik  systemägare  och  förvaltare,  komplicerar  till  de 
operativa och strategiska verksamhetsmålen. I och med att nya uppgraderingar 
kommer  till  IT‐lösningar,  uppkommer  även  problemet  med  de  specifika 
integrationer som tidigare gjort, då dessa kan nollställas och  inte  längre utgöra 
den positiva nivån av värde. (Bohman, 2008) 

4.4 Cloetta Fazer AB 
Informant/respondent: Mats Munkhammar – CIO vid Cloetta Fazer AB  

Cloetta och Fazer Konfektyr slogs samman efter en fusion år 2000 vilket bildade 
Cloetta Fazer AB. Under mer än hundra år i bransch har ett flertal företag köpts 
upp  genom  förvärv  och  utökat  verksamhetens  position  på  den  Nordiska 
marknaden som nu är ledande inom choklad och sockerkonfektyr. Cloetta Fazer 
AB  har  som  tillverkande  företag  ställt  höga  krav  på  SCM  hanteringen, 
introduktion av nya produkter enligt tidsplanering samt leverans av en produkt 
med  hög  kvalité  och  precision  i  varje  steg  av  processen.  Cloetta  Fazer  AB 
använder för tillfället affärssystem levererat från IFS som är världsledande inom 
komponentbaserade  affärssystem,  egenutvecklade  på  öppen  standard.  Cloetta 
Fazer AB’s produktion är förövrigt lagd i Sverige och Finland. (Cloetta Fazer AB, 
2007, IFS – Cloetta, 2008) 

4.4.1 Hur uppnås en integrerad IT‐infrastruktur 
Om  möjligheten  att  använda  en  totalt  centraliserad  IT‐infrastruktur  för 
integration  fanns  tillgänglig  skulle  med  största  sannolikhet  alla  större  företag 
använda  sig  av  en  sådan  enligt  Munkhammar.  Men  enligt  honom  finns  tyvärr 
inget  verksamhetsövergripande  systemstöd  som  täcker  en  verksamhets  totala 
behov, då många företag som försökt sig på denna strategi förr eller senare blivit 
tvungna  att  komplettera  med  andra  stödjande  IT‐lösningar.  En  enda  lösning 
skulle  dock  lösa  integrationsproblem  genom  användningen  av  gemensam 
datalagring  samt  definitioner  och  begrepp  av  data  vilket  gemensamma 
plattformar löser. Enligt Munkhammar är det både enklare och mer fördelsaktigt 
för  nystartade  verksamhet  att  börja  med  att  implementera  en  modern  och 
integrerad  IT‐infrastruktur,  då  de  inte  har  en  befintlig  lösning.  Företag  som 
däremot varit igång ett tag och anammar förvärv för utökning av verksamhetens 
marknadsandelar  och  försäljningssiffror,  kan  dock  inte  använda  sig  av  detta 



Mälardalens Högskola  EIK024 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST 2008 

  29 

standardiserade  tillvägagångssätt.  De  befintliga  arbetsprocesserna  är  oftast 
optimerade  inom  dessa  typer  av  verksamheter  och  om  dessa  går  att 
harmonisera, finns möjligheten att anamma en mer standardiserad ERP‐lösning. 
Vid ett  sådant val krävs det att  förändringen  i och med ett ERP‐projekt går att 
tillgodoräkna  ekonomiskt,  exempelvis  i  en  effektivare  organisation  och  bättre 
beslutsunderlag. (Munkhammar, 2008) 

I Sverige använder sig Cloetta Fazer AB av ett ERP‐system levererat från IFS som 
tidigare nämns och  i Finland används SAP. En  integrationsplattform (Microsoft 
Biztalk)  sammanlänkar  dessa  två  ERP‐system  på  ett  relativt  enkelt  sätt,  vars 
syfte  är  att  säkerställa  och  lagra  information  i  ett  ”enterprise  datawarehouse” 
som  ligger  till  grund  för  konsolideringen  av  de  beslutsstöd  nödvändigt  för 
koncernstyrning.  Cloetta  Fazer  AB  använder  sig  av  IFS  genomgående  i  den 
Svenska koncernen där  inga avgörande externa  IT‐komponenter används  inom 
kärnverksamheten,  men  där  mindre  separata  konsolideringsverktyg  för 
exempelvis  koncernekonomi möjliggör  en  integration mellan  dessa  funktioner. 
Inom  den  tillverkande  industrin  Cloetta  Fazer  AB  är  verksam  inom  är  de 
arbetssätt  tillhörande  kärnverksamheten  oftast  statiska  vilket  många  ERP‐
utvecklare har dragit nytta av vid utvecklandet av IT‐lösningar baserade på best‐
practice. (Munkhammar, 2008) 

För närvarande har Cloetta Fazer AB en målsättning att växa fram till 2011 som 
baseras  på  förvärv.  Under  den  senaste  femmånadersperioden  har  två  mindre 
förvärv  gjorts,  vars  verksamhet  stöds  av  egen  IT‐infrastruktur.  Denna  IT‐
infrastruktur  kommer  inte  initialt  att  bytas  ut  mot  exempelvis  IFS,  då  Cloetta 
Fazer  AB  för  tillfället  endast  är  intresserade  av  den  nya  affärsportföljen  dvs. 
tillverkning  med  befintliga  processer  som  ett  steg  i  att  öka  den  totala 
marknadsandelen och  försäljningen. Ett nästa  steg  i  dessa  förvärv kan vara att 
undersöka  om  en  optimering  av  processerna  kan  genomföras  för  att 
harmonisera integrationen med den övergripande verksamheten. En optimering 
av  dessa  befintliga  processer  är  dock  inte  alltid  genomförbar.  Dessa  mindre 
förvärv kräver samtidig inte en avancerad integration med övriga verksamheten, 
men då ett större förvärv genomförs kommer ytterligare ett ERP‐system komma 
in i bilden vilket kommer höja kraven på en övergripande integrationsarkitektur. 
(Munkhammar, 2008) 

När  det  gäller  tillverkande  verksamheter  kan  ett  standardiserat  ERP‐system 
hjälpa  dessa  företag  att  nå  en  strategisk  fördel  i  form  av  bättre  tillgänglighet  i 
tillverkning. De företagen som använder sig av flera separata IT‐system hamnar 
oftast  i  en  mer  komplex  situation.  Samtidigt  som  en  strategisk  fördela  kan 
urskiljas, kan även nödvändighet utgöras som ett motiv till exempelvis ett ERP‐
system.  Detta  då  verksamheter  hamnar  i  en  situation  där  de  känner  att 
otillgängligheten  är  för  stor  i  de  befintliga  IT‐systemen  och  produktionen 
hamnar på efterkälken. (Munkhammar, 2008) 

4.4.2 Beslutskvalité och processeffektivisering 
Hur ett  behov av  förbättrad beslutskvalité  förverkligas  inom en verksamhet  är 
många.  Ibland kan företagsledningen besluta att en viss  IT‐lösning skall  införas 
och  ibland  genomförs  en  kravspecifikation  där  behoven  lyfts  fram  och  en 
värdering görs av de olika IT alternativen som finns tillgängliga. Det sistnämnda 



Mälardalens Högskola  EIK024 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST 2008 

  30 

alternativet  kan  leda  till  att  verksamheter  vars  IT‐infrastruktur  är  splittrad, 
kaotisk  och  icke  fungerande,  investerar  i  en  standardiserad  ERP‐lösning  som 
enligt  Munkhammar  ger  en  bättre  grund  gällande  informationskvalitén  för  ett 
ökat mervärde. (Munkhammar, 2008) 

Vid  användningen  av  ett  verksamhetsövergripande  ERP‐system  måste 
verksamheter  följa de processer  leverantören erbjuder. Detta då en anpassning 
av ERP‐systemen oftast inte är möjlig, dock kan en mängd parametrar sättas ut. 
De större ERP‐leverantörerna är oftast så mäktiga att de inte behöver lyssna på 
önskemål från kunder bortsätt från de allra största. Är en verksamhet i behov av 
sina befintliga arbetssätt kommer en ERP‐lösning inte bevara dessa och är dessa 
befintliga  arbetssätt  avgörande  för  verksamhetens  överlevnad  får  separat 
kringsystem  integreras  i  efterhand.  Detta  är  något  verksamheter  får  ta  med  i 
beräkningarna  vid  funderingar  kring  förändring  av  befintlig  IT‐infrastruktur  i 
deras  unika  situation. Munkhammar  har  tidigare  erfarenhet  där  BoB‐lösningar 
utgjort  integrationen och där dessa fungerat ypperligt bra. Fokus kan läggas på 
de funktioner som en verksamhet är i behov av för specifika lösningar samtidigt 
som de övriga delarna kan hållas stabila. (Munkhammar, 2008) 

4.4.3 Övriga integrationskriterier 
Oavsätt  om  en  ERP‐lösning,  komponentbaserad  eller  BoB‐lösning  väljs,  måste 
företag  ha  en  tydlig  bild  över  vad  de  vill  åstadkomma  rent  strategiskt,  och 
därefter se till de IT‐lösningar som är bäst passande deras IT‐infrastruktur. Vid 
en  BoB‐lösning  kan  verksamheter  på  ett  flexibelt  sätt  anpassa  sig  efter  de  för 
tillfället drivande förutsättningarna. En ekonomisk svacka behöver inte vara ett 
problem vid införandet av en BoB‐lösning, då komponenterna läggs till undan för 
undan och en återgång till det tidigare systemet är möjligt. Vid implementering 
av en ERP‐lösning kan detta avbrottet inte alltid genomföras. De systemmässiga 
kostnaderna mellan olika integrationsmetoder är svåra att skilja på i slutändan, 
men  hamnar  ganska  nära  varandra  enligt  Munkhammar.  Angående  de 
verksamhetsmässiga  effekter  dessa  metoder  förverkligar  är  det  omöjlig  att 
framföra en generell beskrivning, då det oftast beror på typen av verksamhet och 
hur arbetssätten ser ut. (Munkhammar, 2008) 

