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Sammanfattning 

När företag ska implementera ERP-system är det viktigt att företaget ser till att få 
kvalitet på implementeringen. Ett ERP-system är ett informationssystem som ska 
hantera alla funktioner inom ett företag på ett integrerat sätt. För att få kvalitet på 
implementeringen krävs att budgeten hålls, att implementeringen blir klar i tid, att 
processerna i företaget optimeras, att kraven tillfredsställs och att integreringen med 
andra system klaras av på ett bra sätt.  

Examensarbetet har undersökt om Business Blueprints kan vara en hjälp för företag 
när det gäller att säkra kvaliteten på implementeringar av ERP-system. Business 
Blueprints är en modell som guidar företag genom hela systemutvecklingen. 
Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer och en litteraturstudie.  

Resultatet av undersökningen som detta arbete omfattar kan sammanfattas med att 
Business Blueprints är en hjälp för företag när det gäller att kvalitetssäkra 
implementering av ERP-system.  

 

Nyckelord: ERP-system, Business Blueprints, R/3, SAP, implementering, kvalitet 
och R/3 Reference Model. 
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1 Bakgrund 

De allra flesta företag står idag inför ett problem när det gäller att hantera all den 
information som ett företag behöver i sin verksamhet. Enligt Euromethod (1996) är 
tidsaktuell, relevant och lättåtkomlig information en av hörnstenarna i dagens 
organisationer. Euromethod (1996) är en sammanställning från EU (Europeiska 
Unionen) om vilka strategier som företag kan välja mellan vid anskaffning av 
informationssystem (mer om systemutvecklingsstrategier finns i avsnitt 2.4.1.). Till 
arbetet med informationshantering används vanligtvis olika typer av 
informationssystem. Allt eftersom konkurrensen mellan företagen har ökat och 
kunderna har börjat ställa allt högre krav på effektivare lösningar så har dessa 
informationssystem utvecklats. Det krävs enligt Euromethod (1996) allt kraftfullare 
och flexiblare system eftersom dynamiken i dagens samhälle kräver kontinuerliga 
förändringar i affärsfunktionerna i alla typer av organisationer.  

Enligt Andersen (1994) ses systemutveckling traditionellt som en aktivitet som 
innebär att ett företag utvecklar sitt eget informationssystem. Sådan egenutveckling är 
både kostsam och krävande eftersom den omfattar utveckling av ett system från 
början till slut. Företaget måste klara av att stå för underhållet av systemet, 
programmera systemet och utforma kringrutiner. Att egenutveckling är kostsam och 
krävande är en anledning till att så kallade standardsystem har utvecklats. Enligt 
Brandt m.fl. (1998) är standardsystem en färdig programvara som efter viss 
anpassning kan utnyttjas i ett företags verksamhet. Detta innebär att ett 
standardsystem utvecklas av en leverantör för att det ska kunna motsvara flera 
användares verksamhetsbehov. Enligt Brandt m.fl. (1998) var standardsystemen 
ursprungligen avgränsade till att endast täcka separata funktioner inom ett företags 
verksamhet.  

Men utvecklingen går vidare och på 1990-talet kom så kallade ERP-system. ERP står 
för Enterprise Resource Planning och kallas ofta affärssystem på svenska. Ett ERP-
system är enligt Koch m.fl. (1999) ett omfattande integrerat standardsystem som är 
mer eller mindre heltäckande för ett företags behov av informationsförsörjning. Syftet 
med ERP-system är enligt Koch m.fl. (1999) att integrera verksamhetens funktioner 
så att företaget endast har en databas som hanterar all information. Att endast ha en 
databas leder till att information endast behöver lagras på ett enda ställe i systemet. 
Det finns två olika vägar som ett företag kan gå när det gäller att effektivisera ett 
företags informationshantering. Den ena är att integrera de system som redan finns i 
verksamheten med varandra och den andra vägen är att skaffa en ERP-lösning vilket 
innebär att endast enstaka ”legacy systems” får vara kvar. Ett ”legacy system” är ett 
gammalt system som företaget vill ha kvar och som därför måste integreras med ERP-
systemet. 

Fler och fler företag väljer idag att implementera ERP-system. Anledningen till detta 
är bland annat att det är en hårdare konkurrens mellan företag och att det kommer allt 
större krav från företagens kunder. En implementering av ett ERP-system är enligt 
Koch m.fl. (1999) mycket kostsam och tar ofta lång tid. Därför är det väldigt viktigt 
att systemet motsvarar de förväntningar som finns hos kunden. För att systemet ska 
motsvara förväntningarna är det viktigt att ta hänsyn till den kravspecifikation som 
ska arbetas fram av kunden och leverantören tillsammans. Det krävs också samarbete 
och kommunikation mellan berörda parter för att få fram en bra kravspecifikation.  
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Det är viktigt att utveckla en kvalitetspolicy och kvalitetsmål för företaget så att hela 
personalen engageras i projektet. Genom att kvalitetsmål sätts upp kan de anställda få 
en uppfattning om varför ett nytt system behövs. 

En annan anledning till att det är viktigt att systemet motsvarar verksamhetens krav 
och önskemål är att om kraven och önskemålen från användaren inte uppfylls kommer 
användarna inte att använda systemet i den omfattning som var tänkt. Användarna 
måste få uttrycka sina önskemål under implementeringen för att de ska känna att 
systemet kommer att hjälpa dem i deras dagliga arbete. Ett sätt att säkra kvaliteten på 
implementering av ERP-system kan vara att använda sig av så kallade Business 
Blueprints. Business Blueprints är en slags ritning eller kartor över hur ett företag kan 
gå till väga med implementeringen av delar av ett ERP-system (Curran och Keller, 
1998). Dessa ritningar visar på olika möjliga lösningar och de anställda i företaget kan 
då välja den lösning som passar deras företag bäst. 

SAP AG (Systems, Application, and Products in Data Processing) är enligt Curran 
och Keller (1998) ett av världens mest framstående företag när det gäller utvecklingen 
av ERP-system. SAP:s mjukvara R/3 var en av mjukvaruindustrins första 
klient/server-mjukvara som var designad för att integrera en organisations olika 
affärsfunktioner. Idag finns ett flertal olika företag som tillverkar ERP-system, t.ex. 
Oracle, PeopleSoft och Baan. Beteckningen R/3 står enligt Geiss och Soltysiah (2000) 
för Realtime/3, vilket innebär att R/3 är ett realtidssystem och att det är version tre. 
R/3 är designad för att hjälpa företag att lösa affärsproblem som organisationen kan 
tänkas ha. Eftersom företag med hjälp av R/3 försöker integrera alla funktioner i en 
organisation är det ett omfattande arbete att implementera R/3. Därför har SAP även 
utvecklat Business Blueprints som företag kan använda vid implementering av ERP-
system. Dessa Business Blueprints ska guida företag från allra första början av 
systemutvecklingen till den slutliga implementeringen.  
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2 Introduktion 

I detta kapitel kommer olika begrepp som är relevanta för arbetet att förklaras. 

 

2.1 Informationssystem 

Enligt Anveskog m.fl. (1983) kan ett informationssystem ses som en organiserad 
samverkan mellan människor för att förmedla information till varandra. Denna syn 
stöds av Andersen (1994) som definierar ett informationssystem som: 

”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information.” (Andersen, sid. 15, 1994) 

Själva syftet med informationssystem är enligt Anveskog m.fl. (1983) att ge service 
och bidrag till olika användare inom en organisation. Andersen (1994) säger att syftet 
med informationssystem är att tjäna en verksamhet. Informationssystemens uppgift är 
att samla in information både från verksamheten och dess omgivning för att sedan 
underhålla verksamheten och dess omvärld med den information som behövs i det 
dagliga arbetet. Ett informationssystem är enligt Andersen (1994) en del av ett 
företags verksamhet. Andersen (1994) anser att ett bra informationssystem ger 
verksamheten en fördel gentemot konkurrenterna. Denna fördel uppstår genom att 
informationen som företaget behöver bland annat är lättåtkomlig och relevant. Det är 
mycket viktigt att informationssystemet fångar upp den information som är av 
särskild relevans för verksamheten.  

Informationssystem kan vara mycket olika beroende på vad som är systemets 
huvuduppgift. I vissa informationssystem är det insamlingen och överföringen av 
information som är det centrala och i dessa fall är det systemets uppgift att överföra 
obearbetad information mellan olika människor. I andra informationssystem kan det 
vara bearbetningen av information som står i centrum, vilket innebär att företaget 
skaffar sig ny information genom att kombinera olika typer av information.  

 

2.2 Standardsystem 

Enligt Andersen (1994) är ett standardsystem ett informationssystem som är utvecklat 
med tanke på att det ska kunna användas i flera olika företag. Ett standardsystem är 
enligt Brandt m.fl. (1998) en färdig programvara som efter viss anpassning kan 
användas i ett företags verksamhet. Standardsystemet ska kunna motsvara flera 
användares verksamhetsbehov och är därför generella system som bygger på 
erfarenhet från flera olika företagstillämpningar. Standardsystem har en fördel jämfört 
med egenutvecklade informationssystem eftersom standardsystemen kan verka i en 
eller flera systemmiljöer och därmed är kompatibla. Idén bakom standardsystem är 
enligt Brandt m.fl. (1998) att flera företag ska kunna utnyttja samma programpaket 
och på så sätt fördela tid, kostnader och ansträngningar mellan sig.  
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Det finns idag ett stort utbud av standardsystem och för att få en överblick över dessa 
delas de ofta in i kategorier. Enligt Andersen (1994) är det vanligt att gruppera 
standardsystemen efter anpassningsintentionen eller efter anpassningssättet. 
Anpassningsintentionen handlar om till vilken grad utvecklaren avsett att 
standardsystemet ska anpassas till den enskilda användaren och anpassningssättet 
handlar om på vilket sätt anpassningar i systemet kan ske. Dessa klassificeringssätt 
diskuteras i kapitel 2.2.1. Standardsystem kan även delas in i styrande eller följande 
system vilket förklaras närmare i kapitel 2.2.2.  

 

2.2.1 Klassificering av standardsystem 

När man klassificerar standardsystem utifrån anpassningsintentionen kan det enligt 
Andersen (1994) urskiljas fyra typer: 

1) helt standardiserat system 

2) hårt standardiserat system 

3) standardiserat system 

4) standardiserat underlag för eget system 

Helt standardiserade standardsystem är program där utvecklarna ansett att det inte 
finns sådana behov att programmen bör anpassas till en viss verksamhet. Det är inte 
meningen att det ska kunna göras ändringar i standardsystemet. Att ändringar inte ska 
kunna göras gäller program som administrerar datorns eget arbete (operativsystem) 
och program som stöttar experterna i deras arbete.  

I hårt standardiserade system är utvecklarens intention att det egentligen inte ska 
göras några större anpassningar av systemet, men vissa anpassningar är möjliga. 
Dessa system är avsedda för de områden i en verksamhet där förhållandena är mycket 
lika varandra från verksamhet till verksamhet. Det gäller t.ex. de administrativa 
hjälpfunktionerna  och då speciellt bokförings- och lönefunktionerna.  

I ett standardiserat system är förhållandena i systemet ordnade för en viss grad av 
omfattande anpassningar. Denna typ av system passar bäst på områden där 
olikheterna mellan verksamheterna är stora och standardsystemet måste kunna 
anpassas i större utsträckning t.ex. vid material- och produktionsstyrning. 

Kalkylprogram är exempel på standardsystem som är ett standardiserat underlag för 
att konstruera egna program. Ramarna till systemet ges men det som är specifikt för 
det enskilda företaget och den speciella tillämpningen måste användaren själv bygga 
upp.  
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Standardsystemen kan också klassificeras efter anpassningssättet, vilket innebär att 
systemen delas in efter på vilket sätt användarna kan anpassa systemen för att 
tillgodose sina egna behov (Andersen, 1994). Vid denna typ av klassificering skiljer 
man mellan tre typer av standardsystem: 

1) hårdkodade system 

2) tabellstyrda system (parameterstyrt) 

3) programmerbara system 

Vid hårdkodade system måste anpassningarna av systemet ske genom ändringar i 
programkoden. Detta är ett komplicerat arbete och i praktiken är det nästan omöjligt 
för en användare att ändra programmet. 

Ett tabellstyrt system ger större flexibilitet och anpassningsmöjligheter för 
användarna. Företaget kan t.ex. välja mellan alternativa programmoduler och påverka 
utskrifters och skärmbilders utseende. Genom att sätta värden på olika parametrar 
eller välja bland olika möjligheter i tabeller väljs de anpassningar som ska göras. 

Vid programmerbara standardsystem finns ett ramverk som ska följas. Användarna 
har samtidigt tillgång till ett effektivt programmeringsspråk så att de kan specificera 
vad de vill ha utfört inom de möjligheter ramverket ger.  

 

2.2.2 Styrande eller följande standardsystem 

Enligt Brandt m.fl. (1998) har olika leverantörer olika inställningar till hur 
standardsystem bör användas i kundernas verksamheter. Brandt m.fl. (1998) talar om 
två olika filosofier: styrande standardsystem och följande standardsystem.  

Styrande standardsystem förutsätter att man anammar leverantörens inbyggda 
verksamhetskoncept i systemet. Trots detta finns det en viss grad av flexibilitet. 
Leverantören tillhandahåller en stor uppsättning parametrar som företaget ställer in 
systemet efter utifrån ett scenario. Styrande system kan vara en fördel för kunder som 
har begränsade kunskaper och kompetens för att kunna utveckla sin egen verksamhet. 
Dock är denna form av standardsystem en nackdel för företag som har en klar 
verksamhetsuppfattning och där standardsystemets verksamhetskoncept inte stämmer 
överens med företagets arbetssätt. 

Följande standardsystem ger enligt Brandt m.fl. (1998) ett större mått av 
kundanpassningar i systemet i stället för rena verksamhetsanpassningar. Detta innebär 
att standardsystemen anpassas efter hur företagets verksamhet är uppbyggd och efter 
hur företaget arbetar. Följande system är enligt Brandt m.fl. (1998) mer generella 
eftersom det inte finns något specifikt förslag till upplägg för verksamheten från 
leverantörens sida. Konkret innebär följande system att leverantörerna är öppna för 
flera olika scenarier över företags affärsverksamheter med skilda uppsättningar av 
parametrar. Vissa leverantörer skapar basmodeller eller applikationsmallar för att 
underlätta kundens arbete med anpassning av verksamhet och standardsystem. I ett 
följande standardsystem måste kunden arbeta efter en hypotes om hur företaget ska 
bedriva sin verksamhet och sedan anpassa standardsystemet därefter.  
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Att ha frihet när det gäller hur företaget ska bedriva sin verksamhet kan kännas som 
en stor fördel i vissa sammanhang när företaget har en väl genomarbetad 
verksamhetsstrategi. I andra sammanhang kan denna frihet kännas som en 
begränsning om ledningen är något osäker på hur verksamheten kan förbättras och 
förväntar sig att leverantören ger ett konkret förslag på arbetssätt för verksamheten.  

Standardsystem kan också delas in i totalsystem och nischsystem. Standardsystemen 
var enligt Brandt m.fl. (1998) ursprungligen avgränsade till att täcka separata 
funktioner inom ett företags verksamhet och dessa system kallas nischsystem. Ett 
nischsystem är fokuserat på att lösa vissa avgränsade funktioner i ett företag. En trend 
idag är att satsa på omfattande och integrerade standardsystem som mer eller mindre 
är heltäckande för ett företags behov av informationsförsörjning. Sådana system 
kallas ofta totalsystem eftersom de ska täcka ett företags totala behov av 
informationssystem. Idag används termen ERP-system vilket förklaras närmare i 
kapitel 2.3. 

 

2.2.3 Problem med standardsystem 

Standardsystemen var enligt Andersen (1994) ursprungligen avsedda att täcka en del 
av en verksamhets behov. Att ett standardsystem enbart täcker en del av en 
verksamhets behov innebär att företag ofta har olika system för de olika 
avdelningarna inom företaget. En nackdel med att ha flera olika system inom ett 
företag är att dessa olika avdelningsspecifika system inte är kompatibla med varandra. 
Det kan också vara så att informationen som finns i verksamheten inte alltid stämmer 
överens mellan olika system. De olika avdelningarna kanske har skapat olika namn på 
något som egentligen är samma sak. Att ha olika namn på samma sak kan leda till 
problem när företag ska kommunicera sinsemellan. 

Problemet med att företag har flera olika inkompatibla system kallas enligt Alter 
(1999) för Silo-problemet eller ibland för Stowpipe-syndrom (skorstenssyndromet). 
Anledningen till denna benämning är att varje avdelning kan ses som en silo eller 
skorsten som inte har något eller mycket lite samband med övriga avdelningar. Det 
blir vattentäta skott mellan de olika avdelningarna och deras system som är svåra att 
överbrygga. För att komma till rätta med inkompatibla system utvecklades på 1990-
talet ERP-system. Dessa system diskuteras ytterligare i kapitel 2.3. 

Alter (1999) anser att verksamheter traditionellt sett har organiserats utifrån ett antal 
olika verksamhetsområden som är funktioner inom ett företag och som relateras till 
specifika affärsverksamheter såsom produktion, försäljning och marknad samt 
ekonomi. Anledningen till denna form av organisation är enligt Alter (1999) att det 
ger ett fokus på arbetet och att det ger ett gynnsamt arbetsklimat vilket leder till att ett 
professionellt arbete kan utföras. Tyvärr leder organiseringssättet utifrån olika 
verksamhetsområden till att de anställda enbart fokuserar inåt på organisationen. 
Tendensen att fokusera inåt på organisationen i stället för utåt mot kunden kallas 
enligt Alter (1999) ibland för management i termer av funktionella silos. Funktionella 
silos innebär att medan företaget uppmärksammar vad som händer inom de 
funktionella områdena (silo) så tas lite hänsyn till att maximera värdet för kunden 
genom att koordinera de olika funktionella områdena.  

