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kan nu SME: s dra nytta av samma fördelar större företag haft i åratal.  Författarna har 

undersökt fem stycken SME:s, majoriteten tillverkande företag, men även 

tjänsteföretag och har kommit fram till att en ERP-lösning skulle förbättra dessa 

företag, men även ge upphov till både finansiella samt organisatoriska hinder. 

Syfte Syftet är att undersöka om och hur SME kan effektiviseras och utvecklas med hjälp av 

ERP-system för att nå en bättre lönsamhet. Vidare är syftet att diskutera vilka 

förutsättningar som finns för dessa företag att införa ett ERP-system. 

Metod Uppsatsen är en kvalitativ studie där författarna har intervjuat antingen VD eller 
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från intervjuerna har sedan analyserats utifrån det teoretiska ramverket. 

Resultat Flertalet förbättringsområden har hittats, oftast handlar det om olika processer som 
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(eller liknande) samt de som inte hade någon alls. De flesta SME:s hade inte heller de 

nödvändiga finansiella resurserna som krävs för en ERP-lösning. 

Slutsats Uppsatsen visar att det finns utvecklingsmöjligheter hos de undersökta företagen. Den 

största lönsamhetsförbättringen skulle innebära mindre manuellt arbete och 

förbättrade processer. En ERP-lösning skulle vara till en fördel då många rutiner 

automatiseras samtidigt som ERP-lösningen är designad efter ”best practices”. Trots 

att de flesta SME:s saknade de finansiella resurserna för en ERP-lösning fanns det 

några fall som inte stämde överens med det teoretiska ramverket. Det här förklaras 

bäst genom att dessa företag förvisso är SME:s, men har uppbackning av en större 

kedja. 
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Tutor  Marie Mörndal 
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Title   ERP-solutions in small to medium sized enterprises – possibilities and problems 

Summary ERP-solutions have penetrated the market for SME: s, offering the same advantages 

larger enterprises have enjoyed for years. For a significantly cheaper price, SME: s can 

nowadays acquire ERP-solutions and become more effective and increase their profit.  

The authors have examined five SME: s in both the production and service company 

segment and have come to the conclusion that an ERP-solution would indeed benefit 

these companies in many levels but also induce certain obstacles the examined com-

panies must overcome, both financial and organizational. 

Purpose The purpose of this thesis is to examine if and how SME: s can become more efficient 

and developed and increase their profit by implementing an ERP-solution. Further, the 

purpose is to discuss which conditions that exists for the examined SME: s in order to 

implement an ERP-solution. 

Method The thesis consists of a qualitative research where the authors have interviewed either 

the owner or employees at management level by using semi-structured interviews. 

The results from the interviews have been analyzed based on the theoretical frame-

work. 

Result Several improvement areas have been identified, most typically the processes are 

lacking efficiency in some areas even if the SME already had an ERP-solution (or simi-

lar) or did not have one at all. Most SME: s did lack the financial resources required for 

an ERP-solution deployment.  

Conclusion The findings show that there are development possibilities within the examined 

SME:s. The biggest revenue improvement would be decreased manual labor and im-

proved processes. An ERP-solution would help the SME: s achieve that since it auto-

mates many tasks and are designed with “best practices” in mind. Despite most of the 

SME:s lacking financial resources for an ERP-solution, there were some exceptions 

which contradicted the theoretical framework, mainly because they were SME: s but 

acted under a larger owner/franchise chain.  
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Begreppsdefinition 
SME (Small and medium sized enterprises) = små och medelstora företag. Ett litet företag definieras 

som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning 

inte överstiger 10 miljoner euro per år. Ett medelstort företag definieras som ett företag som 

sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars 

balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år (EU, 2003) 

ERP (Enterprise resourse planning) = Består av ett antal sammankopplade komponenter som 

tillsammans hjälper till att omvandla data till informationsprodukter (Bocij, 2006) 

Optimal/optimering = bästa tänkbara 

SCM (Supply Chain Management) = Hantering av leverantörskedjan  

CRM ( Custom Relationship Management) = Hantering av kundrelationer 
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1.0 Inledning 
I det här kapitlet försöker vi ge en grundlig förklaring av problemområdet företagsekonomi och 

informatik som tas upp i uppsatsen. Detta mynnar sedan ut till vår problemformulering, som följs 

av uppsatsens frågeställning och syfte. 

1.1 Bakgrund 
En kraftigt ökad globalisering och en värld som har en hög förändringshastighet leder till att det 

sammanhang företag verkar i är mer komplex, mer föränderlig och mer konkurrensutsatt än 

någonsin tidigare. Detta ställer högre krav på företag att vara kundfokuserade, effektiva och 

flexibla.  Nästan alla företag har idag är någon form av IT-stöd i sin verksamhet (Applegate, Austin 

& Soule, 2009). Som IT-stöd är det vanligt bland företag idag att använda ERP-system (Sumner, 

2004). De flesta världsledande företagen har redan skaffat ERP (Enterprise resource planning)-

lösningar och mindre företag har så smått börjat ta efter (Laukkanen Laukkanen, Sarpola & 

Hallikainen, 2007). En integrerad IT-lösning som täcker företagets totala behov resulterar gärna i 

ett ERP-system då dessa system består av olika moduler för olika processer som lätt integreras 

med varandra (Davenport, 2000). ERP-system bygger på ”best-practice” inom olika branscher och 

ger på så sätt företag möjligheter att via sitt systemstöd arbeta fram effektiva processer. När 

många företag implementerar samma system uppstår också möjligheter till kostnadsbesparingar 

vad gäller utveckling av systemet då alla i praktiken är med och delar på denna kostnad istället för 

att bära den själv.(Kumar & van Hillergersberg, 2000) Den ökade användningen av ERP-system har 

också lett till goda kunskaper i effektiva implementeringsmetoder och stor medvetenhet om 

risker i samband med implementeringen (O´Leary,2000). Av Sveriges totala antal företag är drygt 

99 % i storlekskategorin små företag(max 49 anställda och 100 miljoner i omsättning) (SCB, 2009). 

År 2003 sysselsattes 54,4 procent av arbetskraften i företag med max 49 anställda (Lithander, 

2005). Att regeringen vill göra Sverige till världens mest företagsvänliga land och att Sverige sedan 

den 1 april 2009 har fått två nya statliga myndigheter, Tillväxtverket och 

Tillväxtanalysmyndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar, (www.regeringen.se) 

får ses som ett tydligt bevis på att det råder stor enighet om att företagandet är en drivande kraft 

för tillväxt, ekonomisk utveckling och välfärd (Ekonomifakta, 2009). 

1.2 Problemformulering 
Det senaste decenniet har antalet företag i EU ökat vilket är helt motsatt i förhållande till Sverige 

där antalet företag istället minskat,  vilket måste ses som oroande.(Ekonomifakta, 2009) Att 

studera små företags möjligheter till en god ekonomisk tillväxt och utveckling måste anses som 

mycket intressant, om inte annat ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vilka möjligheter har små 
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företag att utvecklas, växa och förhoppningsvis anställa fler personer i sin verksamhet? Den stora 

spridningen av ERP-system bland stora företag visar att ett väl anpassat IT-stöd ger stora 

möjligheter till effektiviseringar. Effektiviseringar innebär många gånger kostnadsbesparingar och 

kostnadsbesparingar är ett sätt att nå högre lönsamhet. Är då just ERP-system en tänkbar väg att 

gå även för små- och medelstora företag i deras behov av att effektivisera sin verksamhet och 

skapa en ökad lönsamhet? De många implementeringsarbeten av ERP-system som skett i stora 

företag har också lett till vetskapen om att det finns många tämligen omfattande risker med ERP-

systemsimplementeringar. Blir dessa risker mer eller mindre betydande för små- och medelstora 

företag (hädanefter i uppsatsen benämnda SME)? I detta perspektiv är det intressant att 

undersöka om och vilka möjligheter ERP-system ger små- och medelstora företag för 

effektivisering och utveckling eller om ERP-system helt enkelt är ett IT-stöd som hör hemma bland 

stora företag. 

1.3 Frågeställningar 
1. Hur kan ERP-system öka möjligheterna för SME att utveckla sin verksamhet för att ge en bättre 

lönsamhet?   

2. Vilka finansiella och organisatoriska förutsättningar finns för SME vid val av att införa ERP-

system eller inte? 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka om och hur SME kan effektiviseras och utvecklas med hjälp av ERP-system 

för att nå en bättre lönsamhet. Vidare är syftet att diskutera vilka finansiella och organisatoriska 

förutsättningar som finns för dessa företag att införa ett ERP-system. 
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2.0 Metod 
I metodkapitlet förklaras författarnas ämnesval mer ingående, hur teorimaterialet samlats in och 

vilka sökbegrepp som använts. Vidare beskrivs uppsatsens teoriram och dess uppbyggnad och hur 

den empiriska undersökningen gått till väga. 

2.1 Genomförande 
Ämnet har valts utifrån att författarna tidigare gjort mindre PM-studier av ERP-system samt har 

ett stort eget intresse av småföretagares förutsättningar att skapa lönsamma bestående 

verksamheter. De tidigare studierna om ERP-system har främst varit inriktade på användbarhet 

och funktionalitet för stora företag och pekar på att implementeringen av ERP-system inom stora 

företag har bra möjligheter att vara framgångsrika och tillföra företag ett högt värde och det har 

skapat god insikt i de stora risker som är förknippande med ERP-systemsimplementering. 

Författarna anser att det är intressant att utveckla studierna av ERP-system mot ett fokus på 

mindre företag för att bredda kunskaperna om ERP-system och samtidigt få studera småföretag 

och deras förutsättningar för att driva verksamhet med lönsamhet. Arbetet fortsatte med studier 

av tidigare forskning inom ämnesområdet för att fastslå vilken tidigare forskning som finns och 

vad den säger. Utifrån studier av tidigare forskning inom ämnet har en relevant frågeställning 

samt det teoretiska ramverket byggts upp med teorier som överensstämmer med området som 

författarna avsåg att undersöka.  Tre av de företag som undersöks är tillverkande företag och har 

valts utifrån att deras verksamhet har ett flertal processer som kan ses som motsvarande till ERP:s 

olika moduler t.ex. inköp, lagerhantering, produktionsplanering, försäljning och bokföring. Vidare 

undersöks ett renodlat tjänsteföretag samt ett företag som placerar sig mitt i mellan de olika 

segmenten. Företagen har valts för att få en spridning bland de olika verksamhetstyperna. Studien 

har genomförts genom besöksintervjuer på de valda företagen. Alla intervjuer genomfördes inom 

loppet av två veckor. När alla intervjuer var avklarade och nedskrivna sattes det empiriska resultat 

ihop och författarna påbörjade analysen med detsamma. Uppsatsen har varit en iterativ process 

där författarna  gått tillbaka och gjort ändringar samt ifrågasatt vad som gjorts och vilka 

ställningstaganden gjorts. 

2.2 Metodval 

2.2.1 Forskningssynsätt 

Författarna har valt att skriva uppsatsen efter det social-konstruktionistiska synsättet därför att 

författarna anser att det som undersöks är subjektivt  och svårt att mäta. Givetvis existerar delar i 

undersökningen som är mätbara så som intäkter, kostnader och resultat men författarnas 

bedömning är att stora delar av det undersökta området är icke-mätbart utan endast är 

subjektiva bedömningar.  Vidare har författarna gjort den bedömningen att det social-
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konstruktionistiska synsättet stämmer överens med uppsatsens förhållningssätt bland annat 

genom att:  I rollen som intervjuare anser författarna att valet av semi-strukturerade intervjuer 

kan skapa en situation där respondenten kan påverkas av intervjuaren. Författarna har aktivt valt 

både ämnesområde och de undersökta företagen utifrån ett personligt intresse. Det social-

konstruktionistiska synsättet handlar om att samla information för att dra egna slutsatser, vilket 

författarna har gjort i denna uppsats. Det empiriska underlaget är insamlat genom studier av ett 

fåtal objekt som är medvetet valda vilket gör att resultatet inte kan anses som en generalisering 

då det krävs ett mycket större undersökningsunderlag. Få företag som undersöks och 

informationen som ges är subjektiv. På grund av att så få företag figurerar i uppsatsen är 

resultatet ej statistiskt försvarsbart. I uppsatsen har författarna studerat helhetsbilden av 

företagen, vilket syftar till att ge en övergripande förståelse för företagens situation och inte 

enskilda sakfrågor. (Easterby-Smith, Lowe & Thorpe., 2006) 

2.2.2 Validitet och reliabilitet 

 Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) definieras reliabilitet som ett objektivt mätinstrument 

som skulle givit samma resultat om undersökningen skulle ägt rum av andra undersökare vid 

annan tidpunkt. De genomförda  intervjuerna i den här uppsatsen har skett med personer som 

har stor kännedom om den undersökta verksamheten. Därför anser vi att andra undersökare 

skulle kommit fram till samma resultat. Men i och med att semi-strukturerade intervjuer 

genomförts finns en viss risk att författarna har påverkat respondenterna. 

Validitet innebär enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) att undersökningen mäter det som är 

avsett att undersökas. Uppsatsens intervjufrågor är utformade efter det valda teoretiska 

ramverket vilket innebär att frågorna är begränsade att röra det aktuella ämnesområdet och 

endast ge svar som inte rör andra delar än det aktuella ämnesområdet. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är material som är insamlat av andra än författarna själva (Lundahl & Skärvad, 

1999). I denna uppsats utgörs sekundärdata av litteraturstudier. 