En  kalkyl  genomförs  alltid  vid  införandet  av  nya  IT‐system,  där  en 
återbetalningstid  beaktas  samt  förvaltning  av  organisation.  ROI  (Return  on 
investment)  vid  ett  ERP‐projekt  brukar  beräknas  till  omkring  fem  år.  De 
ekonomiska fördelarna lyfts fram och avgör om projektet är värt att satsa på. Vid 
fall  av  en  negativ  kalkyl  kommer  verksamheter  antagligen  inte  att  satsa  på 
projektet förutsatt att företaget inte befinner sig i ett kritiskt skede där ett nytt 
IT‐system  är  nödvändigt  för  överlevnaden,  oberoende  kostnad. 
Huvudkostnaderna  med  ett  ERP‐system  framkommer  i  och  med  de  stora 
organisatoriska  förändringar som måste genomföras där sänkt produktivitet är 
naturligt vid själva införandet, detta till skillnad från en BoB‐lösning. En sittande 
företagsledning  skiftar  oftast  med  intervaller  kring  tre  år  vilket  är  betydligt 
kortare  än  de  beslut  ett  ERP‐projekt  berör.  Detta  medför  att  nya  synsätt  kan 
uppkomma under ett IT‐systems projekt. (Munkhammar, 2008) 

Generell  riskhantering  vid  IT‐baserade  IS‐projekt  kräver  en  genomgång  av  de 
mest  verksamhetskritiska processer  som måste  stödjas  för den dagliga driften. 
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Ett ERP‐system består dock  inte  endast  av  verksamhetskritiska processer men 
det är dessa som måste säkerställas med tillgänglighet. Det är dock  inte endast 
ERP‐systemet  som  bör  ingå  i  riskhanteringen  utan  även  kringliggande 
tillgänglighet. I fallet av ERP‐projekt måste en plan för utbildning klarläggas som 
annars utgör en risk  för den kommande operativa hanteringen. (Munkhammar, 
2008) 

En  ERP‐lösning  ger  verksamheter  en  ökad  stabilitet mer  så  än  en  flexibilitet,  i 
den bemärkelsen att systemet utgår från en uppsättning färdigställda processer. 
En  flexibilitet  framkommer  mer  då  en  integration  mellan  plattformar  på  ett 
effektivt  sätt möjliggör en  flexibel presentation och hantering av  information.  I 
Finland  möjliggörs  en  integration  med  externa  aktörer  via  en  leverantör  som 
sköter kommunikationen till övriga leverantörer. Detta gör att Cloetta Fazer AB 
inte blir beroende av de kommunikationsstandarder som finns på marknaden, då 
de bestämmer med leverantören vilket format som skall användas. Cloetta Fazer 
AB  har  förövrigt  flertalet  externa  integrationer  med  andra  företag,  via  EDI. 
(Munkhammar, 2008) 

Drift‐ och underhållskostnader  tror  inte Munkhammar har varit motivet  till  att 
en ERP‐lösning införskaffades hos Cloetta Fazer AB. Detta då kostnaderna för det 
nya systemet antagligen är högre och även kommer att stiga, men samtidigt ge 
mer för inverteringarna med den utökade tillgängligheten. Deras ERP‐system har 
implementerats  fas  vis  då  ”big  bang”  tillvägagångssätt  oftast  slutar  i  kaos. 
(Munkhammar, 2008) 

4.5 Intrum Justitia AB 
Informant/respondent: Xerxes Almqvist – Development Manager Scandinavian IT, 
Intrum Justitia Sverige AB  

Intrum  Justitia  startades  i  började  av  20‐talet  som  ett  företag  med  fokus  på 
inkassoverksamhet,  men  har  i  dagsläget  en  ledande  marknadsposition  inom 
kredithantering  med  kontor  i  tjugofyra  länder.  Intrum  Justitia  är  Europas 
ledande  koncern  för  kreditadministration,  med  ett  brett  utbud  av  tjänster  för 
hantering av både företags‐ och konsumentfodringar. (Intrum, 2008) 

4.5.1 Hur uppnås en integrerad IT‐infrastruktur 
Intrum  Justitia AB  använder  sig  för  tillfället  av  tre  stycken produktionssystem, 
med  tjänster  för  kredithantering  via  CMS  (Credit  Management  Services)  som 
ligger  i  fokus. Kredithanteringen är uppdelad  i olika processer, där ”faktura” är 
första  steget  i  processen.  Produktionssystemet  för  detta  är  uppbyggt  av  ett 
konsultbolag som även står för underhåll. De andra två produktionssystemen är 
för  inkasso  och  efterbevakning  vilka  är  egenutvecklade  från  Intrums  sida.  För 
närvarande är produktionssystemen baserade på varsin databas vilket skapar en 
mängd dubbellagringar, men på längre sikt (~4 år) kan detta komma att ändras. 
Produktionssystemen är  integrerad  sinsemellan  för  att  ärenden  skall  kunna gå 
vidare  i  kredithanteringsprocessen,  från  faktura  till  inkasso  vidare  till 
efterbevakning.  Integrationen  mellan  IT‐systemen  är  ”batch  baserad”  och  inte 
med online  tjänster.  Integrationen  sker  via  en  ”transaction broker”  (AMSTRIX) 
som  exporterar  ut  filen  för  en  specifik  faktura  för  vidare  bearbetning  i 
kredithanteringsprocessen.  AMTRIX  fungerar  som  ett  fildistributionsnav  och 



Mälardalens Högskola  EIK024 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST 2008 

  32 

hanterar  konvertering  av  filformat,  som  har  möjlighet  till  webbtjänster  men 
vilket de närvarande produktionssystemen  inte har. Uppemot  tjugo  interna  IT‐
system är förövrigt integrerade via AMTRIX. (Almqvist, 2008) 

För  närvarande  ligger  Intrum  i  en  upphandlingsfas  för  ett  pågående 
integrationsprojekt (One interface), där ett gemensamt gränssnitt mellan de tre 
närvarande  produktionssystemen  är  målet.  En  integrationsmotor  kommer  att 
säkerställa integrationen, men exakt vilken teknik som kommer att tillämpas är 
ännu  inte  bestämt.  Den  leverantör  som  vinner  upphandlingen  kommer  att  bli 
partners  med  Intrum  och  anländer  med  sin  egen  metodik  vilket  leder  till  att 
organisationen genomgående kommer få ta del av ett nytt gränssnitt och även ett 
nytt  arbetssätt.  Förändringsprocessen  kommer  dock  att  finnas  kvar  då 
produktionsavdelningen  beställer  förändringar  via  utvecklingsavdelningen. 
Arbetssätten  kommer  dock  att  förändras  en  aning  då  de  nya  systemen  har  en 
annorlunda  logik.  Integrationsprojektet  kommer  att  styras  av  ett  konsultbolag, 
med  möjliga  underliggande  konsulters  hjälp.  Integrationsmetoden  vilken  inte 
innefattar  ett  helt  utbyte  av  den  befintliga  IT‐infrastrukturen  leder  till  relativt 
lägre  risker  än  vid  större ERP‐projekt.  Beslut  har  tagits  för  att  centralisera  IT‐
infrastruktur  som  kommer  att  flyttas  till  Amsterdam  där  alla  koncerner  inom 
Intrum Justitia kommer att placera sina servrar framöver. (Almqvist, 2008) 

Almqvist berättar att han sett tendenser från affärssystemsleverantörerna att de 
inte  längre  kan  hålla  sig  till  sina  sluta  paketlösningar  som  skapar 
inlåsningseffekter.  Vissa  affärssystemsleverantörer  underlättar  möjligheten  till 
integration mellan deras och andras moduler, då de kommit till insikten att deras 
paketerade  lösning aldrig kommer att  leverera den  totala  funktionalitet många 
företag kräver. Oracle Fusion Middleware är ett exempel på detta, där moduler 
skall  gå  att  sammanlänka  med  andra  leverantörers  moduler  via  en  öppen 
standard.  Almqvist  framhåller  att många  leverantörer  är  på  väg mot  en  öppen 
standard, men  att många  fortfarande  inte  nått  dit  än.  Utvecklingen  går  snabbt 
och har en verksamhet implementerat ett IT‐system med låsta standarder kan en 
utveckling  av  detta  vara  svår  att  erhålla.  Almqvist  framhåller  att 
integrationsprojekt  framöver  möjligen  kommer  vara  lättare  att  utveckla, 
förutsatt att utvecklingen av en öppen standard når ett funktionellt användande. 
(Almqvist, 2008) 

4.5.2 Beslutskvalité och processeffektivisering 
Genom införandet av en integrerad kundservice kommer beslutskvalitén att öka 
och erbjuda en översiktlighet för medarbetarna utan växling mellan olika system. 
Krav har lagts för att Intrum skall bli mer processinriktade vilket ger vinst på alla 
nivåer  i  verksamheten.  Det  är  för  närvarande  svårt  att  utveckla  effektiva 
processer, då det är  svårt  för verksamheten att  förklara  för  IT‐utvecklarna vad 
som  behövs.  Efter  det  nya  integrationsprojektet  kommer  ett  nytt 
processtänkande  införas  som  underlättar  denna  bit.  Detta  medför  att 
integrationen  är  en  nödvändighet  för  utvecklingen  av  verksamheten. 
Funktionaliteten  kommer  dock  att  ligga  kvar  i  de  befintliga 
produktionssystemen, men hanteringen  av processer  kommer  att  ligga  i  fokus. 
Till  en  början  kommer  integrationen  ske  gällande  det  befintliga 
produktionssystemet under integrationsprojektet ”One Interface”. Men under fas 
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två  kommer  informationssystemet  rörande  finans  att  förändras  vilket  dock 
ligger längre fram i tiden. Efter detta följer integration av Intrums Extranet med 
inloggning för kunder samt kunders kunder. Inom ett halvår förväntas den första 
fasen  av  integrationsprojektet  var  igång,  med  hårdvara,  mjukvara  samt 
kundservice på plats i fullt fungerande skick. (Almqvist, 2008)  

Då  ett  ärende  går  via  faktura  vidare  till  inkasso  samt  efterbevakning,  kommer 
hela  verksamheten  på  ett  eller  annats  sätt  att  påverkas  och  vara  delaktiga  i 
processen.  Detta  leder  till  att  hela  verksamheten  på  ett  sätt  tillhör 
kärnverksamheten. (Almqvist, 2008) 

4.5.3 Övriga integrationskriterier 
Intrum Justitia är som sagts Europas största  inkasso  företag och möjligen även 
störst  inom kredithantering, där bl.a. deras arbetssätt  lett dem till den position 
de innefattar idag vilket gör att de inte har påverkats av konkurrenters val av IT‐
infrastruktur.  Vid  sökandet  av  integrationsalternativ  för  de  nuvarande 
produktionssystem,  har  inga  mindre  integrationslösning  hittats  då  de  stora 
produktionsvolymerna  kräver  tyngre  integrationslösningar.  De  integrations‐
lösningar  som  presenterats  har  alla  varit  likartade  och  framförda  av  större 
konsultbolag. (Almqvist, 2008)  