 



2 Introduktion 

7 

Alter (1999) anser att enbart efter att ha uppmärksammat problemet med funktionella 
silos har många företag kommit en bra bit närmare att organisera runt kundorienterade 
processer. Figur 1 visar ett exempel på hur funktionella silos kan se ut enligt Alter 
(1999). 

 

Affärsprocesser som kräver koordinerat arbete från många funktionella områden: 

�Skapa en ny produkt 

�Skapa en koordinerad plan för hela verksamheten 

�Uppfylla kundorder 

Affärsprocesser som är typiska inom ett funktionellt område: 

Försäljning och Marknad Produktion Ekonomi Personalavdelning 

� Identifiera potentiella 
kunder 

� Definiera kunders 
önskemål och behov 

� Gör kunder 
uppmärksamma på 
produkten 

� Övertyga kunden till 
köp 

� Genomför försäljnings-
transaktioner 

� Inköp av material 

� Montering och 
fabricering av produkten 

� Leverera produkten 

� Serva produkten och 
stödja kunden 

� Utföra finansiella 
transaktioner 

� Skapa finansiella 
ståndpunkter 

� Betala skatter 

� Investera kontanter 

� Finansiella operationer 

� Beslutat om att hyra 
behov 

� Hyra personer 

� Introducera anställda i 
hur företaget arbetar 

� Betala anställda 

� Administrera de 
anställdas förmåner 

� Administrera disciplinära 
åtgärder och 
avskedningar 

Delprocesser och aktiviteter som förekommer i alla funktionella områden: 

� Kommunicera med andra människor 

� Analysera data 

� Motivera anställda 

� Planera det arbete som ska utföras 

� Hålla koll på det arbete som utförs  

� Tillhandahålla feedback till de anställda 

Figur 1: Funktionella ”silos” efter Alter (1999, s. 41)  
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Alter (1999) delar in ett företags affärsprocesser i tre grupper vilka förklaras nedan. 

• Affärsprocesser som korsar funktionella områden och kräver koordinerat arbete 
från flera funktionella områden kan vara väsentliga processer som t.ex. att skapa 
en ny produkt (Alter, 1999). Vid en sådan process kan det vara svårt att se 
processen utifrån synen av ett funktionellt område, eftersom detta ofta är 
missledande och strider mot det sätt som dagens affärsledare vill att deras 
verksamhet ska operera på.  

• Processer som är relaterade till ett specifikt funktionalitetsområde kan vara 
andra viktiga processer såsom tillverkning av produkter, att identifiera potentiella 
kunder och betala skatter. Det bästa sättet att lära sig om de processer och de 
informationssystem som tillhör ett specifikt funktionellt område är att lära om det 
specifika funktionella området och inte om informationssystem i allmänhet 
(Alter, 1999).  

• Aktiviteter och delprocesser som uppkommer i alla funktionella områden är 
vanliga aktiviteter och delprocesser som innefattar kommunikation med andra 
människor, att analysera data, att planera arbetet som ska utföras och att 
tillhandahålla feedback till de anställda. Dessa aktiviteter använder oftast 
informationssystem på ett eller annat sätt och är inte unikt kopplade till ett 
speciellt funktionellt område.  

Alla dessa tre grupper av processer och aktiviteter bygger på informationsteknologi, 
men endast den andra gruppen av processer är unikt relaterade till funktionella 
områden. Att endast en grupp av processer är unika leder till att specialister inom ett 
funktionellt område kan tillbringa stora delar av sitt arbete involverade i andra 
funktionella områden. Anledningen till att specialisternas arbete kommer att involvera 
flera områden är att de processer som inte är unikt relaterade till ett specifikt område 
berör flera olika områden, även de som är unika. 

 

2.3 ERP-system 

ERP-system står för Enterprise Resource Planning vilket översätts till affärssystem på 
svenska. Med ERP-system försöker företag integrera alla avdelningar och funktioner 
som finns i ett företag till ett enda datasystem som kan tillfredsställa företagets alla 
olika avdelningars speciella behov (Koch m.fl., 1999). 

ERP-system är en utveckling av standardsystemen, vilket innebär att ett ERP-system 
till grunden är uppbyggt som ett standardsystem och därmed är utvecklade för att 
olika företag ska kunna använda dem. Skillnaden mellan ERP-system och 
standardsystem är att ERP-system omfattar ett företags alla funktioner och inte enbart 
en funktion vilket är fallet vid standardsystem. Att implementera ett ERP-system i en 
verksamhet är enligt Koch m.fl. (1999) en omfattande uppgift. Eftersom ERP-
systemen omfattar ett företags alla funktioner anser Koch m.fl. (1999) att hela 
verksamheten kommer att påverkas av implementeringen. ERP kan till exempel leda 
till att uppgifterna som personalen måste utföra förändras och kanske försvåras. Koch 
m.fl. (1999) säger också att det måste till bra utbildning för att se till att ERP-systemet 
kan användas på rätt sätt.  
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Att implementera ett ERP-system är ett omfattande arbete som kommer att kräva 
mycket arbete och kosta en hel del pengar för företaget. Av denna anledning är det 
viktigt att företaget får vad de vill ha. Det är viktigt att systemet motsvarar företagets 
förväntningar. Koch m.fl. (1999) anser att en integrerad lösning kan ha otroligt stor 
lönsamhet för företaget om systemet installeras korrekt.  

Enligt Ptak och Schragenheim (2000) har ERP-systemen utvecklats ur MRP (Material 
Requirements Planning) och MRPII (Manufacturing Resource Planning). Hur denna 
utveckling har gått fram förklaras nedan och om inget annat anges är det 
underliggande materialet hämtat från Ptak och Schragenheim (2000). 

På 1970-talet kom metoder för MRP, vilket som tidigare nämnts står för Material 
Requirements Planning och kan översättas till materialbehovsplanering.  

MRP innebär enligt Ptak och Schragenheim (2000) ett sätt att automatiskt planera 
företagets framtida materialbehov baserat på aktuellt lager, beställningar lagda av 
kunder och förväntade framtida beställningar. Snart uppstod dock ett behov av att 
även planera företagets produktionskapacitet och för att täcka detta behov utvecklades 
MRPII (Manufacturing Resource Planning). 

MRPII tar även hänsyn till lagrets rörelser och de finansiella aktiviteterna så att alla 
resurser i företaget planeras och kontrolleras. Företagen upptäckte snart att det inte 
bara gällde att planera material och resurser på ett bra sätt för att skaffa sig 
konkurrensfördelar. Det gällde också att vara först ut på marknaden med produkterna 
för att skaffa sig lönsamhet på lång sikt och detta var ett problem som MRPII inte 
kunde hantera.  

Företagen upptäckte att det var viktigt att få alla avdelningar att fokusera på 
konkurrens och lönsamhet och inte enbart produktionsavdelningen som tidigare var 
fallet. Det gällde att integrera alla de resurser som fanns i verksamheten. Företagen 
började använda sig av JIT vilket står för Just In Time. JIT är enligt Olhager och Rapp 
(1996) ett samlingsbegrepp för metoder som alla används för att producera varor vid 
rätt tidpunkt. Med hjälp av JIT fick företagen metoder som kunde hjälpa dem att vara 
först ut på marknaden med nya produkter vilket MRPII inte hade klarat av.  

Under senare delen av 1990-talet har behovet av allt effektivare system för att hantera 
all information i företaget ökat. Företagen behövde ett system som skulle vara 
förvaringsplats för data och kunna tillhandahålla värdefull information vid 
förfrågningar och därför utvecklades ERP-system. Att bygga ett mjukvaruprogram 
som försöker tillfredsställa behov hos både anställda inom exempelvis ekonomi, 
produktion såväl som på lagret är inte det lättaste. Enligt Koch m.fl. (1999) har ett 
företags olika avdelningar vanligtvis enskilda datasystem vilka är optimerade för den 
avdelningens speciella behov. Koch m.fl. (1999) anser att ERP-system kombinerar 
ihop alla avdelningars system till ett enda integrerat mjukvaruprogram som körs från 
en enda databas för att de olika avdelningarna lättare ska kunna dela information och 
kommunicera med varandra. 

Ett problem med ERP-system är enligt Callaway (1998) att det idag inte finns något 
företag som använder endast ett ERP-system för sin informationshantering. Vanligtvis 
använder företag både delar av ett ERP-system och ett eller flera ”legacy systems” för 
att hantera företagets information.  
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Anledningen till att flera olika system används sägs vara att det inte finns något ERP-
system som passar alla företag eftersom varje företag har olika behov och önskemål 
(Callaway, 1998). ERP-system är utvecklade för att passa flera olika företag men 
eftersom företag är unika kräver vissa delar i ett företag speciella system.  

ERP-systemen kan anpassas men vid vissa tillfällen kanske anpassningarna inte är 
tillräckliga. Även om det finns företag som har implementerat ett helt ERP-system så 
har dessa företag vanligtvis ett eller flera ”legacy system” (detta begrepp och övriga 
förklaras i Appendix 7) som används vid sidan om ERP-systemet. Att ha flera olika 
system i ett företag leder till problem eftersom systemen måste integreras med 
varandra på ett bra sätt. Integreringen av de olika systemen är ett problem som 
Callaway (1998) tror kommer att lösas när företagen börjar inse att integreringen 
verkligen är ett problem. Det behövs en utveckling av bra verktyg som kan kombinera 
olika system med varandra för att företag ska kunna välja de delar från olika system 
som passar deras verksamhet bäst.  

För att se till att de legacy system som företagen vill ha kvar kan kommunicera med 
ERP-systemet behövs ett strukturerat arbetssätt. Det är viktigt att se till att dessa 
system samordnas på ett korrekt sätt. 

En beskrivning av SAP:s ERP-system R/3 återfinns i Appendix 1. 

 

2.4 Systemutveckling 

Arbetet med att utveckla informationssystem åt ett företag kallas enligt Andersen 
(1994) för systemutveckling. En modell som enligt Andersen (1994) beskriver 
systemutvecklingen på ett bra sätt är den modell som kallas livscykelmodellen. 
Anledningen till att modellen kallas så är att modellen följer informationssystemets 
”liv”, från det att tanken på ett nytt informationssystem föds, genom att systemet är 
färdigt och infört i verksamheten till dess att systemet avvecklas (Andersen, 1994). 

Denna livscykelmodell representerar ett sätt att se på systemutvecklingen men det 
finns flera andra sätt (mer information om andra livscykelmodeller kan bland annat 
hittas hos Avison och Fitzgerald, 1993). Livscykelmodellen utgår enligt Andersen 
(1994) från att en analys av verksamheten görs och att företaget härigenom kommer 
fram till de krav som verksamheten har på systemet. Utifrån denna analys skapas 
sedan informationssystemet.  

I verkligheten anser Andersen (1994) att det kan vara svårt att få fram alla krav 
genom en analys på detta sätt. Det kan t.ex. vara så att om användarna är ovana vid 
datoriserade system kan de ha svårt för att tala om vilka krav och förväntningar de har 
på systemet. En lösning kan vara att använda sig av prototyping för att få fram kraven. 
Men prototyping lämpar sig oftast bäst för att få fram en kravspecifikation och inte för 
att utveckla ett helt nytt informationssystem. Livscykelmodellen utgår enligt 
Andersen (1994) också från att hela det nya systemet kommer att levereras på en 
gång, men ibland kan det vara bra att leverera systemet gradvis (Andersen, 1994). Att 
leverera systemet gradvis kallas enligt Andersen (1994) oftast för evolutionär modell. 
I evolutionär modell utgår företaget ifrån att kraven ändras kontinuerligt i en 
verksamhet och den evolutionära modellen är därför iterativ.  
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Att en modell är iterativ innebär enligt Andersen (1994) att systemet delas in i mindre 
delar som utvecklas och införs en i taget. Genom att dela in systemet i mindre delar 
kan kraven ändras under arbetets gång. Det kan sägas finnas två olika former av 
evolutionära modeller. Den ena är när systemet delas in i delar som levereras var för 
sig och den andra är när systemet levereras i olika versioner med ökad funktionalitet 
för varje version.  

Anledningen till att livscykelmodellen har valts för att beskriva systemutvecklingen 
beror på att modellens synsätt innebär att användarna ska analysera sig fram till sina 
önskemål och krav på systemet (Andersen, 1994). Att genom analys komma fram till 
krav på informationssystemet fungerar bra i företag som har en stabil och bekant 
verksamhet. Finns inte en stabil och bekant verksamhet kan det vara svårt för 
användarna att uttrycka krav och önskemål och då kan en annan beskrivningsmodell 
vara bättre att använda. 

Det är en omfattande uppgift att utveckla ett informationssystem och det är en uppgift 
som kräver goda kunskaper om metoder, beskrivningstekniker och verktyg. Utöver 
ovanstående kunskaper krävs det också kännedom om och förståelse för den miljö och 
det sammanhang där systemutvecklingen ska äga rum för att få ett lyckat resultat.   

Enligt Andersen (1994) kan man säga att ett system har yttre och inre egenskaper. De 
yttre egenskaperna är de egenskaper som är intressanta för användarna. Det kan vara 
de egenskaper som användarna önskar att systemet ska göra eller inneha. Vilka dessa 
egenskaper är beror på vad användarna uppfattar som viktigt, vilka mål och 
ambitioner de har och vilken bakgrund användarna har när det gäller kunskaper, 
erfarenheter och inställning. Exempel på yttre egenskaper hos ett informationssystem 
kan vara vilka skärmbilder systemet ska ha, maximal svarstid vid terminaldialoger, 
vilka rapporter användarna kan få ut från systemet, etc. De inre egenskaperna hos ett 
system är de egenskaper som krävs för att de önskade yttre egenskaperna ska 
realiseras. Det kan t.ex. handla om på vilket sätt data är organiserad, vilka 
datalagringsmedier som används, vilket programmeringsspråk som används etc.  

 

2.4.1 Systemutvecklingsstrategier 

När ett företag ska utveckla eller skaffa ett nytt informationssystem finns det enligt 
Andersen (1994) ett antal olika strategier som ledningen i företaget kan välja mellan. 
Dessa strategier visas i figur 2. Anledningen till att dessa olika strategier finns är att 
företag kan ha olika uppfattningar om vilka förhållanden som är av störst betydelse 
för ett lyckat resultat. Strategierna visar att det finns flera olika alternativ för företag 
som ska skaffa ett nytt informationssystem. ERP-system är kanske inte den bästa 
lösningen för alla företag utan det gäller att väga för- och nackdelar med de olika 
strategierna mot varandra. 

Andersen (1994) diskuterar sex olika strategier vilka visas i figur 2. Här visas även de 
val som kan göras i de olika strategierna. 
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Strategier Strategival 

Egeninsats � Egenutveckling 

� Standardsystem 

Typ av metod � Analytisk 

� Experimentell 

Leverans � Revolutionär 

� Evolutionär 

Användarmedverkan � Expertdominerad 

� Användarledd 

Typ av resultat � Produkt 

� Process 

Samordning � Ensidig systemutveckling 

� PSO-utveckling 

Figur 2: Strategier och möjliga strategival (Andersen, 1994, s. 343) 

Egeninsats handlar om hur företagets egen insats ser ut vid utvecklingen av ett 
informationssystem (Andersen, 1994). Den traditionella bilden är att ett företag 
utvecklar ett eget informationssystem vilket innebär att alla stegen i 
livscykelmodellen (se figur 3, s.15) utförs av företaget. Att utveckla ett eget 
informationssystem är en krävande och kostsam strategi och enligt Andersen (1994) 
är det vanligt att resultatet inte motsvarar förväntningarna från företaget. Därför kan 
företag även välja att använda sig av standardsystem vilket som tidigare nämnts är ett 
informationssystem som är utvecklat för att många företag ska kunna använda det. 
Hur utvecklingen av egenutvecklade system och standardsystem mer utförligt går till 
diskuteras i kapitel 2.4.2 och 2.4.3. 

Typ av metod handlar om vilken metod som bör användas för att företaget ska komma 
fram till en kravspecifikation för informationssystemet. Företaget kan välja mellan ett 
analytiskt eller ett experimentellt tillvägagångssätt.  

Det analytiska tillvägagångssättet innebär enligt Andersen (1994) att företaget på ett 
systematiskt sätt kartlägger användarnas informationsbehov. Euromethod (1996) 
säger att man använder sig av abstraktioner och specifikationer för att komma fram 
till kravspecifikationen.  

Väljer företaget istället det experimentella tillvägagångssättet innebär det enligt 
Andersen (1994) att experiment utförs eller att en prototyp tas fram som leder fram till 
en kravspecifikation. Brandt m.fl. (1998) håller med om denna definition av det 
experimentella tillvägagångssättet.  
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Leverans handlar om hur själva leveransen av systemet ska gå till. De val som 
Andersen (1994) nämner är revolutionär och evolutionär leverans. Det revolutionära 
tillvägagångssättet innebär enligt Andersen (1994) att hela systemet levereras 
samtidigt. En nackdel med att leverera hela systemet med en gång är enligt Andersen 
(1994) att det kan bli lång väntetid för användarna innan hela systemet är klart och 
därför kan deras motivation sjunka. En annan nackdel är att användarnas krav 
förändras med tiden så när systemet äntligen kommer kan kraven ha förändrats 
(Andersen, 1994). Evolutionär leverans innebär att systemet levereras steg för steg, 
vilket ger fördelar eftersom användarna snabbt ser resultat och då blir motiverade och 
nöjda. Det är också möjligt att ändra systemet efter hand vilket är positivt eftersom 
kraven förändras med tiden. Men ibland kan det vara svårt att hitta en uppdelning som 
gör att informationssystemet kan utvecklas rationellt.  

