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SAMMANFATTNING

Marknaden för affärssystem till små och mellanstora företag har utvecklats på
senare år, det är inte bara de stora tillverkarna som finns på marknaden längre.
Idag finns det även många tjänsteföretag och detta har gjort att
affärssystemstillverkare har varit tvungna att anpassa sina produkter efter
utbudet. Men trots detta är affärssystem generellt anpassade efter
tillverkningsföretag eftersom de är vanligast på marknaden. (Muscatello et al.
2003)

För små och mellanstora företag är den vanligaste anledningen till att
implementera ett nytt affärssystem att få kontroll och struktur över
verksamheten. Genom att införa ett nytt affärssystem kan företaget få en
detaljerad  bild  över  hur  utbud,  lager,  tjänster  med  mera  ser  ut.  Den  stora
fördelen ligger i att informationen samlas i ett informationssystem med en
central databas och det blir lättare för företagen att uppdatera och kontrollera
informationen.

Big bang metoden och den fasade metoden är de vanligaste metoderna som små
och mellanstora företag använder vid implementering av affärssystem. (Olhager
och Selldin. 2003) I den studie författarna genomförde var det vanligt att
använda en blandning av dessa implementeringsmetoder för att minska risken
för informationsförlust.

Kostnaden för implementeringen hos företagen som är med i studien är cirka
1 000 000 SEK. Det som påverkar kostnaden är framförallt utbildning av
användare och externa tjänster exempelvis konsulter. En annan faktor som
påverkar implementeringskostnaden är tiden för implementeringen, dessa
faktorer går ofta hand i hand. Tiden för en implementering bör enligt studien
vara mellan sex till tolv månader.

För små och mellanstora företag får implementeringen till följd att verksamheten
får bättre rutiner och struktur vilket hjälper till att få bättre kontroll över
företaget. Bättre kontroll leder sedan till ökad ekonomisk vinning för företaget.
Förändringen av affärsprocesser och rutiner gör att företaget får ut bättre
effektivitet från affärssystemet, dock görs det ofta mindre anpassningar av själva
affärssystemet för att det ska underlätta det dagliga arbetet.
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1 Inledning
Detta kapitel är skrivet för att inleda läsaren i uppsatsen. Kapitlet behandlar
upplägget på uppsatsen med bland annat frågeställning och syfte.

Affärssystem är ett begrepp som många företag är bekanta med idag. Nästan alla
företag har någon form av affärssystem. Antingen för att effektivisera
organisationen eller få kontroll över den. Affärssystem var från början utvecklat
för tillverkningsindustrin men blev under 90-talet något som även andra typer av
företag använde sig av. (Babu och Dalal. 2006; Muscatello et al. 2003)
Författarna till den här uppsatsen har tidigare studerat affärssystem med fokus
på hur det påverkade affärsrelationerna hos ett företag. (Dreimanis och Jylhä.
2007) Genom den studien fick författarna en större förståelse för betydelsen av
affärssystem och hur de påverkar ett företag. Detta har lett till att författarna har
valt att fördjupa sig i ämnet och göra en ny studie.

Tidigare forskning om affärssystem visar att implementeringen är en av de
viktigaste delarna för att ett affärssystemsprojekt ska lyckas. Därför är den här
uppsatsen till stor del fokuserad på implementeringsprocessen. Vidare är mycket
av forskningen om affärssystem inriktad på stora företag, med det menas företag
som har flera tusen anställda och omsättning på flera 100 miljoner USD. (Babu
och Dalal. 2006; Davenport. 1998; Muscatello et al. 2003; Parr och Schanks.
2000) Den här studien avser att undersöka små och mellanstora (SME) företag
för att se vilka faktorer som är utmärkande vid denna typ av implementering. I
uppsatsen används Huin (2004) samt Reuther och Chattopadhyays (2004)
definition av vad som är små och mellanstora företag, dessa ska ha intäkter
under 15 miljoner dollar och färre än 200 heltidsanställda.

Alla företag oavsett storlek är känsliga för misslyckade eller dåliga
implementeringar. En misslyckad implementering kan försätta ett företag i
ekonomiska problem, speciellt små och mellanstora företag då de ofta investerar
en större del av sitt kapital i det nya affärssystemet. (Adam och O’Doherty. 2000;
Babu och Dalal. 2003; Muscatello et al. 2003)

För att få en bredd på studien har djupgående intervjuer genomförts på tre olika
företag från både tjänste- och tillverkningsbranschen, detta för att se hur
implementeringen av ett affärssystem har påverkat deras verksamhet och vilka
problem som uppstod.
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1.1 Problembakgrund
Det är många implementeringar som anses vara misslyckade på grund av att
företaget  inte  har  analyserat  de  behov  som  affärssystemet  ska  fylla.  Ett  annat
problem är att företagen anser att affärssystemsprojektet är klart när
implementeringen är slutförd. Ett affärssystemsprojekt ska ses som ett
långsiktigt projekt som hela tiden utvecklas och växer.  (Hillman och Willis-
Brown.  2002)  Det  är  även  viktigt  att  företaget  förstår  vilken  inverkan
affärssystemet kommer att få på verksamheten. Det kommer per automatik att
påverka företagets strategi, utbud och organisation. (Davenport. 1998)
Affärssystemet strävar efter att standardisera processer och rutiner vilket kan
vara dåligt för ett företag som har speciella affärsprocesser som en
konkurrensfördel. Ett dåligt genomfört affärssystemsprojekt kan gå från att vara
något värdeskapande till en förlust. (Davenport. 1998; Gattiker och Goodhue.
2003)

Kostnad och tid är två faktorer som har stor betydelse för implementering av ett
affärssystem. Ofta tar det längre tid att implementera ett affärssystem än
planerat  vilket  även  gör  att  projektet  blir  mer  kostsamt  än  beräknat.  Över  90
procent av affärssystemsprojekten går över både budget och tidsplanering. (Parr
och  Schanks.  2000)  För  små  och  mellanstora  företag  är  det  extremt  viktigt  att
välja rätt affärssystem från början eftersom de är mer känsliga för kostnads- och
tidsförändringar  än  stora  företag.  (Muscatello  et  al.  2003;  Reuther  och
Chattopadhyay. 2004) En grundläggande del av ett implementeringsprojekt är
utbildning av personalen i det nya affärssystemet. Detta är en av
implementeringens delar som många företag glömmer bort då de fokuserar på
det ekonomiska resultat affärssystemet presenterar. Är inte personalen utbildad
i  affärssystemet  kan  det  leda  till  att  en  implementering  misslyckas  då
personalens bristande kunskap försämrar affärssystemets prestation. (Tsai et al.
2005)

Att små och mellanstora företag avvaktar implementering av affärssystem kan
bero på att de normalt växer långsammare än vad stora företag gör. Detta leder
till att de inte får ut samma effekt av ett nytt affärssystem som ett större företag.
Därför söker många små och mellanstora företag efter affärssystem som kan
utvecklas efter deras organisation medan stora företag omorganiserar sig efter
affärssystemet. (Sun et al. 2005) En annan anledning att små och mellanstora
företag avvaktar en implementering är att de är mer beroende av sina
samarbetspartners. Det är viktigt att de kan anpassa sina rutiner och processer
efter det affärssystem som företaget väljer. (Muscatello et al. 2003)
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1.1.1 Problemformulering
Utifrån den presenterade problembakgrunden bygger denna uppsats på följande
problemformulering:

· Vilka faktorer påverkar små och mellanstora företag vid implementering
av ett affärssystem?

1.2 Syfte
Syftet med studien är att beskriva och analysera vad som utmärker en
implementering för små och mellanstora företag.

1.3 Ämnesområde
Som tidigare nämnts kommer uppsatsen att behandla affärssystem och
implementering, tre företag kommer att delta i undersökningen med olika
affärssystem och implementeringsprocesser. Företagen i undersökningen är
Kablageproduktion i Västerås AB, Koneo i Västerås samt TransAtlantic i Västerås.
Kablageproduktion använder sig av Microsoft Dynamics, Koneo använder sig av
affärssystemet Pyramid och TransAtlantic använder sig av Visma business.
Uppsatsen kommer behandla de versioner av affärssystem som
Kablageproduktion i Västerås, Koneo i Västerås och Trans Atlantic i Västerås
använder sig av, med det menas att företagen kan ha applikationer som är
speciellt anpassade för deras verksamhet. Studiens empiriska del kommer att
bygga på de implementeringar som dessa företag har genomfört.

1.4 Koppling till Automation region
Studien genomförs som en del av Mälardalens högskolas samarbete med
företagsnätverket Automation Region. Tanken var att den empiriska delen
endast skulle bygga på företag som tillhörde nätverket men på grund av
bristande utbud på små och mellanstora företag med ett implementerat
affärssystem som går att studera sökte författarna företag utanför Automation
region. Varken Koneo eller TransAtlantic tillhör Automation region.
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2 Teoretisk referensram
I detta kapitel redovisas tidigare studier om affärssystem och faktorer som är
viktiga för små och mellanstora företag vid en implementering. Målet med detta
avsnitt var att skapa en grund för den empiriska studien som genomförts.

2.1 Affärssystem
Affärssystem, eller som det kallas på engelska ERP (Enterprise Resource
Planning)  system,  är  en  teknisk  lösning  som  hjälper  företaget  att  lösa  problem
med informationsflödet. (Muscatello et al. 2003) Ofta har företag ett antal olika
informationssystem och databaser för olika avdelningar, exempelvis ett
informationssystem för ekonomiavdelningen samt ett för lager och
tillverkningsavdelningen. Problemet blir att informationssystemen inte är
kompatibla med varandra och det blir svårt för avdelningarna att byta
information mellan varandra. (Akkermans et al. 2002; O’Leary. 2000)

Ett affärssystem standardiserar informationsflödet genom att byta ut dessa
informationssystem och databaser mot ett gemensamt informationssystem med
en  databas  som  gäller  för  hela  organisationen.  På  så  vis  blir  det  lättare  att  få
kontroll på informationen då den finns samlad på en och samma plats.
(Applegate et al. 2005; Davenport, 1998; Gattiker och Goodhue. 2003) Ett
affärssystem innehåller ett antal moduler som olika avdelningar kan använda sig
av exempelvis ekonomi, försäljning eller tillverkning. Genom att använda dessa
moduler slipper företaget problematiken med olika informationssystem för olika
avdelningar (figur 2-1). Det går även att specialutforma dessa moduler så att de
passar bättre för verksamhetens arbetsprocesser och rutiner. Risken är dock att
företaget förlorar fördelen med de arbetssätt som modulen medför. (Davenport,
1998)

Genom att informationsflödet blir bättre och mer korrekt är det lättare för
chefer och beslutsfattare att ta beslut då informationen är mer exakt. En annan
fördel är att många processer i företaget automatiseras vilket sparar tid,
personal och pengar för företaget. (Davenport et al. 2004) Den största fördelen
med ett affärssystem är som sagt att all information samlas på en plats och det
blir  lättare  för  verksamheten  att  få  fram  information  vilket  leder  till  bättre
kontroll och överblick av verksamheten. (Tsai et al. 2005)

Att ta till sig ett nytt affärssystem påverkar inte bara den egna organisationen.
När företaget får ett bättre informationsflöde och effektivare processer blir det
som tidigare nämnts lättare att fatta beslut. Dessa beslut påverkar inte bara
affärsverksamheten utan även de samarbetspartners som företaget har.
Exempelvis kan affärssystemet påverka företagets supply chain vilket får en



MÄLARDALENS HÖGSKOLA
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling                        EKI 024

Magisteruppsats i IT-ekonomi | 2 Teoretisk referensram - 5 -

direkt effekt på deras leverantörer. För att klara av de nya kraven på processer
och effektivitet kan leverantörerna också vara tvungna att ta till sig
affärssystemet vilket i sin tur kan få effekter för deras samarbetspartners.
(Hedman och Kalling. 2002; O’Leary. 2000) En annan negativ aspekt med
affärssystem är att det många gånger kräver att företaget ska ändra på sin
organisation och sättet de arbetar på. För ett företag som har sitt arbetssätt som
konkurrensfördel kan detta vara förödande. (Davenport et al. 2004)

Ett affärssystems livstid kan anses vara mellan fem till sju år men blir ofta längre
eftersom tillverkarna hela tiden kommer med nya uppgraderingar och moduler
vilket ökar livslängden hos affärssystemet. (Davenport, 1998; Olhager och
Selldin. 2003)

Figur 2-1: Ett affärssystems uppbyggnad (Egen bearbetning av Davenport. 1998, s.4)

2.1.1 Utvecklingen av affärssystem
Affärssystem fick sin stora genomslagskraft under mitten och slutet av 90-talet.
(Davenport et al. 2004) Det var främst tillverkningsföretagen som stod för
utvecklingen av affärssystem eftersom det var branschen som till största del
använde den här typen av informationssystem. (Muscatello et al. 2003)

 Under 70-talet utvecklades de första informationssystemen som kallades
material requirements planning (MRP). Dessa utvecklades under 80-talet till
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manufacturing resource planning (MRP II). Skillnaden mellan MRP och MRP II var
att  informationssystemet  blev  mer  övergripande  och  det  blev  lättare  att  få
kontroll över flera delar av verksamheten. Det var utifrån MRP II som ERP eller
affärssystem sedan utvecklades. Det är svårt att säga när begreppet MRP II
försvann  men  allt  eftersom  flera  typer  av  företag  började  ta  till  sig  den  nya
informationstekniken försvann tillverkningsaspekten och begreppet blev mer
generellt. MRP II var fortfarande ett vanligt begrepp i slutet på 80-talet och
början på 90-talet. (Muscatello et al. 2003)

Ett  avgörande  steg  i  affärssystemets  utveckling  var  när  SAP  1994  lanserade  sitt
nya program R/3 vilket fick stor genomslagskraft bland både tillverknings och
tjänsteföretag. SAP är fortfarande ett av de vanligaste affärssystemen idag
tillsammans med PeopleSoft och Oracle Applications. (Muscatello et al. 2003)

Affärssystem var från början inriktade på stora företag och har därigenom fått
störst uppmärksamhet i forskningen. Men på senare år har intresset hos allt fler
mindre företag väckts för att investera i ett affärssystem. Detta har lett till att
forskningen inom affärssystem som är anpassade för små och mellanstora
företag har utvecklats. (Adam och O’Doherty. 2000, Muscatello et al. 2003) Även
leverantörerna av affärssystem har insett att små och mellanstora företag är en
växande marknad och har utvecklat nya och mer anpassade lösningar för små
och  mellanstora  företag.  (Morabito  et  al.  2005)  Trots  detta  är
affärssystemsmarknaden för denna typ av företag relativt liten. Utvecklarna
riktar sig främst till de stora företagen, detta eftersom de investerar mer pengar i
affärssystemet än ett mindre företag. (Buonanno et al. 2005)

2.2 Implementering av ett affärssystem
Den tidigare delen av referensramen har byggt på generella teorier för
affärssystem och implementering oavsett företagsstorlek. Fortsättningsvis
kommer den teoretiska referensramen endast att behandla små och mellanstora
företag.