2.3.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är grunden till det teoretiska ramverk som finns i uppsatsen. Denna 

sekundärdata har författarna hämtat via studier av böcker, tidsskrifter och artiklar som 

huvudsakligen hämtats från Mälardalens högskolebibliotek samt bilbiotekets databaser. 
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Huvudsakliga sökbegrepp har varit ”lönsamhet”, ”processutveckling”, ”ERP in SME’s”. Det är 

dessa sekundärdata författarna byggt det teoretiska ramverket på. 

Författarna i har i så stor utsträckning som möjligt använt teorin som underlag för utformningen 

av frågorna som författarna använt under intervjuerna. Andra sekundärdata som använts är 

diverse metodböcker, för att ge oss en bra förståelse för vetenskaplig metod och för att kunna 

göra en bra undersökning. 

2.3.3 Primärdata 

Primärdata klassas det material som författarna sjäva samlat in (Lundahl & Skärvad, 1999). I 

denna uppsats utgörs primärdatan av intervjuerna. 

2.3.4 Intervju 

Data från primärkällor har samlats in via intervjuer med företagsledare. Intervjuerna har haft en  

semistrukturerad form. Vid semistrukturerade intervjuer utgår man från ett fast frågeformulär 

men tillåter även till viss del utsvävningar och följdfrågor (Björklund & Paulsson, 2003). 

Enligt Easterby-Smith et al., (2002)  kan intervjun oftast sägas vara det bästa sättet för (kvalitativ) 

datainsamling, dock är det lätt att underskatta komplexiteten av intervjun. Det kan till exempel 

vara mycket tidskrävande att utföra och sammanställa intervjuer och intervjumaterial. 

Uppsatsens utförda intervjuer har spelats in och sedan sammanställts på papper, vilket har 

ansetts hanterbart då uppsatsen enbart behandlar fem olika företag. För uppnå så hög kvalitet 

som möjligt har vi vidtagit följande åtgärder;  Använt pålitlig teknisk utrustning för inspelning, givit 

intervjuobjekten möjlighet att förbereda sig på frågorna och försökt vara så bra pålästa som 

möjligt för att kunna skapa relevanta frågor samt kunna dra relevanta och rimliga slutsatser av 

informationen. 

2.4 Källkritik 
Som Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) skriver är de viktigaste källkritiska kriterierna 

samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik samt äkthet. Då uppsatsens litteraturstudie 

genomfördes lades stor vikt på att söka efter litteratur som inte var äldre än tio år, i de fall som 

äldre material använts har en noggrann övervägning gjorts om informationen stämmer överens 

med samtida forskning. Ekonomiområdet är ett exempel där synen på  intäkter, kostnader och 

resultat är den samma. 

Författarna har hanterat tendenskritiken  genom att studera ett brett spektrum av sekundärkällor 

för att utesluta att uppsatsens valda litteratur har egna intressen som påverkat deras teorier och 

utsagor. 
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Beroendekritik som innebär kontrollering av att de källorna författarna använder sig av är 

oberoende av varandra är inte aktuell i detta fall då de intervjuade personernas svar inte är 

beroende av varandra. 

Källornas äkthet kan vara ett problem vid exempelvis informationssökning via internet. Genom att 

välja litteratur som är vetenskapligt granskad har författarna säkerställt det teoretiska ramverkets 

äkthet. 
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3.0 Teoretisk referensram 
Kapitlet syftar till att ge en fullständig presentation av uppsatsens teoretiska referensram och dess 

tre huvudområden; grundläggande företagsekonomi, ERP-system i allmänhet samt ERP-system i 

små till medelstora företag. 

3.1 Företagande, strategi och ekonomi 

Företagande kan definieras på många olika sätt, ett sätt är Skatteverkets definition som ligger till 

grund för rätten att bedriva företag i Sverige. Enlig Skatteverket (2009) ställs följande krav på en 

verksamhet för att den ska räknas som näringsverksamhet:  

• Självständighet - Verksamheten ska bedrivas självständigt från uppdragsgivare. 

Verksamheten ska vara oberoende av en specifik uppdragsgivare och verksamheten ska ej 

vara inordnad i uppdragsgivares verksamhet. 

• Varaktighet – Verksamheten ska yrkesmässigt bedrivas regelbundet och varaktigt. 

• Vinstsyfte – Verksamheten ska bedrivas med syftet att gå med vinst. 

Dessa tre grundkriterier som utreds av Skatteverket för kontroll av rätten att driva företag i 

Sverige beskriver några av de kriterier som definierar vad ett företag är. Framträdande i detta är 

benämningarna varaktighet och vinstsyfte. Varaktighet innebär rent naturligt att något är 

långsiktigt, och vinstsyfte, huvudmålet med företagande är att skapa ett finansiellt överskott 

(Björksten, 1993; Roos.G, Roos.J & von Krogh, 2004). Strategi definieras t.ex. av Chandler (1962, i 

Hedman & Kalling, 2008) som ”fastställande av grundläggande långsiktiga mål samt planering av 

aktiviteter och allokering av resurser för att uppnå dessa mål”.  För att ta beslut om ett företags 

affärsstrategi krävs korrekta och relevanta beslutsunderlag gällande faktorer som påverkar 

företaget (Roos et al., 2004). Dessa faktorer som analyseras innefattar internanalys; resurser, 

aktiviteter, erbjudande och externanalys; leverantörer, kunder, konkurrenter, ekonomisk- och 

politisk omvärld (Roos et al., 2004). Faktoranalyser ligger sedan till grund för utformningen av en 

strategi (Roos et al., 2004). I alla verksamheter ställs många frågor av ekonomisk karaktär som rör 

t.ex. redovisning, finansiering, kostnads- och intäktsanalys, ekonomistyrning och organisation. 

Dessa frågor behandlas inom företagets redovisningsfunktion som förutom att uppfylla lagliga 

krav som ställs på ett företags redovisning, har som främsta uppgift att tillhandahålla underlag för 

beslutsfattande, beslut som ligger till grund för att planera, driva och kontrollera sin verksamhet. 

(Thomasson , 2007)  Angell & Mautz (2007) menar att i stort sett alla företag har tillväxt och 

lönsamhet med som ett av sina viktigaste mål och konstaterar enkelt att lönsamhet uppstår när 

intäkterna är större än kostnaderna och en ökad lönsamhet kommer genom ökade intäkter 

och/eller minskade kostnader. Davidsson, Delmar & Wiklund (2000)  menar att tillväxt kan 



15 
 

definieras och mätas i procentuella eller absoluta termer och det som mäts är t.ex.  omsättning, 

antal anställda, tillgångar, marknadsandelar. De menar också, precis som Angell & Mautz (2007) 

att internt skapat kapital (finansiellt överskott) är den viktigaste kapitalkällan för att finansiera 

tillväxt och att låga vinster är det främsta finansiella hindret mot tillväxt. Vidare pekar Davidsson 

et al. (2000) på att expansion i tillväxtföretag till betydande del är självfinansierad.  

För att skapa ökad lönsamhet krävs att man ökar avkastningen, resultatet, mer än vad det totala 

kapitalet ökar. Intäkter genereras genom försäljning av varor och/eller tjänster och kan ökas 

genom större försäljningsvolym(ökade marknadsandelar), bättre vinst(marginal) på såld 

volym(högre pris/lägre kostnad per enhet) eller nya lönsamma produkter. Totala kostnader delas 

upp i fasta och rörliga, vanliga fasta kostnaderna är lokalhyra, löner, försäkringar, belysning, 

städning, bevakning etc. Rörliga kostnader varierar med försäljnings/tillverkningsvolym och består 

bl.a. av material-/varuinköpskostnad, transport-, lagerhållningskostnader. (Björksten, 1997)  Fasta 

kostnader kan vara svåra att påverka eftersom de är oberoende av volymer. Genom bra kontroll 

av rörliga kostnader finns det möjligheter att även påverka de fasta kostnader genom att lokaler, 

personal osv. är korrekt anpassade till verksamheten. Rörliga kostnader kan minskas genom 

optimering av inköp, transporter samt lager (ex. beställningspunkter, ledtid, buffertlager, 

genomsnittslager och inköpskvantitet per gång). Resultatet påverkas av ett effektivare 

utnyttjande av resurser. Den främsta resursen är många gånger kapital och genom ett bättre 

kapitalutnyttjande kan resultatet förbättras. Kapital binds i varulager, tillverkningsflöden osv. och 

påverkas naturligtvis av effektiviserande åtgärder på kostnadssidan. Kapital binds även i kund- och 

leverantörskrediter, mervärdesskatt, skatter och arbetsgivaravgifter. Genom att korta ner tiden 

för kundinbetalningar, förlänga tiden för leverantörsbetalningar och effektivt utnyttja möjligheter 

till kostnadsfria krediter och fördelaktigare betalningar av skatter, avgifter, tull kan företagets 

kapital utnyttjas optimalt och på så sätt påverka resultatet i positiv bemärkelse. (Björksten, 1997) 

3.2 Resultatorienterat förbättringsarbete 

Den snabba förändringstakt som råder i samhället med ständigt ny teknik, nya produkter, nya 

konkurrenter, kunders allt hårdare krav och en allt mer global marknad är några av skälen till att 

företag ständigt utmanas att förändra och effektivisera sin verksamhet.(Ljungberg & Larsson, 

2001) Ett bättre resultat, högre lönsamhet, ska skapas med allt mindre resurser och detta 

åstadkoms enligt Ljungberg & Larsson (2001) genom att jobba smartare. Att förändra sin 

verksamhet för att påverka kostnader, intäkter, kapitalbindning, humankapitalet och tiden är det 

som Ljungberg & Larsson (2001) anser är viktigt för att uppnå ett effektivare arbetssätt och 

därigenom ökad lönsamhet. Tidigare benämningar som att arbeta med totalkvalitet har ersatts 
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med begreppet verksamhetsutveckling som liksom totalkvalitetsbegreppet innebär ett kvalitets- 

och förbättringsarbete som omfattar allt och alla i verksamheten (Sörqvist, 2004). Sörqvist (2004) 

påpekar att erfarenhet och forskning visar att kvaliteten har en mycket stor ekonomisk betydelse 

och menar vidare att det finns ett klart samband mellan lönsamhet och uppnådd kvalitetsnivå 

inom ett företag. Precis som Ljungberg & Larsson (2001) menar Sörqvist (2004) att  kvaliteten  

påverkar kostnader, intäkter och kapitalbindning, bra kvalitet positivt och dålig kvalitet negativt.  

3.2.1 Processer och processutveckling 

Ljungberg & Larsson (2001, sid 44) definierar en process som ”en kedja av aktiviteter som i ett 

återkommande flöde skapar värde för en kund”. Rentzhog (1998) menar att alla företags 

huvudsyfte inte är att tillverka eller marknadsföra produkter, göra inköp, personalutveckla osv. 

utan huvudsyftet är att tillfredsställa kundernas behov. Processorientering berör frågan om hur 

det önskade resultatet produceras snarare än vem som gör vad. Att fokusera på processer 

betyder att inte uppmärksamma det färdiga resultatet (produkter och tjänster) lika mycket som 

vilka olika aktiviteter som skapar produkterna och tjänsterna.(Rentzhog, 1998)  Skälen till att 

arbeta med processer och processutveckling är många men det främsta skälet är att företag idag 

har en stor del av sina effektiviseringsmöjligheter i gränssnitten mellan olika enheter och 

funktioner. Det kan vara brister i samordningar och förståelse samt olika typer av 

suboptimeringar. I processarbetet kan kvalitetsbristkostnader identifieras, dessa kan delas upp i 

tre olika kostnadstyper: 

• Kontrollkostnader, kostnader för att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla led t.ex. 

inspektioner, övervakning och revision. 

• Interna felkostnader, kostnader orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå före 

leverans till kund t.ex. omarbetning, förseningar, kassationer, onödigt arbete. 

• Externa felkostnader, kostnader orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå efter 

leverans till kund t.ex. reklamationer, garantier, rabatter, badwill och förlorade intäkter. 

Identifiering av kvalitetsbristkostnader kan vara bra som underlag för att prioritera vilka problem 

och brister man bör arbeta med.(Sörqvist, 2004)  

Ljungberg & Larsson (2001) menar att processutveckling är krävande för verksamheten och den 

insats som krävs är omfattande, tidsmässigt och därigenom även ekonomiskt.  

3.3 ERP – Enterprise Resource Planning 
ERP-system är ett system som består av olika moduler som kan kopplas samman för att hantera 

information och ta över de traditionellt manuella uppgifterna såsom hantering av lagersaldo, 
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orderblock och kundregister. Allt detta lagras sedan i en gemensam databas (se figur 1) som alla 

moduler har åtkomst till (Sumner, 2004). Den gula pilen symboliserar ett processflöde genom 

olika moduler där informationen återanvänds. Hedman & Kalling (2004) beskriver ERP-system 

som den mest komplexa och övergripande IT:n som finns i en organisation samtidigt som det 

kommer vara en del av företaget under en lång tid och beröra de flesta delar av organisationen 

.  

Figur 1. Intergration i ERP-systemet samt processflödet i ERP-systemet. Egen Illustration. 

Ett företag behöver inte köpa alla moduler, utan de kan köpa endast de delar som passar deras 

målsättningar bäst. ERP-system är ett standardsystem som har en viss flexibilitet, men 

grundstommen är samma för alla företag som väljer ett ERP-system från samma tillverkare. 