Enligt Euromethod (1996) finns det tre tillvägagångssätt att välja mellan när det gäller 
installation av ett system. Den första kallas En-stegs-installation vilket innebär att hela 
systemet installeras på en gång. En-stegs-installation är alltså det som Andersen 
(1994) kallar revolutionärt tillvägagångssätt. Det andra sättet enligt Euromethod 
(1996) är inkrementell installation vilket innebär att informationssystemet installeras i 
successiva delar. Varje del innehåller en delmängd av funktionaliteten hos 
informationssystemet och kraven på systemet är helt definierade före det att den första 
delen installeras. Kraven som företaget har ställt på delsystemet kan inte ändras under 
arbetets gång. Det sista sättet kallas evolutionär installation och är det som även 
Andersen (1994) kallar evolutionär. Här levereras systemet i successiva versioner där 
kraven kan ändras mellan de olika versionerna. Varje version innehåller en delmängd 
av eller alla funktionaliteter hos systemet.  

Euromethod (1996) tar också upp om systemet ska installeras globalt eller lokalt. 
Företaget kan välja om det nya informationssystemet ska installeras på alla 
geografiska platser i ett steg eller om det ska installeras i flera steg som täcker fler och 
fler av de geografiska platserna där företaget finns representerat.  

Användarmedverkan omfattar hur användarnas deltagande i systemutveckling bör 
läggas upp. Här kan företaget välja mellan expertdominerad eller användarledd 
medverkan. Expertdominerad medverkan innebär enligt Euromethod (1996) att 
experter skapar beskrivningar av verksamheten baserad på deras egen kunskap och på 
intervjuer och observationer av hur användare utför sina arbetsuppgifter. 
Beskrivningarna av verksamheten kan sedan lämnas till användarna för synpunkter. 
Åsikten om vad expertdominerad medverkan innebär stöds av Andersen (1994) med 
en skillnad. Andersen (1994) anser att experterna inte alltid tar hänsyn till den 
kunskap som användarna har utan att användarna inte har någon direkt påverkan på de 
yttre egenskaperna hos systemet.  

Det finns enligt Andersen (1994) två anledningar till att det expertdominerade 
tillvägagångssättet väljs. Den första är att ledningen anser att alla avdelningar inom 
företaget är harmoniserade, alltså att de har samma uppfattning om vad systemet bör 
göra, och därför är en expertdominerad systemutveckling minst resurskrävande och 
ger det snabbaste resultatet. Den andra anledningen är att ledningen fruktar att 
användarna kommer att ställa krav som ledningen inte vill tillmötesgå och därför bör 
användarna inte få en framträdande roll i arbetet. Användarledd medverkan innebär 
istället att användarna själva leder systemutvecklingen utan direkt medverkan från 
systemutvecklare.  
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Meningen är att användarna ska kontakta systemutvecklarna vid behov. Den 
expertdominerade metoden är bäst när den kombineras med användning av 
standardsystem eftersom de inre egenskaperna hos systemet då redan är utformade. 
Men den allra bästa metoden är en kombination av den användarledda och den 
expertdominerade så att man får en samverkan mellan användarna och 
systemutvecklarna. Euromethod (1996) har inget tillvägagångssätt som kallas 
användarledd, utan tillvägagångssättet kallas för delaktighet. Delaktighet innebär att 
experterna skapar beskrivningarna av verksamheten i nära samarbete med några av 
eller alla användarna.  

Typ av resultat handlar om vilken typ av resultat som företaget bör ta sikte på. 
Företaget kan lägga ensidig vikt på det färdiga informationssystemet och då är det 
enbart produkten som räknas. Alternativet är att sätta värde även på det som sker på 
vägen, att processen är av betydelse. Om processen är viktig ses systemutvecklingen 
enligt Andersen (1994) som en möjlighet till utbildning och attitydförändringar inom 
företaget. Syftet med systemutvecklingen är i dessa fall inte enbart att skapa ett nytt 
informationssystem utan även att ge medarbetarna kunskaper om verksamheten och 
även ge en positiv inställning till IT och till förändring och förbättring av 
verksamheten. För att lyckas med tillvägagångssättet då processen är av betydelse är 
det viktigt att avsätta tid och resurser till utbildning och attitydförändringar 
(Andersen, 1994). Lyckas processtrategin får företaget en större medverkan från 
användarna vilket leder till att informationssystemet accepteras i större grad än utan 
denna medverkan. Eftersom medarbetarna har fått bättre kunskaper och en annan 
inställning kan verksamheten ta sig an ännu mer krävande uppgifter i framtiden.  

Samordning handlar om hur samordningen med annat utvecklingsarbete i företaget 
ska se ut (Andersen, 1994). Den ensidiga systemutvecklingen innebär att arbetet 
koncentreras på det nya informationssystemet. Ensidig systemutveckling kan leda till 
problem eftersom företaget enligt Andersen (1994) får betydligt större nytta av 
systemet om medarbetarnas kunskaper och inställning utvecklas under arbetets gång. 
PSO-utveckling står för parallell utveckling av Personalen, Systemet och 
Organisationen. Organisatoriskt sett är PSO-utveckling svårare än ensidig 
systemutveckling eftersom det är fler aktiviteter som ska koordineras i tid och ännu 
fler människor som ska delta i arbetet. 

 

2.4.2 Systemutveckling vid egenutvecklade system 

När det gäller systemutveckling av egenutvecklade system består livscykelmodellen 
enligt Andersen (1994) av sju olika faser som måste gås igenom. Livscykelmodellens 
sju faser förklaras nedan utifrån Andersen (1994) och en bild av modellen visas i figur 
3.  

 

Förändringsanalys Analys Utformning Realisering Implementering Förvaltning och 
drift 

Avveckling 

Figur 3: Livscykelmodellen enligt Andersen (1994, s.48)  
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• Förändringsanalys ska enligt Andersen (1994) avslöja om ett nytt 
informationssystem verkligen kan lösa verksamhetens problem. Företaget vill få 
fram vad som är den egentliga bakgrunden till verksamhetens problem. Det kan 
enligt Andersen (1994) vara så att medarbetarna redan har all den information de 
behöver och inte alls behöver ett nytt informationssystem utan att problemet 
egentligen ligger i samarbetsproblem mellan olika medarbetare. 
Förändringsanalysen utförs alltså innan arbetet med systemutvecklingen 
egentligen har börjat.  

• Analys delas in i två delar: verksamhetsanalys och informationssystemanalys. I 
analysfasen fastställs vad systemet ska göra. I verksamhetsanalysen ingår att 
diskutera på vilket sätt informationssystemet ska underlätta för verksamheten och 
hjälpa verksamheten till bättre resultat. I informationssystemanalysen utarbetas 
en mer detaljerad beskrivning av vad informationssystemet ska utföra. Arbetet i 
analysfasen ska enligt Andersen (1994) utmynna i en kravspecifikation som visar 
kundens önskemål och krav på informationssystemet. 

• Utformningsfasen kallas ibland även för design- eller konstruktionsfasen. Även 
utformningsfasen kan delas in i två delar. Först ska företaget besluta vilken slags 
teknisk lösning som ska väljas. Grunden ska enligt Andersen (1994) inte ligga på 
den utrustning och de utvecklingsverktyg som redan används i verksamheten 
utan det måste göras en bedömning av vilken lösning som är mest ändamålsenlig. 
Här avgörs vilka funktioner i verksamheten som ska lösas manuellt och vilka 
som ska lösas med dator.  Härefter ska en detaljerad lösning som grundar sig på 
den valda (aktuella) utrustningen och programvaran utföras.  

• Realiseringen är nästa fas i systemutvecklingen. Realiseringsfasen omfattar 
enligt Andersen (1994) själva programmeringen av systemet. Realiseringen 
omfattar också arbetet med de manuella rutiner som behövs. 

• Implementeringen kan enligt Andersen (1994) sägas vara själva starten av 
systemet. Här handlar det om att få systemet i bruk. Vid arbetet med 
implementeringen kan man stöta på både motivationsmässiga och praktiska 
problem och arbetet kräver därför eftertanke och planering. Det är viktigt att både 
användarna och experterna deltar i detta arbete. Implementeringsfasen leder till 
att systemet tas i bruk. 

• Drift och förvaltning delas in i driftsfunktion och förvaltning där 
driftsfunktionens uppgift är att se till att den dagliga användningen av 
informationssystemet sker på bästa möjliga sätt (Andersen, 1994). Företaget bör 
också göra en fortlöpande kontroll av systemets kvalitet parallellt med 
användningen av systemet och detta kallas förvaltning. Förvaltningen innebär 
enligt Andersen (1994) uppföljning av driften med löpande korrigering, 
bedömning och underhåll. 

• Avveckling är den sista fasen i systemutvecklingen. Inget informationssystem har 
evigt liv och till slut kommer företaget enligt Andersen (1994) att behöva 
avveckla systemet för att eventuellt skaffa ett nytt. 
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2.4.3 Systemutveckling vid standardsystem 

Enligt Brandt m.fl. (1998) har ett standardsystem utvecklats av en leverantör för att 
kunna motsvara flera kunders verksamhetsbehov. Författarna säger också att 
standardsystem är generella system som vanligtvis bygger på en bred erfarenhetsbas 
från olika företagstillämplingar. Syftet bakom standardsystem är enligt Brandt m.fl. 
(1998) att flera företag ska kunna utnyttja samma programpaket i stället för att 
”uppfinna hjulet på nytt”.  

Enligt Brandt m.fl. (1998) omfattar ett standardsystems livscykel faserna anskaffning, 
användning och besiktning. Dessa faser och dess etapper visas i figur 4. 

 

  Anskaffning       Besiktning 

 

 

 

Figur 4: Livscykelns faser enligt Brandt m.fl. (1998, s. 109) 

 

Andersen (1994) säger att även om ett företag väljer att införa ett standardsystem i sin 
verksamhet krävs systemutveckling. Företaget måste först välja ut det standardsystem 
som bäst överensstämmer med kravspecifikationen och eventuellt avgöra vilka 
ändringar som måste göras i systemet. Figur 4 visar hur systemutvecklingen ser ut vid 
standardsystem enligt Andersen (1994). 

 

Val av 
standardsystem 

Anpassning av valt 
standardsystem 

Implementering Förvaltning och 
drift 

Avveckling 

Figur 5: Livscykelmodellen vid standardsystem enligt Andersen (1994, s.367) 

 

Efter en jämförelse av Andersens (1994) modell över systemutvecklingen vid 
standardsystem och Brandts m.fl. (1998) faser stämmer de tre första faserna helt 
överens och det är dessa delar som är intressanta för detta arbete. Dessa delar 
förklaras utförligare nedan. 
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Valet 

Andersen (1994) betonar att det aktuella företaget måste göra beskrivningar av 
verksamhetens önskemål och även beskrivningar av de olika standardsystemen för att 
kunna välja rätt system. Utifrån ovanstående beskrivningar görs sedan ytterligare en 
beskrivning vilken jämför den önskade verksamheten och de standardsystem som 
erbjuds.  

Något som det enligt Andersen (1994) är viktigt att tänka på, är att företag inte ska 
vänta sig att finna ett standardsystem som helt och fullt motsvarar verksamhetens 
önskemål.  

Det kommer alltid att krävas en viss anpassning av verksamheten eller systemet. 
Callaway (1998) stöder åsikten att det inte finns något ERP-system som passar alla 
företag.  

Enligt Brandt m.fl. (1998) delas valet in i två delområden: översiktligt val och 
detaljerat val. Under det översiktliga valet studeras aktuellt utbud av standardsystem 
på marknaden. Standardsystemen bedöms utifrån ett antal faktorer och krav från 
verksamheten. De standardsystem som inte uppfyller verksamhetens behov plockas 
bort. Syftet med det översiktliga valet är enligt Brandt m.fl. (1998) att ganska snabbt 
komma fram till ett par slutkandidater som det sedan görs en detaljerad bedömning 
av. Under den detaljerade bedömningen studeras utförligt företagets slutkandidater. 
Standardsystemen bedöms i detalj utifrån verksamhetens krav och önskemål. Den 
detaljerade bedömningen leder fram till en prioritering och rangordning av 
standardsystemen. Syftet med det detaljerade valet är enligt Brandt m.fl. (1998) att 
komma fram till det standarsystem som ger bäst stöd för verksamheten. 

Anpassningsprocessen 

Anpassningsprocessen innebär enligt Brandt m.fl. (1998) att företaget successivt 
försöker sammanfoga sitt verksamhetsområde och valt standardsystem till varandra. 

Enligt Andersen (1994) innefattar anpassningsprocessen bl.a. att göra en studie av 
standardsystemets grundversion, en fördjupad behovsanalys, en jämförelse mellan 
företagets behov och de olika systemen, samt att göra en anpassningsplanering. 

Brandt m.fl. (1998) delar in arbetet i två delar: logisk anpassning och fysisk 
anpassning. Under den logiska anpassningen planeras hur företaget skall använda 
standardsystemet på bästa sätt i verksamheten. Detta arbete kan enligt Brandt m.fl. 
(1998) även kallas för anpassningsplanering. Den centrala frågan är hur verksamheten 
och standardsystemet skall kunna närma sig varandra. Under den fysiska 
anpassningen sammanställs de olika systemdelarna enligt företagets logiska 
anpassningsplan. Fysisk anpassning innebär en realisering av önskat system för 
verksamheten. Det byggs ett helhetssystem med hjälp av grundversionen av 
standardsystemet, vidareutvecklingar från leverantören och eventuella egenutformade 
delsystem.  
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Införande 

Efter val och anpassning kommer standardsystemet att införas (implementeras) i 
verksamheten på ett strukturerat sätt. Införande innebär enligt Brandt m.fl. (1998) att 
företaget börjar använda det anpassade standardsystemet i den löpande verksamheten. 
Arbetet delas av Brandt m.fl. (1998) in i två parallella arbetsmoment: installation och 
förankring. Med installation avses en fysisk installation av anpassat standardsystem 
på befintlig eller ibland ny datorutrustning på företaget. Här är det viktigt att 
säkerställa alla gränssnitt (kopplingar) till andra omkringliggande system. Vidare 
anser Brandt m.fl. (1998) att företaget också behöver genomföra ett slutligt systemtest 
och utforma en användbar driftsdokumentation. Förankring hos personalen är enligt 
Brandt m.fl. (1998) en mycket viktig del vid införande av standardsystem. En bra start 
förutsätter att den berörda personalen i god tid får information och utbildning i 
systemets funktioner och som underlag behövs även bra användarhandböcker. 

Eftersom examensarbetet inriktar sig på implementering av ERP-system kommer 
sådan implementering att diskuteras i Appendix 2. 

 

2.5 Kvalitet 

För att få ett informationssystem som motsvarar användarnas krav och önskemål är 
det enligt Andersen (1994) viktigt att se till att kvalitetstänkandet blir en del av 
systemutvecklingen. Därför är det i första hand viktigt att ledningen tar ansvar för 
kvalitetstänkandet. Ledningen måste enligt Andersen (1994) få personalen att inse att 
varje enskild arbetsuppgift är viktig och att det sättet som uppgiften utförs på bidrar 
till den slutgiltiga kvaliteten. Om inte ledningen visar att kvaliteten är viktig kommer 
inte heller personalen att bry sig om den.  

Kvalitet definieras enligt Andersen (1994) vanligtvis som överensstämmelsen mellan 
den produkt som tas fram och en preciserad utgångspunkt. När det handlar om kvalitet 
inom systemutvecklingen anser Andersen (1994) att följande definition av kvalitet är 
lämplig: 

”Kvalitet är överensstämmelsen mellan ett färdigt informationssystem och de 
förväntningar användarna har på det” (Andersen, 1994, sid. 467). 

Det är utifrån denna definition viktigt att få samstämmighet mellan 
informationssystemet och kravspecifikationen.  

Vad innebär det att ha kvalitet på implementeringen av ett ERP-system? Det som 
avses med kvalitet i examensarbetet är att implementeringen av ERP-systemet blir 
klar inom beräknad tid, att budgeten hålls, att kundens krav och förväntningar 
tillfredsställs, att olika system integreras på ett bra sätt och att verksamhetens 
processer optimeras. Med kund avses slutanvändaren, ledningen och de som ska ha 
ansvaret för att underhålla systemet. Att kunden egentligen är tre olika grupper av 
personer leder till problem eftersom de tre grupperna är så olika varandra och därmed 
har olika krav och önskemål. Därför är det viktigt med kommunikation och samarbete 
under hela implementeringen för att alla ska kunna känna sig nöjda med ERP-
systemet. 
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De företag som är mest framgångsrika i kampen om kunderna är enligt Sandholm 
(1996) de som är bättre och effektivare än konkurrenterna på att tillfredsställa 
kundernas behov och önskemål.  