För små och mellanstora företag betyder bytet eller implementeringen av ett
affärssystem stora ekonomiska konsekvenser. Under slutet på 1990-talet
avböjde många mindre företag att implementera nya affärssystem på grund av
de förändringar som skedde i världen. Bland annat var många oroliga för hur
millennium buggen skulle påverka affärssystemet och även valutaförändringar
som exempelvis införandet av euro avskräckte många företag från att
implementera nya affärssystem. (Buonanno et al. 2005)

Den viktigaste och svåraste delen för små och mellanstora företag vid
införskaffandet av ett nytt affärssystem är implementeringen. (Muscatello et al.
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2003) En anledning är att implementeringen påverkar hela företaget och
verksamheten genom bland annat standardisering och förändring av
arbetsprocesser.  Ett  annat  problem  är  kostnaden  och  tiden  som  det  tar  att
implementera ett nytt affärssystem. (Gattiker och Goodhue. 2002)

Många studier har fokuserat sina undersökningar på företag som redan
implementerat sina affärssystem för att få fram fakta om
implementeringsförfarandet. För att få en bredare syn på implementering bör
fler forskare följa implementeringens alla steg på plats när ett företag ska byta
affärssystem.  Nedan  visas  de  olika  stegen  som  ett  företag  bör  tänka  på  innan,
under och efter en implementering, modellen är speciellt framtagen för små och
mellanstora företag (figur 2-2). (Babu och Dalal. 2006)

Figur 2-2: Olika steg vid en implementering (Egen bearbetning av Babu och Dalal. 2003,
s.65)
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Den första och mest tidskrävande delen är när företagets nuvarande
affärsprocesser ska analyseras. Detta görs genom intervjuer med personer som
använder sig av de olika informationssystemen. Det företaget vill se över är vilka
processer som kan förbättras. Efter det konstrueras en temporär test modell
över hur det tidigare informationssystemet är uppbyggt för att sedan se över
varje  enskild  process  och  lägga  samman  dessa  i  en  systemutvecklingskarta.  I
detta steg är  det  även viktigt  att  se över vilka delar  som ska specialanpassas så
att de passar in på företagets specifika önskemål. Här kan det vara lätt att vilja
specialanpassa samtliga processer men det är tidskrävande och kostsamt så
prioriteringar är ett måste. (Babu och Dalal. 2006)

Efter det utvecklas ett testsystem där det ska visa sig om det nya systemet
kommer vara kompatibelt med den befintliga informationsteknologi som
företaget har. Vid detta tillfälle så består informationssystemet endast av
generella delar då de specialanpassade delarna kommer att bli lätta att lägga till
om  det  finns  kompabilitet  mellan  företagets  befintliga  IT  och  det  nya
affärssystemet. (Babu och Dalal. 2006)

Nästa steg som även det är tidskrävande är då all data ska samlas, organiseras,
formateras och kodas om så att informationen blir kompatibel och lätt att hitta i
det nya affärssystemet. Samtidigt som den nya informationen läggs till i det nya
affärssystemet så specialanpassas modulerna för den information som de ska
innehålla för att användarna snabbt ska hitta rätt information på samma sökord
oavsett avdelning. För ekonomiska data som skickas mellan olika avdelningar är
det extra viktigt att den har ett standardiserat utseende hos alla avdelningar för
att det ska bli lättare för personer på de olika avdelningarna att arbeta med
informationen. (Babu och Dalal. 2006)

Sedan kommer ett grundläggande steg för implementeringens framgång då
användarna ska få lära sig använda det nya affärssystemet. Det kan underlätta
för användarna om de får manualer som beskriver de olika stegen som de kan
använda sig av redan innan det nya affärssystemet sätts i bruk. (Babu och Dalal.
2006)

Efter detta är det dags att börja använda sig av det nya affärssystemet. Detta går
att införa på flera olika sätt som kommer att beskrivas senare. När det nya
affärssystemet har börjat användas så återstår endast finjusteringar. Om det har
implementerats av konsulter så behöver de även utbilda företagets IT avdelning i
hur det sköts så att de kan ta över driften. Detta kan bli ett steg som kan kräva
tid beroende på hur kunnig IT-avdelningen är som företaget har. (Babu och Dalal.
2006)
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2.2.1 Implementeringskostnad
Kostnaden för ett nytt affärssystem är ofta hög och det är en kostsam process för
företag att implementera ett nytt affärssystem. Företag räknar ofta med att
investeringen  av  affärssystemet  kommer  att  ses  först  ett  par  år  efter  själva
implementeringen.  (Mabert et al. 2000)

Enligt den undersökning som Reuther och Chattopadhyay. (2004) har gjort
varierar implementeringskostnaden för små och mellanstora företag.
Genomsnittskostnaden  för  en  implementering  bör  hamna  mellan  250  000  och
500 000 USD. (Reuther och Chattopadhyay. 2004)

Även efter implementeringen är genomförd så kostar det för små och
mellanstora företag att underhålla affärssystemet. Ett mindre företag kan räkna
med  att  implementeringen  av  ett  affärssystem  kostar  cirka  tre  och  en  halv
procent av deras intäkter. (Olhager och Selldin. 2002)

2.2.2 Implementeringstid
Tiden  för  att  implementera  ett  affärssystem  kan  vara  avgörande  för  om
implementeringen lyckas eller inte. Ofta hänger tid och kostnad samman,
förlängs tiden ökar även kostnaderna. (Parr och Shanks. 2000)

Implementeringstiden för små och mellanstora företag bör vara under 12
månader. Tiden för projektet kan dock förlängas om företaget väljer att göra
specialanpassningar av affärssystemet som till exempel egenutvecklade moduler.
(Babu och Dalal. 2006; Buonanno et al. 2005)

2.3 Implementeringsmetoder
Det finns många olika implementeringsmetoder för affärssystem. För små och
mellanstora företag är det framför allt tre metoder som utmärker sig, Big bang,
fasad och slam dunk. (Babu och Dalal. 2006; Buonanno et al. 2005; Olhager och
Selldin. 2003; Reuther och Chattopadhyay. 2004)

2.3.1 Big bang
Det vanligaste sättet att införa ett affärssystem för små och mellanstora företag
är genom en så kallad ”Big bang” implementation. Med det menas att skiftet i IT-
strukturen sker på en gång. Fördelarna med den här typen av implementering är
att tiden kortas ner och kostnaden blir mindre. Problemet med
implementeringsmetoden är att det kan vara svårt för verksamheten att anpassa
sig till de plötsliga förändringarna. (Buonanno et al. 2005; Olhager och Selldin.
2003) Därför kan det vara bra att använda det gamla affärssystemet parallellt
med det nya tills implementeringen är färdig. (Reuther och Chattopadhyay.
2004)
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2.3.2 Fasad implementering
En annan implementeringsmetod som är vanlig för små och mellanstora företag
är infasning. Med det menas att implementeringen sker i olika faser, exempelvis
en avdelning i taget eller en modul åt gången. Problemet med detta är att det tar
lång tid och blir kostsamt. Fördelarna med den här typen av implementering är
att det blir lättare för organisationen att anpassa sig till det nya sättet och de nya
processer som implementeringen medför. Det är också lättare för personalen att
förstå  effekterna  av  affärssystemet  och  hur  processerna  kommer  att  se  ut  i
framtiden  för  organisationen.  (Olhager  och  Selldin.  2003)  Även  vid  den  här
implementeringsmetoden kan det vara bra att använda det gamla
informationssystemet parallellt för att få en stabilitet i verksamheten under
implementeringsperioden. (Reuther och Chattopadhyay. 2004)

2.3.3 Slam dunk
Den här implementeringsmetoden innebär att företaget väljer ut vilka delar av
affärssystemet  som  de  vill  implementera.  De  olika  modulerna  som
implementeras är inte anpassade efter den specifika organisationen utan
generellt utvecklade för alla typer av organisationer. Anledningen till att
installera den här typen av moduler är för att implementeringen ska gå så snabbt
och vara så enkel som möjligt. Om företaget senare växer så kan de tillföra nya
moduler till affärssystemet efter behov utan att behöva installera ett helt nytt
affärssystem. (Babu och Dalal. 2006)

2.4 Implementeringsproblematik
Ett av de vanligaste felen små och mellanstora företag gör när de införskaffar ett
affärssystem är att inte förstå vad affärssystemet tillför. Affärssystemet är ett
verktyg  som  företag  kan  använda  sig  av  för  att  lösa  problem  och  skapa  nya
möjligheter, affärssystemet i sig är inte problemlösande eller värdeskapande.
Affärssystemet kan vara den effekt som behövs för att rädda eller utveckla
företaget men det gäller att vara försiktig och förstå de effekter som införandet
av ett affärssystem får på verksamheten. Att inte förstå betydelsen kan göra att
det som såg ut som en lysande framtid snabbt blir en mardröm. (Davenport,
1998)

Tid och kostnad är vanliga problem som kan leda till att en implementering
misslyckas eller får negativa effekter för verksamheten. Om
implementeringsprojektet tar längre tid än planerat leder det till att kostnaderna
för implementeringen ökar vilket kan leda till en misslyckad implementering om
företaget inte har råd att avsluta den. (Tsai et al. 2005)
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Om det nya affärssystemet har för många brister när det ska passas in mot
företagets organisation kan det leda till att implementeringen misslyckas.
Exempel på detta är att tjänsteföretag använder ett affärssystem som är specifikt
utvecklat för ett tillverkningsföretag. (Tsai et al. 2005)

Andra problem som en implementering kan leda till för små och mellanstora
företag kan vara att leveranser blir sena, fakturor får fel mottagare, lagervärden
och inventeringar visar fel värde, vilket leder till nedgång i effektivitet som i sin
tur kan påverka företagets omgivning. Det företaget kan göra är att
uppmärksamma  sin  omgivning  på  de  problem  som  kan  ske.  På  så  sätt  kan  de
minska den negativa effekt som implementeringen kan ha. (Hillman och Willis-
Brown. 2002)

Många av dessa problem kan företag förhindra genom att analysera
verksamheten samt undersöka de affärssystem som finns på marknaden för att
hitta  det  som  bäst  matchar  företagets  behov.  En  stor  del  av  implementeringen
ligger i förarbetet som görs innan själva implementeringen. (Tsai et al. 2005)

2.4.1 Go live point problematik
Ett av de vanligaste misstagen som små och mellanstora företag gör är att se ”go
live point” som slutsteget i implementeringen, snarare borde detta ses som
slutet på den första delen av implementeringen. Efter att affärssystemet sätts i
bruk går företaget in i den andra delen av implementeringen och den kan sägas
vara ”never ending”. Den här delen kan delas in i olika faser. Till att börja med
går det åt mycket tid till att stabilisera affärssystemet innan det fungerar utan
tekniska avbrott och verkar i enighet med företagets affärsprocesser. Detta är ett
projekt som hela tiden kräver tillsyn och uppdatering.  Efter en tid kommer
arbetet minska med anpassningen mellan affärssystem och organisation och då
kan företaget fokusera på att utveckla funktioner och arbetssätt för att få ut mer
av affärssystemet. Även här kommer det en punkt när utvecklingen och
anpassningen nått ett maximum. Företaget börjar då analysera om de vill utöka
affärssystemet med nya moduler eller integrera andra delar av sin verksamhet
(figur 2-3). (Hillman och Willis-Brown. 2002)
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Figur 2-3: Affärssystemets prestation genom implementeringens olika faser (Hillman
och Willis-Brown. 2002, s. 38)

Företaget  därför  bör  ha  en  långsiktig  syn  på  implementeringen  och  se  ”go  live
point” som första steget på den resa som kommer involvera förbättringar,
flexibilitet och innovationer till företaget. (Hillman och Willis-Brown. 2002) Det är
först efter ”go live” som företaget kommer att se en ökad effekt av det nya
affärssystemet. (Muscatello et al. 2003)

2.4.2 Omgivningsproblematik
En implementering är inte bara att installera mjuk och hårdvara utan det är även
viktigt  att  förstå  vad  som  kommer  hände  före,  under  och  efter
implementeringen. Affärssystemet påverkar inte bara företaget utan även miljön
och omgivningen som företaget verkar i. Ett affärssystem kan ändra företagets
affärsprocesser vilket leder till ett nytt sätt att arbeta på mot sina leverantörer
och kunder. I vissa fall kan detta leda till missnöje och bortfall av kunder eller
leverantörer. Därför är det, som tidigare nämnts, viktigt att uppmärksamma sin
omgivning  på  att  en  implementering  pågår  och  att  vissa  förändringar  kan  ske.
(Muscatello et al. 2003)

2.4.3 Behovet av ett affärssystem
Många  implementeringar  misslyckas  på  grund  av  att  företaget  inte  förstår  det
behov  som  de  vill  att  affärssystemet  ska  fylla.  Om  företaget  inte  förstår  syftet
med affärssystemet kan det leda till att implementationen anses vara misslyckad.
För  små  och  mellanstora  företag  kan  det  vara  ologiska  anledningar  som
motiverar bytet av affärssystem. Exempelvis kan det vara trender, påverkan från
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affärspartners eller andra externa faktorer. (Gattiker och Goodhue. 2003; Parr
och Shanks. 2000) Som tidigare nämnts så löser affärssystemet inte problemen
utan de är endast ett hjälpmedel för verksamheten. (Davenport. 1998)

2.4.4 Användarna
Användarna av systemet är en viktig del av implementeringen. (Hillman och
Willis-Brown.  2002;  Tsai  et  al.  2005)  Cirka  25  procent  av
implementeringskostnaderna går till att utbilda och informera personalen om
det  nya  affärssystemet.  (Olhager  och  Selldin.  2003)  Att  personalen  tar  till  sig
affärssystemet snabbt gör att implementeringen inte får så stor negativ påverkan
på verksamheten vilket är bra då kunder och leverantörer kommer uppfatta
verksamheten som stabil. (Babu och Dalal. 2006)

Affärssystemet ska vara användarvänligt så personalen känner att de är
kompetenta nog att använda affärssystemet vilket leder till att företaget får ut
maximal effekt av affärssystemet. ( Hillman och Willis-Brown. 2003) Annars kan
företaget anse att implementeringen är misslyckad då affärssystemet får sämre
effekt än förväntat. (Tsai et al. 2005)

I vissa fall får användarna endast lära sig sin del av affärssystemet. Problemet blir
att de inte ser helheten eller nyttan med sina rutiner och därför tröttnar på att
lära sig något nytt som inte underlättar deras dagliga arbete mer än vad tidigare
informationssystem gjorde. (Babu och Dalal. 2006)

Företagskulturen kan påverka implementeringen om de anställda och
utvecklarna av det nya affärssystemet har olika uppfattningar om vad det nya
affärssystemet ska fokusera på. Detta kan leda till att affärssystemet inte blir
optimalt anpassat för verksamheten. Här är det viktigt att ledningen tar sitt
ansvar  och  är  väl  insatta  i  vad  som  sker  för  att  affärssystemsprojektet  ska
fungera och få de resultat som ledningen vill. (Babu och Dalal. 2006)

När företaget sedan utvärderar om implementeringen varit lyckad så ser de på
om personalen har tagit till sig det nya affärssystemet och om användarna anser
att det underlättat deras dagliga arbete. (Adam och O’Doherty. 2000)

2.4.5 Legacy systems
Ett fel som små och mellanstora företag ofta gör är att de behåller stora delar av
det gamla informationssystemet. Vid ett byte av affärssystem bör företaget
behålla maximalt 20 procent av sitt gamla informationssystem för att kunna
bryta mot de gamla rutinerna. Har företaget kvar en större del av de gamla
informationssystemen kan det vara svårt att se fördelarna med det nya
affärssystemet eftersom de inte får ut maximal effekt då de använder sig av
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gamla rutiner som inte är anpassade till det nya affärssystemet. (Adam och
O’Doherty. 2000)

Ett problem som kan uppstå hos företag som har olika informationssystem från
olika leverantörer är att de har samma information i sig men i olika format som
hittas med hjälp av olika sökord. Detta gör att informationen blir svåråtkomlig
och svåranvändbar för användarna. (Babu och Dalal. 2006)

2.5 Anpassning av affärssystem och affärsprocesser
Affärssystemen som utvecklas för små och mellanstora företag är lättare att
hantera både organisatoriskt och teknologiskt. Meningen med den här typen av
affärssystem är att de ska hålla låga kostnader och vara snabba att
implementera. Trots detta måste ett antal anpassningar ändå göras för att uppnå
effektivitet från affärssystemet. Anpassningar måste i viss mån göras av både
organisationen och affärssystemet. (Buonanno et al. 2005)