Ett  av  de  största  riskelement  med  integrationsinvesteringen  är  de  interna 
resurserna  som  behövs  för  att  anpassa  den  befintliga  och  egna  IT‐
infrastrukturen. Krav från produktionsavdelningen kan dyka upp för anpassning 
av  IT‐systemet  samt  lagförändringar  som  i  sin  tur  kräver  förändringar  i 
systemet.  Då  kommer  de  interna  resurserna  att  tas  i  anspråk  för  att  utföra 
förändringen. (Almqvist, 2008)  

De  nuvarande  produktionssystemen  är  uppdaterade  men  inte  utifrån  de  nya 
versionernas funktionalitet vilket innebär att utvecklingen av arbetssätten släpat 
efter. Återgående det pågående integrationsprojektet ”One interface” har Intrum 
lagt  krav  på  att  integrationen  skall  bygga  på  en  öppen  standard  och  vara 
modulbaserad,  för  att  förenkla  framtida  förändringar  inom  verksamhetens  IT‐
infrastruktur. Integrationslösningen kommer att levereras som en helhetslösning 
bl.a.  med  ett  färdigt  gränssnitt  samt  kommunikation  med  hjälp  av  ESB  för 
informationsutbytet mellan databaser och kunder. Dessa delar skall gå att bytas 
ut  problemfritt  framöver,  tack  vare  den  öppna  standarden mellan  modulerna. 
(Almqvist, 2008) 

Drift‐  och  underhållskostnader  har  inte  påverkat  Intrum  att  genomföra  en 
utökad  integration.  Integrationsprojektet  kommer  till  och  med  att  höja 
kostnaderna för den totala IT‐infrastrukturen de närmsta åren, då de befintliga 
arvssystemen kommer att stå kvar. (Almqvist, 2008) 
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4.6 Eka Chemicals AB 
Informant/respondent: Mattias Nilsson – Application Manager SAP, Manager ERP 
Support Group vid Eka Chemicals AB, Akzo Nobel 

Eka Chemicals är en affärsenhet under Akzo Nobel  som är världsledande  inom 
tillverkning av kemikalier  för bl.a. blekning  inom pappers‐ och massaindustrin. 
Som  ledande  aktör  inom  vissa  produktområden  och  där  bl.a.  blekkemi  på  den 
europeiska marknaden, har Eka Chemicals ett nödvändigt behov av att leverera 
en  produkt med  en  så  strömlinjeformad  process  som möjligt.  Detta  då minsta 
marginal  ger  stora  förändringar  i  avkastning  vid  hantering  av  de  stora 
volymerna.  Inom  pappers‐  och  massaindustrin  finns  endast  ett  fåtal  stora 
aktörer  där  konkurrensen  för  att  erhålla  dessa  som  kunder  är  stor.  Eka 
Chemicals  har  en  bra  forsknings  och  utvecklings  bakgrund,  där  välkända 
forskare åker ut till pappersbruk för att hjälpa dessa med specifika problem. Eka 
Chemicals har sitt huvudsäte i Sverige, med tjugofyra produktionssajter i Europa 
som  verkar  som  egna  legala  enheter,  där  produktionen  är  på  uppdrag  av  Eka 
Chemicals  AB.  Eka  Chemicals  har  även  enheter  i  Nord‐  och  Sydamerika  samt 
Asien och stillahavsområdet. (Eka, 2008, Nilsson, 2008) 

4.6.1 Hur uppnås en integrerad IT‐infrastruktur 
ERP‐systemet Eka Chemicals nyttjar  i  sin europeiska verksamhet är  levererade 
från  SAP  (SAP  R/3)  som  främst  vänder  sig  till  hanteringen  av  pappers‐  och 
massaindustrin.  Eka  Chemicals  AB  står  för  äganderätten  av  de  färdiga 
produkterna  och  försäljningen  av  dessa.  SAP’s  integrerade  ERP‐lösning  bygger 
på en centralisering av IT‐infrastrukturen, där den centraliserade hanteringen av 
produkterna  samt  försäljningen av dessa var en av huvudanledningarna  till  att 
Eka  Chemicals  införskaffade  ett  ERP‐system.  Innan  SAP  implementerades 
användes  lokala  system  vid  varje  produktionssajt  samt  en  handfull  olika 
försäljningskontor,  där  varje  produktionssajt  hade  IT‐system  för  ekonomi  och 
order.  Sexton  decentraliserade  ”order  deskar”  användes  även,  där  kunder  vid 
köp kontaktade den lokala ”order desken” för beställning. (Nilsson, 2008) 

Det  var  bl.a.  denna  ekonomi‐  och  orderhantering  Eka  Chemicals  behövde 
effektivisera genom centralisering för att se var det var lönsammast för dem att 
producera  och  skeppa  sina  produkter.  Även  processerna  för  produktion 
samkördes  för  att  erhålla  en  centralisering  av  arbetssätten  mellan  olika 
produktionssajter.  Inget  helintegrerat  system  hade  innan  SAP  används  inom 
företaget  och  ERP‐konceptet  sågs  som  en  lösning  på  de  decentraliserade  IT‐
systemen. Eka Chemicals AB använde innan SAP som sagts tidigare fristående IT‐
system  för  ekonomi,  order,  produktionsuppföljning,  rapportering  och  inköp. 
Dessa icke integrerade system gjorde det svårt för Eka Chemicals AB att få en bra 
överblick på kostnader. ERP‐systemet ses som en nödvändighet på grund av det 
globala  trycket  från  marknaden  och  kunderna.  I  och  med  införandet  av  ett 
helintegrerat  ERP‐system  har  strategiska  fördelar  lättare  erhållits  då  bättre 
kontroll  över  produkter  samt  en  effektivare  kommunikation  och  kontakt  med 
kunder förverkligats. (Nilsson, 2008) 
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En  stor  del  av  ERP‐projektet  bestod  i  att  dokumentera  hur  de  befintliga 
affärsprocesserna  genomfördes,  för  att  sedan  finna  ett  strömlinjeformat 
processförfarande  för  samtliga  produktionssajterna.  För  tillfället  erhålls  en 
helintegrerad  IT‐infrastruktur  via  SAP  inom  den  sammanhållna  europeiska 
enheten,  där  en  global  integration  för  Eka  Chemicals  är  i  förfarandet.  Det 
verksamhetsövergripande  systemstödet  Eka  Chemicals  var  ute  efter  behövde 
bl.a.  hantera  inköp  av  råvaror  samt  indirekt  material,  där  hanteringen  av  det 
indirekta  materialet  nu  styrs  via  ett  separat  integrerat  underhållssystem 
levererat  från  Maximo.  Eka  Chemicals  AB  har  byggt  vidare  på 
underhållssystemet  som  funktionellt  fungerar  som  ett  inköpssystem,  där  en 
integration  möjliggörs  via  ett  integrationssystem mot  SAP.  Integrationssystem 
skickar  kontoinformation  för  lager  och  faktura  mellan  SAP  och  Maximo  tre 
gånger  dagligen,  så  att  en  överblick  för  vad  som  måste  köpas  in  och  dessa 
kostnader  erhålls  mellan  de  olika  systemen.  Hanteringen  av  dubbellagring 
mellan  inköpssystemet  och  SAP  löses  genom  en  integrationsmodul  som  loggar 
vad/när  informations  skickas  mellan  databaserna  som  är  av  samma  typ.  Eka 
Chemicals  arbetar  för  tillfället  med  att  förflytta  den  externa  integrationen  till 
SAP,  för att erhålla en mer fullständig  integration levererad från en och samma 
leverantör.  Detta  är  något  Eka  Chemicals  upptäckt  som  nödvändigt  då  de 
fördelar ett enhetligt ERP‐system levererar i  form av integration är svår att slå. 
Övriga funktioner som; råvaruhantering, ekonomi, order/distribution, planering, 
transport  och  produktion  centraliseras  via  SAP  som  möjliggör  en  fullständig 
integration, där ingen filhantering behövs mellan de olika funktionera. (Nilsson, 
2008) 

4.6.2 Beslutskvalité och processeffektivisering 
Ett annat krav Eka Chemicals hade med den nya integrationen var en ökad och 
direkt beslutskvalité  som blir uppenbar  i  bättre överblick av var produktionen 
bör  läggas  samt  leveransen  av  denna.  SAP  levererar  ett  fristående 
planeringsverktyg för produktionsplanering med samma grafiska gränssnitt SAP 
R/3 är uppbyggt på och genomförs kvartalsvis av Eka Chemicals. Detta används 
främst  av  planerings‐  och  produktionspersonalen  som  slipper  lägga 
transportbokning vid orderläggning vilket systemet sköter automatiskt. Samtliga 
produktionssajter  i  Europa  kan  i  och med ERP‐systemet  erhålla  en  integration 
mellan verksamhetens olika produktionssajter och  ”order deskar”  samt erhålla 
en höjd beslutskvalité som resultat. Det enda som inte uppfyllts till fullo än är de 
personaleffektiviseringar  som  gjort,  där  icke  tillräckliga  utbildningsinsatser 
ligger bakom detta problem. Det tog ungefär ett och ett halvt år för de anställda 
att komma  in  i den operativa hanteringen av SAP efter att  systemet gått  ”live”. 
(Nilsson, 2008) 

Inom  kemiindustrin  finns  en  uppsättning  best‐practice  som  handhålls  av  SAP 
vilka  Eka  Chemicals  efterföljer.  Men  vid  införskaffandet  av  SAP  erbjöds  inte 
denna uppsättning vilket  ledde  till att Eka Chemicals var  tvungna att vända sig 
till  ett  systerföretag  som  använde  sig  av  liknande  processer  för  produktion. 
Dessa kopierade Eka Chemicals i princip för att snabba upp ERP‐projektet. Trots 
detta har  inga större anpassningar genomförts av SAP’s produkt, endast sjuttio 
anpassningar så kallade ”user exits” har genomförts där standardteknik frångåtts 
vilket vid ett ERP‐projekt ses som extremt få enligt Nilsson. Detta har lett till att 
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uppdateringar  lättare  kan  genomföras.  Däremot  har  Eka  Chemicals  anpassat 
användningen  av  standardverktyget  samt  vilka  delar  som  används.  (Nilsson, 
2008) 