För att få helt nöjda kunder krävs enligt Sandholm (1996) ledarskap för kvalitet. Detta 
innebär att företaget bör ha en kvalitetsvision som omfattar följande delar: 

• Kvalitetspolicy 

• Kvalitetsmål 

• Kvalitetssystem 

• Kvalitetsorganisation 

• Allas engagemang och delaktighet  

En kvalitetspolicy ska enligt Sandholm (1996) beskriva företagets vision och även ge 
korta riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas för att uppnå denna vision. Riktlinjerna för 
hur arbetet ska besdrivas ska ges av företagsledningen som även ska följa upp att 
verksamheten bedrivs på angivet sätt. Det är enligt Sandholm (1996) viktigt att 
kvalitetspolicyn speglar verksamhetsidén och att målen är långsiktiga för att få bästa 
resultat. För att policyn ska få den effekt som önskas måste alla inom organisationen 
få tillgång till den och policyn måste också vara kortfattad och ha ett enkelt språk för 
att användarna ska bry sig om att läsa den. När det gäller systemutveckling bör 
policyn ge riktlinjer för utvecklingen av systemet och tala om vad ledningen har för 
mål med det nya systemet. 

Med kvalitetsmål avses enligt Sandholm (1996) de bestämda mål för kvalitet som 
verksamheten ska inrikta sig mot. För att underlätta bör målen vara kvantitativa och 
nedtecknade. Företagsledningen bör enligt Sandholm (1996) också se till att målen är 
drastiska eftersom det av erfarenhet har visat sig att drastiska mål sätter igång en 
mental process hos människorna i organisationen. Vid implementering av 
informationssystem kan t.ex. mål som förkortade ledtider, lättare kommunikation mm 
vara bra. 

ISO 9000 är en standard för utformning av kvalitetssystem. Syftet är enligt Sandholm 
att kvalitetssystemet ska omfatta alla kvalitetspåverkande faktorer och visa hur dessa 
förhåller sig till varandra. Genom att alla kvalitetspåverkande faktorer kartläggs bildas 
ett nätverk av rutiner som ska följas i det dagliga arbetet (Sandholm, 1996).  

Kvalitet kommer av många människors arbete och det är viktigt att klarlägga ansvaret 
hos personalen. Företaget bör därför skapa en kvalitetsorganisation vilket innebär att 
identifiera de aktiviteter som krävs för att nå rätt kvalitet, bestämma ansvar och 
befogenheter för aktiviteterna, dela upp arbetet i funktionella delar och ange 
sambandet mellan de olika funktionella delarna. En kvalitetsorganisation varierar 
självklart mellan olika företag eftersom hänsyn måste tas till varje företags situation.  
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När det gäller allas engagemang och delaktighet menar Sandholm (1996) att eftersom 
alla människor i organisationen genom det dagliga arbetet påverkar kvaliteten är det 
viktigt att se till att alla inom organisationen samarbetar och att alla arbetar mot 
samma mål. Alla medarbetarna måste engageras i det kontinuerliga 
förbättringsarbetet.  

För att få kvalitet på systemutveckling är det i första hand kundens krav som ska 
tillfredsställas. För att få fram rätt krav kan man enligt Andersen (1994) använda sig 
av en checklista. Det kan enligt Andersen (1994) sägas vara en slags minneslapp som 
ger en översikt över de förhållanden som man av erfarenhet vet är särskilt viktiga att 
undersöka för att gardera sig mot dålig kvalitet. Checklistan ställer både generella 
frågor om kravspecifikationen som t.ex. om alla kraven som är med är nödvändiga 
och frågor om kvaliteten på varje del av kravspecifikationen som t.ex. om det finns en 
komplett lista över systemets funktioner och om all dokumentation är med.  

Ett problem kan vara att det är svårt för företag att utveckla en kvalitetsplan för 
implementeringen eftersom de sällan har gjort en ERP-implementering tidigare. 
Självklart har de konsulter som oftast används vid implementeringen gjort sådana här 
implementeringar förut men trots det är det bra att ha en generell plan att följa. SAP 
har utvecklat en så kallad Business Blueprints som är en slags modell över hur 
implementeringen av SAP:s ERP-system R/3 ska gå till. Begreppet Business 
Blueprints förklaras ytterligare i kapitel 2.6. 

 

2.6 Business Blueprints 

Materialet till detta avsnitt är hämtat från Curran och Keller (1998) om inte annat 
anges i texten.  

Business Blueprints är en modell som guidar företag genom hela systemutvecklingen, 
från de allra första utvecklingsfaserna till de sista stegen i implementationen. Syftet 
med Business Blueprints är att beskriva strukturen, integreringen och funktionerna 
hos R/3 på ett tydligt sätt.  

För att visa affärsprocesser för anställda i ett företag används idag olika typer av 
databaserade, grafiska modelleringsmetoder. Tills nyligen användes enkla rit- och 
processmodelleringsmetoder för att på ett tydligt sätt visa hur processerna i en 
verksamhet fungerar. Dessa enkla modelleringsmetoder utelämnade för 
förståelighetens skull alla nödvändiga tekniska detaljer. Likaså har hjälpmedel för 
applikationsutveckling ofta innefattat objektmodellering eller CASE-tools (Computer-
Aided Software Engineering) vilka skapar kod som är oläslig för alla som inte är 
experter. Mjukvaruutvecklare, som t.ex. SAP, har nu börjat erbjuda mer integrerade 
utvecklings- och modelleringstekniker vilka kan användas av ett antal olika personer, 
från användare till programmerare. Anledningen till att integrerade 
modelleringstekniker har börjat användas är att eliminera skillnaderna mellan de 
verktyg som används av affärsmänniskor och experter. Modellering av processer kan 
vara en enormt komplex ansträngning för ett företag. Lägg då till implementeringen 
av ett nytt mjukvarusystem så blir uppgiften verkligen betungande. För att underlätta 
implementeringen behövs bra modelleringstekniker.   
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Införandet av ERP-system är en form av Business Engineering (BE). BE innebär att 
ett företag använder sig av informationsteknologi (IT) för att förändra hur en 
verksamhet utför sina uppgifter. BE är en utveckling av BPR (Business Process 
Reengineering), vilket innebär att IT används för att automatisera, förändra och 
förbättra affärsprocesser i en verksamhet så att affärsprocesserna ska gynna 
verksamheten bättre. BE utnyttjar alltså IT för att designa ett företags processer. Det 
finns ett flertal olika anledningar till varför Business Blueprints är bra att använda vid 
BE och alltså även vid implementeringen av ERP-system. Processer som finns i ett 
företag är ofta komplexa vilket leder till att de är svåra att modellera. Använder 
företagen Business Blueprints så ärvs all den erfarenhet, kunskap och kreativitet som 
de affärsexperter som har utvecklat Business Blueprints besitter. Business Blueprints 
kan också vara ett hjälpmedel för att optimera verksamhetsprocesser och för att hitta 
en mjukvaruprodukt som överensstämmer med verksamheten. 

Bra Business Blueprints beskriver de bästa strategierna för att implementera ny design 
i företag. Anledningen till att Business Blueprints beskriver de bästa strategierna är att 
Business Blueprints baseras på tidigare kunskap. T.ex. har SAP utvecklat Business 
Blueprints som baseras på kunskap både från framgångsrika och misslyckade BE-
projekt. Använder företaget sig av Business Blueprints får projektteamet också en bra 
startpunkt för arbetet och hjälp att engagera sig i designen av företagets 
affärsprocesser. Business Blueprints illustrerar komplexa processer på ett sätt som 
verksamhetsanvändare kan förstå. Att förstå processer är en av anledningarna till att 
Business Blueprints används. Målet med Business Blueprints är inte att skapa 
prototyper, generera kod eller designspecifikationer, utan att effektivisera komplexa 
verksamhetsprocesser. Business Blueprints tar hand om de tekniska detaljerna bakom 
scenen medan verksamhetsprocesserna tar den centrala platsen. Business Blueprints 
tar medvetet inte upp de tekniska detaljerna som finns i processerna för att på så sätt 
underlätta för användarna att förstå systemet.  

Med hjälp av Business Blueprints väljer de anställda ut de affärsprocesser som är 
relevanta för företagets specifika behov och tack vare att Business Blueprints är lätta 
att förstå för en användare så kan även de användare med endast liten teknisk 
bakgrund förstå de modeller över affärsfunktionerna som representerar deras företag. 
Business Blueprints är som en slags atlas som innehåller både översiktskartor och 
detaljerade kartor. ”Kartorna” kommer i form av en komplett referensmodell av R/3-
systemet som visar de fördefinierade processer som finns tillgängliga i R/3. Business 
Blueprints kan med hjälp av dessa fördefinierade processer definiera företagets egna 
behov och utveckla lösningar för att täcka dessa behov. Inbyggt i Business Blueprints 
finns olika affärslösningar, vilka eliminerar företagens behov av att börja från början. 
Företag kan granska Business Blueprints för att se vad som är möjligt i R/3 och sedan 
välja ut relevanta processmodeller och analysera företagets mest kritiska områden.  

Business Blueprints kan sägas vara designade för att illustrera och beskriva 
existerande affärsprocesser i R/3, hjälpa till att snabba upp implementeringen av R/3-
projekt, stödja utveckling av affärsprocesser och underlätta kommunikationen mellan 
företaget och dess konsulter. För att få användarna att förstå affärsprocesserna hos R/3 
används ofta grafiska modeller. De grafiska modellerna är lätta att utläsa och är bra 
för användarna att diskutera kring.   
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De Business Blueprints som kommer att diskuteras i arbetet är en beskrivning av 
SAP:s R/3-system vilka tillhandahåller en omfattande översikt över huvudprocesserna 
och de olika affärslösningarna som finns tillgängliga i R/3. SAP har med dessa 
Business Blueprints lyckats skapa en logisk metod för att forma och optimera 
affärsprocesserna i en verksamhet. I Appendix 3 finns en utförlig beskrivning av 
SAP:s Business Blueprint eftersom det är den som arbetet kommer att inrikta sig på. 
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3 Problembeskrivning 

Det är idag viktigt för företag att få alla funktioner att aktivt integrera. Därför är 
kommunikation inom företaget mycket viktigt. Tidigare har varje avdelning inom 
företagen enligt Brandt m.fl. (1998) haft olika informationssystem som har varit 
speciellt anpassade till varje avdelnings enskilda behov. Enligt Alter (1999) leder 
dessa inkompatibla informationssystem till att företagen får svårt att uppnå den höga 
prestationsnivå som företaget önskar. För att uppnå en omfattande involvering och 
koordination över olika avdelningar krävs enligt Alter (1999) en ledning som har en 
stark överenskommelse sinsemellan och som känner sig förpliktigad att nå 
framgångsrika resultat. För att lösa problemet med inkompatibla informationssystem 
har ERP-system utvecklats. Syftet med ERP-systemen är enligt Koch m.fl. (1999) att 
integrera ett företags olika informationssystem för att endast en gemensam databas 
ska behövas och för att alla avdelningar ska kunna komma åt varandras information.  

Det krävs att ett ERP-system klarar av att integrera ett företags olika system och detta 
innebär att det krävs omfattande arbete av ett företag som ska implementera ett ERP-
system. Att införa ett informationssystem som endast berör en avdelning inom ett 
företag kan nästan ses som en bagatell om en jämförelse görs med en implementering 
av ett ERP-system. Enligt Koch m.fl. (1999) kräver ERP-system ett omfattande arbete 
vid implementeringen och omfattande ändringar i det sätt hur verksamheten arbetar 
på. Det är enligt Koch m.fl. (1999) vanligt att implementeringen av ett ERP-system 
inte lönar sig. Anledningen till att implementering av ERP-system inte lönar sig kan 
t.ex. vara att implementeringen kostar mer än planerat, både i tid och pengar samt att 
verksamhetens krav och önskemål på systemet inte uppfylls. Även om 
implementeringen kostar mer än planerat kan den vara lönsam, det beror på hur 
mycket företaget tjänar på systemet. För att implementeringen ska vara positiv för ett 
företag är det viktigt att de tids- och budgetramar som ställs upp verkligen följs, att 
kraven tillfredsställs och att affärsprocesserna optimeras. Alter (1999) säger att det 
finns exempel på företag där en misslyckad implementering av ett ERP-system har 
varit en bidragande orsak till att företag har gått i konkurs. Hur väl implementeringen 
av ett ERP-system lyckas är alltså mycket kritisk.  

För att implementeringen av det nya systemet ska löna sig är det viktigt att få kvalitet 
på hela implementeringen. Företaget måste se till att alla anställda inom företaget får 
vara med i arbetet för att allas krav och önskemål ska tas hänsyn till. Det är viktigt att 
inte glömma någon eftersom det i så fall kommer att leda till missnöje hos användarna 
med systemet. Att implementeringen av ett ERP-system är annorlunda jämfört med ett 
vanligt standardsystem är inte speciellt konstigt eftersom ERP-systemet är mycket 
mer omfattande. Det finns en omfattande mängd litteratur om hur ett företag ska gå 
till väga vid anskaffande av ett standardsystem men när det gäller ERP-system finns 
det endast ett fåtal källor att tillgå. Därför är det svårt för ett företag att veta hur det 
ska gå till väga vid en sådan omfattande implementering för att se till att få kvalitet på 
implementeringen. Vid implementeringen av ett ERP-system är det också viktigt att 
det nya ERP-systemet kan samarbeta med företagets ”legacy system”. Dessa olika 
system måste enligt Alter (1999) integreras på ett bra sätt för att få kvalitet på 
implementeringen. I vissa fall kan det vara så att företag har valt ut delar av olika 
ERP-system som de anser passar deras verksamhet bäst och då är det också viktigt att 
se till att de olika ERP-systemen integreras med varandra på ett bra sätt. 
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SAP har utvecklat Business Blueprints som enligt Curran och Keller (1998) kan 
användas vid implementeringen av ERP-system och i synnerhet vid implementeringen 
av R/3. Dessa Business Blueprints är ett slags ramverk som hjälper företag att utföra 
implementeringen på ett sådant sätt att de får kvalitet på den. Det som avses med 
kvalitet för detta arbete är att få implementeringen klar i tid, att hålla budgeten, 
tillfredsställa allas önskemål, integrera olika system med varandra och se till att 
optimera verksamhetens processer.  

 

3.1 Problemprecisering 

Eftersom det vid en implementering av ett ERP-system är viktigt att lyckas med 
implementeringen och utifrån ovanstående problembeskrivning och Curran och 
Kellers (1998) åsikt att Business Blueprints är ett ramverk som hjälper företag att få 
kvalitet på implementeringen kommer detta arbete att fokusera på följande 
frågeställning:  

• Har så kallade Business Blueprints kvalitetshöjande effekt i samband med 
implementeringen av ERP-system? 

För att undersöka om Business Blueprints har kvalitetshöjande effekt kommer ett 
antal områden att undersökas som påverkar kvaliteten. Utifrån problembeskrivningen 
definieras kvalitet i detta arbete som att bli klar i tid, att hålla budgeten, att optimera 
processer, att tillfredsställa organisationens krav och att integrera olika system på ett 
bra sätt. Det är dessa områden som kommer att undersökas för att se om Business 
Blueprints har kvalitetshöjande effekt. Utifrån denna definition har ett antal 
underfrågor formulerats vilka förhoppningsvis ska leda fram till att huvudfrågan 
besvaras. 

De underfrågor som krävs för att besvara ovanstående frågeställning är följande: 

• Bidrar Business Blueprints till framtagandet av en realistisk budget och 
tidsplan? 

• Leder användandet av Business Blueprints till processförbättringar? 

• Påverkar Business Blueprints arbetet med att ta fram en kravspecifikation?  

• Underlättar Business Blueprints integreringen av ett ERP-system med legacy 
systems och andra ERP-system? 

För att besvara dessa frågor kommer en litteraturstudie av SAP:s Business Blueprints 
och av SAP:s ERP-system R/3 att utföras. För att få svar på de frågor som litteraturen 
inte kan svara på kommer ett antal konsultföretag samt ett företag som tillämpar SAP 
R/3 och som har erfarenhet av Business Blueprints och implementeringar av ERP-
system att intervjuas. 
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3.2 Problemavgränsning 

Arbetet kommer att avgränsas till att endast omfatta de Business Blueprints som SAP 
har utvecklat för deras ERP-system, R/3. Anledningen till denna avgränsning är att 
arbetet skulle bli alldeles för omfattande om olika typer av Business Blueprints skulle 
diskuteras för att arbetet skulle hinnas med under den utsatta tiden. 

För att besvara problempreciseringen kommer först en litteraturstudie av Business 
Blueprints och SAP R/3 att göras för att utreda deras syfte och uppbyggnad och även 
hur de ska användas i en verksamhet.  

Efter detta kommer intervjuer med ett antal konsultföretag som använder Business 
Blueprints i sin verksamhet att utföras för att få svar på det som litteraturstudien inte 
kan ge svar på. Förhoppningsvis kommer arbetet att leda fram till ett svar på 
problempreciseringen. De företag som kommer att intervjuas angående Business 
Blueprints är Cap Gemini, Frontec, Ernst & Young och Vattenfall. 

 

3.3 Förväntat resultat 

Förhoppningsvis kommer detta arbete att resultera i ett svar på om Business 
Blueprints kan vara ett bra hjälpmedel i arbetet med att höja kvaliteten vid 
implementeringen av ett ERP-system. Förhoppningen är ytterligare att kunna 
presentera hur Business Blueprints används idag och hur de kan användas för att säkra 
kvaliteten. Allra helst ska en plan kunna presenteras för hur företag ska använda 
Business Blueprints på rätt sätt. 
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4 Metoder och metodval 

För att undersöka ett problem kan man enligt Patel och Davidson (1994) använda sig 
av ett flertal olika metoder. Även Merriam (1994) säger att det finns olika modeller 
och tekniker som kan användas för att undersöka ett problem. Varje metod passar 
olika bra till olika problem och det kan även vara så att flera metoder bör väljas för att 
problemet ska kunna lösas (Patel och Davidson, 1994). Den metod som väljs kommer 
enligt Merriam (1994) att innebära en plan för att samla in, organisera och integrera 
information eller data.  