Grunden till dessa system lades redan på 1960-talet då beställningsystemen lanserades. På 70-

talet utvecklades MRP-system (Material Requirements Planning) med syfte att förbättra 

produktionshastigheten. Denna funktion är fortfarande en central funktion i dagens ERP. Under 

80-talet utvecklades MRP ytterligare till att även omfatta produktionsplanering. Fokus sattes på 

kvalitet och detaljerade kostnadsrapporter. På 90-talet lanserades de system som fortfarande 

används och går under namnet Enterprise Resource Planning-system (ERP-system). Systemet 

handlar alltså inte längre bara om produktion och materialstyrning utan omfattar hela 

affärsverksamheten. (Sumner, 2004; Davenport, 2000)  
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Varför är det viktigt med ERP-system och under vilka omständigheter väljer företag att skaffa 

sådana system? För att förstå frågan, är det bra att känna till att företag väljer att skaffa ERP-

system av olika skäl. Ett av skälen är tekniskt. Med det menas att hela företaget från varulager till 

administrationsavdelningen får en gemensam teknisk plattform, ett integrerat system som länkar 

ihop alla avdelningar där information endast behöver lagras en gång på en plats (samma databas 

som uppdateras i realtid). Det andra skälet är ett operativt skäl. Ett ERP-system möjliggör en 

omarbetning och optimering av företagets processer, vilket i sin tur kan resultera i ett effektivare 

arbetssätt. Det slutliga skälet är av strategisk karaktär. Eftersom ERP-systemet är kapabelt att 

generera korrekta och aktuella rapporter från alla delar av företaget, får chefer på alla nivåer ett 

mycket säkert beslutsunderlag. (Sumner, 2004; Bocij, Chaffey, Greasley & Hickie, 2006) Att 

implementera ett ERP-system medför dock stora risker. Riskerna delas ofta in i tre kategorier; 

tekniska, organisatoriska samt mänskliga. Att börja jobba med ny teknik medför alltid en viss risk. 

När processer görs om för att passa det nya systemet ökar riskerna för en både långsam och 

kostsam implementering, vilket är en typisk organisatorisk risk (O’Leary, 2000). Mänskliga riskerna 

handlar om att ge rätt utbildning till de som skall använda systemet. Ett dyrt ERP-system blir 

nästintill värdelöst om användarna bara tycker det är krångligt och tidskrävande att arbeta med 

det. Därför är det oerhört viktigt att våga satsa pengar på en gedigen utbildningsstrategi. (O’Leary, 

2000) 

3.3.1 ERP- Moduler  

Här beskrivs några moduler i ett ERP-system. Benämningarna av modulerna är hämtade från 

SAP:s ERP-system R3 som används av Sumner (2004). Modulerna återfinns i andra ERP-system i 

snarlika utformning men med andra benämningar, funktionen är dock densamma. 

Sales and Distribution + CRM (Customer Relationship Management/SCM (Supply Chain Man-

agement) 

Systemet tillhandahåller integrerade stödfunktioner för marknadsbearbetning, d.v.s kund- och 

leverantörsinformation, orderinformation och försäljningshistorik. Vidare erbjuder systemet 

funktioner för hantering av kundrelationer, som ger viktig kundinformation till försäljare. Denna 

information kan bland annat utgöras av tidigare affärsutbyten med kund, order- och 

betalningshistorik. Företagen satsar mycket på Customer Relationship Management (CRM) 

eftersom det kan hjälpa företagen med att rikta marknadsföringen mot individuella kunder och 

därmed kunna ge bättre service. (O’Leary, 2000) 

Supply Chain Management (SCM) handlar om att optimera alla processer och all 

informationshantering som rör varor, orderhantering, tillverkning och leverans. SCM handlar lika 
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mycket om att integrera olika delar internt inom företaget, som att länka företaget till ett nätverk 

bestående av de externa enheterna i leveranskedjan. Här ingår leverantörer, transportföretag, 

serviceföretag och kunder.  Ett av de viktigaste resultaten av ett väl genomfört SCM-projekt är 

förkortad tid mellan order och leverans. (Sumner, 2004) 

 Med den här modulen som grund ökar möjligheterna att justera produktionen för att möta 

förändringar i efterfrågan. Modulen är så kraftfull att den klarar att göra uppföljningar och 

framtida prognoser för att stödja företagets utveckling för en lång tid framöver. Sales and 

Distribution ger förutsättningar till att möta kundernas efterfrågan och servicebehov samtidigt 

som de får en optimal ekonomi på sin produktionscykel från inköp av råmaterial till försäljning av 

den förädlade produkten. (Sumner, 2004)  

Materials Management Module  

Denna modul är viktig i ett ERP-system eftersom det hjälper företag att effektivt hantera de 

materiella resurserna. Denna modul i ett ERP system hjälper företag att i realtid ha tillgång till 

inventeringsinformation och den automatiserar transaktionerna. Materialplaneringen tas till en 

helt annan nivå med hjälp av orderhantering, lagring, logistik och faktureringsprocess. Modulen är 

en komplett materialplanerare som stöder produktionsplanering, materialplaneringen och 

inköpen. Modulen minskar arbetsbelastningen för planerare och ökar snabbheten, effektiviteten 

av materialplanering genom en kombination av olika funktioner. Leverantörer och säljarna kan se 

effekten av bekräftade efterfrågan dag för dag, timme för timme eller till och med minut för 

minut. Genom flexibla, inbyggda arbetsflöden och tät integration med andra modulerna, 

inköpsordern i material hanteringen säkerställer snabbt tillgång till materialbrist och minskar 

materialförvärv och därmed minskas även finansieringskostnaderna. (Sumner, 2004) 

Här är några exempel på submoduler till Material Management Modulen: 

Inventory Control- Spårar och identifierar information för varje standarddel av lagret så att 

planerare kan ta det bästa möjliga inventerings besluten. 

Tracking Material Lots- automatiskt spåra råvarumaterialet  

Multidimensional Inventory- att mäta inventeringen i flera dimensioner och fånga inventeringens 

transaktioner i alternativa måttenheter. (Sumner, 2004) 

Human Resources 
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Human Resources är en annan viktig modul som hjälper till att effektivisera hanteringen av 

mänskliga resurser. Modulen sparar automatiskt de anställdas kontaktinformation i en databas, 

information såsom löner, tillsyn, utvärdering etc. Personalmodulen är även integrerad med 

kunskapshantering för att optimalt utnyttja den expertis som finns inom företagets anställda. 

(O’Leary, 2000) 

Financial Accounting 

Funktionen för ekonomistyrning innehåller information för att hantera kund och 

leverantörsreskontra, redovisning på både intern och extern nivå, budgetering, planering samt 

uppföljning. Skillnaden mellan traditionella ekonomistyrningssystem och funktionen för detta 

iERP-systemet är att den finansiella informationen finns tillgängligt för alla via en gemensam 

databas. Det innebär att förutom en hög tillgänglighet att finansiella data uppdateras i realtid 

vilket i sin tur leder till säkrare och snabbare rapportering och uppföljning. Denna funktion är 

viktig men prioriteras lägre än material- och produktionsplaneringen samt försäljning och 

marknadsbearbetning då ekonomistyrningsfunktionen får ses som en stödprocess till de tidigare 

nämnda (se figur 2).(Sumner, 2004, Bocij et al., 2006) 

 

Figur 2. Ekonomistyrningsfunktionen som en stödprocess (Källa: Juell-Skielse, föreläsning 2007) 

 

Production Planning 

Hjälper företaget att planera produktionen med maximalt utnyttjande av alla tillgängliga resurser. 

Planeringen av materialbehovet baseras på informationen man får från produktionen och 

säljavdelningen. Utförandet av produktionen utvärderas med hjälp av detaljer så som råvara 

tillgänglighet, maskin tillgänglighet och kapacitet. Vidare genereras ett produktionsschema för alla 

maskiner där planering sker på ett optimerat sätt så att företaget ska kunna bygga på 
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prioriteringarna i produktionen. Denna modul inkluderar försäljnings och procedurs planering, 

planering av materialbehovet och planering av kvantitetsbehovet. Produktionsplaneringen ser till 

att öka organisationens effektivitet som leder till minskade kostnader och driftstopp. Vidare 

optimeras och utnyttjas resurserna mycket effektivt. (Sumner 2004) 

Controlling (Beslutsstödsystem)  

Beslutsstödsystem är datorbaserade informationssystem som presenterar aktuell information för 

att stödja beslutsfattarna i beslutsprocessen. Beslutsstödsystem använder sig av analyserade 

modeller, information från rådata, dokument, specialiserade databaser samt användarens egna 

kunskaper och bedömningar. Beslutsstödssystem är en interaktiv datorbaserad 

modelleringsprocess för att stödja genomförandet av ostrukturerade affärsbeslut. Ett exempel på 

ett beslutsstödsystem i ett företag kan vara ett datoriserat system som samlar in data om 

försäljning per produkt och försäljare. Systemet sedan kan bygga upp och presentera rapporter till 

beslutsfattarna. Typiska uppgifter som ett beslutsstödssystem kan samla och presentera skulle 

vara: Inventering av all aktuell information, jämförelse av försäljningssiffror under olika 

tidsperioder, beräkna inkomster baserade på ny produktförsäljning etc. (Sumner, 2004; 

Davenport, 2000) 

3.4 ERP-lösningar i små/medelstora företag (SME) 
Företag implementerar ERP-lösningar för att öka sin konkurrensnivå, och utmaningen ligger  i att 

finna den bästa balansen mellan nuvarande processer och ERP-lösningarnas programmerade 

processer (Vilpola, Kouri & Väänänen-Vainio-Mattila,  2007). Buonanno, Faverio, Pigni & Ravarini 

(2005) konstaterar att anledning till att företag införskaffar en ERP-lösning faktiskt skiljer sig åt 

beroende på hur stort företaget är.  Bland större företag var den främsta orsaken ofullständig 

integration av processer. De mindre företagen valde dock att köpa in en ERP-lösning p.g.a deras 

nuvarande hårdvara och mjukvara hade blivit alltför åldersstigen och ineffektiv. (Buonanno et al, 

2005) 

Att införa en ERP-lösning är ett beslut som innebär ett åtagande under en lång tid framöver. Det 

innebär även en mycket stor investering och förändringar inom organisationen, vilket gäller både 

stora och små företag (Laukkanen, Sarpola & Hallikainen, 2007). ERP-marknaden har förändrats 

och  har under den senaste tiden expanderat mot små och mellanstora företag (Small and 

medium sized companies, SME), detta på grund av att marknaden för stora företag är hårt 

konkurrentutsatt som lett till en mättad marknad (Everdingen et al, 2000). Många stora företag 

har som tidigare nämnts numera investerat i långsiktiga lösningar och jobbar nu främst med att 
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effektivisera befintliga system.  Detta är en process som kan pågå under flera år, framförallt om 

ERP-lösningen är tungt modifierad att bättre passa in i företagets organisation (Davenport, 1998) 

Marknaden för SME är dock väldigt intressant då det finns över 100.000 (50-1000 anställda) 

”medium sized enterprises” i  Europa (Everdingen Hillegersberg & Waarts, 2000). Mjukvaru-

utvecklarna vänder sig till SME och erbjuder billigare och förenklade lösningar, samtidigt som det 

blir mer vanligt och lockande att integrera informationssystem med sina affärspartners. Detta  i 

kombination med sjunkande hårdvarupriser har uppmuntrat SME att söka sig till ERP-lösningar. 

(Laukkanen et al. 2007) 

 Enligt Everdingen et al (2000) vill SME hitta en lösning som bäst matchar nuvarande processer, 

samtidigt som de söker en kort implementeringsperiod och låga kostnader. Detta resonemang 

stöds även av Vilpola et al (2007) som hävdar att SME  väljer ERP-lösning främst efter 

anpassningsbarhet, implementeringsperiod och supportstöd. SME brydde sig mindre om att ha 

möjlighet till att integrera sin ERP-lösning med andra företag/organisationer, något som 

efterfrågas bland de stora företagen. SME var mer angelägna att minska sina kostnader och 

effektivisera sin verksamhet än att använda ERP-lösningen som ett  verktyg för systemintegration 

externt mot andra företag. (Laukkanen et al., 2007). 

Att SME inte värderar integration av system lika högt som större företag beror också enligt 

Buonanno et al. (2005) på hur SME traditionellt sköts. De fokuserar främst på kortsiktiga mål och 

”day-to-day”-verksamhet, samtidigt som SME ofta saknar en strategisk ståndpunkt för hur viktig 

systemintegrering kan vara. Detta stöds även av Laukkanen et al. (2007) som påstår att SME 

generellt karaktäriseras av focus på att överleva för dagen, istället för ett långsiktigt strategiskt 

tänkande. 

Med andra ord söker SME lösningar som är billiga, har en snabb implementeringsperiod och 

givetvis matchar nuvarande processer. Det här gör i värsta fall att ERP-utvecklarna erbjuder en 

accelererad implementering som dessvärre helt bortser från SME högsta prioritet när det gäller 

en ERP-lösning: nämligen att lösningen skall matcha nuvarande processer. (Everdingen et al 2000) 

Och till skillnad från stora företag  står SME inför helt andra utmaningar när de skall implementera 

en ERP-lösning. Trots att informationsteknologin har blivit både billigare och mer vanligt 

förekommande så innebär det fortfarande  stora investeringar och åtaganden för SME. Större 

företag utsätter sig också för risker vid ERP-implementeringar men de har oftast helt andra 

ekonomiska resurser som hjälper till att mildra riskerna. (Vilpola et al., 2007). SME tenderar att ha 

begränsade resurser för att de verkar inom områden med väldigt många konkurrenter som alla 
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använder sig av låga priser för att locka till sig – och behålla kunderna. Vidare är SME betydligt 

känsligare för externa faktorer såsom skatter, löner och räntekostnader då dessa kostnader är en 

större procentuell utgift än i stora företag. (Welsh & White, 1981)  Större företag gynnas alltså av 

sin storlek och resurser, i alla fall när det handlar om finansiella risker. En ERP-investering, som av 

naturen är oerhört resurskrävande,  kan därför ses som ett större risktagande för SME. 