2.5.1 Organisatoriska förändringar
Det är många faktorer som spelar in när små och mellanstora företag ska ta
beslut  om  de  ska  investera  i  ett  nytt  affärssystem.  (Buonanno  et  al.  2005)
Muscatello et al. (2003) menar att även om ett nytt affärssystem ofta bidrar med
att skapa bättre strategiska fördelar och konkurrensfördelar så avskräcks många
små och mellanstora företag av att göra investeringen. Detta beror till stor del på
den effekt implementeringen får på organisationen. Framförallt får
implementeringen effekter på kommunikationen mellan avdelningar, personal
och ledning. Detta i sin tur leder till att verksamhetens effektivitet minskar innan
den anpassats till de nya rutiner, processer och kommunikationsvägar som
uppstår vid en implementering. (Buonanno et al. 2005; Muscatello et al. 2003)
Ofta är ledningen rädda att det inte kommer att gå tillräckligt snabbt för de
anställda att ta till sig det nya affärssystemet. Detta skulle leda till att företaget
inte kan återuppta sin verksamhet tillräckligt snabbt och förlorar kunder och
leverantörer eftersom de inte kan leverera som de gjorde tidigare. (Buonanno et
al. 2005)

Den största organisatoriska förändringen som en implementering leder till för
små och mellanstora företag är den kontroll som ledningen får över
verksamheten. Genom implementering av ett nytt affärssystem kan ledningen få
djupare kunskap och mer precis information om verksamheten vilket leder till
bättre kontroll som i sin tur gör att de blir mer effektiva. En effektiv verksamhet
är en konkurrenskraftig verksamhet vilket är en fördel som många företag
glömmer när de implementerar ett affärssystem. (Muscatello et al. 2003)
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Vid implementeringen använder många små och mellanstora företag externa
konsulter eftersom de inte har den kunskap som behövs. En vanlig regel är för
varje dollar som företaget investerat i mjukvaror till ett nytt affärssystem måste
de investera ungefär fem gånger om på relaterade tjänster, då framför allt
konsulttjänster. (Adam och O’Doherty. 2000) Det svåra med externa konsulter är
att de inte alltid har rätt uppfattning om verksamheten och hur organisationen
ser  ut  och  på  grund  av  detta  får  företaget  inte  ut  maximal  effekt  av
implementeringen och affärssystemet. Exempelvis kan konsulten vara
specialiserad på tillverkningsföretag medan företaget som implementeringen
sker på är ett tjänsteföretag. Konsulten måste förstå hur organisationen är
uppbyggd för att kunna anpassa den till affärssystemet. (Yang et al. 2006)

2.5.2 Tekniska förändringar
Att få hårdvaran och mjukvaran att arbeta kompatibelt med varandra kan vara
avskräckande för många små och mellanstora företag eftersom många av
företagen har olika informationssystem från olika leverantörer som måste kunna
integreras med varandra. (Buonanno et al. 2005) Detta beror ofta på att små och
mellanstora företag inte avsätter några större summor för IT-lösningar utan
använder  det  som  är  billigast.  (Morabito  et  al.  2005)  Det  innebär  även  att  det
finns en överhängande risk för att de kommer att förlora information vid
informationssystemsbytet. Därför har det på senare år blivit allt vanligare för
små och mellanstora företag att investera i hela affärssystem från samma
leverantör. (Buonanno et al. 2005)

En annan del som kan påverka inköpet av ett nytt affärssystem är att ett mindre
företag kan sakna kompetensen som krävs för att dels implementera men även
att ta hand om affärssystemet efter att det har börjat användas. (Morabito et al.
2005) Detta kan visa sig när ett företag ska försöka anpassa affärssystemet efter
deras verksamhet. Även om företaget skulle använda sig av en testmiljö kan det
vara svårt att förutse alla olika scenarion som kan hända vilket kan leda till att ett
affärssystem som har fått felaktiga moduler installerade kan få följdfel genom
alla delar av affärssystemet. (Babu och Dalal. 2006)

Det är även viktigt att undersökningen innan det nya affärssystemet införskaffats
varit noggrann. Undersökningen bör inriktas på att hitta ett affärssystem som är
anpassat efter deras verksamhet och som är lätt att anpassa om de skulle vilja
förändra affärssystemet efter verksamheten. Detta leder till att företaget sparar
tid och kostnader genom att slippa specialanpassa moduler för att
affärssystemet ska fungera tillfredsställande. (Babu och Dalal. 2006)
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En annan aspekt som företaget bör tänka på är att anpassningarna inte bara tar
tid att installera utan även att underhållet av dessa kan bli svårare. Det kan bli
svårare att hitta bra uppgraderingar till dessa moduler och även
affärssystemsleverantören kan få svårt att hjälpa till eftersom de inte är insatta i
vad modulen ska hjälpa till med. Ett kritiskt skede blir innan implementeringen
inleds eftersom det är viktigt att se till att de bara använder specialmoduler där
det absolut behövs och helst att anpassningarna ska vara så små som möjligt för
att underlätta uppgraderingen. (Babu och Dalal. 2006)

2.6 Undersökningsmodell vid implementering av ett affärssystem för
små och mellanstora företag
Trots att det finns stora likheter i implementeringsförfarandet för ett företag
oavsett storlek så finns det påtagliga skillnader. Undersökningen har fram till nu
behandlat affärssystem och olika faktorer som har betydelse för
implementeringen hos små och mellanstora företag. För att tydliggöra den
teoretiska referensramen har författarna valt att summera dessa faktorer i en
modell (figur 2-4). Modellen kommer användas för att undersöka om dessa
faktorer påverkat eller varit utmärkande för de implementeringar som
empiriföretagen genomfört.

Implementerings
data

Små och mellanstora
företag

Anpassning av
affärssystem

Implementerings
metod

Implementerings
problematik

Under 12
månader

Under 500 000
USD

Organisatorisk
anpassning

Teknisk
anpassning

Fasad
implementering

Slam dunk

Bigbang

Anställda/
medarbetare

Legacy
systems

Behov av
affärssystem

Figur 2-4: Utmärkande faktorer för små och mellanstora företag vid implementeringen
av ett affärssystem (Egen bearbetning. 2008)
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De studier och forskningsrön som presenterats visar att tid och kostnad är viktiga
faktorer  för  en  implementering  på  små  och  mellanstora  företag.  Dessa  har  en
implementeringstid som är under 12 månader och en implementeringskostnad
som ligger under 500 000 USD. (Babu och Dalal. 2006; Buonanno et al. 2005;
Reuther och Chattopadhyay. 2004)

En annan faktor som utmärker små och mellanstora företag är
implementeringssättet, framförallt är slam dunk något som små och mellanstora
företag använder sig av. Dessa företag kan även använda sig av både Big bang
och parallell implementering för att minska informationsbortfallet och
verksamhetsproblem. (Babu och Dalal. 2006; Buonanno et al. 2005; Olhager och
Selldin. 2003; Reuther och Chattopadhyay. 2004)

För små och mellanstora företag är gamla (legacy) system ofta ett problem. Det
kan vara svårt att föra över information eller att det finns flera olika databaser
med samma information. Små och mellanstora företag kan även ha problem med
att se syftet med affärssystemet vilket gör att de inte anser att affärssystemet
uppfyller deras krav. (Adam och O’Doherty. 2000; Babu och Dalal. 2006)

Gemensamt för alla implementeringar är att företagen ofta missar vikten av att
utbilda personalen. Det är även vanligt att företagen inte ser ett
implementeringsprojekt som långsiktigt utan anser det avslutat när det är fysiskt
implementerat. Ett gemensamt problem för många företag är att de inte förstår
att implementeringen påverkar deras omgivning, med förändrade rutiner och
processer för kunder och leverantörer. (Adam och O’Doherty. 2000; Hillman och
Willis-Brown. 2002; Tsai et al. 2005)

Många affärssystem är inriktade på stora företag vilket har lett till att
affärssystemen som fokuserats på små och mellanstora företag har fått
anpassats både organisatoriskt och teknologiskt. Framför allt har mindre företag
fått utveckla egna moduler som anpassats till verksamheten. Eftersom företagen
har en mindre organisation så går det snabbare att implementera affärssystemet
och att anpassa det till deras verksamhet. (Morabito et al. 2005; Muscatello et al.
2003)
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3 Metod och genomförande
I detta kapitel har författarna beskrivit hur de genomfört uppsatsarbetet samt
vilka metoder de har använts sig av.

3.1 Utgångspunkt
Författarna till den här uppsatsen läser IT-ekonomprogrammet vid Mälardalens
högskola. Tidigare har de genomfört en undersökning om affärsrelationer och
dess påverkan på affärssystem. Genom den studien fick författarna ett intresse
för affärssystem och genom kurser och litteratur från högskolan har de fått mer
information om affärssystem och dess betydelse för företag. Detta har lett till att
författarna utvecklat den tidigare studien och nu inriktar sig på implementering
av affärssystem och de konsekvenser som detta får för små och mellanstora
företag.  Utifrån  det  teoretiska  material  som  författarna  samlat  in  har  en
problemformulering utarbetats. Studien kommer att belysa vilka faktorer som är
utmärkande när små och mellanstora företag implementerar ett nytt
affärssystem. Författarna har valt att söka teorier om ämnet affärssystem med
fokus på implementering. Med hjälp av dessa teorier har författarna sedan
sammanställt en teoretisk referensram som kommer att vara grunden i den här
studien. Den empiriska delen kommer att genomföras på tre företag i Västerås
Målet med studien är att besvara problemformuleringen samt dra lärdomar om
implementering för små och mellanstora företag.

3.2 Litteratursökning
Materialet till den teoretiska referensramen har författarna funnit genom
användning av olika referensdatabaser, samt sökningar i Mälardalens högskolas
bibliotek. Nyckelorden vid dessa sökningar har varit affärssystem, ERP, SME och
implementering.  Även material som författarna använt sig av under tidigare
delar av sin utbildning har legat till grund för studien då dessa har varit relevanta
eftersom materialet hör till ämnesområdet.

3.3 Urvalsmetod
Det empiriska materialet kommer att samlas in utifrån två kriterier;

· Att företaget kan räknas som mindre eller medelstort, det vill säga följer
den definition som Huin (2004) samt Reuther och Chattopadhyay (2004)
använder.

· Att företaget har ett modernt affärssystem, det vill säga att det
fortfarande utvecklas, uppdateras och är relevant.
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Anledningen till att företaget skall vara mindre eller mellanstort är på grund av
att författarna vill undersöka hur en implementering ser ut på ett mindre företag
och vilka faktorer som är utmärkande för den typen av implementering.

Författarna har valt att göra djupgående intervjuer med personer som varit
inblandade i bytet av affärssystem hos samtliga företag som är representerade i
empirin. Med det menas att respondenterna antingen arbetat med
implementeringen eller att den påverkade deras dagliga arbete.  Frågorna som
används under intervjuerna är diskussionsbaserade då de ger mer rum för
intervjuobjektet att fritt tala om det ämne som frågan avser.
Diskussionsbaserade frågor ger också frågeställaren möjlighet att ställa
följdfrågor eller specificera vissa saker utan att vara hänvisad till ett
frågeschema. (Eriksson & Wiedersheim-Paul. 2001) Det negativa med den här
typen av frågor är att intervjun blir unik och det blir svårare att jämföra den med
andra intervjuer. Motsatsen till diskussionsfrågor är standardfrågor. Problemet
med dessa är att en standardiserad fråga gör att personen endast söker svar på
frågan och kan missa information som är viktig för studien. Det är även risk att
frågorna blir ledande vilket kan göra att svaret inte är tillfredställande. (Eriksson
& Wiedersheim-Paul. 2001; Robhan, 2008)

3.4 Genomförande
Författarna började uppsatsarbetet med att utifrån den information som de
hade om affärssystem skapa sig en bild av vad som var problematiskt. Efter mer
djupgående studier insåg författarna att implementeringsfasen var den som
oftast orsakade problem för företag. Utifrån detta skapade sedan författarna en
problemformulering. Nästa steg var att bearbeta och skriva den teoretiska
referensramen som studien bygger på. Detta gjordes genom studier av tidigare
forskning inom ämnet implementering av affärssystem som författarna ansåg
relevant för studien.

Den empiriska datainsamlingen var nästa steg i undersökningen. Detta gjordes
genom besök på de tre företag som författarna valt till sin empiriska studie.
Detta för att få en bild av hur implementeringen på de företag som personen
jobbar på gick till och vilka problem som uppstod. Alla intervjuerna spelades in
digitalt  för  att  på  så  vis  minska  missförstånd  eller  att  fakta  försvann,  även
anteckningar fördes av en författare vid varje intervju.

Totalt genomfördes fem stycken intervjuer på de företag som deltog i
undersökningen, intervjuerna varade mellan 60 – 90 minuter (Tabell 3-1).
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Respondent Empiriföretag Position Intervju
längd

Krister Fahlström Kablageproduktion i
Västerås AB

Systemansvarig 60 min

Magnus Ehnebom Koneo i Västerås Systemansvarig 90 min
Christer Karlsson Koneo i Västerås Säljare 60 min
Jan Thunberg TransAtlantic i Västerås VD 60 min
Tommy Ågren TransAtlantic i Västerås Systemansvarig 60 min

Tabell 3-1: Summering undersökningens respondenter

Det empiriska materialet användes sedan i analysen som jämförelse mot den
teoretiska referensramen. Utifrån analysen formade författarna en slutsats om
ämnet och problemformuleringen. Även förslag på vidare forskning framställdes
utifrån analysen och slutsatsen.

Det empiriska materialet från Koneo och TransAtlantic har tagits fram i
samarbete med en annan uppsatsgrupp. Anledningen till detta är tidsbrist hos de
empiriska företagen samt att den andra uppsatsgruppen gjorde en undersökning
inom samma ämnesområde.

3.5 Studiens tillförlitlighet
Enligt Robhan (2008) ger validitet och reliabilitet förtroende och tillförlitlighet till
en studie. I en kvalitativ studie präglar dessa begrepp både det empiriska
materialet och den analys som studien gör av ämnet. (Robhan, 2008) Att studien
är tillförlitlig och av kvalitet är viktig för författarna. För att uppnå detta kommer
författarna sträva mot att få en hög validitet i studien, samt att studien är
genomskinlig. Detta för att studie ska kunna räknas som vetenskaplig och kunna
användas som grund för vidare forskning inom området.

3.5.1 Validitet
Begreppet validitet är ett av det mest använda uttrycken i vetenskaplig forskning.
(Robhan, 2008) Validitet kan sägas vara ett verktyg för att mäta det som avsetts
att mäta. Med det menas att forskaren skall undersöka att de objekt som finns i
studien verkligen har svarat på den eller de frågor som forskaren avsåg att få svar
på. (Eriksson & Wiedersheim-Paul. 2001; Lundahl och Skärvad. 1999) Validitet är
viktigt när forskaren undersöker det material som skall användas i studien samt
när den utarbetar den undersökningen som skall göras. (Robhan, 2008)
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Undersökningsmodellen som varit det verktyg författarna använt i studien har
utvecklats med hjälp av det teoretiska materialet som författarna tagit fram.
Författarna anser att undersökningsmodellen som de har utarbetat har hjälpt
dem att svara på den fråga som låg till grund för studien.

3.5.2 Reliabilitet
Reliabilitet används oftast vid studier som har en kvantitativ ansats. Reliabilitet
används för att undersöka vilken kvalitet en undersökning har, detta är speciellt
viktigt vid en kvantitativ studie då det empiriska materialet ofta är omfattande.
(Robhan, 2008)

De resultat som är liknande från alla tre undersökta företagen återfinns med stor
sannolikhet även i andra liknande företag. Vissa faktorer är generella för alla små
och mellanstora företag oavsett bransch. Författarna tror att en liknande
undersökning med samma intervjufrågor skulle resultera i liknande faktorer för
små och mellanstora företag. Eftersom författarna gör en kvalitativ studie är
reliabilitetskravet inte lika viktigt som exempelvis validitetskravet.