Valet av en viss metod beror på vilken av metoderna som verkar ge bäst svar på 
problemställningen i förhållande till den tid och de medel som finns tillgängliga (Patel 
och Davidson, 1994). Merriam (1994) säger att valet av angreppssätt beror på hur 
problemet ser ut, vilka frågor problemet ger upphov till och vilket slutresultat som 
önskas. De metoder som är möjliga att använda för att lösa frågeställningen i detta 
arbete är följande: 

• Intervju 

• Enkät 

• Fallstudie 

• Surveyundersökning 

De olika metoderna och de val som har gjorts kommer att förklaras utförligare i 
avsnitten nedan. 

Metoden experiment innebär att några enstaka variabler studeras samt att man 
försöker få kontroll över det som kan påverka variablerna (Patel och Davidson, 1994) 
och därför är experiment inte intressant i detta arbete. Anledningen till att experiment 
inte är intressant inom ramen för arbetet är att det inte är möjligt att kontrollera alla de 
faktorer som kan påverka de variabler som ska studeras.  

 

4.1 Intervju och enkät 

Både intervjuer och enkäter är tekniker för att samla in information som bygger på 
frågor (Patel och Davidson, 1994). Dessa båda tekniker har en hel del gemensamt 
men det finns samtidigt en del skillnader. Det finns ett flertal olika variationer och 
kombinationer av både intervjuer och enkäter och dessa diskuteras närmare i avsnitten 
nedan. 
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4.1.1 Intervjuer 

Intervjuer innebär ett personligt samtal mellan intervjuaren och intervjupersonen. Bell 
(1993) diskuterar två typer av intervjuer, strukturerade och ostrukturerade intervjuer. 
För att få in så mycket information som möjligt till detta arbete är ostrukturerade 
intervjuer bäst. En ostrukturerad intervju består av öppna frågor som lämnar maximalt 
utrymme för intervjupersonen att svara inom. En öppen fråga är en fråga som inte har 
några fasta svarsalternativ utan intervjupersonen får svara fritt. En strukturerad 
intervju däremot ger intervjupersonen ett mycket litet utrymme att svara inom och 
intervjuaren kan därför ofta förutsäga vilka svar som är möjliga. I detta arbete är det 
inte möjligt att förutsäga några svar eftersom det endast finns begränsad litteratur om 
Business Blueprints och därför kan inte strukturerade intervjuer användas.  

När intervjuer ska användas måste intervjuaren också besluta om intervjun ska vara 
standardiserad eller inte. Vid en helt standardiserad intervju ställs samma frågor i 
exakt samma ordning till varje intervjuperson. Ostandardiserad intervju däremot 
innebär att frågorna formuleras under intervjun. I detta arbete är det inte möjligt att 
ställa exakt samma frågor till alla intervjupersoner eftersom de personerna har olika 
erfarenhet av Business Blueprints och därför har en ostandardiserad intervju utförts. 

Den främsta orsaken till att intervjuer har valts i detta arbete är att det idag inte finns 
speciellt mycket dokumenterad information om problemområdet. ERP-system är en 
relativ ny företeelse vilket gör att den litteratur som finns idag är begränsad. Genom 
att använda sig av intervjuer kommer flera olika åsikter fram och den insamlade 
informationen kommer också att vara aktuell. En annan anledning är att det är 
intressant att se hur den litteratur som finns stämmer överens med intervjusvaren. 
Ytterligare en fördel med intervjuer är att följdfrågor kan ställas under intervjun och 
på så sätt kan svaren utvecklas och fördjupas.  

 

4.1.2 Enkäter 

Enkäter förknippas oftast med frågeformulär som skickas via post (Patel och 
Davidson, 1994). Enkäter består av standardiserade och strukturerade frågor och som 
framgick av avsnittet om intervjuer är sådana frågor inte möjliga att använda i detta 
arbete. Anledningen till varför enkäter inte kommer att användas i detta arbete är att 
det inte är möjligt att ställa likalydande frågor i exakt samma ordning till de olika 
intervjupersonerna. På grund av att det befintliga bakgrundsmaterialet inom området 
inte är speciellt omfattande är det i princip omöjligt att ha fasta svarsalternativ som är 
fallet vid enkäter.  

 

4.2 Fallstudie 

Enligt Patel och Davidson (1994) innebär en fallstudie en undersökning på en mindre 
avgränsad grupp. Ett ”fall” kan t.ex. vara en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation. Enligt Dawson (1999) involverar en fallstudie en 
undersökning av en speciell situation, ett problem, ett företag eller en grupp av 
företag. Fallstudier används ofta när processer och förändringar ska studeras.  
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4.3 Survey 

En survey är en undersökning som utförs på en större avgränsad grupp med hjälp av 
t.ex. ett frågeformulär eller en intervju (Patel och Davidson, 1994). Denna typ av 
undersökning kan ge möjlighet att samla in information om ett större antal variabler 
likaväl som de kan ge en stor mängd information om ett begränsat antal variabler. 
Survey är en metod som enligt Patel och Davidson (1994) oftast används för att 
besvara frågor som rör vad, var, när och hur.  

 

4.4 Skillnad fallstudie och survey 

Hela detta avsnitt är hämtat ur boken ”Fallstudien som forskningsmetod” av Sharan 
B. Merriam (1994). Boken behandlar i huvudsak forskning med hjälp av fallstudier 
men även andra metoder diskuteras och jämförs med fallstudien.  

I en fallstudie inriktas undersökningen enligt Merriam (1994) på många eller till och 
med alla variabler som finns tillgängliga i den företeelse eller det skeende som 
studeras. Med en surveyundersökning studeras eller mäts däremot ett fåtal variabler 
med hjälp av många undersökningsvariabler (Merriam, 1994). Merriam (1994) säger 
vidare att forskning med hjälp av surveymetoden är deduktiv till sin natur, d.v.s. att de 
variabler som studeras fås fram utifrån en teori eller modell innan undersökningen 
börjar. Resultaten från en surveyundersökning presenteras på ett kvantitativt sätt. 
Deskriptiva studier däremot är induktiva till sin natur vilket gör det omöjligt att hitta 
alla viktiga variabler i förväg (Merriam, 1994). En fallstudie är ett exempel på en 
deskriptiv studie. Resultaten från en fallstudie presenteras kvalitativt istället för 
kvantitativt. Surveyundersökningar kan användas både som undersökning och som 
forskningsmetod (Merriam, 1994) och ibland används surveyundersökningar för att få 
fram material till en fallstudie.  

Enligt Bell (1993) är skillnaden mellan en fallstudie och en surveyundersökning att en 
fallstudie enbart omfattar ett fall t.ex. en specifik implementering, medan en 
surveyundersökning kan omfatta flera fall av implementeringar.  

Som Merriam (1994) menar ovan kan surveyundersökning användas för att få fram 
material till en fallstudie och så har examensarbetet valts att utföras. Om fallstudie 
hade valts enbart hade det varit tvunget att känna till de flesta av de variabler som är 
aktuella inom problemområdet, vilket inte var möjligt utifrån den begränsade 
litteraturen. I en surveyundersökning däremot studeras endast ett fåtal variabler, vilket 
alltså är fallet i detta arbete. De variabler som studeras i detta arbete är budget, 
tidsplan, processer, krav och integrering. Anledningen till att en surveyundersökning 
inte enbart kan användas är att materialet från en surveyundersökning presenteras 
kvantitativt vilket inte är bra för detta arbete. Syftet med arbetet är att få fram 
kvalitativ information kring användandet av Business Blueprints och att 
undersökningen ska omfatta flera olika organisationers åsikter angående 
problemområdet.  
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4.5 Litteraturstudie 

Det finns ett flertal olika typer av dokument som information kan erhållas ur. 
Dokument betecknar sådan information som har nedtecknats eller blivit tryckt (Patel 
och Davidson, 1999). Dawson (1999) säger att det finns många olika typer av 
information idag. Böcker är oftast startpunkten för en litteraturstudie eftersom de ger 
en bra grund och en översikt över det valda området (Dawson, 1999). Det är viktigt 
att se till att boken inte är alltför gammal så att den har blivit inaktuell.  

Enligt Dawson (1999) är en litteraturstudie indelad i två delar, en sökning efter 
litteratur och en genomgång av den insamlade litteraturen. En litteratursökning 
innebär att systematiskt leta efter och samla in publicerad information som relateras 
till ett visst område (Dawson, 1999). Det är viktigt att inte läsa allt material som 
samlas in utan att fokusera på den information som är relevant för problemområdet 
för att inte bli överhopad med material. Att materialet är publicerat innebär att det ska 
vara erkänt. Materialet måste ha blivit publicerad av ett förlag eller en facktidskrift för 
att den ska kunna sägas vara erkänd. Det finns enligt Dawson (1999) två gyllene 
regler vid sökning efter litteratur. Den ena regeln är att påbörja litteratursökningen i 
tid eftersom arbetet med sökning efter litteratur i regel tar längre tid än planerat. Den 
andra regeln som är viktigt vid en litteratursökning är att se till att notera referenser 
till allt material för att slippa arbetet med det i slutet av rapportskrivningen. Patel och 
Davidson (1994) anser att det kan vara bra att för varje verk anteckna centrala 
begrepp, slutsatser och referenser.  

För att kunna göra en bedömning av om fakta eller upplevelser i litteraturen är 
sannolika är det viktigt att förhålla sig kritisk till dokumenten (Patel och Davidson, 
1994). Källkritik innebär enligt Patel och Davidson (1994) att ta reda på när och var 
dokumenten tillkommit, att ta ställning till varför ett dokument tillkommit, vilket syfte 
upphovsmannen hade med dokumentet och under vilka omständigheter som 
dokumentet tillkom. Det är även viktigt att ta ställning till vem upphovsmannen till 
materialet är för att skapa sig en bild av hur pålitligt materialet är. För att få en rättvis 
bild av materialets pålitlighet är det viktigt att även ta reda på vilken relation 
upphovsmannen hade till händelsen, om dokumentet framställdes under någon form 
av påverkan och om författaren är en person med kännedom inom området eller en 
lekman (Patel och Davidson, 1994). Dawson (1999) anser att källkritiken bland annat 
omfattar att lista vilken typ av artikel det handlar om, vad du som läsare kan tjäna på 
artikeln och om författaren är väl känd. 

Litteraturstudie har valts som metod för att få fram information till bakgrunden och de 
inledande avsnitten i arbetet.  Litteraturstudie kommer även att användas för att få 
fram hur SAP R/3 och SAP:s Business Blueprints fungerar. En fördel med 
litteraturstudier är att flera olika författares åsikter kan erhållas. Genom 
litteraturstudie samlas information in som antingen kan stödja eller förkasta olika 
argument eller ståndpunkter (Bell, 1993). En litteraturstudie kan enligt Bell (1993) 
också ge idéer och tips om tillvägagångssätt som inte tänkts på tidigare. Det räcker 
inte att samla in fakta och beskriva det material som finns utan materialet ska 
analyseras och med hjälp av litteraturstudie skapas därför en teoretisk eller analytisk 
ram som grundval för analys och tolkning av data (Bell, 1993). 
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5 Genomförande 

I detta kapitel kommer en presentation av hur arbetet har genomförts att presenteras.  

Arbetet påbörjades med att en grundläggande litteraturstudie utfördes och på så sätt 
samlades information in till de två första kapitlen, Bakgrund och Introduktion. Efter 
att ha analyserat det insamlade materialet skapades en frågeställning som 
presenterades i kapitel 3.1 (Problemprecisering). De olika metoder som är möjliga för 
att genomföra arbetet presenterades och utvärderades sedan i kapitel 4 (Metoder och 
metodval). Utvärderingen ledde till att fallstudie med hjälp av en surveyundersökning 
och intervjuer valdes som metoder för att samla in relevant information kring 
frågeställningen. För att kunna jämföra dessa intervjuer med relevant litteratur och se 
om intervjusvaren stöds av litteraturen utfördes även en litteraturstudie. De böcker 
som litteraturstudien omfattar källanalyseras i avsnitt 5.2 (Litteraturstudie).  

För att strukturera intervjuerna, litteraturstudien och analysen delades dessa kapitel in 
i sex områden: begrepp, processer, budget och planering, krav, integrering och 
allmänna synpunkter.  

Litteraturstudien kommer att presenteras i kapitel 6 och intervjuerna i kapitel 7. 
Kapitel 8 kommer att innefatta en analys av litteraturstudien och intervjusvaren. 

 

5.1 Intervju 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva det arbete som utfördes i samband med 
intervjuerna. 

För att besvara intervjufrågorna valdes först fyra företag ut som skulle intervjuas. 
Dessa företag är Frontec, Cap Gemini, Ernst & Young och Vattenfall. Kontakten med 
intervjupersonen på Vattenfall initierades av arbetets handledare och i övriga fall 
valdes företagen ut eftersom dessa är konsultföretag med stor erfarenhet av 
implementeringar av ERP-system. Under arbetets gång kom tanken på att intervjua 
fler företag och kontakt med Dafgårds initierades. Anledningen till att just Dafgårds 
kontaktades var att examinatorn tipsade om att företaget nyligen hade implementerat 
SAP R/3 i sin verksamhet. Via intervjupersonen på Cap Gemini togs även kontakt 
med företaget Acando som är en konsultfirma specialiserad på att hjälpa företag att bli 
en del av ”den nya Internetekonomin” genom att integrera affärsutveckling med 
informationsteknologi (Acando, 2000). De personer som har intervjuats på företagen 
har i de flesta fall valts ut av företagen själva. Anledningen till detta är att företagen 
själva vet bäst vem som är bäst lämpad att svara på frågor kring det aktuella 
problemområdet. Denna blandning av både konsultföretag och andra företag skapar 
en bra grund för att besvara problemställningen.  

För att få tag på intervjupersoner skickades e-mail ut till de relevanta företagen. I e-
mailet beskrevs anledningen till att intervjun skulle utföras, i korthet vad intervjun 
skulle omfatta, en kort beskrivning av vem jag är och vad examensarbetet handlar om.  
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När företagen hörde av sig med intervjupersoner som hade kunskap om 
problemområdet skickades intervjufrågor via e-mail för att intervjupersonen skulle ha 
en chans att förbereda sig inför intervjun. Vid själva intervjun informerades 
intervjupersonerna ytterligare en gång om examensarbetet och syftet med intervjun. 
Under intervjun informerades intervjupersonen även om att det insamlade materialet 
skulle behandlas konfidentiellt. En förfrågan ställdes också om det var möjligt att få 
presentera intervjupersonen i referenslistan. För att dokumentera intervjupersonernas 
svar fördes löpande anteckningar under intervjun. Efter intervjun sammanställdes 
materialet så snabbt som möjligt eftersom detaljer annars kan glömmas bort.  

Syftet med intervjuerna var att erhålla information kring hur Business Blueprints 
används i praktiken och om intervjupersonerna anser detta vara en bra metod för att få 
kvalitet på implementeringen av ERP-system. Intentionen med arbetet var att skapa 
någon form av sammanställning av användandet av Business Blueprints. När frågorna 
till intervjuerna skulle formuleras inleddes dessa med några inledande frågor om 
intervjupersonerna och deras arbete. Detta skapar en förståelse för intervjupersonens 
kunskaper inom området. För att få en bild av om de begrepp som används i 
litteraturen även används i praktiken ställdes först frågor kring olika relevanta 
begrepp. De följande frågorna delades in i de områden som problemställningen delats 
in efter, alltså processer, budget och planering, krav samt integrering. För att få fram 
intervjupersonernas allmänna synpunkter avslutades intervjuerna med ett antal 
allmänna frågor. Frågorna presenteras i sin helhet i Appendix 5.  

Att dela in frågorna på detta sätt underlättade arbetet med att sammanställa 
intervjusvaren och gjorde det lättare att göra en jämförelse med litteraturstudien.  

Intervjufrågorna som skapades var öppna frågor eftersom syftet var att få fram 
intervjupersonernas åsikter och för att intervjupersonerna inte skulle bli styrda av 
förutbestämda svarsalternativ. Eftersom intervjuerna bestod av öppna frågor hade 
intervjuerna en låg grad av strukturering. Under intervjuerna användes frågorna som 
en mall att följa, men ibland följdes mallen inte till punkt och pricka. Intentionen var 
inte heller att mallen skulle följas fullt ut utan att den skulle vara ett underlag för att se 
till att alla områden som var relevanta för problemställningen berördes under 
intervjun.  

Efter varje delområde utfördes en kort analys av varje område och i kapitel 8 (Analys) 
beskrivs en helhetsanalys av både intervjuerna och litteraturstudien.  

 

5.2 Litteraturstudie 

När det gäller utförandet av litteraturstudien har den koncentrerats på två böcker. 
Dessa böcker representerar en delmängd av den litteratur som idag finns inom 
området.  

För att få fram betydelsefull information från litteraturen användes samma indelning i 
områden som vid intervjuerna: begrepp, processer, budget och planering, krav, 
integrering och allmänna synpunkter. En annan anledning till denna indelning var att 
det på det sättet blir lättare att analysera och jämföra intervjusvaren och 
litteraturstudien. En källanalys av materialet som arbetet omfattar presenteras nedan.   
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5.2.1 Värdering av källor 

Materialet som har använts i arbetet utgör huvudsakligen böcker, vetenskapliga 
rapporter och Internetmaterial. Materialet som har använts är pålitligt eftersom 
författarna har stor erfarenhet av ERP-system och implementering av dessa. Även 
materialet som hämtats från Internet anser vara tillförlitligt eftersom materialet är i 
form av information från tillverkare och rapporter. De källor som har legat till grund 
för litteraturstudien presenteras nedan.  