(Laukkanen et al., 2007) 

Begränsade resurser handlar inte enbart om pengar. Det handlar även om mänskliga resurser och 

kompetens (Laukkanen et al., 2007. Enligt Laukkanen et al. (2007) upplever SME  fler 

kunskapsrelaterade problem och begränsningar när de implementerar sina ERP-lösningar och  att 

företag som hamnar inom SME-spektrumet är mer benägna att misslyckas med sina 

implementeringar, just p.g.a. de inte enbart har begränsade finansiella resurser, utan även brist 

på kompetent personal. 

 Davenport (2000) menar att en av de viktigaste faktorerna för en lyckad ERP-implemenation är 

en kompetent projekthantering och kunnig projektgrupp. Detta är något som SME p.g.a sin ringa 

storlek inte alltid har tillgång till, utan istället får förlita sig på konsulter från antingen ERP-

företaget eller från en fristående firma. (Davenport, 2000) Större företag har helt enkelt 

resurserna att investera i ny teknologi och besitter den organisatoriska flexibiliteten att kunna 

experimentera med den och göra den framgångsrik (Premkumar & Roberts,  1999). Figur 3 

sammanfattar i stora drag den organisatoriska respektive finansiella vidd som stora och små 

företag kan ha inför en ERP-implementation. 
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Figur 3. Samband mellan företagsstorlek och organisatoriska respektive finansiella hinder.  Egen illustration, 2009 
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4.0 Empiriskt resultat 

Kapitlet redovisar de resultat som genererats hos de småföretag som undersökts. Dessa 

företag är Feelgood Gym, Ransta Snickeri, Grällsta Plåt och Smide AB, Scando AB samt 

Team Sportia i Västerås. Undersökningen utfördes med hjälp av intervjuer med antingen 

företagets VD eller personer med god insyn av verksamheten. 

4.1 Feelgood Gym, Västerås 

Feelgood Gym i Västerås har åtta  heltidsanställda. Därutöver  40 instruktörer samt två 

anställda som arbetar deltid. Deras verksamhet utgörs huvudsakligen av friskvård där 

personer kan styrketräna, deltaga i schemalagda pass så som aerobics, spinning och 

pilates. År 2008 omsatte Feelgood Gym (som är ett aktiebolag) 9,5 miljoner kronor. De 

har ungefär 2.000 aktiva medlemmar och ett 20-tal icke-medlemmar som tränar minst en 

gång i veckan. Intervjun gjordes med säljansvarige Rafael Grifenfeld . Alla uppgifterna i 

resultatet av undersökningen är samtliga hämtade från denna intervju och respondentens 

åsikter benämns i fortsättningen Feelgood Gym 

4.1.1 Nuvarande IT-stöd 

Feelgood Gym:s verksamhet i Västerås använder sig idag av flera olika datasystem.  De följer den 

standard Feelgood Sveriges gymverksamhet har, och som Feelgood Västerås måste anamma - de 

har ingenting att säga till om,  annars skulle de haft ett annat system än vad som idag finns i 

verksamheten. 

För hantering av medlemmar används idag BRP, förkortning av ”bokningsintegrerad 

resursplanering”. BRP är framtaget av BRP Systems i Linköping. Faktureringen sköts av det 

Unikum-framtagna systemet Pyramid, medan administration och lönehantering går genom Agda, 

ett lönesystem utvecklat av företaget med samma namn. Deras största problem idag är att det 

saknas koppling mellan dessa systemen, de är inte integrerade. Enligt Feelgood Gym beror detta 

på att Feelgood:s  ledning inte prioriterat gymverksamheten tidigare, då 80% av intäkterna 

kommer från företagshälsovården (som arbetar i en mer integrerad miljö). Gymverksamheten har 

hamnat lite i skymundan, men detta skall åtgärdas. 

4.1.2 Försäljning och kundhantering 

Feelgood Gym jobbar dels med att hålla koll på medlemsstatusen på nuvarande medlemmar för 

att sälja in nya träningskort när de nuvarande upphör, men även medlemmarnas 

bekantskapskrets är en målgrupp Feelgood Gym riktar in sig på. Feelgood Gym förklarar att 

medlemmar får bjuda in bekanta till en provträningsvecka. Säljarna följer sedan aktivt upp 

provmedlemmarna för att på så sätt få dessa att köpa medlemskap på Feelgood Gym. 
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För hantering av medlemmar används idag BRP, förkortning av ”bokningsintegrerad 

resursplanering”. BRP är framtaget av BRP Systems i Linköping. I dagsläget undersöker Feelgood 

fall det är möjligt att uppgradera BRP, så det automatiskt kommer upp meddelanden (kanske en 

månad i förväg) när ett medlemskap går ut, samt möjlighet att generera en lista på de 

medlemmar som inte tränat den senaste månaden. Detta är inte möjligt idag, de har förvisso 

informationen men måste leta upp den manuellt. Feelgood Gym i Västerås uppskattar att ca 15% 

av arbetstiden går idag åt att manuellt knappa in information som ett ERP-system egentligen kan 

sköta. 

4.1.3 Bokföring och löner 

BRP kan som sagt hantera medlemmarna och deras medlemskapstyp och dess varaktighet, 

autogirobetalningar och fakturering. Vad som är däremot är krångligt och tidskrävande är att 

Feelgood inte använder BRP  som systemet är avsatts att användas (BRP är ett system för 

tjänsteproducerande företag). T.e.x har de ersatt faktureringsrutinen i BRP med en 

faktureringsrutin i ett annat program (Pyramid). Detta p.g.a. fakturorna går till Feelgood:s 

huvudkontor, och huvudkontoret vill ha fakturorna som är gjorda i Pyramid. Anledningen till det 

här är att bokföringen sköts av huvudkontoret. Med andra ord används BRP främst som ett 

säljsystem, medan det i själva verket mer är lämpat som fakturering. Detta medför givetis extra 

arbete då uppgifterna som redan finns i BRP knappas in manuellt i Pyramid som är det primära 

faktureringsprogrammet. BRP kan även hantera varulager och försäljning, vilket även förekommer 

på Feelgood Gym, men dock i såpass begränsad skala att det inte är lönt att använda det. 

4.1.4 Förutsättningar för en ERP-lösning 

Ledningen är mer lyhörd än tidigare och det finns framskridna planer på att sjösätta ett helt nytt 

ERP-system som skall ersätta de andra för att på så sätt förbättra processerna. Preliminärt sker 

detta hösten 2009. Feelgood Gym är övertygade att detta kommer bli en mycket bättre 

erfarenhet än när de skulle börja med BRP, vilket var kaos under den första tiden, då Feelgood 

Gym:s arbetare inte hade något att säga till om, utan det var ekonomiavdelningen som valde BRP. 

4.1.5 Övrigt 

Feelgood Gym upplever slöseri med deras tid då deras nuvarande IT-stöd inte är integrerade med 

varandra. Integration mellan systemen kommer bli verklighet när Feelgood Gym skall börja 

använda Asygnia. Detta ERP-system kom in i Feelgood:s verksamhet i och med uppköpet av 

Haluxa Företagshälsovård, då Haluxa använder Asygnia i sin verksamhet. Tanken är att Asygnia 

ersätter Pyramid för faktureringshantering, men Asygnia har den egenskapen att 

faktureringsinformation hämtas automatiskt från BRP, och alltså behövs ingen manuell inmatning 

av uppgifter. 
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Som nämndes tidigare har inte ledningen prioriterat gymverksamheten innan, vilket gjort att 

rutinerna vid datorarbete blivigt onödigt tidskrävande. Det finns större planer på att införskaffa 

ett helt nytt system – kanske redan så snart som hösten 2009.  

4.2 Ransta Snickeri AB 
Ransta Snickeri AB är en trävaruhandel som nästan uteslutande handlar med 

byggnadsmaterial, färg och snickeritillbehör. Ransta har en liten del av tillverkning som 

sker mot kundorder men den är försumbar. Företaget har 6 anställda och omsätter ca 30 

miljoner. Företagets kunder är både företag och privatpersoner. Intervjun på Ransta 

Snickeri AB är utförd med ägaren och VD Patrik Andersson. Alla uppgifterna i resultatet 

av undersökningen är samtliga hämtade från denna intervju och respondentens åsikter 

benämns i fortsättningen Ransta. 

4.2.1 Nuvarande IT-stöd 

Ransta använder sig av Visma Spcs för sin fakturering, bokföring och löner. Visma är Sveriges 

ledande leverantör av ekonomiprogram till små och medelstora företag och är marknadsledande 

på program för bl a bokföring, lönehantering, skatt och kompletta ekonomisystem. 

4.2.2 Försäljning och kundhantering 

Kunder, både privata och företag, handlar byggmaterial dels på plats vid snickeriet men får även 

material utkört.  När kunder handlar varor på plats noteras de varor som köps i noteringsblock 

som sedan lämnas in på kontoret för fakturering eller kontantbetalning, fakturering sker i de 

flesta fall. Saknas någon vara beställs denna hem. När kunder beställer varor som inte är 

lagervaror eller inte finns hemma för tillfället skrivs en kundorder, vilket hanteras helt manuellt 

med papper och penna. Detta innebär att det finns dålig kontroll på vilka varor som har blivit 

restnoterade till kunder samt vilka övriga beställningar kunder har gjort. Offertförfrågningar från 

kunder hanteras även de helt manuellt med papper och penna. Detta medför att uppföljningen av 

offertförfrågningar inte är effektivt. Det tar för lång tid att få ut offerten till kunden, ibland glöms 

offerten bort eller motsvarar inte vad kunden efterfrågade. Den manuella hanteringen innebär 

också svårigheter med information mellan medarbetarna och från de medarbetare som inte tagit 

emot offertförfrågan och kund. Ransta anser att ett stort problem med den bristfälliga 

offerthanteringen är att affärer skulle få snabbare avslut och därigenom genererar ett bättre 

penningflöde om offerter hanterades snabbare och mer korrekt. 

4.2.3 Inköp  och lager 

Inköp av varor för lagerföring och kundbeställningar sköts manuellt och hanteras även det med 

hjälp av penna och papper. Beställningar från leverantörer sker via telefon och mail. En person 

har som huvuduppgift att arbeta med inköp från leverantörer men eftersom företaget är litet och 
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ambitionen om service hög gör fler personer inköp efter beställningar från kunder. Den hantering 

som finns idag innebär dålig kontroll på vad anställda gjort, om någon inte är på plats vet inte 

andra vad som gjorts och det innebär svårigheter för anställda att svara på kunders frågor om när 

varor beställts och/eller levererats. Ett inköpssamarbete har inletts med företaget Bolist som 

innebär att Ransta får tillgång till utvalda leverantörer där inköpsvillkor är förhandlade och klara. 

Detta har fått till följd att det idag inte som tidigare läggs tid på att leta leverantörer och diskutera 

priser vilket underlättar inköpsprocessen något. Då inköpsorder inte registreras i något system 

försvåras kontrollen på om varor som beställts har kommit hem och mot bakgrund av att inte 

heller kundorder registreras blir matchningen mellan kundorder och inköpsorder omöjlig att 

genomföra. 

Ransta har idag ingen systematisk lagerhantering. När varor kommer hem prickas dessa mot 

följesedel och plockas sedan in på lagret. Ingen registrering av lagervaror förekommer, varken vid 

in- eller utleveranser. För att veta vilka varor som ska beställas sker en manuell kontroll av lagret. 

Ransta har ingen egentlig kontroll av lageromsättningshastighet, svinn osv.  annat än den 

erfarenhet som finns hos personalen om hur olika varor rör sig på lagret. Verksamheten bedrivs 

på liten yta och alla medarbetare rör sig hela tiden ”på lagret” och därför upplever Ransta inte att 

de har några större brister eller problem som beror på att lagret inte hanteras i ett datasystem. 

4.2.4 Bokföring och löner 

De varor som kunder köper faktureras via SPCS. Noteringsblad med uppgifter om kunden och 

varuuttag lämnas för fakturering. Varje noteringsblad ges ett ordernummer och arkiveras efter 

fakturering. Alla varor finns inlagda som artiklar med priser i SPCS. Faktureringen är relativt enkel 

och fungerar tämligen tillfredsställande. Arbetet med att lägga in artiklar och uppdatera priser i 

systemet kräver ett relativt stort arbete men upplevs ändå inte onödigt krångligt eller 

tidskrävande. Arbetssättet och systemet ger möjligheter att titta på historik på kunders inköp. 

Möjlighet finns också att gå tillbaka och titta på fakturaunderlaget (noteringsbladet) för 

uppföljningar och kontroller. Den här typen av arbete kräver dock en hel del manuellt arbete. 

Kund- och leverantörsreskontra och bokföring sköt i SPCS och upplevs fungera relativt bra och 

effektivt. 