4.6.3 Övriga integrationskriterier 
Beräkningar har genomförts  för hur mycket en uppgradering av Eka Chemicals 
globala IT‐infrastruktur skulle kosta bortsätt från den europeiska vilket uppkom 
till mer än en utökning av SAP  för dessa geografiska områden.  I och med detta 
har beslut lagts och SAP kommer att utökas som ett globalt ERP‐system för Eka 
Chemicals  globala  organisation.  Implementeringen  genomförs  fas  vis  land  per 
land. Att gå  ifrån en decentraliserad  IT‐infrastruktur med mycket underhåll  till 
en  centraliserad  med  mindre  sparas  mycket  pengar  in,  samtidigt  som  en 
verksamhetsförändring  kan  genomföras  med  strömlinjeformade  och 
gemensamma  processer.  Samtlig  IT‐infrastruktur  håller  för  närvarande  på  att 
centraliseras  till  en  extern  leverantör vilket  genomförs  centralt  av Akzo Nobel. 
För  närvarande  använder  sig  Eka  Chemicals  AB  även  av  ett  ekonomisystem 
baserat  på  en  stordator miljö,  planer  finns  på  nedläggning  av  detta  IT‐system, 
men  för närvarande  fungerar det bra.  Ingen  integration  föreligger mellan detta 
och övriga  IT‐system, utan  fungerar endast  som ett  system  för dokumentation. 
(Nilsson, 2008) 

Eka  Chemicals  kunder  har  varit  en  drivande  faktor  till  införandet  av  en 
helintegrerad  ERP‐lösning,  där  globala  processer  framförts  som  nödvändiga. 
Globala  inköpsorganisationer  ställer  krav  på  att  en  likställd  kvalitet  och 
prissättning kan levereras oberoende av geografisk marknad. Eka Chemicals har 
med  en  helintegrerad  IT‐infrastruktur  möjligheten  att  ligga  steget  före 
konkurrenterna  och  levererar  lite  mer  än  vad  kunderna  kräver,  vilket  är 
nödvändigt  på  en  marknad  där  konkurrensen  är  stenhård  bland  få  stora 
leverantörer och samtidigt endast ett fåtal kunder. (Nilsson, 2008) 

SAP  är  den  grundläggande  byggstenen  i  Eka  Chemicals  helintegrerad  IT‐
infrastruktur, men ett antal andra mindre underhålls‐ och stödsystem används. 
Exempelvis levereras personalsystemet inte från SAP och är centraliserat under 
Akzo Nobel Sverige. Integrationen mellan dessa separata system är enligt Nilsson 
relativt  enkel  då  det  finns  experter  som  underhåller  systemen  och  kan  dessa 
utan och innan, dock är detta en personalintensiv verksamhet. Den preliminära 
tiden  till  ROI  är  tio  till  tolv  år  för  ERP  investeringen, men  i  och med  att  ERP‐
systemet  påverkat  och  förändrat  verksamheten  så  pass  mycket  kan  en 
lönsamhet räknas in under en mycket kortare tidsaspekt. (Nilsson, 2008) 

I och med att verksamheten till stor del bygger på ett integrerat ERP‐system ökar 
sårbarheten  avsevärt  enligt  Nilsson.  I  fall  ERP‐systemet  slutar  fungerar  slutar 
hela  Europaverksamheten  att  fungera.  Dessa  risker  kan  dock  förhindras  med 
”disaster  recovery”‐  planer  där  redundanta  system  körs  separat  om 
huvudsystemet kraschar. En vecka är gränsen för hur länge verksamheten klarar 
sig  utan  ERP‐systemet  i  extremfall  av  IT‐infrastrukturs  krasch,  där  manuell 
hantering  av  order  och  leverans  av  produkter  blir  en  sekundär  handlingsplan. 
Avtal  för  drift‐  och  underhåll  blir  även  extra  viktiga  i  förhållande  till 
verksamheter  som  använder  flertalet  IT‐system.  Implementeringen  samt 
utvecklingen  av  ERP‐systemet  är  till  största  delen  outsourcad  och  utfördes  av 
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leverantören  Capgemini.  Eka  Chemicals  har  en  ERP‐organisation  där  en 
uppdelning gjorts gällande ”super users”, ”key users” samt ERP‐support, där det 
finns en ”super user” per process. (Nilsson, 2008) 

Fokuset på IT‐infrastrukturen ligger i hantering av SCM och framförallt leverans 
samt orderhanteringen som innan införandet av ERP‐systemet var tidskrävande, 
där  personliga  kontakter  och  rutiner  styrde  denna  biten.  ERP‐systemet  höjde 
Eka Chemicals  flexibilitet då  transportbokning och orderhantering  förbättrades 
till  en  mer  smidig  och  effektiv  hantering.  Integrationsverktyget  (Business 
connector)  som  levereras  av  SAP  bygger  på  en  välkänd  integrationsmotor 
(webMethods)  där  användningen  av  XML  möjliggör  kommunikationen  med 
andra  IT‐system  som  inte  bygger  på  SAP’s  specifika  standard  (IDoc).  SOA  har 
inte används av Eka Chemicals och framförs av Nilsson som ett koncept. (Nilsson, 
2008) 

4.7 Empirisk sammanfattning 
För att kort resumera de involverade företagens ställningstagande och nyttjande 
av en integrerad IT‐infrastruktur ställs dessa upp nedan. 

4.7.1 IBS 
 Sammanfattningsvis anser Åsander att en leverantörsspecifik ERP‐lösning 

är  den  bästa  metoden  för  att  uppnå  en  funktionellt  integrerad  IT‐
infrastruktur.  Om  inte  detta  kan  uppnås  bör  funktioner  för 
kärnverksamheten baseras på ett ERP‐system. 

4.7.2 Lawson 
 Sammanfattningsvis anser Holmqvist att en ERP‐lösning levererad från en 

ERP‐leverantör  är  den  bästa  metoden  för  att  uppnå  en  integrerad  IT‐
infrastruktur.  Extern  integration  kan  förekomma  för  att  utöka  den 
befintliga IT‐infrastrukturen med t.ex. webbhandel. 

4.7.3 Nacka kommun 
 Sammanfattningsvis anser Bohman att Nacka kommun för tillfället inte är 

i behov av en fullständigt integrerad IT‐infrastruktur vilket har lett till att 
separata IT‐applikationer används. Dock används ett standardiserat ERP‐
system  för de  administrativa  funktionerna och utgör där  en bra  lösning 
för  denna  nödvändiga  integration.  Bohman  påpekar  att  kommunen  går 
mot en ökad integration av IT‐infrastruktur då färre och färre IT‐system 
förväntas sammanlänkas. 

4.7.4 Cloetta Fazer AB 
 Sammanfattningsvis  anser Munkhammar  att  en  ERP‐lösning  för  dem  är 

den  bästa  metoden  för  att  uppnå  en  funktionellt  integrerad  IT‐
infrastruktur,  med  en  ökad  tillgänglighet  och  effektivitet  som  resultat. 
Men  han  anser  även  att  en  BoB‐lösning  kan  användas  av  verksamheter 
med specifika behov. 
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4.7.5 Intrum Justitia AB 
 Sammanfattningsvis anser Almqvist att integrationsmotorer och moduler 

baserade  på  en  öppen  standard  kommer  möjliggöra  en  integrerad  IT‐
infrastruktur för Intrum Justitia. 

4.7.6 Eka Chemicals AB 
 Sammanfattningsvis  anser  Nilsson  att  ett  ERP‐upplägg  förverkligar  ett 

behov av strömlinjeformade processer. Som för ett tillverkande företag är 
nödvändig. Trots detta finns separata system för t.ex. inköp. Detta system 
kommer framöver utökas av den befintliga ERP‐lösningen. 
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5 Diskussion 

I  detta  kapitel  kommer  teman  kring  den  presenterade  tidigare  forskningen  samt 
empirin att  utgöra grunden  för  en diskussion kring hur  verksamheter uppnår  en 
integrerad ITinfrastruktur. Avsnittet är i huvudsak uppdelat efter frågeställningen 
och de kriterier som presenteras i tabell 1 på sidan tjugo. 

5.1 Hur kan verksamheter uppnå en integrerad IT‐infrastruktur  
Som  både  den  tidigare  forskningen  och  empirin  beskriver  är  ERP‐system  och 
andra  integrationsverktyg  liknande EAI vanligt  förekommande vid uppförandet 
av en integrerad IT‐infrastruktur. I den presenterade empirin framkommer dock 
inte EAI som begrepp på ett tydligt sätt, men implicit framkommer detta genom 
framförandet  av  andra  formuleringar  som  t.ex.  integrationsmotorer  och 
integrationsverktyg. Genom att se till denna uppsats beskrivning kring temat kan 
olika tillvägagångssätt framföras som intressanta i olika skeenden. 

Den presenterade tidigare forskningen framför en helintegrerad IT‐infrastruktur 
som ett kraftfullt verktyg  för att nå en  lönsam tillväxt (Applegate et al, 2007, s. 
119), med förverkligandet av en flexibel verksamhet som snabbt kan svara mot 
plötsliga förändringar i den interna och externa miljön (Applegate et al, 2007, s. 
122ff,  Lee,  J  et  al,  2003,  s.  54ff).  Men  den  empiriska  information  jag  insamlat 
visar  i  första  hand  att  det  i  alla  fallen  inte  handlar  om  en 
verksamhetsövergripande  integration  av  IT‐infrastrukturen,  utom  om  en 
integration  inom utvalda områden, där  integration av kärnverksamheten utgör 
grunden  för  värdeskapande  för  verksamheter.  Dessa  verksamhetskritiska 
processer är bl.a. huvudbok,  inköp, order, produktion som på ett vinnande sätt 
nyttjar  en  integrerad  IT‐infrastruktur  (Åsander,  2008)  som blir  ett  nödvändigt 
verktyg samt ett steg i rätt riktning mot strategiska fördelar. I och med detta blir 
figur  1  återigen  intressant,  där  ett  utnyttjande  av  bästa  tillgängliga  IT‐
infrastruktur utgör byggstenarna för en lönsam tillväxt på dagens marknad. 

 
Figur 1 IT och lönsam tillväxt (Egen bearbetning av modellen ”IT Value Framework”, Applegate et al, 
2007, s. 120) 

Till  att  börja med beskriver  den  tidigare  forskningen  främst  två  olika metoder 
för  erhållandet  av  en  integrerad  IT‐infrastruktur,  dessa  är  ERP  och  EAI  som 
utgör  integrationslösningar  med  användningen  av  endast  en  integrations 
partner  respektive  flera.  BoB  är  en  alternativ  lösning  till  integrations‐
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problematiken  vilket  både  den  tidigare  forskningen  (Magnusson  et  al,  2005,  s. 
52) och vissa informanter i min empiriska undersökning framhåller som en bra 
respektive mindre  bra  lösning  för  erhållandet  av  en  funktionell  integrerad  IT‐
infrastruktur (Åsander, 2008. Munkhammar, 2008). 