3.5.3 Genomskinlighet
Med genomskinlighet menas att studien skall gå att följa och att en utomstående
skall kunna genomföra en liknande undersökning med hjälp av studien.
Genomskinlighet är också viktigt eftersom det ger utomstående chansen att
bedöma  hur  trovärdig  och  pålitlig  undersökningen  är.  Det  ger  också  en  bild  av
varför författarna till studien har valt att använda den metoden de har eller hur
de kommit fram till sin frågeställning. (Robhan, 2008)

Författarna tar hänsyn till genomskinlighetskravet genom att visa hur de har
samlat in det teoretiska och empiriska materialet samt genom kontinuerligt
utbyte med andra, bland annat genom opposition.

3.6 Källkritik
Den empiriska informationen bygger till viss del på information från företagens
hemsidor. Denna information kan vara vinklad eller förskönad. Det är svårt att
fastställa någon vetenskaplighet i dessa källor vilket medför en brist i studien. Att
författarna endast har gjort ett fåtal intervjuer per företag kan också skapa en
brist då studien endast får ett fåtal perspektiv. Flera intervjuer hade varit bättre
för att få en helhetsbild men tiden som var tillägnad den här studien var inte
tillräcklig för ett sådant moment.

Den kritik som kan riktas mot de litterära källorna är att vissa av dem kan vara
föråldrade. Dock har författarna försökt att inrikta sig på litteratur som är skriven
efter millennieskiftet.
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4 Empiri
I detta kapitel har författarna presenterat företagen i undersökningen och hur
deras implementering av affärssystem har gått till. Avsnittet bygger på intervjuer
som utförts på de olika företagen. Inledningsvis kommer kapitlet behandla
Kablageproduktion i Västerås AB samt företagsnätverket Automation region,
efter det kommer Koneo i Västerås samt TransAtlantic i Västerås att beskrivas.

4.1 Kablageproduktion i Västerås AB
Kablageproduktion i Västerås AB levererar och producerar i första hand olika
typer av kablar och kablage. Deras styrka ligger i att de har korta ledtider,
spetskompetens inom kabel- och kontakttillverkning samt en hög
automatiseringsgrad i sin produktion. Deras starka sida är reservdelar, det var
inom detta område som företaget började med små, korta och komplexa
kablageserier. Men allt eftersom företaget utvecklades ville kunderna ha fulla
kablageserier vilket ledde till stordriftsproduktion men gjorde samtidigt att
Kablageproduktion förlorade sin nisch inom specialanpassade kablage.
(Fahlström. 2008; www.kablageproduktion.se. 2008)

Kablageproduktion i Västerås AB är en del av företagsnätverket Automation
region  som  arbetar  för  produktivitet,  säker  och  effektiv  energihantering  för
företag i Mälardalsregionen. Nätverket försöker även skapa en win-win situation
genom samarbete mellan industri, samhälle och olika forskningsplatser.
(www.automationregion.se. 2008)

Kablageproduktion  i  Västerås  AB  (som  efter  detta  kommer  att  benämnas  som
Kablageproduktion om inget annat anges) hade tidigare över 100 anställda men
har nu minskar till cirka 50 stycken. Företaget täcker den varierande efterfrågan
och toppar i produktionen med inhyrd bemanningspersonal. Kablageproduktion
har en kundbas på cirka 115 kunder och tillverkar framförallt industrikablage till
industrirobotar där ABB Robotics är huvudkund. Men de har även andra stora
kunder som exempelvis Bombardier, Sectra och GE Healthcare. (Fahlström. 2008;
www.kablageproduktion.se. 2008)

4.1.1 Implementeringsdata
Kablageproduktion använder sig av affärssystemet Microsoft Dynamics som
implementerades för cirka tre år sedan. Anledningen till att Kablageproduktion
ville implementera ett nytt affärssystem var enligt Fahlström (2008) ”att de hade
svårt att planera inkommande material”. De ville även få kontroll över transport
och logistik samt följa upp detta ekonomiskt vilket inte hade varit möjligt innan
då mycket av rutiner och processer skedde manuellt utan att registreras.
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Ytterligare en anledning var att företaget började expandera och det gamla
informationssystemet stödde inte de växande processerna. (Fahlström. 2008)

Innan implementeringen av Microsoft Dynamics använde Kablageproduktion ett
informationssystem som hette Amanda. Detta var egentillverkat och saknade
funktioner  som  stödde  logistik  eller  ekonomi.  Brister  i  det  gamla
informationssystemet gjorde att mycket arbete skedde manuellt utan att
registreras i informationssystemet. (Fahlström. 2008)

Att byta informationssystem ansågs som motiverande eftersom det gav
Kablageproduktion möjlighet att se över den information som fanns i företaget.
De kunde rensa information som var inaktuell och överflödig och på så vis endast
ha  korrekt  och  precis  information  i  det  nya  affärssystemet.  Överföringen  av
information gav dem även möjligheten att skapa en struktur i informationen för
lager  och  material.  Bland  annat  lades  varugrupper  och  sökord  upp  för  att  det
skulle bli lättare att hitta i materialet. Tidigare användes olika sökord för olika
avdelningar men efter implementeringen infördes enhetliga sökord för hela
företaget. Det som försvann vid överföringen var historik över kunder och
försäljningsstatistik för varor och produkter. Detta var dock ett medvetet val och
det gamla informationssystemet fanns kvar som aktivt där personalen kunde
söka information som fattades. (Fahlström. 2008)

Anledningen till att Kablageproduktion valde Microsoft Dynamics berodde på att
de tillhör en koncern som heter Lagercrantz Gruppen. Lagercrantz Gruppen
använder  sig  av  Microsoft  Dynamics  och  då  blev  det  naturligt  att  även
Kablageproduktion  skulle  använda  sig  av  detta.  Genom  att  använda  samma
affärssystem som den övriga organisationen kunde de få mycket hjälp vid
implementeringen vilket var en fördel. (Fahlström. 2008)

Implementeringen  av  affärssystemet  tog  cirka  nio  månader  varav  tre  av  dessa
gick åt till att systemansvarige skulle lära sig funktioner och arbetsätt så att han
skulle ha förståelse för projektet. Implementeringen höll sig inom den tidsram
som var uppsatt för projektet. Kablageproduktion gjorde inte några större
förändringar av affärssystemet utan använde sig av en standardiserad version av
Microsoft Dynamics. De anpassningar som gjordes av affärssystemet var
gränssnitts- och grafiska förändringar men detta påverkade inte
implementeringens tid eller kostnad. (Fahlström. 2008)

Kostnaden  för  implementeringen  var  mellan  500  000  till  1000  000  SEK  totalt.  I
detta räknas arbetstid för konsulter och personal, utbildning av användare samt
hård- och mjukvara. Den enskilt största delen av kostnaden ligger på utbildning
av systemansvarige och personalen. Mycket av kostnaderna minskade på grund
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av att de kunde använda sig av kunskap från andra företag inom Lagercrantz
Gruppen som redan genomfört implementeringar av Microsoft Dynamics. På så
vis slapp de till stor del använda sig av externa konsulter. De fick dock ta hjälp av
konsulter när de skulle implementera och lära sig använda finansmodulen i
affärssystemet där det arbetades i affärssystemet med parameteruppsättning
och andra detaljarbeten. (Fahlström. 2008)

4.1.2 Implementeringsmetod
Den implementeringsmetod som Kablageproduktion använde sig av var Big bang.
Innan det nya affärssystemet sattes i bruk förflyttades information över från de
gamla informationssystemen. Denna process tog cirka sex månader och under
tiden användes de gamla informationssystemen. När all information var överförd
släcktes det gamla informationssystemet ner och det nya togs i bruk.  (Fahlström.
2008)

Användarna hade innan affärssystemet sattes i bruk enligt Fahlström (2008) ”fått
träna sig i olika testmiljöer för att bekanta sig med affärssystemet”. De fick även
prova och lära sig de rutiner som skulle börja användas i testmiljön.  Användarna
blev endast introducerade i de delar som berörde dem i deras dagliga arbete.
Efter att affärssystemet sattes i bruk utbildades personalen successivt för att få
en djupare förståelse för affärssystemet och dess funktioner. (Fahlström. 2008)

4.1.3 Implementeringsproblematik
Det största problemet med implementeringen var att det fanns okända variabler
i affärssystemet. Exempelvis fick de problem med olika flöden i affärssystemet
som inte stämde överens med processerna i verksamheten. Detta fick till följd att
produktionen stannade upp eftersom det inte gick att få ut arbetsorders.
Lösningen till problemet blev en anpassning av arbetssätt mot affärssystemet.
(Fahlström. 2008)

Implementeringen av det nya affärssystemet uppmärksammade även brister i
lager och inköp. Tidigare skedde all lagerhantering manuellt men när
produktionen blev tvungen att registrera allt som togs ur lagret upptäcktes det
att fel material kunde användas vid produktionen och därför köptes även fel
material  in.  Detta  ledde  till  att  de  fick  negativa  lagervärden  vilket  i  sin  tur
stoppade upp arbetsorders. Upptäckten av detta problem gjorde att
Kablageproduktion  fick  bättre  kontroll  över  sina  inköps-  och
tillverkningsprocesser, vilket ledde till en högre kostnads- och tillverknings
effektivitet. (Fahlström. 2008)

När affärssystemet sattes i bruk fick verksamheten en viss nedgång i effektivitet
på grund av de orderstopp som uppstod. Enligt Fahlström (2008) ”tog det ett
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halvår innan verksamheten riktigt återhämtat sig från implementeringen”. Det
var först efter den här tiden som företaget märkte av den förbättrade
effektiviteten som det nya affärssystemet innebar. (Fahlström. 2008)

Användarna till det nya affärssystemet ansåg till en början att de nya
arbetsrutinerna var sämre än de som fanns till det gamla informationssystemet.
Många av användarna hade inte använt sig av ett affärssystem tidigare men med
de nya rutinerna var nästan alla i företaget på något vis tvungna att använda det.
Exempelvis började Kablageproduktion även använda affärssystemet som
tidsredovisningsverktyg och på så vis blev alla tvungna att lära sig använda
affärssystemet. (Fahlström. 2008)

Genom motivering och uppmärksamhet på nyckeltal och effektivitet fick
ledningen användarna att ta till sig affärssystemet och inse de fördelar som det
nya affärssystemet innebar för företaget och det dagliga arbetet i verksamheten.
(Fahlström. 2008)

Nackdelen med Microsoft Dynamics är enligt Kablageproduktion
rapportmodulen. Den har ett dåligt urval av rapporter och är inte så flexibel som
de önskade utan kraftigt standardiserad. (Fahlström. 2008)

4.1.4 Anpassning av affärssystem och affärsprocesser
Som tidigare nämnts gjorde Kablageproduktion endast små tekniska
anpassningar av affärssystemet som var grafiska och gränssnittsbaserade, detta
gjorde att det blev lätt att underhålla och uppdatera affärssystemet. (Fahlström.
2008)

Förändringen som affärssystemet fick på verksamheten var att
Kablageproduktion utvecklade ett standardiserat arbetssätt. Det var dock ingen
anpassning efter affärssystemet utan standardiseringen var en effekt av
affärssystemet som till stor del berodde på att Kablageproduktion ville få
struktur i sina arbetsprocesser. Affärssystemet fungerade endast som ett
hjälpmedel för att utveckla dessa processer. (Fahlström. 2008)

Affärssystemet har även hjälpt Kablageproduktion att korta ner beslutsvägar
genom att de lättare kan ta fram korrekt och precis information. Tidigare var de
tvungna att plocka fram information om exempelvis en vara manuellt, vilket var
tidkrävande och ibland fick de fram informationen för sent. Med det nya
affärssystemet går det snabbt och enkelt att få fram status, historik, försäljning
med mera i en och samma rapport. (Fahlström. 2008)
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4.2 Koneo
Koneo är ett företag som säljer heltäckande IT-lösningar. IT-lösningarna kan vara
allt från hela IT-system till dokumentlösningar, servrar och nätverkslösningar,
mjuk eller hårdvara. Deras mål är att sälja en IT-lösning och sedan bistå med
service och uppdateringar så att kunden inte behöver tänka på sin IT-kultur. Det
som skiljer Koneos tjänster från andra IT-leverantörer är deras tjänstepaket.
Många levererar och installerar endast hård och mjukvara för att sedan lämna
kunden. Koneo upprättar serviceavtal som till ett fast års pris ger kunden tillgång
till deras kompetens och kunnande.  På så vis knyter de även kunder till sig vilket
kan leda till flera affärsmöjligheter. Koneo i Västerås bedriver även en
kopieringsverksamhet där de säljer, underhåller och hyr ut kopieringsmaskiner.
(www.koneo.se. 2008)

Koneo i Västerås tillhör en rikstäckande kedja som heter Koneo. Den här kedjan
består av enskilda företag som tillsammans äger varumärket Koneo. I motsatts
till många andra kedjor så sker franchisingen i Koneo uppåt. (Ehnebom, 2008)
Koneo bildades i november 2002, men kedjan har funnits sedan cirka 30 år
tillbaka. Koneo finns på ett 50-tal platser i Sverige och har cirka 600
medarbetare. Av dessa 600 är cirka 250 certifierade service och
systemingenjörer. Ett av Koneos mål är att jobba nära sina kunder och därför har
de en stark lokal förankring. (www.koneo.se. 2008)

Koneo i Västerås (som efter detta kommer att benämnas som Koneo om inget
annat anges) har sammanlagt elva stycken anställda, varav flera hör till styrelsen.
Koneo arbetar främst med företag norr om Mälaren och i södra Dalarna.
(Ehnebom. 2008; Karlsson. 2008)

4.2.1 Implementeringsdata
Koneo använder sig av affärssystemet Pyramid, vilket de implementerade för
cirka två år sedan. Enligt Ehnebom (2008) var ”anledningen till att de valde att
byta affärssystem att deras gamla informationssystem inte uppfyllde de krav som
Koneo ställde på det”. Framför allt kände Koneo att de inte hade kontroll över
olika funktioner i företaget som till exempel lager och orderfunktion. Det gamla
systemet var även föråldrat vilket gjorde det svårt att arbeta med. Det var också
svårt att få ut statistik och annan information från det gamla affärssystemet.
(Ehnebom. 2008; Karlsson 2008)

Innan de implementerade Pyramid hade Koneo skilda informationssystem, ett
för order lager funktionen, ett för Customer Relationship Management (CRM),
ett för tidsredovisningen och ett för uthyrningsdelen som var manuellt med
pärmar och papper. Ett mål med implementeringen var att få all information i ett
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informationssystem för att på så vis få en bättre kontroll över verksamheten. De
olika informationssystemen motiverade Koneo till att införskaffa ett enhetligt
affärssystem. (Ehnebom, 2008)

Att Koneo valde att använda sig av Pyramid berodde på att många av de andra
affärssystemen som fanns på marknaden var för stora och dyra. Många var även
inriktade på tillverkningsföretag vilket gjorde att deras moduler och arbetsätt
inte passade Koneo som är ett tjänsteföretag. En annan anledning var att
Pyramid erbjöd det mest kompletta affärssystemet utifrån Koneos
förutsättningar. Med det menas att Koneo ville ha ett affärssystem med
Windows gränssnitt och en ihopkopplad order lager funktion som var
användarvänlig. (Ehnebom. 2008)

Implementeringen av affärssystemet tog cirka sex månader att genomföra,
räknat från att upphandlingen började och Koneo avsökte marknaden fram till
att affärssystemet användes i verksamheten. Efter sex månader var
affärssystemet implementerat och användes i verksamheten men det tog
ytterligare åtta månader innan den sista modulen som var specialutformad blev
klar och implementerad. Detta gjorde att hela implementeringen tog drygt ett år
vilket var längre än den planerade implementeringstiden. Den specialutformade
modulen var till för den del av Koneos verksamhet som hade hand om uthyrning
och kopiatorer. Modulen konstruerades från grunden av ett konsultbolag som
heter Devisum, detta konsultbolag var även med och hjälpte Koneo med
implementeringen och inköpet av Pyramid. (Ehnebom. 2008)

Enligt Ehnebom (2008) var ”kostnaden för implementeringen cirka 300 000 SEK”.
I den kostnaden räknas inköp av mjuk- och hårdvara samt kostnader för externa
konsulter in. Detta är något som Koneo försökte skära ned på då de själva satt på
mycket kunskap och information eftersom de är ett IT-konsultbolag. (Ehnebom.
2008)

Koneo har ingen given tidsplan för hur länge de tänker använda detta
affärssystem  utan  har  som  mål  att  använda  det  så  länge  som  det  inte  blir
föråldrat. De vill hellre utveckla sitt användande av affärssystemet genom att
tillföra moduler eller omorganisera sig så att de arbetar på ett mer passande sätt
för  affärssystemet  än  att  byta  ut  det,  alltså  få  ut  mer  nytta  och  information  av
affärssystemet. Men enligt Ehnebom (2008) är ”detta planer som ligger långt in i
framtiden”.