4.2.5 Förutsättningar för en ERP-lösning 

Ransta anser dock att deras möjligheter att införa ett heltäckande ERP-system är små, framför allt 

på grund av resursbrist. Kostnaden för att köpa ett ERP-system och implementera det i 

verksamheten samt resurserna för att sköta systemet bedöms inte finnas. En viss rädsla för att 

tappa flexibilitet finns också. Ransta tror att deras lösning kanske ligger i vissa delar av ett ERP-

system. 
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4.2.6 Övrigt 

Ransta upplever att de bedriver en verksamhet som, tack vare att den är väletablerad och mycket 

flexibel, fungerar relativt bra och har en stor potential. Helt klart är dock att bristen på rutiner och 

det utbredda manuella arbetet tar stora resurser i anspråk. Som exempel nämner Ransta att en 

konkurrent har samma omsättning men fler anställda och ändå når en högre nettovinst. Ransta 

uppskattar att resursbesparingen med anpassade rutiner och ett datasystem som stöder arbetet 

skulle kunna motsvara 1 heltidstjänst. Ransta menar att deras främsta problem ligger i bristande 

rutiner och därefter det utbredda manuella arbetet. Ett ytterligare problem som Ransta berättar 

om är personalsammansättningen, den befintliga personalen är i stor utsträckning människor som 

arbetat länge i företaget och besitter väldigt stora kunskaper om verksamhetens alla delar. Detta 

är naturligtvis en stor fördel och en viktig ingrediens för företagets framgång MEN dessa 

nyckelpersoner börjar närma sig pensionsåldern och problemet med kunskapsöverföring blir 

uppenbart. Ransta beskriver även en vilja att utveckla sin verksamhet i framtiden med bland 

annat företagsförsäljning på fältet med uppsökande verksamhet vilket också måste ske effektivt 

och välstrukturerat. 

4.3 Scando AB 
Scando AB är ett företag med säte i Ramnäs som tillverkar olika typer av stegar i 

aluminium. Idag har de 16 heltidsanställda och omsätter ca 30 miljoner kronor. Scando 

har försäljning i sex länder. De säljer inte direkt till privatpersoner i Sverige utan kunderna 

består av bygghandlare som är återförsäljare. Utomlands har de en agentur per land. 

Intervjun gjordes med VD Peter Aronsson. Alla uppgifterna i resultatet av undersökningen 

är samtliga hämtade från denna intervju och respondentens åsikter benämns i 

fortsättningen Scando. 

4.3.1 Nuvarande IT-stöd 

Scando använder sig av en äldre version av ERP-systemet Scala , som är framtaget av Scala Sverige 

AB i Nacka. Detta är som sagt en föråldrad version som Scando känner att de är tvungna att byta 

ut. Förvisso utnyttjar Scando i olika grad ERP-systemets moduler så som ekonomi, inköp och lager.  

Dock menar Scando att Scala är gjort för större verksamheter.  Scala Sverige AB har emellertid 

erbjudit Scando att uppgradera till den senaste versionen, men Scando tycker dels att det är för 

dyrt och dels att det inte passar in i nuvarande verksamhet. Scando anser att Scala inte motsvarar 

de förväntningarna företaget har, det är inte förenat med verkligheten tycker Scando. I vissa fall 

känner företaget att Scala skapar mer arbete; På grund av en bugg så går det nämligen inte att lita 

på lagerstatusen. För produktkalkyler och priser använder de inte Scala utan vanliga Excel-ark. När 

det gäller CRM i Scala är det svårt att titta på kunder och jämföra dem. Scando försöker vara 

aktiva med kundvård, men Scala saknar CRM-kapacitet, vilket de verkligen vill ha.  
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4.3.2 Försäljning och kundhantering samt tillverkning 

I fabriken i Ramnäs kapas de nämnda aluminiumprofilerna till rätt längd i specialbyggda maskiner. 

Även trappsteg och plastskydd monteras automatiskt, sedan skickas produkterna vidare till 

slutmontering där etiketter, kedjor och dekaler monteras för hand. Totalt levererar Scando 

ungefär 35.000 stegar per år. Ordermottagningen är dock onödig komplicerad anser Scando. De 

tar emot en order, lägger in ordern i Scala och skriver sedan ut den och faxar den vidare till en 

grossist i Malmö. Sedan kommer den tillbaka med ett ordernummer som Scando lägger in  i Scala 

igen. Överlag så är Scando sent ute med att använda datorer som stöd i verksamheten. När 

företaget togs över av nya ägare 2003, användes samma rutiner som de hade på tidigt 1980-tal. 

Trots att det skett en viss modernisering så sitter exempelvis innesäljaren på Scando och skriver 

fraktsedlar. Många ordrar mottages också via fax. Och vad som inte fungerar alls är att ta fram 

statistik. Det är en mycket komplicerad process där många parametrar måste inmatas manuellt. 

Förvisso kan man beställa en ”mall” från Scala AB som kan användas som statistikunderlag – men 

detta kostar pengar. 

4.3.3 Inköp och lager  

Scandos viktigaste råmaterial är enligt dem aluminium som deras stegar tillverkas av. Normalt sett 

köper Scando in ungefär 400 ton aluminum per år från en leverantör i Vetlanda. Materialet 

levereras i färdiga profiler som är specificerade av Scando. Förnärvarande beställer Skando över 

150 olika profiler. Inleveranserna förs inte in i nuvarande ERP-systemet Scala, utan fraktsedeln 

prickas bara av och sedan läggs aluminumet på lagret. Anledningen till att Scando inte bokför 

lagerhållningen är att deras ERP-system Scala lider av en otrevlig bugg som ibland ändrar 

lagersaldot per automatik. Även om ERP-systemet indikerar en lagerstatus på exempelvis fem 

stycken, går personalen alltid till lagret och undersöker manuellt därför att de inte litar på 

systemet. Scando sköter inköpsplaneringen manuellt, men detta registreras i efterhand i Scala. 

4.3.4 Bokföring och löner 

Bokföring och lönehantering  görs i Scala, och det fungerar enligt Scando rätt så bra.  

4.3.5 Förutsättningar för en ERP-lösning 

De nya ägarna är förvisso förespråkare för mer modern teknik, men upplever motsättningar från 

personal som ifrågasätter ändrade arbetsrutiner. Vissa har arbetat där sedan tidigt 80-tal. 

Kontorssidan på Scando menar att fabrikspersonalen  inte kan sköta tekniken, det ligger en rädsla 

i att ändra rutinerna. Scando fastslår ändå att det nu är ett bra tillfälle att utbilda folket på golvet, 

då det inte är ett lika hektiskt produktionstempo, p.g.a den rådande lågkonjukturen. Scando har 

tittat på enklare system, men prioriterar ett nytt ERP-system först nästa år, och i dagsläget är 

ekonomin inget hinder, utan främst utbildning. 
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4.3.6 Övrigt 

Scando är övertygade om att ett nytt system skulle göra dem mer effektiva. De vill inte bli av med 

folk, utan effektivisiera sin verksamhet, det är grundtanken. Ett nytt system för Scando skulle 

innebära enkla och bra verktyg för att utföra ett bättre och snabbare jobb. Inköpschefen skulle till 

exempelvis inte behöva sitta flera timmar i veckan med att manuellt planera inköpen.  

4.4 Grällsta Plåt & Smide AB 
Företaget Grällsta Plåt & Smide AB, bedriver verksamhet inom plåtslageri och svarvning. 

Företaget har 10 anställda och omsätter ca 16 miljoner per år. Företaget har inköp och 

lager av komponenter för olika typer av tillverkning som sker mot kundorder. Inga 

färdigtillverkade produkter lagerförs. Företagets kunder består endast av andra företag. 

Intervjun på Grällsta Plåt & Smide AB är utförd med delägaren och administratören Ann-

Margret Sjölund och delägaren och VD Fredrik Sjölund. Alla uppgifterna i resultatet av 

undersökningen är samtliga hämtade från dessa intervjuer och respondenternas åsikter 

benämns i fortsättningen Grällsta. 

4.4.1 Nuvarande IT-stöd 

Grällsta har i dagsläget ett IT-stöd som består av programvaran Visma från Visma Spcs AB. Det är 

ett marknadsledande system för affärs- och ekonomiprogram i Sverige. Grällsta sköter sin 

fakturering, bokföring och lönehantering i Visma. 

4.4.2 Försäljning och kundhantering samt tillverkning 

Grällsta tillverkar produkter enbart mot beställning från kund. Det kan vara enskilda produkter vid 

enstaka tillfällen men också legotillverkning på regelbunden basis. Företaget är uppdelat i två 

avdelningar, plåtverkstad, där tillverkningen nästan alltid är få tillfälliga produkter för stundens 

behov, och svarvverkstad, är tillverkningen i stort sätt enbart är större serier av legotillverkning. I 

plåtverkstaden kommer kunden oftast in och beskriver vad och för vilket ändamål kunden vill få 

en produkt tillverkad. Ingen kundorder upprättas, varken med papper och penna eller i någon 

form av system. När dessa produkter sedan ska faktureras måste ansvarig person på verkstaden 

göra detta tillsammans med administrationen för att fakturera rätt komponenter och timmar. På 

svarvverkstaden där legotillverkning sker kommer beställningar och ritningar via mail eller fax och 

dessa förvaras i pärmar. I tillverkningen används tillverkningskort där den som producerar artikeln 

noterar material- och tidsåtgång. Dessa tillverkningskort lämnas senare till administrationen för 

fakturering vilket sker relativt enkelt då timmarna är klart prissatta och inköpsfakturor ofta tydligt 

hör ihop med en specifik tillverkningsorder. Grällsta anser själva att skillnaden i hantering är 

väldigt tydlig och fungerar klart mycket enklare i svarvverkstaden. Dock ser Grällsta svårigheter 

med att införa samma typ av system på plåtverkstaden eftersom det där är mycket större 
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variationer i tillverkningen. Fakturering sker i Visma där uppgifter om kunder, artiklar och priser 

läggs in manuellt eftersom fakturering sker. Uppgifter är ibland återkommande, framför allt 

kunduppgifter men även artiklar, priser behöver dock uppdateras varje gång en fakturering sker 

vilket av Grällsta upplevs som ett onödigt och tidskrävande arbete. 

4.4.3 Inköp och lager 

Grällsta köper in produkter som ingår i tillverkningen och rena förbrukningsvaror. Samtliga inköp 

sker helt manuellt genom telefonsamtal till leverantören för beställning av det som behövs, ingen 

registrering sker i någon form av datasystem. Grällsta har ingen tydlig rutin för hur inköp av 

produkter och förbrukningsmaterial ska ske utan beställningar sker när olika produkter börjar ta 

slut. Vissa produkter köps in med hjälp av representanter från leverantörerna som kommer till 

företaget och går igenom hur lagernivån är. När produkterna kommer hem prickas dessa mot 

fraktsedeln och läggs på lager, ingen form av registrering av lager sker. Grällsta upplever själva att 

deras sätt att arbeta fungerar relativt bra, företaget har få anställda och även om produkterna är 

många upplevs situationen hållbar. Det som Grällsta upplever som problematiskt till viss del är 

rena förbrukningsmaterial som ibland tar helt slut innan påfyllning sker men detta bedöms som 

ett litet problem trots att det innebär extra fraktkostnader för att snabbt på hem dessa produkter.  

4.4.4 Bokföring och löner 

Grällsta sköter själva hela sin bokföring och lönehantering vilket, precis som fakturering, sker i 

systemet Visma. Dessa områden upplever företaget som standardbetonade och utan problem. 

4.4.5 Förutsättningar för en ERP-lösning 

Trots att Grällsta anser att deras verksamhet fungerar relativt bra har de uppfattningen att ett 

ERP-system förmodligen skulle kunna vara värdefullt för att effektivisera deras verksamhet och 

exempelvis korta ner olika ledtider. Dock är Grällsta av uppfattningen att införskaffandet av ett 

ERP-system skulle innebära en hög investeringskostnad och en relativt hög resursåtgång för att 

arbeta i och med systemet. Företaget är av uppfattningen att risken finns att den resursbesparing 

Grällsta kan göra med ett ERP-system äts upp av den resursåtgång, i både tid och pengar, som 

systemet skulle kräva. 

4.4.6 Övrigt 

Grällstas uppfattning om sin verksamhet är att den fungerar relativt bra. Faktureringen från 

plåtverkstaden är lite för långsam och svårhanterad men anses ändå fungera bra. Grällsta 

upplever att de, trots mycket manuell hantering och inga tydliga rutiner, har bra kontroll på sin 

verksamhet och tillfredsställande information. Företaget anser inte att onödigt mycket tid läggs 

på arbetssätt som baseras på manuella rutiner även om Grällsta är medveten om att det 
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förmodligen är möjligt att effektivisera sin verksamhet. Att företaget fungerar relativt bra trots ett 

ibland omständigt arbetssätt baseras till stor del på lång erfarenhet, stor kunskap och stort 

intresse från nyckelpersoner i företaget. Dessa nyckelpersoner är också ägare av företaget. Ett 

problem med detta anser Grällsta är att andra personer har svårt att användas för att effektivisera 

verksamheten. Grällsta ser också en risk med att ett fåtal personer i verksamheten har väldigt 

stort ansvar vilket innebär att verksamheten blir väldigt sårbar. 

4.5 Team Sportia, Västerås 
Team Sportia i varuhuset Sigma i Västerås har fem heltidsanställda och en deltids 

anställd. Team Sportia är ett aktiebolag som 47 % ägs av franchisetagaren och resten ägs 

av hela kedjan. Butiken i Sigma år 2008 omsatte 15 miljoner kr. De har ungefär 1500 

aktiva medlemmar som är vanliga kunder, medlemmar i någon lokal sportklubb, 

företagspersonal eller samarbetspartners. Intervjun på Team Sportia är gjord med 

butikschefen Oskar Olsson. Samtliga uppgifter i resultatet av undersökningen är hämtade 

från denna intervju och respondentens åsikter benämns i fortsättningen ”Team Sportia”. 