Vid  intervjuer  med  de  två  leverantörerna  (IBS  och  Lawson)  av  bl.a.  ERP‐
lösningar och EAI,  framställdes ERP som den effektivaste  integrationslösningen 
på  en  integrerad  IT‐infrastruktur,  både  ur  ett  funktionsmässigt  perspektiv  och 
sett  ur  ett  längre  ekonomiskt  perspektiv.  Företagen  levererar  dock  i  huvudsak 
ERP‐lösningar  vilket  kan  vara  anledningen  att  de  framhåller  ERP  som  bästa 
integrationslösning.  Men  det  framförs  även  av  dessa  leverantörer  att  alla 
verksamheter inte rent praktiskt kan upprätthålla en integrerad IT‐infrastruktur 
baserad på endast ett ERP‐system, då dessa verksamheter är i behov av specifika 
lösningar som inte levereras direkt av alla ERP‐leverantörer. IBS’s och Lawson’s 
ERP‐lösningarna  är  främst  utformade  för  att  passa  distribuerande  och 
tillverkande  företag  som  använder  sig  av  likartade  processer  vilket  möjliggör 
användningen av best‐practice processer på ett effektivt sätt. Denna användning 
av  best‐practice  framhåller  även  den  tidigare  forskningen  som  effektivast  vid 
ERP‐projekt  (Magnusson  et  al,  2005,  s.  26ff,  Sumner,  2005,  s.  2ff).  För 
verksamheter som är  i behov av en  integrerad  IT‐infrastruktur men  inte på ett 
effektivt  sätt  kan  använda  sig  av  endast  ett  verksamhetsövergripande  ERP‐
system  kan  olika  integrationsverktyg  likt  EAI  användas  för  att  på  ett  relativt 
kostnadseffektivt  sätt  upprätthålla  kommunikation  mellan  olika  IT‐system 
(Magnusson et al, 2005, s. 8‐9. Sumner, M, 2005, s. 147, Khubaib, Ahmed, 2005, s. 
1). Denna externa integration är enligt Holmqvist (2008) på Lawson möjlig, men 
innebär  större  investeringar  och  möjliga  efterföljande  integrationsproblem. 
Åsander (2008) framhåller att IBS’s EAI verktyg inte fungerar som ett universalt 
integrationsverktyg  mellan  IT‐system  med  olika  grundstrukturer.  Både 
Holmqvist  (2008)  och  Åsander  (2008)  pekar  på  att  integrationsverktyg  oftast 
nyttjas  för  att  erhålla  en  integration  med  externa  applikationer  så  som  t.ex. 
webbhandel.  Dock  ses  t.ex.  en  öppen  standard  som  XML  och  EDI  samt  öppet 
gränssnitt som API som viktig för integration mellan system enligt både Åsander 
(2008) och Holmqvist (2008). 

En ERP‐lösning bör inte sammanlänkas med andra ERP‐lösningar enligt Åsander 
(2008) på IBS i den bemärkelsen att en verksamhet bygger upp en integrerad IT‐
infrastruktur  från  grunden,  med  användningen  av  olika  ERP‐moduler  likt  en 
BoB‐lösning för att erhålla en IT‐lösning för kärnverksamheten. Anledningen till 
detta är att en praktisk och kostnadseffektiv integration är svår att erhålla med 
dagens  teknik. Den tidigare  forskningen pekar på att  IT‐system baserade på en 
öppen  standard  förenklar  uppförandet  av  en  integrerad  IT‐infrastruktur 
(Magnusson  et  al,  2005,  s.  51‐52)  vilket  möjligen  kan  komma  att  lösa 
integrationsproblematiken  framöver.  Samtidigt  väljer  många  företag  enligt 
Åsander  (2008)  och  Holmqvist  (2008)  på  IBS  och  Lawson  att  behålla  vissa 
arvsystem  t.ex.  ekonomisystem  eller  produktionssystem  som  är 
verksamhetskritiska, men där  funktioner rörande  logistik oftast byts ut mot en 
ERP‐lösning.  

De företag som intervjuats använder sig av olika typer av integrationslösningar, 
Cloetta  Fazer  AB  med  ett  helintegrerat  ERP‐system  för  sin  kärnverksamhet, 
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Nacka Kommun med ERP‐system för administrativa uppgifter samt separata IT‐
system  för  övriga  verksamheten.  Intrum  Justitia  AB  med  arvsystem  för 
produktionssystem, men som går mot en  integrerad  IT‐infrastruktur med hjälp 
av öppen standard och centraliserad IT‐infrastruktur. Eka Chemicals AB med en 
helintegrerad ERP‐lösning för hela verksamheten med inslag av mindre separat 
IT‐system, men  går  även  de mot  en  global  helintegrerad  IT‐infrastruktur.  Alla 
verksamheter  har  gemensamt  att  de  för  tillfället  inte  endast  använder  sig  av 
endast en IT‐lösning från en leverantör, utan att de använder sig av flertalet. De 
tillverkande verksamheterna Cloetta Fazer AB samt Eka Chemicals AB använder 
sig  av  helintegrerade  ERP‐lösningar  för  hela  produktionsprocessen.  Detta 
överensstämmer  med  vad  den  tidigare  forskningen  beskriver  om  tillverkande 
företag  och  ERP‐lösningar,  där  best‐practice  kan  användas  för  att  erbjuda 
strömlinjeformade  processer  (Magnusson  et  al,  2005,  s.  26ff,  Sumner,  2005,  s. 
2ff).  Intrum Justitia AB har däremot specifika krav på hur de skapar värde och 
har därför valt att integrerar de befintliga produktionssystemen för att erhålla en 
mer  integrerad  IT‐infrastruktur.  En  integrationsmotor  kommer  säkerställa 
integrationen mellan dessa system, men exakt vilken är inte bestämt då Intrum 
är i upphandlingsfasen av integrationsprojektet. Nacka kommun’s verksamhet är 
en  specifik  organisation  som  består  av  flertalet  verksamhetsområden  med 
oberoende  funktionalitet vilket  inte erfordrar en helintegrerad  IT‐infrastruktur 
dessa  emellan.  En  verksamhetsövergripande  IT‐infrastruktur  levererad  från  en 
och  samma  leverantör  upplever  Bohman  (2008)  på  Nacka  kommun  som  icke 
trolig  då  inga  leverantörer  levererar  en  IT‐lösning  som  svarar  till  alla  de 
funktionsmässiga krav verksamheter har. Cloetta Fazer AB’s CIO Munkhammar 
ställer  sig  också  till  detta  då  en  centraliserad  IT‐infrastruktur  skulle  användas 
om  en  sådan  fanns,  och  då  många  verksamheter  som  tror  sig  använda  ett 
verksamhetsövergripande systemstöd förr eller senare måste komplettera detta 
med stödjande IT‐lösningar. 

 
Figur 7. Mot en integrerad IT-infrastruktur (Egen bearbetning) 

En BoB‐lösning kan  förekomma i olika  tappningar,  från många olika system till 
ett  fåtal  uppbyggda  från  grunden  eller  fortlöpande,  men  bygger  på  att  en 
verksamhet valt att implementera de funktioner de haft behov av (O’Leary, 2000, 
s. 32‐33, Lee,  J  et al, 2003,  s. 54, Magnusson et al, 2005,  s. 52). En BoB‐lösning 
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med  ett  ERP‐system  eller  ett  effektivt  arvsystem  i  grunden  för 
kärnverksamheten sammanlänkade via  integrationsverktyg  illustreras  i  figur 8. 
Figuren är konstruerad av författaren till denna uppsats för att illustrera hur de 
olika  integrationsmetoderna  kan  komplettera  varandra.  Integrationsverktyg 
(EAI)  ses  som  en  nödvändighet  för  att  en  BoB‐lösning  skall  erhålla  en 
integration. Med detta  synsätt  kan  en BoB‐lösning vara  en passande metod  till 
erhållandet  av  en  integrerad  IT‐infrastruktur  då  verksamheter  troligen  inte 
kommer finna ett ERP‐system som levererar alla de funktioner som krävs, med 
förutsättningen  att  en  integration  kan  erhållas  emellan  IT‐systemen.  ERP‐
systemen  eller  verksamhetskritiska  IT‐system  utgör  med  fördel  grunden  för 
kärnverksamheten där  en möjlig  effektiv  integration dessa  emellan utökar den 
integrerade IT‐infrastrukturen vilket framför BoB som en effektiv lösning. 

5.1.1 Beslutskvalité och processeffektivisering 
En  centraliserad databas utgör  grunden  för  en ökad beslutskvalité,  vilket ERP‐
lösningar  med  en  centraliserad  databas  enligt  den  tidigare  forskningen 
(Magnusson et al, 2005, s. 15) samt empiriska undersökningen visar på. Cloetta 
Fazer  AB  och  Eka  Chemicals  AB  som  valt  att  använda  en  ERP‐lösning  för 
huvuddelen av verksamheten, kan möjligen på ett mer strömlinjeformat sätt än 
t.ex.  Nacka  kommun  och  Intrum  Justitia  AB  genom  IT‐systemet  framställa 
affärsrelaterade beslutsstöd. En investering i ett standardiserat ERP‐system ger 
enligt Munkhammar (2008) på Cloetta Fazer AB ett bättre underlag för beslut än 
ett med en splittrad IT‐infrastruktur. Intrum Justitia AB och Nacka kommun kan 
dock även dem framställa beslutsstöd för de delar de är i behov av, men kräver 
integration  mellan  IT‐system  och  kan  på  ett  enklare  sätt  råka  ut  för 
dubbellagring  vid  användningen  av  flera  databaser. 
Dubbellagringsproblematiken  behöver  dock  enligt  Åsander  (2008)  på  IBS  inte 
utgöra ett problem, då data kan uppdateras via ett datawarehouse som möjliggör 
en  funktionsmässig  användning  vid  utnyttjandet  av  flertalet  databaser.  Eka 
Chemicals  AB  nyttjar  flera  databaser  emellertid  av  samma  sort,  där  en 
integrationsmodul  loggar  när  vilken  information  skickas  mellan  deras  ERP‐
system och separata inköpssystem. Detta separata system planeras att integreras 
via ERP  leverantören SAP  för att en mer  fullständig  integrerad  IT‐infrastruktur 
skall erhållas. Eka Chemicals AB hade i och med införandet av det helintegrerade 
ERP‐systemet en målsättning att en ökad och direkt beslutskvalité skulle erhållas 
rörande  produktion.  Nacka  kommun  går  mot  nyttjandet  av  en  gemensam 
plattform för ökad integration av data, då en sådan kan komma att bli nödvändig 
framöver.  För  tillfället  används  olika  databaser  i  olika  verksamhetsområden, 
detta  utgör  dock  för  tillfället  inte  ett  problem  då  dessa  inte  är  i  behov  av 
informationsfördelning för att bedriva en verksamhet.  