4.2.2 Implementeringsmetod
Vid implementeringen av Pyramid använde sig Koneo av Big bang metoden, dock
lät företaget de gamla informationssystemen gå parallellt för att arbeta genom
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de gamla fakturorna och ärenden som fanns medan all ny data matades in i
Pyramid. Anledningen till att de gamla informationssystemen fick gå parallellt var
att det inte skulle vara kostnadseffektivt att lägga ner dem och bara köra
Pyramid. (Ehnebom. 2008; Karlsson. 2008) För att få ut bästa effekt av systemet
utvecklades enligt Ehnebom (2008) ”lathundar och rutiner för hur arbetet mot
affärssystemet skulle läggas upp”.

4.2.3 Implementeringsproblematik
Vid införandet av Pyramid påverkades företaget till största del internt. Det
största problemet var att föra över information från order lager systemet till
Pyramid, exempelvis så visade statistik och inventering fel värden. Det var även
svårt att få enhetlighet i informationen eftersom den tidigare befann sig i olika
informationssystem. Problemen löstes genom manuell inmatning och arbete på
detaljnivå där informationen korrigerades. (Ehnebom, 2008) Detta gjorde att
personalen själva fick lägga ner flera arbetstimmar på att få informationen i det
nya affärssystemet att stämma med verkligheten, vilket ökade de oredovisade
kostnaderna för implementeringen. (Ehnebom, Karlsson, 2008) Framförallt var
det  precis  efter  affärssystemet  sattes  i  bruk  som  mycket  tid  gick  åt  då
användarna var tvungna att arbeta i både det nya affärssystemet och de gamla
informationssystemen innan de gamla blev inaktiva. Under denna period gick
effektiviteten i företaget ner och Koneo ansåg att de hade sämre kontroll över
sin verksamhet än innan implementeringen av Pyramid. Problemen försvann
dock  efter  att  företaget  anpassades  till  den  nya  situationen  vilket  tog  cirka  två
månader och efter det märktes en förbättrad effektivitet av det nya
affärssystemet. (Ehnebom, 2008)

Ett annat problem under implementeringen var användarna som hade problem
med att föra in information i det nya affärssystemet. De hade även svårt att ta till
sig affärssystemet och många gånger föll de tillbaka på gamla rutiner och
använde sig av de gamla informationssystemen. Störst problem var det med den
nya CRM modulen och så kallade ”vilda” inköp vilket ledde till att det kom varor
och fakturor som inte låg i affärssystemet. Detta ledde till att ingen visste vad det
var för varor och fakturor blev liggandes. Följden av det var att Koneo förlorade
pengar eftersom de inte visste vart de skulle skicka sina fakturor eller varorna.
Nu läggs mycket arbete på att få personalen att använda de rutiner som finns för
att arbeta i affärssystemet så att informationen är korrekt och precis. (Ehnebom.
2008)

Externt var det endast deras ekonomiska rådgivare som blev påverkad då de var
tvungna att lära sig arbeta i det nya affärssystemet för att få ut den information
som behövdes för bokföring och redovisning. Kunder och leverantörer upplevde
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inte någon negativ förändring i verksamheten utan uppdrag och tjänster
fungerade som vanligt. (Ehnebom, 2008) Att affärssystemet sattes i bruk i början
av sommaren tror Karlsson (2008) var bra eftersom det är mindre att göra än
exempelvis  i  januari  och  de  anställda  hade  mer  tid  till  att  lära  sig  rutiner  och
arbetssätt.

Nackdelarna med affärssystemet är att det inte riktigt är anpassat för ett
tjänsteföretag utan mer för ett tillverkningsföretag vilket gör att många stora
funktioner i affärssystemet inte används. Det blir även problem vid redovisning
och  bokföring.  Koneo  har  fått  göra  tre  modifieringar  av  arbetsätt  och
affärssystemet för att det ska fungera på ett enkelt och effektivt sätt. (Ehnebom,
2008)

4.2.4 Anpassning av affärssystem och affärsprocesser
Införandet av affärssystemet har förändrat Koneos arbetssätt då de var tvungna
att ändra olika rutiner och informationsvägar för att de skulle stämma överens
med hur affärssystemet arbetade. Ehnebom (2008) framhäver dock att
förändringarna inte är markanta utan endast små anpassningar och dessa är till
stor del gjorda för att få en ökad kontroll av verksamheten och underlätta det
dagliga arbetet.

Till stor del har Koneo enligt Ehnebom (2008) ”försökt anpassa affärssystemet
efter affärsprocesserna”. Detta eftersom de är ett litet företag med få anställda
och de anser att det är lättare att anpassa affärssystemet än personalen då
mycket av arbetet sker på en individuell nivå. Bland annat har Koneo gjort olika
grafiska anpassningar av affärssystemets gränssnitt så att det ska bli lättare för
personalen att arbeta i affärssystemet. Vidare har de gjort mindre anpassningar
så att affärssystemets arbetsätt liknar det arbetssätt som Koneo använder i sitt
dagliga arbete. (Ehnebom, 2008)

Affärssystemet har inte märkbart förbättrat eller förändrat beslutsvägarna i
företaget. Däremot har det blivit lättare att få fram precis och korrekt
information, vilket i sin tur gör att det går snabbare att ta beslut. (Ehnebom,
2008; Karlsson. 2008)

4.3 TransAtlantic
TransAtlantic är ett rederi och speditionsföretag som fraktar gods och har
lagerhållning åt sina kunder. Detta sköts genom transporter till alla delar i
världen framför allt till havs. Företaget erbjuder en helhetstjänst där de genom
hög kompetens och väl utvecklade informationssystem tar hand om varan från
leverantören till slutkunden. De har även en nischad del av verksamheten som
hanterar isbrytning. (www.rabt.se. 2008)
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Europa divisionen är ett dotterbolag till TransAtlantic som har sitt huvudkontor i
Västerås. Därifrån sköts all verksamhet inom Europa och framförallt inom
Östersjö regionen. På huvudkontoret arbetar ungefär 40 personer idag. De anser
att företaget är en kombination mellan ett speditionsföretag och ett rederi.  I
Västerås har de 21 olika fartyg som har hand om fyra olika områden. (Thunberg.
2008; www.rabt.se. 2008)

· TransPal Line är en containerbaserad linjetrafik mellan Sverige och
Finland

· TransFeeder Line är linjetrafik mellan Sverige, Finland och Tyskland

· TransLumi innefattar systemtrafik för skogsindustrin

· TransBulk  Services  är  frakt  av  produkter  som  är  i  lös  form  till  exempel
spannmål.

TransAtlantic använder sig av affärssystemet Visma business som är anpassat för
Windows användargränssnitt. Visma business fokuserar mycket av sin
verksamhet på redovisningsföretag men är lätta att anpassa efter andra
affärsområden vid behov. Om deras kunder önskar utveckla egna moduler som
är specialanpassade efter deras rutiner och processer så kan Visma hjälpa till att
utveckla systemet åt dem. Visma business ska vara anpassat så att de kan följa
med i sina kunders utveckling om de växer och vill lägga till mer komplicerade
moduler eller utveckla deras arbetsrutiner. (www.visma.se. 2008)

4.3.1 Implementeringsdata
Målsättningen med det nya affärssystemet var att förenkla affärsprocesserna, få
bättre  kontroll  och  att  dra  ner  på  kostnaderna.  Ågren  (2008)  som  var
systemförvaltare för projektet anser att bytet av affärssystem påbörjades runt
millennieskiftet för åtta år sedan. Från att TransAtlantic hade bestämt sig för att
använda  sig  av  Visma  business  så  tog  det  ungefär  ett  år  innan  de  började
använda affärssystemet. Enligt Ågren (2008) ”höll sig implementeringen inom
den tidsram som hade satts upp”. De hade budgeterat med att projektet skulle
kosta ungefär 1 000 000 SEK men i slutändan hamnade kostnaderna runt
1 200 000 – 1 300 000 SEK.  (Thunberg; Ågren. 2008)

4.3.2 Implementeringsmetod
Implementeringsmetoden som användes var fasad. När de började
implementeringen så gjordes bytet avdelning för avdelning. De hade några
utbildningspass med användarna och sedan kördes alla delar igång. Men det
ansågs ändå vara ganska abrupt då det gamla informationssystemet stängdes av
och det nya togs i drift samma dag. (Thunberg; Ågren. 2008)
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4.3.3 Implementeringsproblematik
TransAtlantics  kunder  märkte  inte  av  att  det  pågick  en  implementering  hos
företaget men något enstaka fel händer alltid men det var mänskliga fel och inte
affärssystemet  som  ställde  till  problem.  Till  exempel  kan  det  nämnas  att
bokningsbekräftelserna fick en lite annan layout men annars har det inte varit
några stora problem. (Thunberg; Ågren. 2008)

Enligt Thunberg (2008) så ”märktes inte någon nergång i verksamheten under
go-live perioden eftersom alla var väl förberedda för bytet”. Men Ågren (2008)
påpekar att även om de inte hade några stora nergångar i verksamheten så gick
det lite långsammare i början innan de anställda hade tagit till sig det nya
affärssystemet. De hade anställda som var med och gav sina synpunkter på vad
de förväntade sig att affärssystemet skulle bidra med och vilka funktioner som
skulle kunna underlättas mot tidigare informationssystem. De började med att
använda de viktigaste delarna för verksamheten men efterhand har de börjat
använda de andra delarna också. TransAtlantic tror inte att de använder
affärssystemets fulla kapacitet ännu men anser att det var ett väldigt lyckat byte
eftersom affärssystemet är väldigt användarvänligt. (Thunberg; Ågren. 2008)

Det var inga större problem med att flytta data mellan det gamla
informationssystemet och det nya affärssystemet. Konsulterna från Visma gjorde
moduler som underlättade för flytten mellan de olika informationssystemen,
men  det  fanns  ändå  en  del  manuellt  arbete  som  behövde  göras  när
informationen flyttades. De anser inte att de förlorade någon information vid
flytten av informationen men använde sig ändå av det gamla och nya
affärssystemen parallellt under en period för att den dagliga driften skulle kunna
fortsätta  och  se  till  att  all  information  som  behövdes  kom  med.  (Thunberg;
Ågren. 2008)

Innan de implementerade Visma business så använde de sig av tre olika DOS
baserade informationssystem som var skräddarsydda för företaget. Detta gjorde
att det var lätt att arbeta i sitt egna system men att det kunde vara svårt att få en
bra överblick över samtliga delar. Det var även svårare att göra uppdateringar i
dessa system. De försökte få bort så många av de gamla informationssystemen
som möjligt när de implementerade det nya affärssystemet för att få en central
databas. (Ågren. 2008)

4.3.4 Anpassning av affärssystem och affärsprocesser
TransAtlantic har anpassat affärssystemet efter deras egen verksamhet genom
att använda sig av de delar som de hade ett behov av. Många av leverantörerna
av affärssystem som TransAtlantic undersökte hade produkter som var
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anpassade för stora företag eller så var de inte tillräckligt flexibla. De valde Visma
eftersom det var anpassat efter den bransch som företaget rör sig i och att det
var användarvänligt. (Thunberg; Ågren. 2008) Ågren (2008) anser att ”Visma
business fortfarande är ett modernt affärssystem med stor flexibilitet trots att
det implementerades för 8 år sedan”. De frågade även andra företag som befann
sig i samma bransch för att försäkra sig om att det var ett bra affärssystem som
är lätthanterligt och går att utveckla efter egna behov. (Thunberg. 2008)
TransAtlantic  anser  att  de  kom  billigt  undan  eftersom  de  inte  investerat  i  stora
affärssystem som sedan ställer till problem eftersom de är svåra att anpassa
efter små och mellanstora företag. De anser ändå att Visma business är lite stort
för dem men valdes till stor del för att det var kompatibelt med Windows och
Officepaketet. Det var viktigt att det var anpassningsbart så att de kunde
utveckla affärssystemet efter deras egna affärsprocesser. De tycker att
affärssystemet har uppfyllt de krav som TransAtlantic ställde för deras nya
affärssystem. De hade en konsult från deras affärssystemsleverantör som var
med och installerade affärssystemet. Konsulten blev senare anställd på företaget
för att kunna göra anpassningar i affärssystemet om användarna hittade nya
funktioner som behövde kompletteras. (Thunberg; Ågren. 2008)

Specialanpassningarna i affärssystemet sköttes som bäst efter att konsulten hade
blivit  anställd eftersom det blev lättare att  få  tag på personen som kunde göra
anpassningen. Innan så fick konsulten information om vad de ville ändra på och
sen kom han cirka två veckor efteråt för att ändra på det. (Thunberg; Ågren.
2008) Konsulten var framförallt där för att se till att tidsplanen och kostnaderna
hölls till den budget som sattes upp. (Ågren. 2008)

Det nya affärssystemet gjorde att de fick bättre kontroll över alla delar i
verksamheten men påpekar att det fortfarande är ett pågående projekt. Det har
blivit lättare att ta fram rapporter som tidigare inte var möjliga. Efter att ha
anställt en ansvarig person som bara sköter den dagliga driften blev det lättare
att göra anpassningar i affärssystemen när behoven för uppdateringar dök upp
vilket leder till att ledningen får bättre kontroll över händelserna. Detta är dock
ett fortlöpande jobb som aldrig tar slut. (Thunberg 2008, Ågren 2008)

Det har blivit lättare att ta fram siffror men annars har inte beslutsfattandet
ändrats. De anställda arbetar på ett lite annat sätt nu än tidigare vilket gjort att
det har blivit lättare att gå in och ta snabba beslut eftersom de har bättre
kontroll. (Thunberg; Ågren. 2008)

Fördelarna med det nya affärssystemet är framförallt att de har anpassat
affärssystemet  genom  hela  TransAtlantic  european  services.  Nu  kan  de  se  vad
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personerna som arbetar på de olika kontoren i Sverige och England arbetar med
för tillfället vilket leder till att de kan göra anpassningar i sin verksamhet.
Agenterna  som  befinner  sig  i  Tyskland  använder  sig  inte  av  exakt  samma
affärssystem men har gjort anpassningar i sina gränssnitt så att de ska kunna
kommunicera med kontoret i Västerås. Detta leder till att informationen inte
behöver matas in två gånger i affärssystemet eftersom någon av avdelningarna
redan genomfört det. (Thunberg 2008)

De har två heltidsanställda som arbetar med att uppdatera affärssystemet. Det
är en som arbetar med den tekniska delen och en som arbetar med affärsdelen,
vilka processer som ska uppdateras. Detta har inte lett till några extra kostnader
eftersom de är inplanerade i budgeten men de vill ha uppdaterad hårdvara hela
tiden vilket blir en balansgång mellan behov och kostnad. (Thunberg 2008)