4.5.1 Nuvarande IT-stöd 

ERP-systemet som Team Sportia använder idag är Microsoftbaserat och heter Axapta. Detta är ett 

fullskaligt ERP-system med alla moduler som kan behövas. Systemet uppdateras löpande med nya 

versioner och moduler och upplevs därför aldrig bli gammalt eller otillräcklig. ERP-systemet 

Axapta kompletteras med två andra system, ett egenutvecklat system, MESS, som används för att 

hantera inköp samt SPCS Lön som används för lönehantering. De båda systemen MESS och Axapta 

är kompatibla med varandra och fungerar som ett enhetligt system. Team Sportia är jättenöjda 

med systemet de har idag och har inga planer att ändra sitt systemstöd. 

4.5.2 Försäljning och kundhantering 

Löpande försäljning i butiken sker som i de flesta butiker, kunden väljer varor själva eller med 

hjälp av personalen, som sedan betalas i kassan. Alla artiklar och priser finns inlagda i systemet 

och försäljningsmomentet fungerar enkelt och smidigt. Det förekommer att artiklar i butiken 

saknar streckkod eller på något sätt blivit missat i systemet så därför händer det att personalen i 

kassan slår in artiklar manuellt vilket leder till att det blir det fel i lagerhållningen. Systemet kan 

ställas in så att man inte kan sälja en vara utan streckkod men det har Team Sportia valt bort 

eftersom butiken anser sig förlora sin flexibilitet som litet företag och kanske till och med förlorar 

kunder för det. Priserna lägger kedjan för hela landet, dock är det bara rekommenderade priser 

och varje butikschef har rätt att göra ändringar som de vill med priserna och utforma olika 

kampanjer. De kunder som är medlemmar kan spåras i systemet genom namn eller 

personnummer vilket ger butiken möjlighet att följa upp köpbeteendet, de kan se precis vem har 
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köpt vad, för hur mycket och när. Utifrån denna information tar Tema Sportia beslut om och 

utformar marknadsföringen och kampanjerna efter kund och efterfrågan. Team Sportia tycker att 

det är ett utmärkt sätt att kunna få sådan information och veta vilka butikens bästa kunder är så 

att de kan satsa mera på dessa. De bästa Team Sportia kunderna bjuds flera gånger per år till olika 

arrangerade jippon för att stärka relationen dem emellan ännu mera. Alla som deltar i dessa 

jippon får rabatterade priser under den kvällen. 

4.5.3 Inköp och lager 

Inköpen behandlas av kedjans egenutvecklade program MESS. Grundinköpen görs fyra gånger per 

år i samband med olika mässor som inköpsansvariga besöker runt om i landet. Under tidens gång 

sker kompletteringsinköp. När inköp görs skapas en order i Axapta som sedan faxas eller e-posta 

till respektive leverantör. Genom att inköpsorderna skapas i Axapta så finns de automatiskt i 

systemet. 

ERP-systemet Axapta lagerför produkterna men detta anser Team Sportia vara lite jobbigt 

eftersom man måste scanna in alla varor manuellt i rätt färg och viss storleksordning. Det kan ta 

lite extra tid samt att den mänskliga faktorn kommer in och därför blir det fel ibland, till exempel 

att en anställd har scannat in fel vara i fel ordning. Detta innebär att Team Sportia inte vågar lita 

helt och hållet på systemet utan personalen är tvungen att se efter manuellt. ERP-systemet kan 

användas för att se lagret i alla tre butikerna i Västerås för att kunna skicka varor emellan men 

personalen ringer ändå och frågar eftersom de inte kan lita till 100 % på systemet. Eftersom de 

anställda kan ha lagerfört fel eller slagit in artiklar manuellt i kassan uppstår nästan alltid brister i 

lagerhållningen. 

4.5.4 Bokföring och löner 

Team Sportia har en heltidsanställd ekonom som tar hand om alla tre Västerås butikers bokföring 

och löner. All bokföring sker i Axapta och  lönerna sköts via SPCS Lön. 

4.5.5 Förutsättningar för en ERP-lösning 

Då Team Sportia redan har en befintligt ERP-lösning som fungerar till deras tillfredsställelse har 

inte frågan aktualiserats  

4.5.6 Övrigt 

Team Sportia är mycket nöjda med ERP-systemet de använder idag och det enda butiken anser att 

de borde satsa på mera är utbildning. Bland de anställda i butiken finns det några som  inte kan 

systemet full ut. Team Sportia är väl medvetna om hur viktigt det är att alla ska kunna använda 

hela systemet fullt ut för att få ut som mycket som möjligt av systemets fördelar. 
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5.0 Analys 

Det här kapitlet kopplar samman den teoretiska referensramen med de resultat som redovisades i 

föregående kapitel. Likheter, men även olikheter diskuteras. 

5.1 Feelgood Gym 
Feelgood Gym använder sig idag av tre olika datasystem som inte är integrerade med varandra. 

Deras diffusa IT-struktur är enligt dem resultatet av en ogenomtänkt IT-strategi samt oengagerad 

företagsledning. Enligt Davenport (2000) är detta den sämsta tänkbara kombinationen. Dock 

nämner Feelgood ingenting om ekonomiska hinder för att skaffa ett nytt ERP-system, däremot 

upplevde de kunskapsrelaterade begränsningar som Laukkanen et al. (2007) tar upp vid 

införandet av BRP då de överhuvudtaget inte ens hade fått pröva programmet innan det 

implementerades. De kände sig överkörda av ledningen. 

Feelgoods gymverksamhet är en liten del av Feelgoods verksamhet i helhet, vilket blir mycket 

synligt när IT-lösningarna granskas.  Som jämförelse är Feelgood Företagshälsovårds IT-system 

mycket mer integrerat. Datasystemet BRP försöker Feelgood Gym främst använda som ett 

säljverktyg med CRM-stöd, medan det i själva verket är mer lämpat som ett faktureringsprogram. 

Som följd av det här tvingas personalen att manuellt mata in data i faktureringsprogrammet 

Pyramid, data som alltså redan finns i BRP men som idag inte automatiskt går att hämta. De har 

ingen gemensam databas så samma uppgifter finns i olika system. Några moduler ur ett ERP-

system som passar in på deras verksamhet skulle innebära ett smartare sätt att arbeta, vilket 

Ljungberg & Larsson (2001) påstår leder till ett bättre ekonomiskt resultat. Detta styrks även av 

Feelgood Gym. De kunde istället använda tiden som frigörs till att sälja sin produkt istället vilket i 

sin tur skapar tillväxt och lönsamhet som Angell & Mautz (2007) menar är det viktigaste för ett 

företag.  

Laukkanen et al. (2007) hävdar att SME söker kostnadsbesparingar samt en effektivare 

verksamhet när de skulle införskaffa ett ERP-system, något som Feelgood Gym mycket riktigt 

också söker, fastän de egentligen inte är på jakt efter ett traditionellt ERP-system , som från 

början är avsett att effektivisera ett tillverkande företag (Sumner, 2004). Feelgood Gym är ett 

företag som verkar inom tjänstesektorn. 

5.2 Ransta Snickeri AB 
Studien på Ransta Snickeri AB visar tydligt på brister i de rutiner som företaget har idag. Mycket 

arbete utförs manuellt och med dålig kontroll och information vilket leder till stor tidsåtgång för 

att kontrollera olika uppgifter. Precis som Björksten (1997) beskriver talar Ransta om möjligheter 
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till stora kostnadsbesparingar av rörliga kostnader om effektivare arbetssätt användes. Ransta 

berättar också om brister i hanteringen av offerter till vilket leder till ett långsammare kapitalflöde 

i företaget. Även detta stämmer bra in på Björkstens (1997) beskrivning av hur ett effektivt 

kapitalutnyttjande är betydelsefullt för ett företags resultatutveckling. Som största brist idag och 

närmsta mål för utveckling talar Ransta om att skapa rutiner för att få en högre kvalitet på hela sin 

kedja av arbetsmoment. Detta illustrerar på ett bra sätt det både Sörqvist (2004) och Ljungberg & 

Larsson (2001) säger om uppnådd kvalitet som betydelsefullt för lönsamheten. Utifrån det Ransta 

berättar om hur deras arbetssätt ser ut, vilken resursåtgång företaget har och vilka styrkor och 

svagheter företaget besitter går det tydligt att se att de fördelar O´Leary (2000) framhåller med 

ERP-system på ett bra sätt skulle kunna möta Ranstas behov. Bland de möjligheter med en ERP-

lösning som O´Leary (2000) nämner är förbättring av anpassningen av strategier och drift, 

ekonomisk hantering och ägarkontroll samt tillhandahållandet av omedelbar åtkomst till 

företagsinformation. Ytterligare fördelar som nämns av O’Leary (2000) är att behålla och utveckla 

personalkompetens. Det är de fördelar som tydligast framträder som ett bra stöd för Ransta i 

deras arbete mot bättre och tydligare rutiner, effektivare arbetssätt, bättre informationsflöde och 

möjligheter att tillvarata den erfarna personalens kunskaper. Att Ransta redan idag har planer för 

att utveckla sin verksamhet styrker det Davenport (2000) menar att en mycket stor fördel men 

ERP-system är att de använda modulerna på ett enkelt sätt kompletteras med ytterligare moduler 

om och när behovet uppstår. Som Laukkanen et al (2007) säger bekräftar Ransta att företaget 

anser att införskaffande av ett ERP-system är kostsamt både ekonomiskt och personalmässigt. 

5.3 Scando AB 
Studien på Scando AB avslöjar att de skiljer sig en del från uppsatsens teori om småföretag. 

Förvisso stämmer deras situation in på Buonnano et al:s (2005) teori att små företag köper in nya 

system för att deras nuvarande är för åldersstiget och ineffektivt. Däremot är det inte avsaknaden 

av finansiella resurser som Scando är oroliga för, någton som Laukkananen et al. (2007) beskriver. 

Scando har tillgångarna att implementera ett nytt system – men de upplever en viss 

organisatorisk motsättning. Det är svårt att identifiera omfånget av denna motsättning, men det 

stod klart att i Scando AB:s fall är det inte ekonomin som hindrar dem. Detta förklaras bäst med 

att Scando planerat att byta ut Scala under en längre tid. 

ERP-systemet de använder, Scala, är ett system som ofta begränsar Scandos användning av tid på 

ett effektivt sätt. Mycket måste dubbelkollas manuellt, men samtidigt är inte Scandos 

arbetsrutiner helt optimerade med systemet vilket även är Scandos fel. Att exempelvis 

säljpersonal skriver fraktsedlar istället för leveransavdelningen kan knappast lastas på ERP-

systemet i sig, utan är mer ett resultat av en ineffektiv process. Sörqvist (2004) menar att det 
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ligger stora effektiviseringsmöjligheter i gränssnitten mellan olika enheter, och i Scandos fall blir 

detta tydligt då säljpersonal utför uppgifter som inte ens är ämnade för dem. 

Enligt Scando vill nog helst arbetarna på golvet (vissa har jobbat där sedan tidigt 1980-tal) arbeta 

som de alltid gjort, en attityd som gjort att Scando var väldigt sena med att utnyttja modern 

teknik i verksamheten. Detta kan dock inte den nya ledningen lastas för, men Scando stämmer väl 

in på Buonnano et al:s (2005) teori att småföretag mest fokuserar på ”day-to-day”-verksamhet 

och inte förstår hur viktig en strategisk ståndpunkt för nya system och systemintegrering är. 

5.4  Grällsta Plåt & Smide AB 
Studien på Grällsta Plåt & Smide AB ger en bild av ett företag där verksamheten fungerar 

tillfredsställande men där det ändå finns tydliga utvecklingsmöjligheter. Det största problemet 

Grällsta upplever är den tid som går åt till fakturering. Att fakturering måste ske i samspel mellan 

verkstadschef och administration får till följd att faktureringen sker för långsamt. Det är som 

Björksten (1997) skriver en kapitalbindning i detta som påverkar resultatet negativt, vilket borde 

undvikas. Vidare menar Björksten (1997) att ett sätt att förbättra lönsamheten är minska 

kostnaderna vilket hos Grällsta skulle kunna ske med mer korrekta beställningsrutiner. Till 

exempel har Grällsta idag extra fraktkostnader för vissa produkter eftersom de ”akutbeställs” när 

det upptäcks att de är slut. Sörqvist (2004) skriver att det ligger stora effektiviseringsmöjligheter i 

gränssnittet mellan olika enheter och kvalitetsbristkostnader ofta uppstår vid supoptimeringar. 