 

5.2.2 “Implementing SAP R/3” 

Boken ”Implementing SAP R/3” är skriven av Nancy H. Bancroft, Henning Seip och 
Andrea Sprengel och är utgiven som andra upplaga 1998 av Manning Publications Co 
i USA. 

Nancy H. Bancroft är idag VD i Bancroft, Brite & Associates, Inc., som är en 
konsultfirma som är specialiserad på den mänskliga och organisatoriska påverkan av 
teknologisk förändring. Bancroft är en erkänd industriexpert inom området 
implementering av ERP-system.  

Henning Seip är en av grundarna till ”The Consultants Network” (TCN), New 
Canaan, Conn., vilket är en konsultfirma som tillhandahåller stöd till SAP:s kunder 
efter implementeringen. Seip har mer än 12 års erfarenhet som IT-expert och har 
arbetat inom mjukvaruutveckling som projektledare för ett antal stora företag.  

Andrea Sprengel är ordförande och en av grundarna till TCN och har mer är 8 års 
erfarenhet av att konfigurera SAP:s mjukvara och utbildning. Hon har arbetat som 
programmeringsanalytiker av SAP:s R/2 system och även som 
konfigureringsspecialist av SAP:s implementeringsprojekt på ett flertal olika företag 
över hela världen.  

Boken presenterar SAP och R/3 på ett neutralt sätt. Författarna förespråkar R/3 men 
diskuterar samtidigt i vilka fall det är bättre att välja andra möjligheter än R/3. 
Författarna presenterar grunderna till R/3 på ett strukturerat sätt och går även in på 
teknologin bakom R/3. I boken diskuteras också implementeringsfasen på ett bra sätt 
och presenterar hela processen och visar på problem som eventuellt kan uppstå. 
Boken presenterar sammantaget en bra bild av R/3 och R/3:s för- och nackdelar.  

 

5.2.3 “SAP R/3 Business Blueprint” 

Boken ”SAP R/3 Business Blueprint: Understanding the Business Process Reference 
Model” är skriven av Thomas Curran och Gerhald Keller med hjälp av Andrew Ladd 
och utgiven 1998 av Prentice Hall, USA.  

Enligt författarna ska boken fungera som en karta över R/3:s Reference Model. R/3:s 
Reference Model är ett annat namn på Business Blueprints. Syftet är att guida läsaren 
igenom de viktigaste aspekterna av SAP:s Reference Model.  
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Thomas Curran är grundare och VD för Component Software Inc. (Cambridge, MA), 
vilket är ett företag som producerar front-office applikationer för organisationer. 
Curran har även arbetat som teknikstrateg och produktmanager för SAP AG och har 
guidat hundratals ERP-projekt för kunder över hela världen.  

Dr. Gerhald Keller arbetar för SAP AG, där han designar SAP:s processbeskrivningar 
och för tillfället arbetar han inom området för industri utvecklade affärsmodeller.  

Anrew Ladd, PH.D, är en professionell författare och kommunikationskonsult. Han 
utbildar på Emory University (Atlanta, GA) och fungerar som 
kommunikationsdirektör för Component Software Inc. Ladd och har skrivit en stor 
mängd litteratur om ERP-marknaden och dess påverkan på moderna organisationer.  

 

5.3 Problem och erfarenheter 

Från början var det tänkt att även WM-data skulle intervjuas men tyvärr ansåg de sig 
inte ha tid till en intervju. I samband med ett telefonsamtal med den tänkta 
intervjupersonen på Dafgårds visade det sig att personen inte hade den erfarenhet av 
Business Blueprints som behövdes för att besvara frågorna och att kontakta någon 
annan inom företaget skulle tidsramarna för arbetet inte tillåta. Personen på Acando 
kom jag i kontakt med under senare delen av arbetet och jag ansåg mig då inte ha tid 
till att åka och personligt möta personen utan den intervjun skulle utföras via telefon. 
Men vid telefonsamtalet framkom att intervjupersonen inte hade använt Business 
Blueprints ingående och därför kunde personen inte bidra med information till 
examensarbetet och därför föll även denna intervju bort. 

När det gäller litteraturstudien var det svårt att få tag i böcker som var relevanta. Det 
finns idag ett flertal böcker inom området men många av dessa böcker är utgivna i år 
och därför har biblioteken inte köpt in dem ännu. Ett annat problem är att böcker som 
diskuterar just Business Blueprints är ovanliga idag.  
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6 Materialpresentation - Litteraturstudie 

I detta kapitel kommer det material som har samlats in i samband med 
litteraturstudien att presenteras. Information om de böcker som finns med i 
litteraturstudien återfinns i avsnitt 5.2.  

 

6.1 Begrepp 

I detta avsnitt definieras ERP-system, Business Blueprints och EPC-metoden för att 
skapa en grund för analys med intervjusvaren. 

 

6.1.1 ERP-system 

Begreppet ERP-system, vilket står för Enterprise Resource planning, används inte i 
någon av de böcker som litteraturstudien omfattar. Curran och Keller (1998) 
diskuterar att företag idag måste skaffa system med en allt högre grad av flexibilitet 
och integrering för att företagens komplexa företagsstruktur ska kunna mötas. 
Författarna nämner R/3 som ett exempel på ett sådant system.  R/3 beskrivs av Curran 
och Keller (1998) som ett integrerat mjukvarusystem som körs i en öppen 
systemmiljö och som omfattar en hel organisation.  

Inte heller Bancroft m.fl. (1998) använder benämningen ERP-system. Författarna 
förklarar R/3 som ett system vilket är framtaget för att möta företagens ökade behov 
av tillgång till företagsomfattande information. R/3 tillhandahåller en mängd 
mjukvarumoduler som är designade för en klient/server-miljö (Bancroft m.fl., 1998). 
Modulerna i R/3 är enligt Bancroft m.fl (1998) integrerade och omfattar de flesta 
funktioner som behövs i ett företag som t.ex. produktion, finanser, försäljning och 
mänskliga resurser.  

Indirekt beskriver författarna ERP-system trots att just benämningen ERP-system inte 
används. 

 

6.1.2 Business Blueprints 

Begreppet Business Blueprints nämns i båda böckerna som litteraturstudien omfattar. 
Enligt Curran och Keller (1998) tar en bra Blueprint (ritning) fram de bästa 
strategierna för ett företag när det gäller att implementera ny design i företaget. Boken 
”SAP R/3 Business Blueprint” (Curran och Keller, 1998) centreras kring en specifik 
Business Blueprint som är designad av den internationella mjukvaruleverantören 
SAP. För att stödja SAP:s R/3-system tillhandahåller SAP:s Business Blueprints 
exempel på affärsobjekt och affärsprocesser som reflekterar de bästa 
tillämpningssätten hos framgångsrika företag och som antingen kan användas som de 
är (”as is”) eller utökade och skräddarsydda för att passa ett företags specifika behov 
(Curran och Keller, 1998).  
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De fördefinierade affärsprocesserna tillhandahålls enligt författarna i en omfattande 
Business Blueprint som kallas ”The R/3 Reference Model”.  

”The R/3 Reference Model” är en beskrivning av R/3 vilken tillhandahåller en 
förståelig bild av huvudprocesserna och affärslösningarna som finns tillgängliga i 
R/3-systemet utan att grumla användarens förståelse med tekniska detaljer (Curran 
och Keller, 1998). Denna referensmodell kan hjälpa företag att definiera de behov 
som finns i verksamheten och utveckla lösningar som kan tillfredsställa 
verksamhetens behov. Referensmodellen är enligt Curran och Keller (1998) designad 
för att illustrera och beskriva de affärsprocesser som finns i R/3, hjälpa till att snabba 
upp implementeringen av R/3-systemet, stödja utvecklingen av affärsprocesser och 
underlätta kommunikationen mellan företag, inhyrda konsulter och SAP.  

I Bancroft m.fl. (1998) diskuteras begreppet ”The Reference Model” vilket enligt 
Curran och Keller (1998) är samma sak som Business Blueprints. Referensmodellen 
är enligt Bancroft m.fl. (1998) atlasen till R/3. Referensmodellen innehåller kartor av 
samtliga processer som finns inom R/3-systemet. Affärsprocesserna visas genom 
grafiska beskrivningar, vilka generellt är mer användbara än textbaserade 
beskrivningar. Referensmodellen är det dokument som projektteamet kommer att 
använda för att identifiera exakt vad R/3 ska göra i en specifik modul. 
Referensmodellen kan användas för att utföra en gapanalys mellan hur företaget 
arbetar eller kommer att arbeta och hur R/3 fungerar (Bancroft m.fl., 1998). En 
gapanalys innebär att skillnaderna mellan olika områden undersöks.  

 

6.1.3 EPC-metoden 

Begreppet EPC (Event-driven Process Chain) är enligt Curran och Keller (1998) det 
teoretiska ramverk som finns bakom SAP:s referensmodell. Innan EPC-metoden 
utvecklades var de flesta metoder som användes för att beskriva affärsorganisationer 
och affärsprocesser alltför komplicerade (Curran och Keller, 1998). De metoder som 
fanns tillgängliga före EPC tillhandahöll inte några länkar till parallella processer och 
inte heller nyckelperspektiv såsom organisatoriska vyer eller informationsflödesvyer. 
Vissa av de äldre metoderna som användes för att beskriva processer var enligt 
Curran och Keller (1998) alltför IT-orienterade eller använde alltför komplexa 
symboler. EPC-metoden porträtterar informationssystem till fördel för användare, 
ledning och konsulter, samtidigt som metoden innefattar andra viktiga kännetecken 
såsom organisationsstrukturer, funktioner, samt data och informationsflöde (Curran 
och Keller, 1998). Genom att använda praktisk affärserfarenhet och genom att 
symbolerna och språket som används är lätt att förstå tillhandahåller EPC-metoden 
enligt Curran och Keller (1998) en bild av den interna strukturen av SAP:s 
referensmodell. Händelser och funktioner kopplas ihop och användare kan då tydligt 
modellera och analysera även mycket komplexa affärsprocesser. En modell ritad med 
hjälp av EPC-metoden kan visa på var avbrott i funktionskedjan och i ansvarskedjan 
skadar möjligheten för företaget att optimera verksamhetens processer (Curran och 
Keller, 1998).  
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Enligt Bancroft m.fl. (1998) ersätter EPC-metoden flödesschemat som ett sätt att 
beskriva en sekvens av handlingar. Varje EPC-diagram börjar och slutar med en 
händelse och för att använda EPC-metoden måste modelleraren undvika frestelsen att 
illustrera informationsflöden, eftersom information är underordnade händelser 
(Bancroft, 1998). När händelser och funktioner är illustrerade kan modelleraren 
återvända till diagrammet för att identifiera den nödvändiga information som behövs 
och produceras i processerna. De resulterande diagrammen kan analyseras för att hitta 
svaga delar i kedjan. Ett utdrag ur ett exempel på ett EPC-diagram från Curran och 
Keller (1998) visas nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: EPC-diagram över ett företags rekryteringsprocess (Curran och Keller, 1998, s. 31). 
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6.2 Processer 

För att underlätta analysen av det insamlade materialet har avsnittet processer 
strukturerats upp i ett antal olika områden. Dessa områden är: kartläggning av 
processer, förståeligheten hos processerna, att se nya möjligheter med hjälp av de 
fördefinierade processerna, egenutveckling av processer och processernas påverkan 
på företag och anställda.  

 

6.2.1 Kartläggning av nuvarande processer 

Curran och Keller (1998) säger att Business Blueprints gör det enklare för företag att 
dokumentera existerande affärsprocesser. Det är med hjälp av Business Blueprints 
möjligt att beskriva ett företags nuvarande situation samt identifiera svagheter i hur 
strukturer och processer är organiserade. 

När det gäller att kartlägga ett företags befintliga processer med hjälp av Business 
Blueprints menar Curran och Keller (1998) att företag genom att använda sig av EPC-
metoden kan studera och förstå affärsprocesser från olika men konsistenta synvinklar. 
Referensmodellen använder sig av fyra modeller för att visa ett företags 
affärsprocesser. Dessa modeller är Komponentmodellen, Organisationsmodellen, 
Datamodellen och Interaktionsmodellen. Kombinationen av dessa modeller ger en 
helhetsbild av affärsprocesserna som är grunden för BE (Business Engineering). De 
olika modellerna adresserar specifika aspekter av ett företags verkliga situation. När 
de fyra modellerna har använts för att skapa modeller av ett företags nuvarande och 
önskvärda situation kan dessa två scenarier jämföras och en plan för vad som ska 
göras kan beslutas.  

En av de primära aktiviteterna hos Business Blueprints är att den kan hjälpa till att 
identifiera ett företags organisatoriska struktur och hur den kan optimeras med hjälp 
av R/3. Processen att jämföra ett företags struktur och processer med R/3:s processer 
kallas mappning. De två viktigaste aspekterna för mappningsfasen är de personer som 
är med i projektteamet och processen med att identifiera affärsobjekt och processer. 
För att få framgång med mappningen är det viktigt att rätt personer är involverade i 
projektteamet. De funktionella delar som finns i funktionella system på olika 
individuella avdelningar i företaget ska inte tillåtas att dominera. Ett funktionellt 
system är ett informationssystem som hanterar ett funktionellt område i en 
verksamhet, som t.ex. produktion, försäljning och marknad samt ekonomi. Helst ska 
teamet bestå av människor som är ansvariga för processerna i varje affärsområde.  

En bra blandning förhindrar profilering av onödiga processvarianter genom att 
utvärdera deras användning inom individuella områden. Det är inte helt ovanligt att 
hitta ett antal olika specifika lösningar som används inom olika avdelningar för att 
lösa samma problem. Genom att arbeta i team kan nyckelpersoner inom varje område 
eller avdelning tillsammans utveckla nödvändiga processvarianter. Samarbete 
försäkrar att speciallösningar endast skapas när det är nödvändigt.  

Bancroft m.fl. (1998) nämner att Business Blueprints kan användas för att förstå 
skillnader mellan hur ett företag arbetar idag och hur de kommer att arbeta i 
framtiden, alltså att utföra en gapanalys. Men författarna nämner inte att Business 
Blueprints skulle hjälpa till med att förstå hur ett företags verksamhet utförs idag.  
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6.2.2 Förståligheten hos processerna 

För att implementeringen av ERP-system ska lyckas är det viktigt att de 
fördefinierade processer som Business Blueprints ger förslag på är lättförståeliga.  

Business Blueprints innehåller den mängd fördefinierade processer som R/3 stöder 
och använder processbeskrivningsspråket EPC (Event-driven Process Chain) för att 
visa dessa affärsprocesser (Curran och Keller, 1998). EPC är enligt Curran och Keller 
(1998) en unik metod för att grafiskt definiera och presentera ERP-system. Grafiska 
bilder av affärsprocesser hjälper användare att förstå hur data flödar genom 
affärsområden samt visar hur varierande företagsfunktioner interagerar med varandra. 
Eftersom EPC är ett tydligt och lättförståeligt verktyg är det enkelt för användare att 
förstå de processer som Business Blueprints ger förslag på. Business Blueprints 
illustrerar komplexa processer på ett sätt som användare lätt kan förstå. Att förstå 
processer är en av de vanligaste anledningarna till att Business Blueprints används 
(Curran och Keller, 1998). 

Även Bancroft m.fl. (1998) anser att de fördefinierade processerna beskrivs på ett 
lättförståeligt sätt med hjälp av EPC-metoden. Bancroft m.fl. (1998) pekar på fördelen 
med att EPC visar hela affärsprocesser så företag slipper stega igenom funktion efter 
funktion. 

 

6.2.3 Att se nya möjligheter med hjälp av de fördefinierade processerna 

Inte i någon av de båda böcker som litteraturstudien omfattar diskuteras om Business 
Blueprints kan hjälpa företag att se nya möjligheter genom att visa på sätt att ändra 
företagets affärsprocesser. Eftersom Business Blueprints enligt Curran och Keller 
(1998) visar på olika förslag till processer och eftersom EPC-diagrammen är lätta att 
ändra i och prova olika idéer kan företag få hjälp när det gäller att se nya möjligheter. 
Bancroft m.fl. (1998) säger att EPC-diagrammen visar hela processflöden och därmed 
kan det bli enklare att se nya möjligheter.  

 

6.2.4 Processändringarnas påverkan på företag och anställda 

Curran och Keller (1998) menar att EPC beskriver företagsprocesser och att EPC kan 
användas för att pröva olika ändringar. Genom att använda EPC och prova olika idéer 
kan företag se hur ändringar i en viss process påverkar andra processer i 
verksamheten. Däremot kan företag med hjälp av EPC inte se hur användarna 
kommer att påverkas av processändringarna. 
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6.2.5 Egenutveckling av processer 

I de fall då företag behöver utveckla egna processer p.g.a att R/3 inte stödjer 
företagets specifika process finns det inget speciellt stöd i Business Blueprints. 
Däremot diskuterar författarna till de båda böckerna SAP:s utvecklingsmiljö som de 
kallar ”ABAP/4 Development Workbench”. ABAP/4 är en utvecklingsmiljö för 
kundspecifika applikationer som kan användas för att anpassa eller utöka funktionen 
hos R/3 eller för att skapa helt nya applikationer. 

 

6.3 Budget och planering 

Detta avsnitt har delats in i följande delområden: hålla budget och tidsplan, att förstå 
Business Blueprints samt tid och kostnad för ändringar. 