5.1.2 Ekonomi, tid till lönsamhet och risktagande 
Ett  stort  integrationsprojekt  likt  ett  ERP‐projekt  innebär  stora  ekonomiska 
investeringar  som  förlänger  tid  till  lönsamhet,  i  relation  till  mindre 
integrationslösningar  likt EAI  som även ett mindre  riskmoment  (Magnusson et 
al, 2005, s. 53‐54). Ett ERP‐system framställs dock som det bästa alternativet till 
erhållandet  av  en  integrerad  IT‐infrastruktur  enligt  representanterna  från  IBS 
och  Lawson,  men  de  påpekar  även  att  den  stora  initiala  investeringen  kan 
påverka vissa kunder att satsa på befintliga system och utöka dessa med enstaka 
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funktioner  som  t.ex.  webborder  via  integrationsmotorer.  Denna  relativt  billiga 
integration går snabbare att  förverkliga än en ERP‐implementering och medför 
mindre  operativa  riskmoment  under  införandet.  Enligt  Holmqvist  (2008)  på 
Lawson  likställs  den  ekonomiska  aspekten  av  att  behålla  befintliga  arvsystem 
och  integrera  dessa  till  nya  IT‐system  som  att  införskaffa  ett  homogent  ERP‐
system.  Riskmoment  med  ERP‐implementeringar  existerar  alltid  enligt 
Holmqvist (2008), men dessa dämpas ned med rätt utbildning. 

För  varje  införande  av  en  komponent  till  den  befintliga  IT‐infrastrukturen  hos 
Nacka  kommun  måste  ett  positivt  ”business  case”  utmätas  enligt  Bohman 
(2008). Detta framställer mindre utökningar av den befintliga IT‐infrastrukturen 
genom integrationsverktyg blir lättare att räkna in i form av ROI, som är viktigt 
för att de budgeterade kostnaderna  inte skall överskrida planeringen samtidigt 
som ett  relativt  högt  värde  för  de  investerade pengarna  skapas  enligt Bohman 
(2008). Han tror även att större standardiserade ERP‐lösningar inte håller över 
ett längre perspektiv, då IT utvecklas i ett snabbt tempo. Ett riskmoment med att 
använda mindre IT‐system är enligt Bohman (2008) att leverantörerna till dessa 
möjligtvis inte har goda utvecklingsmöjligheter. 

De systemmässiga kostnader ett ERP eller BoB tillvägagångssätt ger upphov till 
är  enligt  Munkhammar  (2008)  på  Cloetta  Fazer  AB  rätt  så  lika,  men  de 
verksamhetsmässiga  effekterna  är mer  diffusa  och  en  generell  nivå  är  svår  att 
fastställa  då många  faktorer  spelar  in.  Kostnaderna  för  större  ERP‐projekt  tar 
mellan  fem  och  tio  år  att  räkna  hem  enligt  Munkhammar  (2008)  och  Nilsson 
(2008)  på  Cloetta  Fazer  AB  respektive  Eka  Chemicals  AB. 
Organisationsförändringen  hör  oftast  till  huvudkostnaden  vid  ERP‐projekt  där 
sänkt  produktivitet  är  vanlig  under  införandet.  En  utökning  av  IT‐
infrastrukturens integration med en BoB‐metod är enklare att räkna hem än en 
helintegrerad  ERP‐lösning.  Införandet  av  ett  ERP‐system  innebär  ett  större 
operativt  risktagande  än  utvidgning  av  IT‐infrastrukturen  via  en  BoB‐metod 
enligt Munkhammar (2008). 

Samtliga integrationsalternativ Intrum Justitia AB granskat inför det kommande 
integrationsprojektet  presenterades  av  större  konsultbolag  och  inga  mindre 
enkla  integrationsverktyg  har  påträffats  som  löser  en  integration  av  de  stora 
produktionssystemen. Den största risken  i och med  integrationsprojektet är de 
interna resurserna som behövs  för kommande anpassning av den befintliga  IT‐
infrastrukturen.  Intrum  Justitia  AB  har  lagt  krav  på  att  den  kommande 
integrationen av IT‐infrastrukturen skall grundas på en öppen standard och vara 
modulbaserad.  Detta  för  att  förenkla  framtida  förändringar  gällande  IT‐
infrastrukturen.  Intrums  utvecklingschef  Almqvist  (2008)  tror  att  många 
leverantörer av affärssystem kommer att erbjuda  lösningar baserade på öppen 
standard  framöver,  då  de  insett  att  kundernas  behov  inte  kan  lösas  via  en 
leverantörs uppsättning lösningar. 
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En  uppgradering  av  Eka  Chemicals  globala  IT‐infrastruktur  skulle  enligt 
beräkningar överstiga en utvidgning av det europeiska ERP‐systemet. I och med 
att en verksamhet till stor del endast tillämpar en helintegrerad IT‐infrastruktur, 
ökar  sårbarheten  avsevärt.  Därför  blir  det  enligt  Nilsson  (2008)  på  Eka 
Chemicals  viktigt  att  erhålla  avtal  med  ERP‐leverantören  för  drift‐  och 
underhållshantering där planering för större systemkrascher finns. 

5.1.3 Flexibilitet 
Enligt  Åsander  (2008)  på  IBS  är  det  många  kunder  till  dem  som  väljer  att 
anpassa ERP‐systemet  efter deras befintliga  arbetssätt  vilket de oftast  ångrar  i 
efterhand, då uppgraderingsproblem uppstår framöver. Även Holmqvist (2008) 
på  Lawson  påpekar  risken  med  anpassning  av  ERP‐system  efter  befintliga 
arbetssätt,  han  framför  även  att  ERP‐leverantörer  bör  arbeta  mer  med 
verksamhetsutveckling och inte direkt leverera det kunden är intresserad av för 
tillfället.  Den  tidigare  forskningen  pekar  på  att  ERP‐projekt  kan  skrämma 
verksamhet då de måste släppa befintliga arbetssätt  (Magnusson et al, 2005,  s. 
49‐50), detta ger Holmqvist (2008) exempel på då en kund motvilligt övergår till 
ett nytt integrerat ERP‐system. 

IT  ses  av  Nacka  kommun  som  ett  effektiviseringsverktyg  för  skapandet  av 
effektivare tjänster till medborgarna och försöker med den utgångspunkten inte 
anpassa  verksamheten  efter  specifika  IT‐lösningar,  utan  anpassar  IT‐lösningar 
efter  deras  behov  av  att  skapa  värde  i  form  av  bra  tjänster.  Nacka  kommun 
försöker i största mån använda IT‐lösningar baserade på en öppen standard för 
lättare  integration. Men Bohman  (2008) på Nacka kommun har  svårt  att  se  en 
total öppenhet mellan olika lösningar, då det ligger i leverantörernas intresse att 
tjäna pengar. 

Att  anpassa  ett  ERP‐system  efter  önskemål  och  behov  är  enligt  Munkhammar 
(2008) på Cloetta Fazer AB  inte alltid möjligt,  speciellt då det gäller kunder av 
större  ERP‐leverantörer  som  endast  lyssnar  på  sina  viktigaste  kunder.  Detta 
medför  att  verksamheter  med  unika  arbetssätt  som  är  avgörande  för 
överlevnaden, kan behöva integrera befintliga arvsystem med kringsystem. Likt 
en  BoB  metod  där  integrationsmotorer  löser  integrationen  mellan  IT‐system. 
Detta  tillvägagångssätt  har  Munkhammar  (2008)  positiva  erfarenheter  av  där 
fokus  läggs  på  specifika  funktioner  samtidigt  som  resterande  funktioner  är 
stabila. En ekonomisk svacka under en utökning av  IT‐infrastrukturen  likt BoB 
behöver inte vara ett stort problem då verksamheten fungerar separat till de nya 
lösningarna. 

Nilsson  (2008)  på  Eka  Chemicals  AB  beskriver  att  de  genomfört  extremt  få 
anpassningar  av  den  standardmässiga  ERP‐lösningen.  Anledningen  till 
införandet var en effektivisering av processerna vilket innebär att anpassning av 
ERP‐systemet  inte  medförde  bästa  tillgängliga  processförfarande.  Den  hårda 
konkurrensen  på  marknaden  har  även  lett  till  att  Eka  Chemicals  nödvändligt 
nyttjar  en  helintegrerad  ERP‐lösning  som  bl.a.  förverkligar  ett  effektivt 
processförfarande.  Enligt Munkhammar  (2008)  på  Cloetta  Fazer  AB  erhålls  en 
stabilitet mer så än en flexibilitet vid införandet av en helintegrerad ERP‐lösning, 
detta då arbetssätten utgår från en uppsättning väl utarbetade processer. 
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5.1.4 Drift & teknik 
Den  tidigare  forskningen  beskriver  att  äldre  icke  integrerade  IT‐systems 
befintliga  drift‐  och  underhållskostnader  inneburit  stora  kostnader  som  fått 
företagen att blicka mot nya och mer kostnadseffektiva  IT‐system.  (Magnusson 
et  al,  2005,  s.  41.  Chowdhury,  W,  M  et  al,  2004  s.  1)  Denna  anledning  till 
införandet  av  en  integrerad  IT‐infrastruktur  uppfattas  dock  inte  som  en 
huvudanledning  till  ett byte enligt Åsander  (2008) på  IBS, då hon pekar på att 
verksamheter  i  större  utsträckning  är  ute  efter  en  integrerad  IT‐infrastruktur 
som gör det möjligt för dem att öka försäljningsvolymer och minska lager. Detta 
påverkar  i  sig  en  minskning  av  kostnader  och  ökning  av  intäkter  som  ger  en 
högre vinst. Att äldre IT‐system saknar support kan även vara en anledning till 
ett byte till en ny IT‐lösning. Åsander (2008) exemplifierar dock en kund till dem 
som  innan  införandet  av  ett  ERP‐system,  anammade  en  BoB‐lösning  där 
lagerdifferenser var större än vinsten. I och med konsolideringen av företag kan 
en mängd arvsystem komma att behöva integreras, detta kan skapa stora drift‐ 
och  underhållskostnader  som  kan  lösas  via  en  ERP‐lösning  om  detta  passar 
verksamheten enligt Holmqvist (2008) på Lawson. 