Detta är något som kan ses även hos Grällsta vid exempelvis fakturering, beställningar och 

lagerhållning. Även om företaget uppfattar sin verksamhet som acceptabelt fungerande talar 

Grällsta ändå om manuella rutiner och vissa brister i olika processer. Ljungberg & Larsson (2001) 

beskriver processutveckling om ett omfattande och kostsamt arbete och hos Grällsta verkar detta 

kunna vara ett skäl till varför företaget trots medvetenhet om brister inte arbetar bort dessa 

brister. Här skulle ett ERP-system fylla en viktig funktion som effektiviseringsverktyg, för som 

Sumner (2004) skriver är ett av skälen att implementera ett ERP-system att det möjliggör en 

omarbetning och optimering av företagets processer. Vidare talar Sumner (2004) om att hela 

företaget får en gemensam teknisk plattform med möjligheter att dela information och på så sätt 

skapa mer korrekta uppgifter och snabbare hantering. Detta skulle i Grällstas fall till exempel 

innebära ett stöd för snabbare faktureringsrutiner, säkrare beställningsrutiner och bidra till mer 

korrekt uppgifter och rutiner överlag i verksamheten. Det kan med dagens arbetssätt finnas 

kvalitetsbrister utan att dessa uppmärksammas som liksom Sörqvist (2004) påpekar bidrar 

negativt till lönsamheten. Som Laukkanen et al. (2007) påpekar är en ERP-investering väldigt 

resurskrävande, både gällande pengar och mänskliga resurser. Det finns en risk att SME, till 

skillnad mot stora företag, inte blir framgångsrika med en ERP-lösning på grund av dessa 
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resursmässiga hinder. Detta är något som Grällsta bekräftar som en farhåga. Visst ser företaget 

klara effektiviseringsmöjligheter vilket skulle kunna ske med hjälp av ett ERP-system, men även 

att eventuella vinster skulle ätas upp av de resurser som åtgår till implementering och drift av ett 

ERP-system. 

5.5 Team Sportia, Västerås 
Allting går igenom systemet och väldigt lite tid går åt till onödiga saker som skulle kunna vara en 

belastning för arbetet så som vi har behandlat i de andra företagen.  Team Sportia är mycket 

nöjda med sitt nuvarande ERP-system och har inga planer på att skaffa sig ett nytt system. Det 

nuvarande systemet uppdateras kontinuerligt med olika moduler och uppdateringar som 

Ljungberg & Larsson (2001) anser att företagen i dagens läge utmanas ständigt med ny teknik, nya 

produkter, nya konkurrenter att förändra och effektivisera sin verksamhet för att kunna uppnå ett 

bättre resultat och därmed kunna uppnå högre lönsamhet med allt mindre resurser. Team Sportia 

är väl medvetna om att den mänskliga faktorn har en stor betydelse oavsett vilket ERP-system 

företaget har, eftersom människor gör fel, ibland på grund av brist på utbildning och ibland på 

grund av stress och enligt O`Leary (2000) handlar mänskliga riskerna om att ge rätt utbildning till 

de som ska använda systemet, ett ERP-system är näst intill värdelöst om användarna tycker att 

det är krångligt och tidskrävande att arbeta med det. Därför är det oerhört viktigt att företagen 

vågar satsa pengar på en gedigen utbildning (O`Leary, 2000). Team Sportia är ett företag som har 

förstått i ganska tidig skede hur viktigt är med ett ordentligt ERP-system och har satsat stora 

resurser på detta för att på långsikt kunna ha en stark position på marknaden. Team Sportia anser 

som Rentzhog (1998) menar att företagets huvuduppgift inte är att sälja eller marknadsföra 

produkter, göra inköp, personalutveckla utan huvudsyftet är att tillfredsställa kundens behov. 

Team Sportia har som målsättning att låta ERP-systemet ta hand om så mycket automatiserade 

rutiner som möjlig för att kunna satsa på kundtillfredsställelse. ERP-systemet hos Team Sportia 

spara all kunddata och köpbeteenden, alla medlemmars köpbeteende följs upp och gör det 

möjligt att kunna utforma speciella kampanjer och även kunna rikta individuell marknadsföring till 

den enskilde medlemmen och allt detta stämmer bra överens med O`Learys (2000) teori om att 

systemet ska ha integrerade stödfunktioner för marknadsbearbetning, d.v.s. kund- och 

leverantörsinformation, orderinformation och försäljningshistorik. Vikten av korrekt information 

är stor för att företaget ska få ett säkert beslutsunderlag på alla nivåer och enligt Sumner (2004) 

är ERP-systemet kapabel att generera korrekta och aktuella repporter från alla delar av företaget. 

Det gör att chefer på alla nivåer får ett mycket säkert beslutsunderlag. 
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6.0 Slutsats 

Kapitlet redovisar de slutsatser författarna bakom uppsatsen kommit fram till. 

6.1 Feelgood Gym 
Studien av Feelgood Gym i Västerås visar på en verksamhet som fungerar relativt väl. De tillhör en 

rikstäckande kedja som ger en god, stabil grund att stå på. Dock är inte gymverksamheten det 

som Feelgood Sverige prioriterat högst vilket inneburit att Feelgod Gym i Västerås fått anpassa sin 

verksamhet efter önskemål som inte är deras egna. Idag använder de sig av tre olika IT-stöd som 

inte är sammankopplade överhuvudtaget vilket innebär onödigt mycket krångel, och Feelgood 

Gym medger själva att de skulle kunna använda den här tiden till att sälja och skapa mer 

lönsamhet.  

Inte nog med att de har tre olika system, dessa system saknar även det som Feelgood eftersöker 

allra mest; ett säljsystem med support för CRM. Det blev fel från början när ekonomiavdelningen 

bestämde att Feelgood Gym skulle använda BRP när de inte ens hade sett systemet innan. 

Då Feelgod Gym är ett tjänsteföretag (deras försäljning av dryck och olika tillskott är så pass liten 

del av verksamheten) blir det svårt att rekomendera dem en fullskalig ERP-lösning. Men ett 

företag behöver ju inte köpa in alla moduler. Förslag på lämpliga moduler är Sales and 

Distribution med CRM. Då får Feelgood Gym integrerade stödfunktioner för kundinformation och 

historik, samt ökar sitt CRM-stöd som hjälper till med marknadsföringen mot individuella kunder 

(O’Leary, 2000).  För att hantera bokföring och ekonomistyrning föreslås modulen Financial 

Accounting som kan hantera kund och leverantörsreskontra samt redovisning både internt och 

externt (Sumner, 2004). Framtida moduler kan vara Human Resource-modulen, eftersom de har 

runt 40 stycken instruktörer som arbetar i olika utsträckning.  

Då Feelgood Gym är en del av en större verksamhet skiljer de sig från de mer ”traditionella” SME. 

Feelgood Gym är uppbackade av en större verksamhet. Detta gör att de inte upplever samma 

hinder för ett införande av ERP-lösning som ett vanligt SME upplever. Detta gäller främst det 

finansiella hindret. 

6.2 Ransta Snickeri AB 
Studien av Ransta Snickeri ger en tydlig bild av ett företag med stora möjligheter att utveckla sin 

verksamhet för att nå högre lönsamhet. Att skapa  tydliga och likriktade rutiner som hela 

företaget arbetar efter, bättre kontroll och informationsflöde samt minskade manuella rutiner är 

de främsta utvecklingsområden som  skulle skapa förutsättningar för en klart bättre lönsamhet än 

den företaget har idag. Ransta kan troligtvis öka sin lönsamhet genom minskade kostnader, bättre 
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kapitalflöde och en högre totalkvalitet. Genom det stöd ett ERP-system ger för bland annat 

processoptimering, gemensam databas för information och integrering mellan olika 

verksamhetsdelar skulle ett ERP-system på ett tydligt sätt bidra till Ranstas utvecklingsarbete. 

Eftersom Ransta bedriver inköp och försäljning av trävaror med endast en mycket liten del 

tillverkning skulle endast några av ERP-modulerna vara tillämpliga, men att endast implementera 

och arbeta med moduler som motsvarar företagets behov är precis om Davenport (2000) skriver 

en av fördelarna med ett ERP-system. I ett ingångsskede kan exempelvis modulerna  Sales and 

Distribution + CRM/SCM, Materials Management och Financial Accounting vara lämpliga för 

Ransta att arbeta med. Man skulle då få ett bra stöd för att arbeta med och utveckla kund- och 

offerthantering, inköp och lager samt fakturering. Detta utgör de stora delarna av Ranstas 

verksamhet och det som uppfattas som problemområden. Modulen Sales and Distribution + 

CRM/SCM skulle även tillföra företaget ett bra stöd i utvecklingsarbetet med mera aktiv 

kundbearbetning  genom sin CRM funktion. En av de stora fördelarna med ett ERP-system är att 

systemet relativt lätt kan utvecklas i takt med att verksamheten utvecklas och förändras. Det 

skapar en trygghet i att det system som implementeras kan stödja verksamheten under en lång 

tid framöver. Vid studien av Ransta framgår att företaget är väl medvetna om brister i sin 

verksamhet och de lönsamhetsförbättringar som går att uppnå. På Ransta finns också en 

kännedom om ERP-system och dess möjligheter men företaget ser trots det svårigheter med en 

ERP-implementering vilket tydligt bekräftar att små företag hindras av just sin storlek vid ett 

sådant beslut. Ett litet företag har helt enkelt inte samma resurser att lägga på ett systemstöd 

som större företag många gånger har. Att det inte går att räkna fram och tydligt påvisa vilka de 

exakta vinsterna skulle vara innebär en alltför stor osäkerhetsfaktor för Ransta. Detta innebär att 

trots stora utvecklingsmöjligheter för en ökad lönsamhet med hjälp av ett ERP-system blir detta 

sannolikt ändå inte aktuellt för Ransta Snickeri AB. 

6.3 Scando AB 
Studien av Scando AB visade på en del konflikter i tänkandet om hur ny teknik skall användas – 

och främst vilka som skall använda den. Då Scando sedan länge varit missnöjda med deras 

nuvarande ERP-lösning Scala, har de förberett sig väl för att finansiellt kunna införa en ny lösning. 

Med andra ord stämmer inte uppsatsens teori om ”ERP-lösningar i SME” riktigt in på Scando. 

Deras största hinder är hur deras organisation kommer reagera. De har anställda på golvet som 

förvisso är skickliga yrkesmän, men som är vana vid att arbeta på ett visst sätt och kanske inte 

välkomnar en ny lösning med öppna armar. Å andra sidan sidan kan även ett införande av ett nytt 

system skapa bättre, effektivare processer än de som idag finns på Scando. Leveransavdelningen 
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kanske kan få en dator vid sin station så de kunde sköta leveranserna helt på egen hand och inte 

behöva be om fraktsedel från en säljare. 

Scandos inköpschef hanterar inköpen och beställningspunkt manuellt, vilket gör att företaget blir 

onödigt beroende av inköpschefen som resurs, då han har allting i sitt huvud. Det skulle göra 

företaget mer flexibelt om fler hade tillgång till informationen som inköpschefen har. 

Scando är medvetna om vilken typ av IT-stöd de söker. Scala är lite för stort anser de, och i 

dagsläget söker de en lösning som är bättre lämpad, bl.a har de tittat på Visma som är anpassat 

för företag av mindre storlek. Författarna vill dock rekommendera några ERP-moduler åt Scando:  

Sales and Distribution + CRM/SCM, Materials Management, Production Planning och Financial 

Accounting. Dessa moduler skulle stödja inköp, lagerhantering, produktionsplanering, 

kundhantering och bokföring. Just CRM är något som Scando verkligen eftersöker då Scala saknar 

en sådan funktion. Värt att påpeka är dock att Scandos orderprocess (där information måste 

skickas till Malmö för att få ett ordernummer) inte kommer göras enklare sålänge företaget i 

Malmö inte omarbetar sin process. 

6.4 Grällsta Plåt och Smide AB 
Studien av företaget Grällsta Plåt och Smide AB visar på att företagen är ett relativt väl 

fungerande företag med ledning och personal som till synes är medvetna om företagets 

förtjänster och brister. Det intryck företagsstudien ger är att Grällsta till viss del kan effektivisera 

sin verksamhet för att på så sätt öka sin lönsamhet. Det främsta sättet för detta är en snabbare 

faktureringsrutin som skulle skapa ett bättre kapitalflöde. Vissa rörliga kostnader som till exempel 

fraktkostnader kan förmodligen också påverkas i positiv riktning. En inte fullt lika uppenbar 

utveckling för ökad lönsamhet är kvalitetsnivån, Grällsta själva uppfattar att deras verksamhet 

fungerar relativt bra utan några omfattande brister men vissa faktorer som påverkar lönsamheten 

kan vara svåra att uppfatta. Till exempel kan nämnas att företaget eventuellt har kvalitetsbrister i 

hela sin process – det fungerar men frågan är om det inte kan fungera bättre. Genom optimering 

av inköp finns det möjligheter att påverka inköpspris (rätt kvantitet), rätt tid (inga extra 

fraktkostnader eller omställningskostnader för att göra annat det planerade), rätt lagernivå (ingen 

onödigt kapitalbindning i för stort lager). Utnyttjas personalen och de dyra datorstyrda 

maskinerna på ett optimalt sätt? Ett ERP-system kan bidra positivt i utveckling och optimering av 

processer och skulle på så sätt stödja företagets utveckling med både de synliga problemen och 

de eventuella mindre synliga. Hos Grällsta skulle ett flertal moduler ur ett ERP-system vara 

aktuella, exempelvis Sales and Distribution + CRM/SCM, Materials Management, Production 

Planning och Financial Accounting. Dessa moduler skulle stödja inköp, lagerhantering, 
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produktionsplanering, kundhantering och bokföring och förmodligen bidra positivt till effektivare 

arbetssätt, minskad manuell hantering och högre totalkvalitet vilket kan bidra till utveckling av 

verksamheten för att öka lönsamheten i företaget. Grällstas farhågor angående ett ERP-system 

framgår dock tydligt i studien och frågan är om en ERP-lösning är aktuell för företaget. Hos 

Grällsta liksom hos andra studerade företag finns en rädsla för att investerings- och 

driftskostnader blir för stora i förhållande till de fördelar ett ERP-system skulle kunna ge. 