 

6.3.1 Hålla budget och tidsplan 

Ingen av författarna till de båda böckerna diskuterar om Business Blueprints skulle 
kunna vara ett hjälpmedel när det gäller att se till att hålla budgeten. Men båda 
böckerna säger att Business Blueprints ger en bild av vad som ska göras under 
implementeringen vilket eventuellt kan hjälpa till att skapa en realistisk budget.  

Curran och Keller (1998) menar däremot att Business Blueprints kan hjälpa till att 
minska kostnaderna för implementeringen. Genom att företag kan använda 
fördefinierade mallar konsumerar företaget mindre tid, kostnader och resurser på 
samma gång som företaget ärver all den kunskap och erfarenhet som finns i de 
fördefinierade mallarna.  

”Scope creep” är ett fenomen som endast Bancroft m.fl. (1998) tar upp. Författarna 
kallar detta fenomen för ”den fruktade sjukdom som förlänger 
implementeringsprojekt” (fritt översatt, Bancroft m.fl., 1998, sidan 155). ”Scope 
creep” innebär att ett projekts omfattning ökar ju mer insatta projektmedlemmarna 
blir i projektet. Att Business Blueprints skulle hjälpa till att undvika detta problem är 
inget som författarna diskuterar. De säger endast att det krävs en mycket bra 
styrningskommitté för att undvika ”scope creep”. 

 

6.3.2 Att förstå Business Blueprints 

Inte i någon av böckerna diskuterar författarna hur svår Business Blueprints är att 
förstå för en användare. De steg som Curran och Keller (1998) anser ingå i 
implementering med hjälp av Business Blueprints är inte speciellt komplicerade och 
dessa steg är: 

- Skapa en lista av de processer som är viktiga för företagets 
konkurrensfördelar genom att använda Business Blueprints som en 
mall 
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- Redlining (välja ut) delar av Business Blueprints så att specifika behov 
definieras tydligt 

- Jämföra vad som har valts ut (redlined) med företagets mål 

- Identifiera områden som inte täcks tillräckligt av Business Blueprints 
och därefter utveckla kundspecifika modeller genom att använda 
Business Blueprints som en guide 

Ovanstående steg kan även vara en hjälp för företag när implementeringprojektet ska 
planeras genom att företag får en väg att följa och vet vad som ska göras (Curran och 
Keller, 1998). Att få användare att förstå ovanstående steg är ganska enkelt eftersom 
stegen i sig inte är speciellt komplicerade. Användarna ser ganska enkelt vad syftet 
med att använda Business Blueprints är.  

 

6.4 Kravspecifikation 

Curran och Keller (1998) anser att tillräckliga ändringar kan göras i R/3 för att 
tillgodose kraven som verksamheten kan ha. Kraven som företagen kan ha påverkas 
därmed inte av Business Blueprints. 

 

6.5 Integrering 

Bancroft m.fl. (1998) diskuterar inte problemet med integreringen av olika system 
överhuvudtaget utan enbart integrering av ändringar utförda i ABAP/4 diskuteras.  

Enligt Curran och Keller (1998) kan icke-SAP-applikationer kommunicera med R/3 
via API:s (Application Programming Interface). Enligt författarna förenklar och 
påskyndar API:n byggandet av gränssnitt för att koppla ihop R/3 med externa system 
genom att ge implementerare och externa systemtillverkare tillgång till mjukvaran i 
R/3:s applikationer.  

 

6.6 Allmänna synpunkter  

De största vinsterna med att använda Business Blueprints är att fokus hamnar på de 
områden som är unika för individuella företag och inte på de som är generella (Curran 
och Keller, 1998). Det bästa sättet att optimera en verksamhets processer på är enligt 
författarna att fokusera på verksamhetens individuella delar. Genom att mappa de 
generella delarna av verksamheten med Business Blueprints kan företag bättre 
fokusera på de kritiska delarna av verksamheten. En annan vinst är att Business 
Blueprints illustrerar komplexa processer på ett sätt som användare kan förstå (Curran 
och Keller, 1998). De flesta företag som är involverade i BPR-projekt (Business 
Process Reengineering) anser att förståelsen av processer är en av de viktigaste 
anledningarna till att använda Business Blueprints (Curran och Keller, 1998). Detta 
beror på att processer aldrig är lätta att modellera och ett företag har ofta inte råd att 
börja BPR-projektet ända från början.  
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Då kan Business Blueprints vara ett bra hjälpmedel eftersom genom att använda 
Business Blueprints ärver företag experternas erfarenhet, kunskap och kreativitet. 
Genom att använda Business Blueprints får företaget också en gemensam startpunkt 
för teamet.  

Vinsterna enligt Bancroft m.fl. (1998) är att företag får en tydlig bild av R/3:s 
fördefinierade processer. Det är också bra att processerna beskrivs grafiskt eftersom 
grafiska beskrivningar alltid underlättar förståelsen för processer. 
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7 Materialpresentation - Intervjuerna 

I detta avsnitt kommer de svar som har kommit fram vid intervjuerna som har utförts 
att presenteras. Först presenteras de respondenter som har intervjuats och vad de 
arbetar med. För att skapa en överskådlig bild av intervjusvaren kommer denna 
presentation att följa samma struktur som intervjuerna. Detta innebär att avsnittet 
kommer att ha följande upplägg: 

• Begrepp 

• Processer 

• Budget och planering 

• Kravspecifikation 

• Integrering 

• Allmänna synpunkter 

Intervjufrågorna och svaren på dessa återfinns i sin helhet i Appendix 5 och 6.  

 

7.1 Beskrivning av respondenterna  

Respondent A arbetar som applikationskonsult inom ekonomidelarna (FI/CO) av 
SAP:s R/3-system. Respondenten har även arbetat som projektledare och utbildare i 
projektmetoden ASAP (AcceleratedSAP, se Appendix 4). I botten är respondenten 
ekonom.  

Respondent B arbetar som konsult med FI/CO-modulerna av SAP:s R/3-system. 
Tidigare har respondenten arbetat på Volvo med FI/CO-modulerna.  

Respondent C är ERP-ansvarig i företaget. Respondenten arbetar inom en avdelning 
som kallas ERPO vilket står för ERP Optimering (finns även en avdelning inom 
företaget som kallas ERPI – ERP Innovation). ERPO arbetar med att förbättra och 
stabilisera ERP-system som redan är implementerade i en verksamhet. Respondenten 
har även arbetat som konsult och projektledare samt som metodansvarig. Företagen 
använder inte ASAP-metoden utan de använder en egen metod som är mer 
omfattande än ASAP. Företagets metod är dock ASAP-certifierad eftersom ASAP-
metoden ingår som en del i företagets metod.  

Respondent D arbetar i ett företag som har implementerat R/3. Företaget påbörjade 
implementeringen 1994 med att implementera ekonomidelen, FI/CO. 1997 startade ett 
projekt inom företaget för att renodla R/3 och se till att fokusera på generella 
processer. Detta projekt kallas idag för program p.g.a. att projektet är så pass 
långsiktigt att företaget anser att det inte längre kan kallas projekt. Eftersom 
kund/sälj-funktionerna är unika för företaget kommer företaget inte att fokusera på 
dessa funktioner. Företaget har skapat mallprocesser för bland annat ekonomi, 
anläggning, personal och inköp. Dessa mallprocesser implementerades hösten 1999. 
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Idag arbetar företaget med att uppgradera systemet och skapa nya mallversioner (inne 
på version 3). Respondent D arbetar mest med modulen HR och tidsskrivning. 

 

7.2 Begrepp 

För att få en bild av om de olika begrepp som används i litteraturen definieras på 
samma sätt i praktiken fick respondenterna svara på hur de definierar begreppen ERP-
system, Business Blueprint och EPC (Event-driven Process Chain). 

 

7.2.1 ERP-system 

När det gäller åsikterna om vad ett ERP-system är stämde dessa bra överens mellan de 
olika respondenterna. Respondent A ansåg att definitionen av begreppet ERP-system 
är: 

”Ett ERP-system betecknar ett administrativt system vars uppgift är att hantera 
alla affärsfunktioner som finns inom ett företag” 

Ovanstående definition stämde övriga respondenter in i. Samtliga respondenter var 
också överens om att ERP-system är en form av standardsystem. Däremot nämnde 
respondent C att det finns stora skillnader mellan ERP-system och funktionella 
system. Skillnaden mellan ERP-system och funktionella system består i att alla delar 
av systemet måste vara integrerade i ett ERP-system och hela ERP-systemet måste 
hänga ihop mer än vid funktionella system. Enligt respondent C är det 
integreringsfrågorna som är de allra viktigaste vid implementering av ERP-system.  

 

7.2.2 Business Blueprints 

När det gäller att beskriva begreppet Business Blueprints visade det sig att de olika 
respondenterna hade en något olika bild av detta begrepp. Enligt respondent A är 
Business Blueprints en av faserna som ingår i projektmetoden ASAP (Accelerated 
SAP). ASAP är en metod som SAP har utvecklat för att snabba upp 
implementeringtiden av R/3 (mer information om ASAP finns i Appendix 4). 
Business Blueprints är enligt respondenten en lägesbeskrivning av hur organisationen 
ser ut idag och hur den ska se ut i framtiden.  

De olika stegen som ingår i ASAP är enligt respondent A följande:  

1. Grundläggande projektplanering (Initial project planning)  

2. Business Blueprints (as is/to be beskrivningar) 

3. Realisering (Realization) 

4. Slutförberedelser (Final preparation) 

5. Starta systemet och stöd (Go live & Support) 
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Enligt respondent A är ”The Reference Model” ett flödesschema som förklarar R/3-
systemet och inte samma sak som Business Blueprints. Syftet med referensmodellen 
är enligt respondenten att företag ska kunna titta på den och se hur R/3 fungerar. 
Respondent B håller med om att ASAP är en handledning för projekt som används för 
att måla upp organisationer och beskriva hur organisationen har sett ut och hur den 
ska se ut i framtiden. Respondent B förklarar Business Blueprints som en checklista 
med träffbild mot R/3, vilket innebär att om Business Blueprintss används vid 
implementeringen av R/3 kommer inget arbete som måste utföras glömmas bort. 

Respondent C anser att begreppet Business Blueprints är en slags mappning som visar 
hur företagsprocesserna ska se ut i R/3. En skillnad mot övriga respondenter är att 
denna respondent anser att Business Blueprint-fasen i ASAP endast modellerar 
framtid och inte nutid. Företaget vet därmed vart de är på väg men inte var företaget 
befinner sig i nuläget.  

Respondent D definierar Business Blueprints som en kravspecifikation. Denna 
respondent anser att det inte finns en sådan ideal värld där endast ASAP-metoden kan 
användas utan respondenten arbetar med en kombination av ASAP och andra 
metoder. Respondenten använder t.ex. en speciell projektstyrningmetod och en egen 
metod för att beskriva processer.  

 

7.2.3 EPC-metoden 

Under intervjuerna visade det sig att begreppet EPC var en metod som inte var känd 
av alla respondenter. Av de fyra respondenter som intervjuades var det bara 
respondenterna A och B som kände till och använde sig av EPC-metoden. De två 
andra respondenterna använder istället andra metoder. Samtliga respondenter var 
däremot överens om att någon form av metod för att beskriva organisationen är 
nödvändig.  

EPC är enligt respondent A en del som ingår i ”The Reference Model”. När konsulten 
diskuterar med kunden pratar de om hur kunden utför olika uppgifter och går inte in 
på detaljer om hur t.ex. skärmbilder fungerar. Anledningen till att detaljer inte 
diskuteras är att det enligt respondenten är onödigt att krångla till det för kunden. Med 
hjälp av EPC ritas ett standardflöde av processerna i företaget upp och detta flöde 
diskuteras sedan med användaren. EPC används som ett verktyg för att beskriva hur 
verksamheten ser ut idag.  

Respondent B beskriver också EPC som ett verktyg som används för att beskriva 
verksamheten. Respondenten anser att en förutsättning för att lyckas med 
implementeringen är att använda någon form av EPC. Användandet av EPC gör det 
lättare att beskriva organisationen. Med hjälp av EPC förstår användarna vad som 
kommer före och efter deras eget arbete. 

Respondent C och D använder sig inte av EPC utan de använder egna metoder för att 
modellera ett företags processer.  
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7.3 Processer 

För att få reda på om Business Blueprints underlättar arbetet med att optimera ett 
företags processer så ställdes ett antal frågor kring processer. 

 

7.3.1 Kartläggning av nuvarande processer 

Innan förändringar kan ske i ett företag är det viktigt att veta hur verksamheten arbetar 
idag. Därför bör en kartläggning av nuvarande processer utföras.  

Respondent A anser att kartläggning av befintliga processer är ett viktigt arbete som 
alltid måste göras. Det finns enligt respondenten ett flertal olika sätt att kartlägga 
processer på och Business Blueprint-fasen i ASAP-metoden är ett bra verktyg för att 
skapa processbeskrivningar. Business Blueprint-fasen innehåller en frågedatabas 
(Question & Answer database, Q&Adb) som är kopplad till affärsprocesserna som 
finns i R/3-systemet. Med hjälp av frågedatabasen ska konsulten tillsammans med 
kunden komma fram till hur kunden arbetar och vad kunden vill uppnå. Det är viktigt 
att kunden vet vad företaget vill uppnå eftersom det annars kan uppstå problem som 
kan ta tid att åtgärda.  

Respondent B anser att arbetet med att kartlägga befintliga processer underlättas med 
hjälp av EPC-metoden.  

Respondent C anser att Business Blueprint-fasen i ASAP-metoden inte kartlägger 
befintliga processer. Att Business Blueprints inte kartlägger befintliga processer är 
enligt respondenten ett problem, speciellt vid utbildning av personal och vid ”change 
management”. Change management innebär att leda en verksamhet mot förändringar. 
Om företagets nuvarande processer inte är kartlagda uppstår problem vid utbildning 
av personal eftersom utbildaren måste veta hur användaren arbetar idag för att kunna 
förklara vad användaren ska göra annorlunda. Respondent C säger också att vid 
”change management” måste företaget ha en utgångspunkt och veta hur de gör idag 
och varför de gör på detta sätt för att kunna förändra verksamheten.  

Respondent D menar liksom respondent C att Business Blueprints inte underlättar 
kartläggning av befintliga processer. Om Business Blueprints hade underlättat 
kartläggningsarbetet hade det självklart varit bra för respondenterna när de ska förstå 
en organisation där en implementering ska utföras.   

 

7.3.2 Förståeligheten hos processerna 

För att implementeringen ska gå smidigt är det viktigt att de anställda kan förstå de 
processer som Business Blueprints ger förslag på. Respondenterna A och B anser att 
Business Blueprints är ett bra verktyg för att förstå processer. Respondent B säger att 
genom att använda EPC-diagram blir beskrivningen av processerna lättare för 
användaren att förstå. EPC-diagrammen visar enligt respondent A konkreta flöden i 
processerna vilket gör det lättare att se vad som händer i verksamheten. Respondent C 
anser att processerna måste åskådliggöras för att användarna ska förstå.  
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För att åskådliggöra processerna är det viktigt att gå ner på detaljnivå och exempelvis 
visa varje enskild transaktion som processen består av. Processerna är en hjälp för 
företagets inhyrda konsulter när de ska försöka förstå verksamheten. Respondent D 
använder processkartor för att få de anställda att förstå processerna i företaget. 

 

7.3.3 Att se nya möjligheter med hjälp av de fördefinierade processerna 

När ett ERP-system ska implementeras i en verksamhet är det viktigt att försöka 
optimera företagets processer och skapa nya möjligheter. Respondenterna A och B 
anser att Business Blueprint underlättar för företag att se nya möjligheter. Respondent 
B säger att Business Blueprint är ett redskap för BPR (Business Process 
Reengineering). Med hjälp av EPC-diagrammen kan företag på ett enkelt sätt se hur 
förändringar påverkar övriga processer. Respondent A säger att en nyckelaktivitet vid 
implementering av ERP-system är Business Process Workshop, vilket enligt 
respondenten är en aktivitet för att förändra processer. Business Process Workshop 
innebär att företag går igenom de processmodeller av verksamheten som har skapats 
med hjälp av Business Blueprints och undersöker varför företagets verksamhet utförs 
på ett visst sätt och försöker identifiera onödigt arbete som utförs.  

Respondent C och D menar att Business Blueprint endast ger lite stöd när det gäller 
att se nya möjligheter. Enligt respondent C är det viktigaste när det gäller att se nya 
möjligheter att ha bra stöd från kund och styrgrupp så att idéer tas till vara på. 
Respondent D anser att det är viktigt att försöka få med nya möjligheter så tidigt som 
möjligt i projektet. När en beskrivning väl är gjord är det svårare att vara kreativ och 
se nya möjligheter utifrån denna beskrivning. 

 

7.3.4 Processändringarnas påverkan på företag och anställda 

De ändringar som utförs i verksamheten kommer att påverka såväl företaget i sig som 
de anställda. Respondent B anser att Business Blueprint underlättar arbetet med att se 
hur förändringar kommer att påverka företaget och dess anställda genom att EPC-
metoden används. Med hjälp av EPC kan nya relationer ses tydligt och det är även 
möjligt att flytta olika delar i EPC-diagrammen för att se hur förändringen påverkar 
övriga delar. Enligt respondent C underlättar Business Blueprint inte när det gäller att 
se hur en viss ändring påverkar företaget. Anledningen till att Business Blueprints inte 
underlättar att se hur ändringar påverkar företaget beror på att Business Blueprints 
enligt respondent C inte beskriver nuläget och det är därför svårt att se 
förändringarnas påverkan.  