Utbildningen sköttes av en extern konsult men de hade även ett par personer på
företaget som var intresserade av att utveckla affärssystemet som kom med sina
åsikter.  (Thunberg  2008,  Ågren  2008)  Detta  sköttes  ganska  dåligt  enligt  Ågren
(2008) då användarna bara fick reda på att företaget skulle byta affärssystem och
att det skulle bli Visma business. Men han påpekar att det finns personer som är
nöjda med att bara göra som de blir tillsagda och inte har något större intresse
av att ta eget ansvar för att ta till sig det nya affärssystemet så snabbt som
möjligt. (Ågren. 2008)

De har anpassat affärssystemet efter deras egna önskemål som var en av de
största anledningarna till att de valde Visma. (Thunberg; Ågren. 2008) Det är inte
några egen programmerade moduler utan färdiga moduler som finns med i
Visma som går att anpassa efter sin verksamhet. (Ågren. 2008) Det är inte några
problem med att uppdatera affärssystemet även om det är specialanpassat för
TransAtlantic. Det kommer en uppgradering ungefär årligen och sedan är det
mindre  uppdateringar  som  dyker  upp  mot  buggar  och  ibland  även  om  de  har
behöver någon speciell uppdatering för att exempelvis kunna skicka fakturor.
Specialanpassningarna har inte dragit ut på implementeringstiden. (Thunberg;
Ågren. 2008)

TransAtlantic ser inte några nackdelar med Visma business. De anser att de har
hittat ett affärssystem som är så lätt att anpassa att det blir vad de själva vill
utveckla det till. När de började använda sig av Visma business så hade alla
användare tillgång till alla delar. Detta kunde leda till att samtliga anställda
ändrade fakta i olika delar och att informationen inte var helt tillförlitlig. Detta
har dock åtgärdats så att alla inte har tillgång till alla delar och framför allt att de
inte kan ändra på informationen i affärssystemet. (Thunberg 2008, Ågren 2008)
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5 Analys
I detta kapitel har författarna analyserat de likheter och olikheter som finns
mellan tidigare forskning och den empiriska studie som genomförts. Den modell
som arbetades fram i kapitel två ligger till grund för analysen. De fyra
grundläggande faktorerna kommer att analyseras utifrån varje företag sedan
kommer en gemensam analys som kopplas till undersökningsmodellen
genomföras.

5.1 Implementeringsdata
Implementeringsdata för varje företag kommer att presenteras i detta stycke.
Resultatet kommer sedan att användas i en gemensam diskussion som kommer
att avsluta kapitlet.

5.1.1 Kablageproduktion
Akkerman och O’leary (2000) tar upp vikten av att ha ett enhetligt
informationssystem i verksamheten så att alla avdelningar kan utbyta
information på ett effektivt sätt. Detta var en av de större anledningarna till att
Kablageproduktion bytte affärssystem då de ville få bättre struktur i företaget så
ledningen kunde få information om nyckeltal och produktionskostnader.
(Fahlström. 2008)

Att byta informationssystem anses av många små och mellanstora företag som
ett stort problem (Muscatello et al. 2003) Informationen som finns i tidigare
informationssystem kan vara av olika format vilket kan vara problematiskt att
föra  över  till  det  nya  affärssystemet.  (Buonanno  et  al.  2005)  Men  för
Kablageproduktion var det en motiverande faktor eftersom de fick chansen att
rensa ur och uppdatera sin information så att den stämde med verkligheten.
(Fahlström. 2008)

Implementeringstiden för Kablageproduktion var cirka nio månader men då var
större delar av tiden informationsöverföring och inlärningsprocesser. (Fahlström.
2008) Detta kan relateras till Buonanno et al. (2005) som hävdar att en
implementering för små och mellanstora företag bör ta under 12 månader.

Kostnaden för att implementera ett affärssystem för små och mellanstora
företag  ligger  under  500  000  USD  enligt  Reuther  och  Chattopadhyay  (2004).
Kostnaden för Kablageproduktion när de implementerade sitt affärssystem var
cirka 170 000 USD men då var den största delen kostnader som var relaterade till
utbildning  och  tjänster.  (Fahlström.  2008)  Även  Adam  och  O’Doherty  (2000)
menar att de flesta kostnader vid en implementering kan relateras till tjänster
och inte hård eller mjukvara.
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5.1.2 Koneo
Anledningen till att Koneo ville införskaffa ett nytt affärssystem var för att få
bättre kontroll över sin verksamhet. Detta är något som är vanligt vid
implementering av ett nytt affärssystem eftersom all information om
verksamheten samlas på samma plats och blir lättöverskådlig. (Davenport. 1998;
Ehnebom. 2008; Muscatello et al. 2003)

Vid upphandlingen av det nya affärssystemet ansåg Koneo att det var svårt att
hitta ett affärssystem som passade deras verksamhet. Många affärssystem är
anpassade till stora företag vars verksamhet bygger på tillverkning och
produktion. (Buonanno et al. 2005; Ehnebom. 2008; Muscatello el al. 2003)

Implementeringen tog sex månader från upphandling till användning vilket var
inom ramen för implementeringsprojektet. Men innan affärssystemet var fullt
fungerande med alla moduler som behövdes tog det drygt ett år eftersom en
modul var specialutvecklad för Koneo. (Ehnebom. 2008) En implementering för
små och mellanstora företag bör ta under tolv månader. (Buonanno et al. 2005)

Små och mellanstora företag bör ha en implementeringskostnad som är under
500 000 USD enligt Reuther och Chattopadhyay (2004). Kostnaden för Koneo var
cirka 50 000 USD och där var största delen av kostnaderna utbildning, anpassning
och externa tjänster. (Ehnebom. 2008; Yang et al. 2006)

5.1.3 TransAtlantic
En av de vanligaste orsakerna till  att ett företag byter ut sitt affärssystem är att
försöka  utöka  kontrollen  i  företaget.  Detta  var  en  av  de  största  orsakerna  för
TransAtlantic att byta ut sitt affärssystem. (Davenport 1998, Thunberg 2008)
Även om det har rekommenderats att ett företag bör byta affärssystem efter fem
till sju år så anser TransAtlantic att de har ett modernt affärssystem trots att det
har implementerats för åtta år sedan. Anledningen till att de anser att
affärssystemet fortfarande är funktionellt kan vara att det ständigt uppdaterats.
(Olhager och Selldin 2003; Ågren 2008)

När TransAtlantic letade efter ett nytt affärssystem så märkte de att utbudet
framför allt var inriktat mot större organisationer. När de hittade Visma business
ansåg de att de hittat ett affärssystem som kunde anpassas efter deras
organisation. De ansåg att Visma business var anpassningsbart eftersom det är
kompatibelt med Microsoft Office så var det lätt att anpassa gentemot gamla
informationssystem samt lätt att ta till sig. (Buonanno et al 2005, Thunberg 2008)
Många små och mellanstora företag har ansett att de saknar kompetensen för
att  ta  hand  om  ett  så  stort  projekt  som  en  implementering  så  de  anlitar  en
konsult för att hjälpa till med projektet. Många företag tänker inte på att
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affärssystemet kommer att behöva underhållas även efter att det har
implementerats. (Morabito et al. 2005) Även TransAtlantic anlitade en konsult
som skulle hjälpa till med projektet. Företaget anställde även konsulten efter att
implementeringen genomförts för att underhålla affärssystemet och utveckla
samt uppdatera det när det behövs. (Morabito et al. 2005; Thunberg, Ågren
2008)

Små och mellanstora företag bör implementera sitt affärssystem under 12
månader vilket även TransAtlantic gjorde. Implementeringstiden hamnade lite
under ett år innan de ansåg att affärssystemet fungerade som det skulle.
(Buonanno et al 2005, Ågren 2008) TransAtlantics implementering kostade
mellan  200  000-220  000  USD  vilket  anses  normalt  för  små  och  mellanstora
företag då kostnaden för implementeringen bör ligga under 500 000 USD för
dessa företag. (Reuther och Chattopadhyay. 2004; Ågren. 2008; Thunberg. 2008).

5.2 Implementeringsmetod
I detta stycke kommer implementeringsmetoden för varje företag att
presenteras. Resultatet kommer sedan att användas i en gemensam diskussion
som kommer att avsluta kapitlet.

5.2.1 Kablageproduktion
Kablageproduktion använde sig av Big bang metoden vid implementeringen av
deras affärssystem. Detta är en av de vanligaste implementeringsmetoderna för
små och mellanstora företag. Anledningen är att den kortar ner
implementeringstiden och är enkel att använda. (Buonanno et al. 2005;
Chattopadhyay. 2004; Fahlström. 2008; Olhager och Selldin. 2003)

5.2.2 Koneo
Koneo  använde  sig  av  Big  bang  som  implementeringsmetod  men  lät  de  gamla
informationssystemen användas parallellt under den första fasen av
implementeringen. (Ehnebom. 2008) Att använda de gamla
informationssystemen parallellt är bra eftersom det ger en stabilitet till
verksamheten. (Reuther och Chattopadhyay. 2004) För många implementeringar
är  parallellmetoden  kostsam  och  tidsödande  men  Koneo  ansåg  att  det  var  mer
kostnadseffektivt att använda de gamla informationssystemen under första fasen
av implementeringen. Detta eftersom de även använde sig av Big bang metoden
som har en kortare implementeringstid men får större inverkan på
verksamhetens stabilitet så fick de en bra kombination mellan de båda
metoderna. (Buonanno et al. 2005; Ehnebom. 2008; Olhager och Selldin. 2003)
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5.2.3 TransAtlantic
När TransAtlantic hade bestämt sig för att använda Visma business så valde de
en fasad metod vid implementeringen. Det ansågs vara bäst att implementera
affärssystemet  avdelning  för  avdelning  tills  alla  delar  var  aktiva.  Trots  detta
ansågs bytet vara ganska abrupt för användarna eftersom bytet skedde över en
natt utan övergångsperiod. (Olhager och Selldin; 2003; Thunberg, Ågren 2008)
Bytet av affärssystemet tog nästan ett år vilket kan ses som ett tecken på att det
tar  lång  tid  att  byta  ett  affärssystem  avdelning  för  avdelning.  Även  om
kostnaderna höll sig inom budgeten så investerade TransAtlantic en ganska stor
summa i implementeringen för att vara ett mindre företag. Det var framför allt
kostnaden för konsulter som ökade utgifterna. (Olhager och Selldin 2003,
Thunberg 2008, Ågren 2008)

5.3 Implementeringsproblematik
I detta stycke kommer implementeringsproblematiken för varje företag att
presenteras. Resultatet kommer sedan att användas i en gemensam diskussion
som kommer att avsluta kapitlet.

5.3.1 Kablageproduktion
Ett av de vanligaste problemen vid en implementering är att verksamheten
upplever en nedgång i effektivitet precis efter att affärssystemet sätts i bruk.
Detta  eftersom  verksamheten  har  svårt  att  anpassa  sig  till  de  nya  rutiner  och
processer som automatiskt uppstår när ett nytt affärssystem börjar användas.
För Kablageproduktion var det exakt detta som hände eftersom den första tiden
med det nya affärssystemet präglades av driftstopp och störningar i
produktionen. (Fahlström. 2008; Muscatello et al. 2003)

Ett annat vanligt problem är att användarna av affärssystemet har svårt att ta det
till sig. (Babu och Dalal. 2006) För Kablageproduktion tog det lång tid för
användarna att ta till sig affärssystemet. En anledning var att stora delar av
personalen inte använt informations- eller affärssystem i sina dagliga
arbetsuppgifter tidigare. Men eftersom Kablageproduktion införde det på många
avdelningar och även som tidsredovisningsverktyg var alla i företaget tvungna att
använda det. (Fahlström. 2008)

Behovet av affärssystemet är ofta ett problem för företagen då de inte vet varför
de implementerar ett nytt affärssystem. (Gattiker och Goodhue. 2003; Parr och
Shanks. 2000) För Kablageproduktion var syftet och behovet med
implementeringen att få struktur på verksamheten. Enligt Fahlström (2008)
uppfyllde affärssystemet detta behov.
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Vid en implementering kan företagets omgivning påverkas, exempelvis kan
kunder få fel fakturor eller felaktiga leveranser. Även arbetsprocesserna kan
förändras så att de inte stämmer med de rutiner leverantörerna följer.
(Muscatello et al. 2003) Kablageproduktion upplevde att deras omgivning
påverkades under den första perioden när det nya affärssystemet sattes i bruk
eftersom verksamheten ofta stannade upp på grund av orderstopp i
affärssystemet. (Fahlström. 2008)

5.3.2 Koneo
Vid implementeringen av Pyramid upplevde Koneo att överföringen av data
mellan de gamla informationssystemen och det nya affärssystemet var ett av de
större  problemen.  (Ehnebom.  2008)  Detta  är  ett  av  de  problem  som  anses
avskräckande för många små och mellanstora företag då risken att förlora
information är stor. (Buonanno et all. 2005) För Koneo var det ett problem men
det var även motiverande eftersom de fick chansen att gå igenom informationen
som  fanns  i  informationssystemen  och  se  till  så  att  endast  korrekt  och
uppdaterad information lades in i det nya affärssystemet. (Ehnebom, Karlsson.
2008)

Perioden när affärssystemet sätts i bruk är ofta den period som verksamheten
upplever en nedgång i effektivitet eftersom nya rutiner och arbetsätt appliceras.
(Hillman och Willis-Brown. 2002) För Koneo betydde införande av det nya
affärssystemet mera arbete för personalen då det tog längre tid för dem att
lägga orders med mera. Dock upplevde de inte att omgivningen påverkades
eftersom de fortfarande kunde sälja sina tjänster då dessa inte påverkades av
affärssystemet. (Ehnebom, Karlsson. 2008; Muscatello et al. 2003)

Användarna av affärssystemet är viktiga eftersom de är den faktor som gör att
företaget  kan  få  värde  ur  affärssystemet.  (Hillman  och  Willis-Brown.  2002)  För
Koneo var det svårt att få användarna att använda det nya affärssystemet i
början och en del arbetade fortfarande i de gamla informationssystemen.
(Ehnebom.  2008)  När  en  utvärdering  sker  om  en  lyckad  implementering  är  två
viktiga värden att personalen tagit till sig affärssystemet samt att det underlättat
det dagliga arbetet. (Adam och O’Doherty. 2000) Koneo tror att affärssystemet
underlättar arbetet och arbetar nu för att få personalen att ta till sig
affärssystemet. De anser att de kommit långt men att arbetet kan förbättras och
att  de kan få ut  mer av affärssystemet om personalen får  djupare kunskap och
tar det till sig. (Ehnebom. 2008)
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5.3.3 TransAtlantic
Många företag upplever mindre problem när de implementerar sitt nya
affärssystem. Ofta handlar det om data som kommit in på fel ställe som
exempelvis fakturor. (Hillman och Willis-Brown 2002) Detta är till viss del ett
problem som TransAtlantic också drabbats av då bokningsbekräftelserna fick en
liten layout förändring men annars har deras implementeringsperiod fungerat
bra. (Thunberg 2008, Ågren 2008)

TransAtlantic var väl förberedda och hade informerat personalen om att de
skulle byta affärssystem och när det var tänkt att ske. Detta underlättade bytet
och gjorde att TransAtlantic inte upplevde att de hade någon nergångsperiod när
Visma  business  sattes  i  bruk.  Men  de  medger  att  det  tog  lite  längre  tid  för  de
anställda att genomföra sina dagliga arbetsuppgifter eftersom de inte hade lärt
sig  hitta  så  bra  i  det  nya  affärssystemet.  Go-live  problematiken  är  de  väl
medvetna  om  då  de  även  anställde  en  ny  konsult  vars  arbetsuppgifter  var  att
uppdatera affärssystemet efter att det hade implementerats.  (Hillman och
Willis-Brown 2002, Thunberg; Ågren. 2008)

Att flytta över data från det gamla till det nya affärssystemet ansågs inte vara
problematiskt. TransAtlantic tog in konsulter som gjorde moduler för att
underlätta flytten. Men det var ändå en del data som hanterades manuellt för att
se till att informationen var korrekt och användbar i framtiden. De flyttade
kundregistret men all kundhistorik lät de ligga i det gamla informationssystemet
eftersom de inte ansåg att den var relevant för framtiden. De upplevde inte
heller  de  problem  som  kan  uppstå  vid  en  så  stor  flytt  av  data  eftersom  deras
tidigare system var kompatibla det nya. Eftersom Visma business är kompatibelt
med  Officepaketet  så  underlättades  flytten  genom  att  informationen  var  av
samma typ. (Babu och Dalal 2006, Thunberg 2008, Ågren 2008)

5.4 Anpassning av affärssystem och affärsprocesser
I detta stycke kommer anpassningar av affärssystem och affärsprocesser för
varje företag att presenteras. Resultatet kommer sedan att användas i en
gemensam diskussion som kommer att avsluta kapitlet.