Ett föråldrat arvsystem används av Nacka kommun, men enligt Bohman (2008) 
utgör detta  IT‐system  inte någon  större drift‐  eller  underhållskostnad  som  lett 
dem  till  ett  kommande  byte.  Anledningen  till  bytet  ligger  i  att  Nacka  kommun 
kommer  eftersträva  en  ökad  integration  och  där  det  äldre  systemet  inte  rent 
finansiellt kan skapa värde för verksamheten. 

Enligt  Munkhammar  (2008)  på  Cloetta  Fazer  AB  ökar  drift‐  och 
underhållskostnader  vid  införandet  av  ett  ERP‐system  mer  än  arvsystemen 
genererar  i kostnader. Även Almqvist (2008) på Intrum Justitia AB räknar med 
att  den kommande  integrerade  IT‐infrastrukturen kommer bli  dyrare  att  driva 
och  underhålla  de  närmaste  åren  än  den  närvarande.  Nilsson  (2008)  på  Eka 
Chemicals AB framhåller att avtal rörande drift och under blir extra viktiga när 
endast en stor ERP‐leverantör används. 

5.2 Sammanfattande diskussion 
För att kort resumera diskussionen kring hur verksamheter kan uppnå en 
integrerad IT‐infrastruktur ställs detta upp nedan. 

5.2.1 Hur kan verksamheter uppnå en integrerad IT‐infrastruktur 
Sammanfattningsvis  framkommer  det  att  ett  ERP‐system  eller  effektiva 
arvsystem  finner  sig  bäst  som  grund  för  en  integrerad  kärnverksamhet,  där 
integration mellan dessa kan möjliggöras via integrationsverktyg som t.ex. EAI. 

Det  framkommer  att  ett  funktionellt  beslutsstöd  lättare  hanteras  vid  en 
centraliserad  IT‐infrastruktur  som  t.ex.  ERP‐system.  ERP‐lösningar  innebär 
oftast större initiala investeringar än mindre EAI‐lösningar, med risker som även 
överstiger mindre integrationsprojekt. Det framkommer även att en ERP‐lösning 
möjliggör  en processeffektivisering  som  företagen bör  använda  sig  av  i  största 
möjliga  mån.  Avslutningsvis  framkommer  det  att  de  befintliga  drift‐  och 
underhållskostnader inte ligger till grund för införandet av en ny integrerad IT‐
infrastruktur som den tidigare forskningen påvisar. 
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6 Slutsatser 

I  detta  kapitel  framförs  de  egna  slutsatserna  som  författaren  till  denna  uppsats 
urskiljt  vid  skrivandet  och  bearbetningen  av  den  återkommande  tankeprocessen 
som utgjort en stor del vid framställningen av uppsatsen. För att slutsatserna skall 
bli tydligare framförs till en början en övergripande redogörelse av denna uppsats 
resultat. 

De  olika  integrationsmetoderna  beskrivna  i  denna  uppsats,  ERP  (Enterprise 
Resource  Planning),  EAI  (Enterprise  Application  Integration)  och  en 
kombination  av  dessa  som  möjliggör  BoB  (Best‐of‐Breed),  passar  som 
tillvägagångssätt  i  olika  utsträckningar.  En  integration  mellan  vissa 
verksamhetsområden  kan  vara  avgörande  inom  t.ex.  tillverkning,  order,  inköp, 
produktion.  Tillverkande  företag  vänder  sig  med  fördel  mot  att  bygga  sin 
värdeskapande  IT‐infrastruktur  på  ett  ERP‐system,  medan  t.ex.  en  kommun 
endast  använder  sig  av  ett  ERP‐system  för  de  verksamhetsområden  som  är  i 
behov av  intern och extern anknytning. Efter min undersökning är det därmed 
svårt  att  framföra  en  viss  integrationsmetod  framför  en  annan,  då  de  flesta 
verksamheter på ett eller annat sätt är heterogena. 

För  det  första  måste  ansvariga  inom  verksamheter  komma  till  insikten  att  en 
funktionell och integrerad IT‐infrastruktur är ett steg närmare ökad tillväxt och 
konkurrenskraft.  Detta  går  att  urskilja  i  figur  1  (alt  figur  7)  på  sidan  sex  och 
fyrtio, där IT‐infrastrukturen som ligger i botten är det grundläggande verktyget 
för att uppnå de ovanstående nivåerna av framgång i modellen. Hur framgången 
fortskrider  skiftar  från  fall  till  fall.  Verksamheter  kan  inte  bortse  från 
integrationen men bör möjligen även se till andra aspekter så som vad eller hur 
värde skapas. Dessa giver sedan företagen riktlinjer till en möjlig integration av 
IT‐infrastrukturen  samt  hur  denna  skall  verkställas  där  en  balansgång  mellan 
den  operativa  och  framtida  verksamheten  måste  beaktas.  I  den  tidigare 
forskningen  och  empiriska  studien  finns  det  incitament  och  åsikter  till  att 
nyttjandet  av  ERP,  EAI  eller  båda  kan  vara  fördelsaktigt.  Företag  kan  genom 
utförandet  av  en  opartiska  utvärderande  förstudie  lättare  komma  till  insikt 
vilken lösning som passa dem bäst, då deras verksamhet som de flesta andra på 
ett eller annat sätt är unik. 

Med  utgångspunkt  från  vad  en  verksamhet  har  för  specifika  krav  och  behov 
rörande  arbetssätt  samt  tillgänglighet  av  strömlinjeformade  processer,  kan  en 
verksamhet komma att välja olika metoder för erhållandet av en  integrerad IT‐
infrastruktur. De  två  tillverkandeföretagen  i min undersökning nyttjade  främst 
en  ERP‐lösning  för  deras  kärnverksamhet,  men  hade  samtidigt  andra  system 
integrerade vid sida av EPR‐systemet. Dessa kommer dock framöver troligen i ett 
av  företagen att bytas ut och utökas av det existerande ERP‐systemet. En ERP‐
lösning  utgör  dock  grunden  för  kärnverksamheten  och  faller  därför  under 
integrationsmetoden  ERP.  De  resterande  två  företagen  i  min  undersökning 
tillhör  en  mer  tjänstefokuserad  sektor  och  nyttjar  delvis  egenutvecklade 
arvssystem,  men  även  mindre  ERP‐lösningar  och  separata  IT‐system  som 
framöver kommer integreras med övriga IT‐system genom integrationsmotorer 
och moduler baserade på en öppen standard. 
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Efter  min  empiriska  studie  är  det  fortfarande  svårt  att  strikt  dela  upp  de 
medverkande  företagen efter  tillämpning av ERP, EAI och BoB. De  tillverkande 
företagen Cloetta Fazer AB och Eka Chemicals AB har dock framfört att en ERP‐
lösning för produktion är av yttersta vikt i detta avseende för att strömlinjeforma 
alla leden i denna process och öka tillgängligheten. De två andra verksamheterna 
i  den  empiriska  undersökningen  Intrum  Justitia  AB  och  Nacka  kommun  som 
snarare levererar tjänster, nyttjar främst separata IT‐lösningar som i större eller 
mindre  utsträckning  integreras.  Hos  dessa  verksamheter  har  inte  ERP‐system 
visat sig utgöra grunden för kärnverksamheten till skillnad från de tillverkande 
företagen. En tjänst är mer heterogen än en vara och detta kan medföra att ERP‐
leverantörerna inte kan replikera eller förutse vad vissa kunder verkande inom 
tjänstesektorn efterfrågar för systemlösningar. 

EAI‐applikationer  vilka  även  beskrivs  som  integrationsmotorer, 
integrationsverktyg etc., nyttjas av de flesta intervjuade företagen som i mer eller 
mindre  utsträckning  sammanlänkat  olika  IT‐lösningar  via  integrationsverktyg. 
Intrum  Justitia  AB  är  det  givna  exemplet  där  den  kommande  integrerade  IT‐
infrastrukturen delvis kommer sammanlänkas via ett liknande verktyg. 

Fokus i denna uppsats har inte lagts på BoB‐lösningar, men dessa framkommer i 
många av de empiriska  fallen som implicit  intressanta. Detta då de  flesta av de 
intervjuade verksamheterna mer eller mindre nyttjat olika IT‐lösningar och inte 
endast ett  leverantörsspecifikt verksamhetsövergripande systemstöd. Beroende 
hur  BoB  uppfattas  så  kan  den  tänkas  vara  ett  bra  begrepp  för  att  förklara  de 
situationer  många  företag  befinner  sig  i.  Beroende  hur  BoB  definieras  som 
integrationslösning  kan  den  även  vara  ett  bra  respektive  dåligt 
integrationsalternativ.  Om  en  BoB‐lösning  byggs  upp  från  grunden  blir  en 
integration  svår  att  erhålla mellan  samtliga  IT‐system, men  om  en  BoB‐metod 
anammas som ett steg mot en mer effektiv och praktisk integrationslösning kan 
denna  urskiljas  som  mycket  bra  för  vissa  verksamheter  om  en  integration  är 
möjlig. Integrationsproblematik rörande BoB kan i framtiden komma att suddas 
ut om IT‐system baserade på öppna standarder  får  fotfäste på marknaden som 
byggstenar  för  en  integrerad  IT‐infrastruktur.  De  två  huvudsakliga 
integrationsmetoderna ERP och EAI  har  framställts  som  separata  lösningar  till 
integrationsproblematiken rörande IT‐infrastruktur. Men som beskrivits tidigare 
med  BoB  lösningar  blir  dessa  två  skilda  metoder  kompletterande.  Tabell  2 
belyser kopplingen mellan ERP och EAI i fallet BoB. 