Svårigheter att räkna fram en kalkyl för investeringens återbetalningstid och osäkerheten på hur 

fördelarna faktiskt blir är stora hinder för Grällsta. Företaget är trots allt väldigt litet och 

resurserna kraftigt begränsade. 

6.5 Team Sportia, Västerås 
Team Sportias verksamhet skiljer sig från de andra företagen som studerats med tanke på att de 

säljer varor i butik och att de har ett system som fungerar enlig företagets önskemål samt att de 

verkligen använder systemet som det ska använda. I dagsläget lägger flertalet företag inte 

tillräckligt med tid på kärnverksamheten för företaget utan mycket av deras energi och resurser 

går åt till manuellt arbete som kan förenklas avsevärt med införandet av ett ERP-system.  Bland de 

studerade företagen ligger Team Sportia bäst till vad det gäller utnyttjande av ERP-system. 

Företaget fungerar relativt bra och Team Sportia anser att de är beredda att satsa för fullt på 

försäljning eftersom det är kärnan i hela verksamheten men så är inte riktigt fallet i verkligheten. 

Det finns problem även i ett välfungerande företag som Team Sportia, exempelvis att 

lagerhållningen inte är 100 % korrekt och att personalen därför inte vågar lita på systemet. ERP-

systemet kan tillgodose många delar av verksamheten men den mänskliga faktorn finns alltid.  Vi 

kan rekommendera Team Sportia att satsa mer på att utbilda personalen så att de kan systemet 

bättre. Det skulle kunna gynna företaget och hjälpa företaget till en optimal kundnöjdhet vilket 

kan bidra ytterligare till god lönsamhet. 
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7.0 Övergripande slutsats och egen diskussion 
Här redovisar författarna personliga åsikter och tankar om arbetet i helhet samt idéer till 
fortsatt forskning inom ämnesområdet 

7.1 Övergripande slutsats 
Det går tydligt att se stora utvecklingsmöjligheter i de undersökta företagen. Den främsta 

lönsamhetsförbättringen ligger i minskad manuell hantering och förbättrade rutiner. Manuell 

hantering kan exempelvis vara på Feelgood Gym där personalen manuellt är tvungna att lägga in 

information som redan finns i ett annat system. Förbättrade rutiner innebär snabbare fakturering 

hos Grällsta Plåt & Smide, snabbare offerthantering på Ransta Snickeri, för att ge två tydliga 

exempel. Dessa typer av effektiviseringar leder till ökade lönsamhetsmöjligheter genom att mer 

tid kan läggas på den egentliga verksamheten samt skapar ett bättre kapitalflöde. Samtliga 

undersökta företag anser att det finns tydliga tidsbesparningar att göra vilket kan skapa ökad 

lönsamhet. En ERP-lösning skulle stöda effektiviseringsarbetet genom att processer automatiseras 

och utvecklas då ERP-lösningar bygger på ”best practices”. Information så som lagersaldon, 

kundinformation och tillverkningsordrar blir tillgänglig för alla inom verksamheten vilket bidrar 

ytterligare till förbättringsarbetet.  Med en ERP-lösning skapas förutsättningar att förbättra 

verksamheten genom att ERP fokuserar på totaloptimering istället för suboptimering. 

Förutsättningarna att införskaffa en ERP-lösning skiljer sig en del hos de studerade företagen. Ju 

mindre företag desto sämre finansiella förutsättningar finns för att införskaffa en ERP-lösning. 

Däremot har de mindre företagen bättre förutsättningar rent organisatoriskt för en ERP-lösning, 

deras organisation är lättare att utbilda, styra och samordna. Rent teoretiskt skiljer sig 

förutsättningarna för en ERP-lösning åt mellan små-, medelstora och stora företag. Vi har studerat 

fem företag, två av dessa företag skiljer sig avsevärt från resterande verksamheter tack vare att de 

ingår som delar i en större kedja. Viljan att effektivisera sina verksamheter och öka lönsamheten 

är dock densamma i alla de studerade företagen, men de som ingår i kedjor har kommit mycket 

längre fram i arbetet med dessa delar. Vi anser att detta beror på att de i teorin är små företag, 

men i praktiken agerar de som större företag. Större företag har exempelvis inte samma hänsyn 

till finansiella resurser som andra, mindre företag. Figur 4 visar hur de studerade företagen 

placerar sig gällande finansiella och organisatoriska hinder vid införskaffandet av en ny IT-lösning. 

Samtliga de studerade företagen bör enligt teorin placera sig i den nedre högra rutan, höga 

finansiella hinder – låga organisatoriska hinder. Vid studien visar det sig att företagen inte enbart 

kan grupperas efter storlek utan andra faktorer är relevanta när det gäller förutsättningar för en 

ERP-lösning. Team Sportia är väl det företaget som mest avviker från den studerande teorin och 

där vi använt ett annorlunda resonemang när det gäller deras placering i figur 4. Team Sportia har 

redan en fungerande ERP-lösning och ”införskaffandet av ny IT-lösning” har i deras fall i figur 4 
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bytts ut mot ”större uppdatering av nuvarande IT-lösning”. Team Sportia placeras sig högt på 

skalan för organisatoriska hinder då deras personal för närvarande behöver mer utbildning, och 

antagligen ännu mer inlärning när en större uppdatering av ERP-lösningen införskaffas. Däremot 

är de finansiella hindrerna relativt små, vilket  även gäller för Feelgood Gym.  

Scando AB har konkreta planer på att skaffa en ny IT-lösning, och medger själva att ekonomin inte 

är det största problemet, utan utbildningen av personal. Däremot anser både Grällsta Plåt & 

Smide samt Ransta Snickeri att kostnaderna är för höga för att införskaffa en IT-lösning. Däremot 

är de organisatoriska hindren i Grällsta Plåt&Smide och Ransta Snickeri mycket små eftersom 

båda företagen har få anställda. 

 

Det kan konstateras att samtliga studerade företag har stora möjligheter att utveckla sin 

verksamhet mot en bättre lönsamhet med hjälp av en ERP-lösning. Förutsättningarna för en sådan 

lösning skiljer sig dock relativt mycket mellan företagen och blir till och med hinder för de (i 

praktiken) minsta företagen i studien. 

Figur 4 Upplevda hinder vid införskaffandet av ny IT-lösning. Egen illustration, 2009. 
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7.2 Fortsatt forskning 
De studerade företagen anses ha möjligheter att utveckla sin verksamhet för en ökad lönsamhet. 

Men trots detta är en ERP-lösning inte aktuellt för alla företag. Detta anser författarna är 

intressant för eventuell framtida forskning. Ett större underlag med företag behöver studeras för 

att få en klar bild av vilka förutsättningar som i realiteten finns. En jämförande studie med 

likvärdiga företag med respektive utan en ERP-lösning skulle vara intressant att utföra. Går det att 

hitta en väg för val av och implementering av ERP-system i mindre företag utan en allför stor 

resursåtgång? Faktum är att en stor del av effektiviseringsarbetet som behöver göras i de 

studerade företagen går att göra även utan en ERP-lösning. 
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Bilaga 1 

Frågor till undersökningsföretag 
 

1. Hur många anställda har Ni? 

 

2. Hur stor omsättning har Ni? 

 

3. Hur många kunder har Ni? 

 

4. Har Ni, i så fall vilka, datasystem som stöd i Er verksamhet? Ekonomi, tillverkning, lager, 

distribution 

 

5. Hur gör Ni när Ni: 

 Köper hem varor, råmaterial, förbrukningsmaterial? 

 Lagerför produkter? 

 Säljer varor? Fakturerar 

 Beräknar priser, gör produktkalkyler? 

 Hanterar kunder, order? 

 Hur ser er tillverkning ut? 

 Hur sköts bokföring och löner? 

 

6. Upplever Ni att Ni har några problem med Era nuvarande arbetssätt? Ex. felaktiga inköp, 

lagernivåer, svårigheter vid prissättning, fakturering eller dylikt.  

 

7. Är Ni nöjda med det stöd Ni idag har av olika dataprogram? 

 

8. Vilken är Er största tillgång som litet företag? 

9. Har Ni någon plan på att skaffa/utveckla/förnya Ert datastöd? I så fall hur? 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Företagspresentationer

 

Feelgood erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster både lokalt och rikstäckande till företag, 

organisationer och privatpersoner. Feelgoods mission är att skapa framgång genom a

människor att må bättre och visionen är att få Sveriges friskaste kunder. Feelgood har ca 45 egna 

anläggningar spridda över hela Sverige och ytterligare ett 50

Feelgood i Västerås är en av Sveriges fräschaste och mest modernt u

härliga träningsglädjen hos besökarna går inte att ta fel på. Den stämning som personal och 

kunder har lyckats skapa är unik

Nuvarande IT-stöd: BRP, PYRAMID, AGDA.

 

OMSÄTTNING: 9,5 MKR  

 

ANSTÄLLDA: 8 HELTID 

 

INSTRUKTÖRER: 40 DELTID 

 

KUNDER/MEDLEMMAR: 2000

 

 

etagspresentationer 

 

 

Södra Ringvägen 4 

722 12 VÄSTERÅS 

Tel: 021-18 21 00 

Feelgood erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster både lokalt och rikstäckande till företag, 

organisationer och privatpersoner. Feelgoods mission är att skapa framgång genom a

människor att må bättre och visionen är att få Sveriges friskaste kunder. Feelgood har ca 45 egna 

anläggningar spridda över hela Sverige och ytterligare ett 50-tal samarbetspartners.

Feelgood i Västerås är en av Sveriges fräschaste och mest modernt utrustade anläggning. Den 

härliga träningsglädjen hos besökarna går inte att ta fel på. Den stämning som personal och 

kunder har lyckats skapa är unik.  

: BRP, PYRAMID, AGDA. 

KUNDER/MEDLEMMAR: 2000 

50 

Feelgood erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster både lokalt och rikstäckande till företag, 

organisationer och privatpersoner. Feelgoods mission är att skapa framgång genom att få 

människor att må bättre och visionen är att få Sveriges friskaste kunder. Feelgood har ca 45 egna 

tal samarbetspartners. 

trustade anläggning. Den 

härliga träningsglädjen hos besökarna går inte att ta fel på. Den stämning som personal och 
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Lancashirevägen 5c 

730 60 RAMNÄS 

Tel: 021-10 37 00 

Scando är ett företag som har över 40 års erfarenhet av stegar och tillverkar och tillhandahåller 

trygga och stabila aluminiumprodukter av hög kvalitet. 

 

Scando förenklar sina kunders vardag och gör den tryggare. Stegarna är främst avsedda för 

professionellt bruk där det ställs höga krav på säkerhet, ergonomi och arbetsmiljö. Maximal 

stabilitet på höga nivåer är även viktigt om du använder stege inte så ofta. Scandos produkter 

håller längre, är bekväma att arbeta på och är det självklara valet för arbetet som kräver lite mer. 

Scando har som mål att tillverka marknadens bästa och säkraste stegar för alla ändamål och 

höjder. 

 

Nuvarande IT-stöd: SCALA. 

 

OMSÄTTNING: 30 MKR  

 

ANSTÄLLDA: 16 HELTID 

 

KUNDER: 1000 
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Kumla Västerby Skogsbo 

733 98 RANSTA 

Tel: 0224-200 30 

Ransta Snickeri AB är en trävaruhandelsföretag som nästan uteslutande handlar med 

byggmaterial, färg och snickeritillbehör. Företaget har en liten del av tillverkning av 

snickeridetaljer, dörrar, fönster samt specialsnickerier på beställning.  

 

 

Nuvarande IT-stöd: VismaSpcs 

 

OMSÄTTNING: 30 mkr  

 

ANSTÄLLDA: sex stycken heltid. 

 

KUNDER:  
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Grällsta 133 

733 94 SALA 

Tel: 0224-240 34 

 

 

Företaget Grällsta Plåt & Smide AB  bedriver verksamhet inom plåtslageri och svarvning. Företaget 

har 10 anställda och omsätter ca 16 miljoner per år. Företaget har inköp och lager av 

komponenter för olika typer av tillverkning som sker mot kundorder. Inga färdigtillverkade 

produkter lagerförs eller säljs. Företagets kunder består endast av andra företag.  

Plåt och smidesarbeten, skärande bearbetning, ståltrappor, räcken, transportvagnar och 

dumpervagnar. 

 

Nuvarande IT-stöd: VismaSpcs 

 

OMSÄTTNING: sexton mkr 

 

ANSTÄLLDA: tio  stycken heltid. 

 

KUNDER: Enbart företagskunder 
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(Sigma) 

Torggatan 1 

722 15 VÄSTERÅS 

Tel: 021-17 22 40 

 

 

Team Sportias hörnstenar är hög servicenivå, utveckling och kunskap. Näst efter kunden ser team 

Sportia personalen som sin största tillgång. Sortimentet är det senaste inom sportutrustningen på 

marknaden och allt annan sport i konfektionsväg. Team Sportia är en sportutrustningskedja med 

112 butiker över hela Sverige och ägs till hälften av franchisetagarna.  

 

 

Nuvarande IT-stöd: Microsoft Axapta, MESS 

 

OMSÄTTNING: 15 mkr 

 

ANSTÄLLDA: fem  

 

KUNDER: 1500 registrerade kunder. Dock tillkommer det kunder som handlar utan att registrera 

sig som kunder. 

 

 