5.4.1 Kablageproduktion
Anpassningar av affärssystemet är vanligt bland små och mellanstora företag.
Ofta är de tids- och kostnadskrävande, det vill säga att de anpassningar som
företaget väljer att göra på affärssystemet förlänger implementeringen och
därmed den totala kostnaden för implementeringen. Specialanpassning av
affärssystemet gör även att uppdateringar och underhåll tar längre tid då dessa
också måste anpassas. (Babu och Dalal. 2006) Kablageproduktion valde att
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använda en standardiserad version av Microsoft Dynamics på grund av detta
berördes de inte av det problem som Babu och Dalal (2006) tar upp. (Fahlström.
2008)

Anpassning av affärsprocesser är en vanlig utveckling när ett företag
implementerar ett nytt affärssystem. Många gånger är det lättare för företaget
att  anpassa  sig  efter  det  nya  affärssystemet.  På  så  vis  får  de  ut  en  bättre
effektivitet ur affärssystemet vilket kommer att märkas ekonomiskt. (Hedman
och Kalling. 2002; Muscatello et al. 2003; O’leary. 2000) Kablageproduktion hade
innan implementeringen av affärssystemet en dålig struktur i företaget.
Implementeringen gav dem en chans att strukturera upp och få bättre kontroll
över verksamheten både i effektiva och ekonomiska termer. Affärssystemet i sig
var inte styrande vid struktureringen utan fungerade endast som ett hjälpmedel.
(Davenport, 1998; Fahlström. 2008)

En annan viktig del som affärssystemet hjälpt till med är att underlätta
beslutsfattandet för Kablageproduktion. Tidigare var de tvungna att plocka fram
informationen manuellt men genom det nya affärssystemet får de automatiskt
informationen samlad vilket underlättar arbetet och sparar tid och pengar.
(Davenport et al. 2004; Fahlström. 2008)

5.4.2 Koneo
Koneo valde att göra ett antal anpassningar av sitt affärssystem, framförallt
specialutvecklade de en modul som var anpassad efter deras avdelning som
ansvarade för försäljning, service och uthyrning av kopieringsmaskiner.
(Ehnebom. 2008) På grund av denna anpassning tog deras implementering
längre tid än beräknat vilket även ledde till att kostnaden för implementeringen
blev högre. Även uppdateringar och underhåll försvåras och blir kostsammare nu
eftersom allt måste modifieras så att det fungerar med den anpassade versionen
av Pyramid som Koneo använder. (Babu och Dalal. 2006; Ehnebom. 2008)

Affärsprocesserna i Koneo påverkades också av implementeringen. (Ehnebom.
2008) Enligt Davenport et al. (2004) är detta vanligt eftersom företaget får ut en
större effekt av affärssystemet genom att anamma de rutiner som finns. Koneo
valde att ändra rutinerna men det var inte affärssystemet som var styrande för
upplägget och beslutet av rutinerna utan det var struktur och övergripande
kontroll av verksamheten som bestämde hur rutiner och processer skulle se ut.
Affärssystemet användes endast som ett hjälpmedel för att uppnå detta.
(Davenport. 1998; Ehnebom. 2008)

Koneo upplever att de efter implementeringen kan ta fram information snabbare
eftersom all information finns samlad i en databas. Med några snabba klick kan
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de få fram både rapporter och olika underlag. På grund av detta går det snabbare
för dem att fatta beslut och verksamheten har därför blivit mer effektiv.
(Davenport et al. 2004; Ehnebom. 2008)

5.4.3 TransAtlantic
En  av  de  största  positiva  konsekvenserna  med  det  nya  affärssystemet  var  att
företaget fick bättre kontroll över verksamheten. De fick även en djupare inblick i
vilka processer som varit felaktiga och vilka delar som behöver förbättras för att
få  ut  bättre  information.  (Muscatello  et  al.  2003,  Thunberg  2008,  Ågren  2008)
Även här anses konsulten ha en stor uppgift genom att hålla affärssystemet
uppdaterat vilket TransAtlantic har lyckats med genom att ständigt undersöka
vad som kan förbättras. De tror inte att de nått affärssystemets fulla kapacitet
ännu vilket är ett ständigt pågående arbete. (Yang et al. 2006, Thunberg 2008,
Ågren 2008)

Ett tydligt tecken på att affärssystemet påverkat deras samarbetspartners runt
om i Europa är att de har anpassat antingen affärssystemet eller gränssnitten för
att underlätta samarbetet. Detta har lett till att det är lättare att kommunicera
med varandra och att TransAtlantic slipper föra in samma information två gånger
på olika kontor. (Hedman och Kalling 2002, O’Leary 2000, Thunberg 2008)

Utbildningen i Visma business sköttes framför allt av en konsult från Visma som
var på plats vid implementeringen. Konsulten utbildade samtliga personer men
även ett par av användarna fick extra utbildning för att kunna hjälpa sina
medarbetare med enklare frågor. Trots att Visma business är användarvänligt så
tog det tid innan användarna förstod nyttan av affärssystemet och hade anpassat
sig till de nya rutinerna. (Babu och Dalal 2006, Hillman och Willis-Brown 2003,
Thunberg 2008, Ågren 2008)

Eftersom informationen har blivit lättare att ta fram efter implementeringen så
har även beslutsfattandet blivit enklare. Det går snabbare att ta fram relevanta
siffror och det är lättare att få en övergripande blick över verksamheten. Även de
anställda har fått en annan arbetsrutin vilket hjälpt till att underlätta
beslutsfattandet genom bättre information.(Davenport et al. 2004, Thunberg
2008, Ågren 2008)

Det är vanligt att små och mellanstora företag väljer att anpassa sina moduler så
att de är kompatibla med deras arbetsrutiner. Detta har även TransAtlantic gjort
eftersom de valt att anpassa sitt affärssystem efter deras affärsprocesser. Dock
har de valt att inte programmera egna moduler utan anpassat de moduler som
redan finns i Visma business. Detta eftersom det är viktigt att inte
specialanpassningarna blir för unika eftersom det är både tidskrävande och
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kostsamt. Det kan även vara svårt att uppdatera de anpassade modulerna om de
är för unika. (Babu och Dalal 2006, Thunberg 2008, Ågren 2008)

TransAtlantic valde att låta samtliga användare ha tillgång till alla delar av
affärssystemet  och  att  låta  dem  uppdatera  informationen  vid  behov.  Detta
visade sig vara ett misstag eftersom informationen tappade i tillförlitlighet men
det har nu åtgärdats. Företaget bör dock se upp så att de inte avskärmar de
anställda på sin del i för stor grad då det är lätt att användarna tröttnar och inte
ser nyttan i bytet av affärssystemet. (Babu och Dalal 2006, Thunberg 2008, Ågren
2008)

5.5 Avslutande diskussion
Företagen som är representerade i studien har valt affärssystem som är
utvecklade för små och mellanstora företag. Inget av företagen ansåg att de
kunde använda de större affärssystemen som SAP, PeopleSoft eller Oracle. En
anledning var att två företag var tjänsteföretag och dessa affärssystem vänder sig
till tillverkningsföretag i första hand. Tillverkningsföretaget i studien valde som
tidigare nämnts sitt affärssystem på grund av externa omständigheter men anser
ändå  att  till  exempel  SAP  skulle  varit  för  stort  och  dyrt  för  deras  verksamhet.
Företagen i studien anser även att de affärssystem som de valt är utvecklade för
deras verksamhetsstorlek vilket kan kopplas till  det som Buonanno et al. (2005)
tar upp där han hävdar att utvecklarna av affärssystem insett att marknaden för
små och mellanstora är relativt stor.

Företagen som är representerade i den här studien har alla ansett att de har en
lyckad implementering där affärssystemet uppfyller det syfte som det var
implementerat för. De implementeringar som studerats har hållit sig inom både
tidsram och budget, utom Koneo som på grund av specialanpassningar fick högre
kostnader och en längre implementeringstid än planerat.

De vanligaste implementeringsmetoderna har varit Big bang metoden och fasad
implementering. I Koneos fall var implementeringsmetoden en symbios mellan
dessa två där de lät  de gamla informationssystemen arbeta ut  de ärenden som
fortfarande var aktiva istället för att föra över den informationen till det nya
affärssystemet (tabell 5-1).

Det vanligaste problemet för företagen i studien har varit att få användarna att
anpassa sig till det nya affärssystemet. Vanligt är att användarna har svårt att ta
till sig affärssystemet och inte kan se den långsiktiga effekten som det har.
(Hillman och Willis-Brown. 2002) Ytterligare ett problem som varit gemensamt är
problem med effektivitet i verksamheten när affärssystemet sätts i bruk. Endast
Kablageproduktion kände att deras kunder kunde uppleva negativa effekter av
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implementeringen på grund av stopp i produktionen. Koneo och TransAtlantic
upplevde endast interna problem med mera arbete innan användarna lärde sig
de nya rutinerna och arbetsätten. För alla företagen tog det cirka två månader
innan  de  anpassat  sig  till  affärssystemet  och  märkte  positiva  effekter  på
verksamheten.  Ett  annat  problem  som  vissa  av  företagen  upplevde  var  att  de
gamla informationssystemen skapade problem. Det var svårt att föra över
information mellan de gamla informationssystemen och de nya affärssystemen,
detta på grund av att informationen inte var i ett kompatibelt format. Utom för
TransAtlantic som hade sin information i ett format som Visma business kunde
arbeta med (tabell 5-1). (Adam och O’Doherty. 2000) Vanligaste sättet att lösa
detta var genom manuell inmatning av data i de nya affärssystemen.

Faktor/företag Kablageproduktion Koneo TransAtlantic

Implementeringsdata
Implementeringskostnad under
500 000 USD

Ja (170 000 USD) Ja (50 000 USD) Ja (200 000-
220 000 USD)

Implementeringstid under 12
månader

Ja (Cirka 9 månader) Nej (Cirka 14
månader)

Ja (Cirka 12
månader)

Implementeringssyfte Kontroll och struktur Kontroll och struktur Kontroll och
struktur

Implementeringsmetod
Big bang Ja Ja ----
Fasad ---- Ja Ja
Slam dunk ---- ---- ----
Implementeringsproblematik

Legacy systems Olika benämningar i
informationsflödet

Ej kompatibla
informationssystem ----

Anställda Svårt att ta till sig
affärssystemet

Svårt att ta till sig
affärssystemet

Svårt att ta till sig
affärssystemet

Go live Orderstopp Intern
arbetsbelastning

Intern
arbetsbelastning

Behovet av affärssystemet ---- ---- ----
Anpassning av affärssystemet

Organisatoriska anpassningar Ja Ja Ja

Tekniska anpassningar Ja Ja Ja

Tabell 5-1: Sammanställning av faktorer som påverkar implementeringen för små och
mellanstora företag
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Alla företagen upplevde att de var tvungna att anpassa sin organisation till
affärssystemet i viss mån (tabell 5-1). Gemensamt för alla företagen var dock att
detta var frivilligt eftersom det gav dem möjlighet att få kontroll och struktur på
verksamheten. Alla företagen är överens om att affärssystemet inte var styrande
vid utvecklandet av dessa rutiner utan endast ett hjälpmedel och verktyg.
(Davenport. 1998) Alla företagen har även gjort anpassningar av affärssystemet
så att det ska bli lättare för användarna i deras dagliga arbete. (Buonanno et al.
2005) Implementeringen av affärssystemen har medfört att företagen i studien
har gjort både tekniska och organisatoriska anpassningar av verksamheten och
affärssystemet för att få bästa effektivitet och ekonomiska fördelar.

Genom analys och jämförelse mellan tidigare forskning och empiri har
författarna utvecklat den modell som presenterades i kapitel 2. Modellen (figur
5-1) visar de faktorer som är utmärkande vid implementering av ett affärssystem
för små och mellanstora företag.

Figur 5-1: Utvecklad modell av faktorer som påverkar små och mellanstora företag vid
implementering av ett affärssystem (Egen bearbetning. 2008)

Det som utmärker den här modellen är de två faktorer som författarna har lagt
till. Implementeringssyfte som utvecklats genom analys av den empiriska delen
där det visat att empirin avsevärt skiljer sig från teorin och har stor betydelse för
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implementeringen. Även go live problematiken som tas upp i den teoretiska
referensramen har fått ett större utrymme då den visat sig vara en faktor som
påverkar implementeringen avsevärt. Vidare har implementeringsmetoden Slam
dunk tagits bort då inget av företagen i studien ens hört talas om denna typ av
metod. Behovet av affärssystemet kunde enligt Gattiker och Goodhue (2003)
vara  något  som  företagen  inte  var  medvetna  om.  Enligt  den  studie  som
författarna gjort var behovet inte ett problem och av den anledningen togs den
faktorn bort.

Studien visar att de presenterade teorierna som studerats till stor del stämmer
överens med det empiriska material som insamlats för denna studie. Många
faktorer som tas upp i den presenterade forskningen existerar även i de
undersökta företagen.
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6 Slutsats
I detta kapitel har författarna diskuterat vad de har kommit fram till i analysen.
Här har författarna kommit fram till de faktorer som är utmärkande vid en
implementering på ett litet eller mellanstort företag.

Författarna  till  den  här  studien  har  kommit  fram  till  att  det  som  utmärker  en
implementering för små och mellanstora företag är syftet som företaget har med
att implementera ett affärssystem. Syftet är att få bättre kontroll och struktur på
sin verksamhet och genom detta få ett bättre ekonomiskt flöde (figur 6-1).

Figur 6-1: Följden av en implementering för små och mellanstora företag (Egen
bearbetning. 2008)

Det här anser författarna skiljer sig från tidigare forskning som sätter denna
faktor som ett problem och hävdar att företagen inte är medvetna om det exakta
behovet för implementeringen. (Gattiker och Goodhue. 2003; Parr och Shanks.
2000). Författarna hävdar genom den empiriska undersökningen tvärt emot
detta och menar att företagen är väl medvetna om varför de implementerar ett
affärssystem  och  att  behovet  är  ett  av  de  syften  som  företag  har  med
implementeringen.

Vidare anser författarna att mycket som beskrivs av tidigare forskning även
stämmer med de empiriska fall som presenterats i studien. Exempelvis upplevde
alla företagen att användarna var ett problem som tog stor del av
implementeringstiden. Detta stämmer med vad Hillman och Willis-Brown (2002)
säger om användarnas betydelse för implementeringen. Även problemen med
legacy systems som Adam och O’Doherty (2000) tar upp berör två av företagen
som deltog i studien. Författarna menar därför att detta är ett problem som små
och  mellanstora  företag  bör  fästa  stor  vikt  vid  och  analysera  när  de  ska
implementera ett nytt affärssystem. I den undersökning som författarna gjort var
legacy systems dock något som motiverade företagen att implementera ett nytt
affärssystem men det gav dem även stora problem vid informationsöverföring
och anpassning.