 
Tabell 2 Utvärderings tabell för BoB (Egen bearbetning) 
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Trots  denna  uppdelning  kan  förslagsvis  en  ERP  lösning  utgöra  grunden  för 
styrning  av  de  administrativa  funktionerna  i  form  av  exempelvis 
externredovisning  som  enligt  lag  oftast  inte  skiljer  sig  mellan  verksamheter. 
Detta  samtidigt  som  en  integrationsmotor  binder  samman  ERP‐systemet  med 
olika  ERP‐moduler  från  olika  leverantörer  samt  arvssystem  som  är  specifikt 
utformat  för  verksamhetens  aktiviteter.  De  jämförande  kriterierna mellan  ERP 
och  EAI  som  sammanfattades  i  tabell  1  på  sidan  tjugo,  framstår  efter  min 
underökning  som  mer  eller  mindre  oförändrade  med  undantag  att  samtliga 
undersökta  verksamheter  använda  sig  av  flera  separata  IT‐system  och  att 
befintliga  drift‐  och  underhållskostnader  inte  ligger  bakom  ett  skifte  av  IT‐
infrastruktur. 

För  att  avslutningsvis  sammanfatta  de  resultat  min  undersökning  givit  av  de 
beskrivningar  och  diskussioner  som  legat  till  grund  för  besvarandet  av 
problemformuleringen  om  hur  verksamheter  kan  uppnå  en  integrerad  IT‐
infrastruktur,  finns  det  inte  endast  en  specifik  integrationsmetod  för målet  att 
erhålla en totalt integrerad IT‐infrastuktur. Det går därmed inte att framföra en 
metod  framför  en  annan  som  kan  appliceras  av  alla  verksamheter.  Men  min 
studie  har  visat  på  att  tillverkande  företag  och  specifikt  globala  verksamheter 
med fördel nyttjar en standardiserad ERP‐lösning. Verksamheter som är i behov 
av  sina  existerande  arvsystem  kan  sammanlänka  dessa  med  nya  via 
integrationsverktyg (EAI).  

Trots  att  det  inte  går  att  placera  in  något  av  de  intervjuade  företagen  under 
integrationsmetoden  BoB,  blir  min  slutledning  att  en  BoB  metod  med 
förutsättningen  och  tillgängligheten  av  en  öppen  standard  kan  utgör  ett 
funktionellt  tillvägagångssätt  vid  mål  om  att  uppnå  en  integrerad  IT‐
infrastruktur  för  verksamheter  verkande  inom  tjänstesektorn.  Tillverkande 
företag däremot kan med fördel nyttja en ERP‐lösning för deras kärnverksamhet 
som  består  av  varutillverkning  där  best‐pratice  processer  uppfattas  som 
effektiva. 

Ett  kritiskt  ställningstagande  bör  dock  fattas  i  och med  framförandet  av  dessa 
slutsatser då undersökningen inte undersöker EAI i lika hög grad som ERP. Hade 
specialister och förespråkare för EAI intervjuats hade möjligen fler detaljer dykt 
upp som påverkat och styrt mina slutsatser till andra resultat. Med detta avslutas 
denna  uppsats  och  förhoppningsvis  kan  fortsatta  studier  ta  vid  där  denna 
avslutas.
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6.1 Fortsatta studier 
Då jag som författare till denna uppsats kritiskt framhåller att inga specifika EAI 
leverantörer  har  intervjuats  framhåller  jag  att  detta  möjligen  skulle  vara  ett 
område  fortsatta  studier  kan  undersöka.  Även  BoB  i  relation  till  nyttjandet  av 
öppna standarder framöver skulle vara ett intressant ämne att studera. 

Konceptet SOA har även beskrivits kortfattat i denna uppsats men framförs inte 
nämnvärt.  SOA‐tekniken  är  något  många  leverantörer  och  analytiker  inom 
integration,  diskuterar  och  framställer  som  en  framtida  lösning  på 
integrationsproblem. SOA kan möjligen ses som efterföljare eller kompletterare 
till EAI. 

Även  den  öppna  källkodens  plats  i  målet  om  att  uppnå  en  integrerad  IT‐
infrastruktur skulle vara intressant att få se vidare studier på. Då detta inte tagits 
upp i denna uppsats.  
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Bilagor 

Frågeformulär till verksamheter som använder sig av systemstöd 
Huvudfrågan är tänkt att fungera som en generell utgångspunkt kring temat där 
Ni som respondent mer fritt får komma till tals rörande ämnet. Dock används de 
underliggande frågorna som hjälpmedel för att jag som intervjuare lättare ska 
kunna sammanställa det empiriska materialet efter en struktur. 

(Informationssystem ses i detta fall som synonymt med systemstöd ex. liknande 
en ERP‐lösning) 

Huvudfråga: Hur når verksamheter ett integrerat IS (informationssystem)? 
Genom införskaffning av en standardiserad paketlösning (ERPlösning) 
eller/och tillämpning av andra integrationsverktyg (integrationsmotorer) 
som säkerställer ett integrerat IS? 

Beslutskvalité och Process effektivisering: 

1. Har/hade Ni mål om att systemstödet skulle bli ett 
verksamhetsövergripande? Och hur ställer Ni Er nu i efterhand till valet av 
integrationsmetod av IS? 

2. Har Ni varit i behov av en verksamhetsförändring (bl.a. Ert sätt att skapa 
värde) som styrt Er mot ett integrerat systemstöd? Och hur har det påverkat 
Er vid val av integrationsmetod av IS? 

3. Hur ställde och ställer Ni Er nu till betydelsen av ”beslutskvalitén” ett 
systemstöd ger, i förhållande till valet av integrationsmetod av IS? 

a. Hur säkerställs en integration av data/information vid användning av 
flera databaser? 

4. Hur ställer Ni Er till effektivisering av affärs‐ och verksamhetsprocesser? 
(Har anpassning av själva affärsprocesserna genomförts för att passa 
systemstödet eller vise versa?) 

5. Hur påverkas Ni av Era konkurrenter vid val av integrationsmetod av IS? 

Ekonomi: 

1. Hur har storleken på IS investeringen påverkat beslutet av 
integrationsmetod? 

a. Hur har integrationen mellan de olika verksamhetsområdena sett ut 
historiskt inom företaget? 

B. Tid till lönsamhet: 

1. Hur har den tidsmässiga aspekten rörande t.ex. ROI påverkat beslutet av 
integrationsmetod av IS? 

C. Risktagande: 
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1. Hur har riskelementet påverkat beslutet för val av integrationsmetod av IS? 

2. Hur ser Er vana ut kring integrationsprojekt? 

D. Flexibilitet: 

1. Har externa krav eller krav på flexibilitet påverkat Er att anpassa 
verksamheten kontra IT vid beslutet av integrationsmetod? 

a. Hur har en ”öppna standarden” (lättare integration mellan exempelvis 
ERP‐moduler, ex. XML, SOA) påverkat verksamheten vid val av 
integrationsmetod? 

b. Har ni ändrat affärsprocesser i och med införandet av systemstöd?  

2. Ser Ni systemstödet som en nödvändighet och/eller en källa till strategiska 
fördelar? 

E. Drift & teknik: 

1. Hur har verksamhetens drift‐ och underhållskostnader av IT/IS historiskt 
sett ut? Och har detta påverkat eller styrt Er till val av någon specifik 
integrationsmetod av IS? 

a. Har ni arvssystem som Ni planerar att ta bort ett byta ut? 

2. Har systemstödet implementerats fas vis eller enligt liknande ”big bang‐
principen”?  
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Frågeformulär till affärssystemskonsulter och liknande 
Definition av ”Affärssystemsstrategi” = Valet mellan att endast nyttja en 
affärssystemsleverantör som samarbetspartner handhållande en standardiserad 
lösning med t.ex. ”best practices” (ERP‐strategi), eller att välja att använda sig av 
arvsystem, och nya system från olika leverantörer (t.ex. moduler) och med hjälp 
av integrationsmotorer säkerställa integrationen (EAI‐strategi) 

Huvudfrågan är tänkt att fungera som utgångspunkt kring temat där Ni som 
respondent mer fritt får komma till tals rörande ämnet. Dock används de 
underliggande frågorna som hjälpmedel för att jag som intervjuare lättare ska 
kunna sammanställa det empiriska materialet efter en struktur. 

Huvudfråga: Hur väljer verksamheter mellan en ERP och/eller EAI
strategi?  

1. Vad har Du för åsikt om ERP‐lösningar i sammanhanget 
affärssystemsstrategi? 

2. Vad har Du för åsikt om EAI‐lösningar i sammanhanget 
affärssystemsstrategi? 

3. Vad har Du för åsikt om Best‐of‐Breed lösningar i sammanhanget 
affärssystemsstrategi? 

a. Hur har en ”öppen standard” (lättare integration mellan moduler från 
olika leverantörer, ex. ESB, SOA, XML) påverkat verksamheter att välja 
affärssystemsstrategi? 

b. Hur hanteras redundansen av data vid användning av flera databaser 
bäst? (logisk kontra fysisk centralisering av data) 

 Beslutskvalité och Process effektivisering: 

1. Hur brukar verksamheter gå tillväga när de är i behov av en 
”verksamhetsförändring” och lutar sig mot en IT/IS‐lösning? (Dvs. deras sätt 
att skapa värde) Och hur påverkar det dem vid val av affärssystemsstrategi? 

2. Hur påverkas ”beslutskvalitén” vid valet av affärssystemsstrategi? (ERP 
kontra EAI) 

3. Hur brukar verksamheter ställa sig till effektivisering av affärsprocesser? 
(Anpassning av själva affärsprocesserna för att passa affärssystemet eller 
vise versa?) 

4. Hur påverkas verksamheter av sina konkurrenter vid val av 
affärssystemsstrategi? 

A. Ekonomi: 

1. Hur påverkas verksamheter av storleken på affärssystems investeringar vid 
beslutet av affärssystemsstrategi? 
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B. Tid till lönsamhet: 

1. Hur påverkas verksamheter av den tidsmässiga aspekten rörande t.ex. ROI 
vid beslutet av affärssystemsstrategi? 

C. Risktagande: 

1. Hur påverkas verksamheter av riskelementet vid beslutet för val av 
affärssystemsstrategi? 

2. Hur brukar verksamheter hantera integrationsprojekt rörande affärssystem? 

D. Flexibilitet: 

1. Hur beslutar verksamheter att anpassa verksamheten kontra systemet och 
hur påverkar detta deras beslut av affärssystemsstrategi? 

E. Drift & teknik: 

1. Hur påverkas verksamheter av befintliga drift‐ och underhållskostnader av 
IT/IS innan val av affärssystemsstrategi? 

a. Hur brukar verksamheter förhålla sig till sina arvssystem? 

2. Hur brukar verksamheter implementera affärssystem, fas vis eller enligt 
liknande ”big bang‐principe”  