En  annan  utmärkande  faktor  för  små  och  mellanstora  företag  som  tas  upp  av
tidigare forskning är go live problematiken. De visar på att den existerar men ger
den inget stort utrymme. (Hillman och Willis-Brown. 2002) Författarna menar att
detta är ett stort problem som små och mellanstora företag bör vara medvetna
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om när de implementerar ett nytt affärssystem. Företagen som presenterats i
studien har upplevt att perioden var problematisk både externt och internt.
Detta tror författarna kan leda till en ökad motvilja hos användarna att ta till sig
det nya affärssystemet.

Genom implementeringen sker som tidigare nämnts förändringar i
verksamheten, rutiner och arbetsätt förändras. (Muscatello et al. 2003) Även här
menar författarna att förändringarna kan upplevas som negativt av användare då
det kan förekomma instabilitet och osäkerhet i verksamheten och sitt dagliga
arbete vilket ytterligare leder till motvilja att ta till sig det nya affärssystemet.
Företagen i studien var medvetna om detta och såg det som en fördel eftersom
det hjälpte dem att uppfylla syftet med implementeringen, att få bättre kontroll
och struktur. Med detta vill författarna visa att det som tidigare forskning tar upp
som  ett  problem  i  vissa  fall  kan  anpassas  så  att  det  blir  en  fördel  för
verksamheten.

Det är inte bara organisationen och affärsprocesserna som ändras. Många
gånger ändras även affärssystemet för att passa organisationen. (Babu och Dalal.
2006) Alla företagen i studien har försökt anpassa sina affärsprocesser till
affärssystemet. Anpassningar av affärssystemet gjordes endast i mindre
utsträckning  för  att  underlätta  det  dagliga  arbetet  för  användarna,  förutom  ett
företag som specialutvecklade en egen modul till sin verksamhet. Författarna
menar  att  det  är  bäst  för  små  och  mellanstora  företag  att  anpassa  sig  efter
affärssystemet eftersom de får ut bäst effekt av det då. Författarna tror att en
grov anpassning av affärssystemet leder till sämre effektivitet för verksamheten
eftersom de använder samma rutiner och processer som tidigare och de positiva
effekterna av affärssystemet försvinner.

Författarnas egen uppfattning om vad som utmärker en implementering för små
och mellanstora företag är att ekonomisk vinning ligger till grunden för
implementeringen. Den här slutsatsen bygger till stor del på den empiriska
undersökningen  där  alla  företagen  hävdar  att  de  märker  en  bättre  ekonomisk
effekt efter implementeringen genom kontroll och struktur av verksamheten.
Även den tidigare forskning som presenterats stärker denna slutsats, framför allt
Davenport (1998) och Davenport et al. (2004) som beskriver de fördelar ett
affärssystem ger företaget vilka i slutändan leder till en ökad ekonomisk vinning.

Avslutningsvis tror författarna att små och mellanstora företag bör ha syftet med
implementeringen som utgångspunkt när det ska implementera ett nytt
affärssystem och vara medvetna om den effekt implementeringen får på
verksamheten, både ekonomiskt och strukturellt.
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7 Förslag på fortsatt forskning
I detta kapitel har författarna tagit upp förslag på hur den här studien kan
utvecklas. Det är många aspekter och perspektiv som inte tas upp i denna studie,
nedan följer några förslag på hur utvecklingen av studien kan gå till.

Inledningsvis var författarna intresserade av affärssystem och hur en
implementering påverkade ett företag. Den här studien har inriktat sig på små
och  mellanstora  företag  eftersom  stora  delar  av  det  teoretiska  materialet  som
finns handlar om stora företag. En utveckling av studien skulle vara att undersöka
ett eller flera större företags implementeringar och jämföra dem mot de
implementeringar som är representerade i den här studien för att studera
skillnader och likheter.

I studien analyseras bara hur företagen själva upplever implementeringen och
deras syn på hur detta påverkade deras omgivning. En utveckling av studien är
att intervjua kunder och leverantörer för att se hur de har påverkats av
företagets implementering.

En annan aspekt som kan utvecklas är hur implementeringen har påverkat
företagens affärsrelationer. Eftersom en implementering kan leda till nedgång i
effektivitet hos verksamheten kan det få till följd att affärsrelationer som i vissa
fall kan vara känsliga påverkas.

En utveckling av undersökningsmodellen som bygger bara på empiriska studier
skulle vara intressant alternativt att fördjupa sig i modellen och utveckla fler
aspekter som berör små och mellanstora företag vid implementering av ett
affärssystem.

Författarna tror att en liknande studie skulle vara intressant att genomföra på
mikroföretag och bidra till forskningen inom detta område eftersom den inte är
lika utvecklad som vissa andra forskningsområden. Mikroföretag har potential att
bli nästa fokusområde för affärssystemstillverkare då detta kan bli en
jättemarknad om affärssystemen kan anpassas till ännu mindre företag.

Eftersom studien endast sträcker sig över tio veckor blir både det teoretiska och
empiriska omfånget litet. Att utveckla studien och öka antalet
undersökningsobjekt samt fördjupa sig i tidigare forskning tror författarna är
något som kan vara bra för att få mer kunskap om små och mellanstora företags
implementering av affärssystem.
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Bilaga 1,

Intervjufrågor

1. Vilka anledningar fanns det till att ni ändrade affärssystem?
- Har affärssystemet uppfyllt sitt syfte

2. Hur påverkade det nya affärssystemet era affärsprocesser?
- Standardisering

3. Vilka anpassningar av affärssystemet har ni gjort?
- Exempelvis special utformade moduler

4. Har det nya affärssystemet hjälp till att korta ner och förenkla beslut i
verksamheten?

- Genom t.ex. Bättre och mer precis information
5. Har implementeringen och det nya affärssystemet påverkat era

samarbetspartners och kunder på något vis?
- Om ja, hur
- Har de anpassat sig efter er
- Har det samma system som ni, har ni tillgång till deras system
- Negativa aspekter, felaktiga fakturor, sena leveranser, felaktiga lager och

inventerings värden
6. Hur länge har ni tänkt använda er av detta affärssystem?
7. Vilket affärssystem använder ni?

- Varför inte någon av de stora ex. SAP, Oracle
8. Vilket/vilka system använde ni innan implementeringen?

- Flera olika system?
- Flera olika leverantörer?
- Var det något som gjorde att ni tvekade till att implementera ett nytt

affärssystem
9. Vilka fördelar ser ni med affärssystemet?
10. Vilka nackdelar ser ni med affärssystemet?
11. Hur gick implementeringen till?

- Vad var komplicerat/problem med implementeringen
- Hur löste ni problemen?
- Vilken metod använde ni vid implementeringen?

12. Hur påverkades verksamheten när affärssystemet aktiverades (go live)?
- Nedgång i effektivitet
- Problemfritt
- Andra problem

13. Hur påverkades användarna av implementeringen?
- Hur tog de till sig systemet
- Hur gick utbildningen till
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- Underlättade eller försvårade implementeringen det dagliga arbetet? Under
och efter

14. Hur lång tid tog implementeringen?
- Höll den sig inom tidsramen

15. Vad var kostnaden för implementeringen?
- Gick kostnaden utanför budget

16. Hur kom ni fram till det affärssystem som ni har idag?
- Kände ni att det fanns system för ert företag eller var alla system utvecklade

för stora företag
17. Var det problem med att flytta data från det gamla systemet/systemen till det nya

affärssystemet?
- Om ja, hur löste ni det
- Hur gick det till
- Förlorade ni information
- Om ni hade flera system hur fick ni enhetlighet i informationen i det nya

systemet, var det problem med detta?
18. Använde ni er någon gång av extern hjälp före, under och efter

implementeringen?
- Exempelvis affärssystemskonsulter
- Om ja, hjälpte konsulten, och hur
- Om nej, ansåg ni att ni hade all kompetens i företaget

19. Fick ni bättre kontroll över er verksamhet efter implementeringen?
- Vilka fördelar
- Konkurrensfördelar

20. Förekommer det något underhållsarbeta av affärssystemet efter
implementeringen?

- Exempelvis uppdateringar
- Budgeterad kostnad för underhålls arbete
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Bilaga 2,

Gemensamma intervjufrågor

Allmänna frågor
· Gör en allmän beskrivning av företaget
· Vad är dina arbetsuppgifter och vilken position har du i företaget?
· På vilket sätt var du delaktig vid implementeringen?
· Vad har ni för affärssystem och hur använder ni er av det?
· Hur länge har ni haft affärssystemet?
· Vad var orsaken till att ni införskaffade ett affärssystem?

Frågor om affärssystemet
· Vilka anledningar fanns det till att ni ändrade affärssystem?

- Har affärssystemet uppfyllt sitt syfte?

· Har implementeringen och det nya affärssystemet påverkat era samarbetspartners och
kunder på något vis?

- Om ja, hur?
- Har de anpassat sig efter er?
- Har det samma system som ni, har ni tillgång till deras system?
- Negativa aspekter, felaktiga fakturor, sena leveranser, felaktiga lager och

inventerings värden

· Vilket/vilka system använde ni innan implementeringen?
- Flera olika system?
- Flera olika leverantörer?
- Var det något som gjorde att ni tvekade till att implementera ett nytt

affärssystem

· Hur påverkades verksamheten när affärssystemet aktiverades (go live)?
- Nedgång i effektivitet
- Problemfritt
- Andra problem

· Hur lång tid tog implementeringen?
- Höll den sig inom tidsramen

· Hur kom ni fram till det affärssystem som ni har idag?
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- Kände ni att det fanns system för ert företag eller var alla system utvecklade
för stora företag

· Var det problem med att flytta data från det gamla systemet/systemen till det nya
affärssystemet?

- Om ja, hur löste ni det
- Hur gick det till
- Förlorade ni information
- Om ni hade flera system hur fick ni enhetlighet i informationen i det nya

systemet, var det problem med detta?

· Fick ni bättre kontroll över er verksamhet efter implementeringen?
- Vilka fördelar
- Konkurrensfördelar

· Förekommer det något underhållsarbeta av affärssystemet efter implementeringen?
- Exempelvis uppdateringar
- Budgeterad kostnad för underhålls arbete

· Vilka fördelar har nu upplevt med ert affärssystem?
- Integrera
- Optimera
- Informera

· Hur genomfördes er implementering?
- Big bang eller fasad implementering
- En databas
- Språk, kultur, politik, lagar, styrning och personalens kunskaper.
- Ekonomi, infrastruktur och tillverkning

· Vad var kostnaden för implementeringen? Hur fördelades era kostnader rent
procentuellt mellan mjukvaran, utbildning och implementeringsgrupper, konsulter och
hårdvara?

· Vilka nackdelar ser ni med ert affärssystem?
- Kostnader för nya produkter
- Kommunikationsproblem
- Problem med nya affärsprocesser
- Mindre kundanpassning
- Standardisering
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Framgångsfaktorerna vid implementeringen av ett affärssystem
Vid implementering av ett affärssystem har forskarna tagit fram en rad framgångsfaktorer för
at få en lyckad implementering av ett affärssystem. Framgångsfaktorerna är framtagna för
tillverkande företag, vi kommer att använda dem för att se hur de påverkar ett tjänsteföretag.

Involverade individer kommer behandla företagets personal och vilka faktorer som är viktiga
att tänka på vid implementeringen.

· Hur har samarbetet påverkats av att organisationen har implementerat ett
affärssystem? Samt hur har personalens arbetsuppgifter förändrats?

· Vid implementeringen har ni använt er av träning och utbildnings grupper för att
lära/utbilda personalen i affärssystemets funktioner och uppbyggnad? I så fall hur har
grupperna sett ut och hur har detta fungerat? Vilka personer har varit ansvariga/skött
utbildningen?

· Har ni använt er av en projektledare? Hur har hans uppgifter sett ut? Samt vilken
position har han/hon i företaget?

· Har ni en projektledningsgrupp? Vilka individer ingår i gruppen och från vilka
avdelningar kommer gruppmedlemmarna? Vilka uppgifter har projektledningsgruppen
haft? Har ni använt er av en konsult i gruppen? Har projektledningsgruppen varit
ansvarig för utbildningen av personalen?

Företagsledningens ansvarsområden kommer behandla ledningens ansvarsområden och vilka
strategiska beslut som tas för att få en lyckad affärssystemsimplementering

· Har beslutsfattandet förändrats i och med implementeringen av affärssystemet? I så
fall hur?

· Finns det ett klart och tydligt stöd från högsta lednigen vid implementeringen av
affärssystemet? Hur har detta stöd sett ut?

· Finns det tydligt formulerade målbeskrivningar av vad organisationen vill uppnå med
affärssystemet?

Teknisk anpassning kommer behandla de tekniska systemen och hur företaget ska förändra
och anpassa dem för att få en lyckad affärssystemsimplementering

· Har företaget anpassat affärssystemet efter sina affärsprocesser eller har
affärsprocesserna anpassats efter affärssystemet? Har modifiering gjorts på
mjukvaran?
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Sammanfattning

Titel: Faktorer som är utmärkande för små och mellanstora företag vid
implementering av ett affärssystem

Författare: Fredrik Dreimanis och Thomas Jylhä

Handledare: Peter Ekman

Nyckelord: Affärssystem, ERP, implementation, SME

Problem: Vilka faktorer påverkar små och mellanstora företag vid
implementering av ett affärssystem?

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vad som
utmärker en implementering för små och mellanstora företag.

Metod: Författarna började uppsatsarbetet med att utifrån den
information som de hade om affärssystem skapa sig en bild av vad
som var problematiskt. Utifrån det teoretiska materialet byggdes
sedan en teoretisk referensram upp. Referensramen har sedan
legat till grund för studiens empiri, analys och slutsats.

Teori: Den viktigaste och svåraste delen för små och mellanstora företag
vid införskaffandet av ett nytt affärssystem är implementeringen.
(Muscatello et al. 2003) En anledning är att implementeringen
påverkar hela företaget och verksamheten genom bland annat
standardisering och förändring av arbetsprocesser. Ett annat
problem är kostnaden och tiden som det tar att implementera ett
nytt affärssystem. (Gattiker och Goodhue. 2002)

Analys: Studien visar att det teoretiska materialet som studerats till stor
del stämmer överens med det empiriska material som
presenterats. Många faktorer som tas upp i teorin existerar även i
verkligheten.

Slutsatser: Enligt den studie som författarna genomfört är anledningen till att
små och mellanstora företag implementerar ett affärssystem att
de vill få bättre kontroll över verksamheten och på så vis få bättre
kontroll över sin ekonomi och genom detta generera mer
inkomster.
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Abstract

Title: Relevant factors that affect three small and midsize enterprises
during an ERP-system implementation

Authors: Fredrik Dreimanis and Thomas Jylhä

Tutor: Peter Ekman

Keywords: ERP, implementation, SME

Problem: Which factors has relevance for small and midsize enterprises
during an ERP-system implementation?

Purpose: The  purpose  with  this  essay  is  to  describe  and  analyze  what
distinguishes an implementation for small and midsize
enterprises.

Methodology: The authors have answered the problem with help of theories
and articles within the subject of IT and economics and five
interviews with companies in different areas of business.

Theoretical framework: The most difficult part with adapting a new ERP- system is the
implementation phase. (Muscatello et al. 2003) The reason is that
the standardization and changing of business processes is a
common occurrence during an implementation. (Gattiker and
Goodhue. 2002)

Analyze: The study shows that there are a lot of equal factors between the
theoretical framework and the empirical study.

Conclusion: According to this study the reason for a small or midsize
enterprise to adopt a new ERP-system is to get better control
over their business. Improved control leads to increased
revenues.
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