Något som är viktigt för företag att tänka på är att när processer förändras kommer 
även användarna att påverkas. Efter förändringar är det inte lika lätt att veta vem i 
företaget som ska göra vilket arbete och det kan även vara så att nya uppgifter 
tillkommer p.g.a ändringarna. Att se hur en användare påverkas av en förändring är 
svårare än att se hur själva aktiviteterna i ett företag förändras. Respondent A menar 
att Business Blueprint-fasen struntar i logiken om vem i företaget som ska utföra en 
viss aktivitet. Business Blueprints hanterar inte problemet med användarnas roller 
utan detta problem tas om hand vid utbildningen. Inte förrän vid utbildningen av de 
anställda måste företag besluta vem som ska göra vilket arbete.  
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Respondent C anser att det är viktigt för företag att tänka på att ändringar ofta leder 
till omflyttning av personal och inte till rationaliseringar som ledningen ofta tror. 
Efter införsel av ett ERP-system behöver de anställda mer kompetens för att de ska 
kunna utföra sitt arbete och detta kommer på sikt att leda till att aktiviteter i företaget 
utförs snabbare. Efter att ett implementeringsprojekt har genomförts har 
projektmedlemmarna ofta en vilsenhet. Denna vilsenhet ger sig till uttryck i att 
medlemmarna inte vet vart de ska ta vägen efter projektet och de har ofta en ovilja att 
gå in i en annan projektroll. Det är mycket viktigt att företag tillvaratar den kunskap 
som finns hos projektmedlemmarna och som efter en sådan omfattande 
implementering är ovärderlig. En nackdel med ASAP enligt respondent C är att det 
inte finns något hjälpmedel för att skapa beskrivningar av nuvarande kontra framtida 
arbetsuppgifter. 

 

7.3.5 Egenutveckling av processer 

Om de fördefinierade processerna som Business Blueprints ger förslag på inte passar 
verksamheten kan företag bli tvungna att utveckla egna processer. Samtliga 
respondenter är överens om att det är besvärligt att ändra i R/3-systemet. Om företag 
skapar egenutvecklade delar som ska integreras med R/3 kommer stödet vid 
uppgraderingar av R/3 enligt respondent B att vara dåligt. Men SAP utvecklar enligt 
respondent B hela tiden nya alternativ för att R/3 ska bli bättre. Enligt respondent A 
har SAP ”öppnat upp” R/3-systemet för att det ska bli lättare att integrera 
egenutvecklade delar med R/3. Alla respondenterna är överens om att just Business 
Blueprint inte underlättar egenutvecklingen. Respondent A nämner ABAP/4, som 
enligt respondenten är en metod som gör att företag kan skapa modifieringar och 
egenutveckling ganska enkelt.  

Respondent C anser att genom att gå ner på detaljnivå och t.ex. göra om de 
transaktioner som processen är uppbyggd av, kan ändringar skapas. Enligt respondent 
A och C är en nackdel med R/3 att systemet utgår från att allt går via order, vilket inte 
är fallet idag, eftersom detta synsätt leder till att egenutveckling ofta krävs. R/3 stöder 
enligt respondent C Business to Business (handel mellan företag) men inte Business 
to Commerce (handel mellan företag och kund direkt, t.ex. över Internet). När det 
gäller t.ex. fakturering är det vid Business to Business vedertaget att 
betalningsperioden är 30 dagar, men vid Business to Commerce kan denna 
betalningsperiod inte tillämpas eftersom företaget inte vet hur kundens 
betalningsmöjlighet ser ut. För att ändra faktureringsperioden krävs egenutveckling 
vilket gör att egenutveckling blir allt viktigare. Respondent D menar att Business 
Blueprints är ett stöd vid framtagandet av egna processer och att företaget får ett slags 
ramverk att följa. 
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7.4 Budget och planering 

 

7.4.1 Hålla budget och tidsplan 

När ett ERP-system ska implementeras är det viktigt att försöka hålla budgeten. 
Samtliga respondenter anser att Business Blueprints kan vara till hjälp när det gäller 
att se till att budgeten inte överskrids. Samtidigt säger respondent D att ett företag 
aldrig helt säkert kan veta var arbetet kommer att sluta. Business Blueprints ger 
företag en bild av vad som ska göras under implementeringen och denna bild är ett 
stöd när budgeten ska planeras. Om företag håller sig till den sagda bilden av vad som 
ska göras kommer budgeten enligt respondent A att hållas. Säg att företaget har avsatt 
tid för två moduler, men att de senare upptäcker att ytterligare en modul behövs. 
Företaget måste då välja om de ska hålla sig till det som tidigare sagts eller om 
budgeten ska revideras. Respondent C menar att företag ofta tar med för mycket i ett 
implementeringsprojekt. Det är enligt respondent C viktigt att få ner projekttiden 
genom att implementera de kritiska delarna först. Enligt respondent A är det viktigt att 
så tidigt som möjligt tydliggöra vad som ska finnas med i projektet. Men det finns 
alltid en risk att hitta nya idéer under arbetets gång. När ett företag använder sig av 
”change management” kommer ändringar ofta in sent och respondent C anser att det 
behövs bra beslutsprocesser för att förändringarna inte ska bli alltför krävande. 
Respondent B menar att Business Blueprints hjälper till att definiera scopet 
(omfattningen) på vad som ska implementeras och även de projekt som behövs vid 
sidan av (t.ex. andra systemförändringar), vilket gör att implementeringskostnaderna 
hålls nere. Företag kan enligt respondent D aldrig veta i förväg var arbetet kommer att 
sluta, men Business Blueprint kan vara ett stöd för att planera budgeten.  

När det gäller planering av implementeringen anser de flesta av respondenterna att 
planeringen underlättas med hjälp av Business Blueprint. Respondent A anser att om 
ASAP-metoden används så planeras arbetet med implementeringen noggrant. Att inte 
använda sig av ASAP är enligt respondenten mycket svårt. Respondent C anser att om 
planeringen underlättas beror mycket på kunden. Med hjälp av Business Blueprints 
har företag en referens att stämma av emot. Respondent C anser att planering är 
nödvändig eftersom företaget annars inte får något fokuserat arbete. Respondent D 
säger att Business Blueprints är ett stöd för att ”tänka efter före” och att planeringen 
helt klart underlättas med hjälp av Business Blueprints. För att planera bra är det 
enligt respondent C viktigt att lösa integreringsfrågor först och ta funktionella delar 
senare. 

Begreppet ”scope creep” innebär som tidigare nämnts att omfattningen på ett projekt 
ökar ju mer företaget lär sig om systemet. Samtliga respondenter förutom respondent 
D anser att Business Blueprints hjälper till att undvika fenomenet ”scope creep”. Inte 
alla respondenter hade hört just detta begrepp tidigare, men alla visste innebörden av 
begreppet. Med hjälp av Business Blueprints underlättas arbetet med att få med allt 
som är relevant från början (enligt respondent A). I ASAP-metoden sätts scopet på 
projektet i den första fasen (Project Planning) för att sedan revideras noggrant efter 
fas två (Business Blueprint).  
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Enligt respondent A är det vanligt att problem med omfattningen på projektet uppstår 
och det är viktigt att projektledningen är tydlig med vad de vill ha ut av systemet. Det 
är viktigt att företaget vet vilka funktioner som är kritiska för verksamheten. 
Samtidigt måste företagets ledning få användarna att förstå att all funktionalitet inte 
kan implementeras med en gång. Företaget bör implementera de kritiska delarna först 
och sedan utöka funktionaliteten allt eftersom. Respondent B menar att Business 
Blueprints hjälper till att undvika ”scope creep” men det är ingen garanti för att 
undvika all ”scope creep”. Respondenten anser samtidigt att någon form av ”scope 
creep” måste finnas, eftersom det kan vara bra när det gäller att se nya möjligheter. 
Respondent C menar att företag kan styra verksamheten mot Business Blueprints så 
att inte nya lösningar hittas på. Alla förändringar måste ske genom att beslut har 
fattats, förändringar får inte ske slumpmässigt. Det är viktigt att titta på vilket arbete 
företaget utför, varför detta arbete utförs, vad företaget får ut och vad det ska leda till. 
Respondent D känner inte till begreppet ”scope creep” och anser inte heller att 
Business Blueprints underlättar arbetet med att undvika ”scope creep”.  

När ett företag har kommit fram till vilka processändringar som ska utföras kan det 
vara bra för företag att få en bild av vad dessa ändringar kommer att kräva av 
företaget i form av tid och pengar. Men inte någon av respondenterna anser att 
Business Blueprint hjälper företag att se hur mycket en processförändring kommer att 
kosta eller hur lång tid den kommer att ta att implementera. Som konsult anser 
respondent A att det är storleken och komplexiteten hos företaget som kommer att 
avgöra hur omfattande arbetet blir. Hur lång tid en implementering kommer att ta 
beror på antalet användare som är involverade, hur många grundprocesserna är och 
vilken typ av verksamhet som företaget bedriver. 

 

7.4.2 Att förstå Business Blueprints 

Något som kan göra att arbetet med implementeringen drar ut på tiden är att få de 
anställda att förstå sig på Business Blueprint. Om Business Blueprint ska användas är 
det viktigt att företaget och dess anställda förstår hur Business Blueprint fungerar. 
Respondent A och B menar att det ofta är svårt att få företag att förstå vad Business 
Blueprint går ut på. Respondent B säger att förståelsen ofta beror på företagets 
mognad. Enligt respondent A är resultatet av Business Blueprint-fasen ett 
lösningsförslag som kan användas som underlag för projektets omfattning. 
Lösningsförslaget kan ofta få acceptansproblem hos användarna eftersom dokumentet 
blir abstrakt och komplext. Respondent B säger att om det finns relevanta personer 
involverade i projektet så kan alla inblandade lära sig av varandra, både externa 
konsulter och de anställda i organisationen. Respondent C anser att arbetet med att få 
de anställda att förstå Business Blueprints oftast är negligerat, detta arbete glöms bort 
från början. Respondent D nämner att resultatet av Business Blueprints är en bild av 
vad som ska uppnås, men hur lättförståelig denna bild är säger respondenten inget om.  
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7.5 Kravspecifikation 

När ett ERP-system ska implementeras är det viktigt att se till att verksamhetens krav 
inte påverkas av Business Blueprints. Ingen av respondenterna anser att användandet 
av Business Blueprints påverkar framtagandet av en kravspecifikation. 
Respondenterna anser genomgående att när ett ERP-system implementeras i en 
verksamhet så säljer företaget en del av sin särprägel. Respondent A säger att i 
inledningsfasen när företag väljer system ska företaget titta på kraven som finns i 
verksamheten och jämföra med vad R/3-systemet stöder. Efter detta görs (finns 
färdig, formulera) Business Blueprints för de moduler som systemet ska omfatta 
(enligt respondent A). Respondent A anser också att det finns ”solution maps” som är 
specifika för olika branscher och därför påverkas inte kraven speciellt mycket. 
Respondent B anser att kraven påverkas av de tekniska begränsningarna för vad som 
kan göras i systemet. Eftersom företaget har valt ett ERP-system måste de vara 
beredda att anpassa sig till en viss gräns. Respondenten anser också att företag som 
har bra kontroll över arbetet som utförs och varför arbetet utförs, inte tillåter att ERP-
systemet styr verksamheten. Respondent C menar att om ett företag väljer att 
installera ett ERP-system rakt av så kommer kraven att påverkas. Om de frågor som 
finns i frågedatabasen (Q&Adb) följs helt strikt så kommer verksamheten att 
påverkas. Om ett företag utgår från att verksamhetens krav är rätt och gör om R/3 blir 
det enligt respondent D ett mycket dyrt implementeringsarbete.  

 

7.6 Integrering 

Det är vanligt att företag som installerar ERP-system även har kvar ”legacy systems” 
eller andra ERP-system som ska integreras med det nya systemet. För att lyckas med 
implementeringen är det viktigt att integrera de olika systemen med varandra på ett 
bra sätt. Samtliga respondenter är överens om att Business Blueprints endast har lite 
stöd för integreringen av olika system. Respondent A säger att med hjälp av Business 
Blueprints kartläggs gränssnitt mellan olika system och företag får då en bild av vilket 
system som gör vad.  SAP har nyligen öppnat upp R/3-systemet och gjort det lättare 
att hitta in och ut i R/3. Respondent A:s företag har en egen metod för att integrera 
olika system med varandra. Detta system är uppbyggt kring en ”hub” (nav) dit alla 
gränssnitt programmeras till, vilket gör att det behövs färre gränssnitt än om denna 
”hub” inte hade använts. Skillnaden mellan att integrera system genom att använda en 
”hub” eller inte visas i figur 5 och 6. Att på detta sätt använda ett centralt system som 
gränssnitt programmeras till kallas enligt respondent C för att använda ”middleware”, 
vilket är en mycket bra metod för att underlätta integreringen mellan olika system.  

 

 

 

 

 

Figur 7: Integrering av system med hjälp av en hub 

HUB System 1 System 2 

System 3 
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Figur 8: Integrering av system utan hub 

 

Respondent B säger att R/3 systemet är modulbaserat och inom systemet fungerar 
gränssnitten bra. Business Blueprints är enligt respondent B en hjälp när det gäller att 
definiera gränssnitt till andra system.  

Samtliga respondenter är eniga om att Business Blueprints inte hjälper till med de 
tekniska delarna av integreringen. Men Business Blueprints är en hjälp när det gäller 
att definiera gränssnitt och skapa en beskrivning av var de olika systemen kommer in. 

 

7.7 Allmänna synpunkter 

Samtliga respondenter anser att implementering av ERP-system är en omfattande, 
arbetsam och komplex uppgift. Svårigheten på implementeringen kommer enligt 
respondent A att bero på organisationens förändringsbenägenhet. Om företaget är 
ovant vid förändring kommer implementeringsarbetet att bli svårt och ta lång tid. 
Respondent B säger att implementering av ERP-system är ett oerhört komplext arbete 
som innefattar mycket arbete eftersom systemet ska finnas överallt i organisationen. 
När systemen ska installeras globalt får man också räkna med kulturskillnader som 
försvårar arbetet ytterligare. Respondent C menar att det ofta blir för mycket fokus på 
teknik och för lite fokus på hur affärerna i företaget utförs, på organisationen, på 
personerna och på processerna. För att undvika att få enbart fokusera på tekniken bör 
arbetet med implementeringen inte ledas av IT-avdelningen utan av ett team som 
består av personal från alla delar i företaget.  

Respondenterna menar att någon form av Business Blueprints är nödvändig för att 
arbetet med implementeringen ska lyckas. Respondent A tror att ASAP-filosofin 
sparar tid. Respondent B tycker att Business Blueprint hjälper till att ge förståelse för 
komplexiteten hos implementeringen, vilket gör det lättare att förstå hur arbetet med 
implementeringen ska fortlöpa. Det fungerar inte att implementera utan Business 
Blueprints eller något liknande eftersom arbetet i så fall inte är fokuserat. Respondent 
C säger att han aldrig hoppat över Business Blueprints. Respondenten har inte alltid 
använt ASAP, men menar att någon form av Business Blueprints alltid måste 
användas.  

Enligt respondent A är den största vinsten med att använda Business Blueprints att 
företaget får fram ett gemensamt dokument som beskriver vilket arbete som ska 
utföras och hur verksamheten ser ut idag. Konsulter kan tydligt se vad som ska göras 
och inte, Business Blueprints kan sägas vara ett slags avtal att gå tillbaka till vid 
oenigheter mellan de inblandade parterna om vad som ska göras skulle uppstå. 

System 1 System 2 

System 3 
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Respondent B menar att den största vinsten är att företaget får förståelse för systemet, 
organisationen och komplexiteten.  

Respondent C tycker att de största vinsterna ligger i att företaget får en bild av vad de 
ska göra, de får ett gemensamt synsätt vilket är mycket viktigt för att lyckas med 
implementeringen. Respondent D anser att de största vinsterna är att företaget ”tänker 
efter före”, att de har ett gemensamt dokument att enas om och att företaget har en 
beskrivning av vilka olika val som har gjorts under implementeringen och varför 
dessa val har gjorts. 

Enligt samtliga respondenter underlättar Business Blueprints förståelsen för R/3-
systemet. R/3 speglar enligt respondent C allt som kan göras i systemet vilket gör att 
beskrivningar av R/3 är väldigt komplexa. Med hjälp av Business Blueprints beskrivs 
R/3 på ett sådant sätt att företag kan börja få förståelse för sammanhangen i R/3.  
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8 Analys 

I detta kapitel kommer en analys av det material som har samlats in i samband med 
intervjuerna och litteraturstudien att presenteras. Materialet kommer att analyseras 
med avseende på problempreciseringen som presenterades i kapitel 3.1. Materialet 
från intervjuerna kommer att jämföras med det som har framkommit i litteraturstudien 
för att se huruvida intervjusvaren stöds av litteraturen eller inte. För att få en 
överskådlig bild av analysen kommer denna att delas in i samma områden som 
undersökningen grundades på: begrepp, processer, budget och planering, krav och 
integrering. 

 

8.1 Begrepp 

 

8.1.1 ERP-system 

Den litteratur som litteraturstudien omfattade använde inte begreppet ERP-system 
överhuvudtaget, vilket var förvånande. Anledningen till att begreppet ERP inte nämns 
i litteraturen är troligtvis att själva termen ERP-system är ganska ny. Det som har 
framkommit under detta arbete är att termen ERP-system inte används i litteratur 
förrän under 1999. Trots att själva termen ERP-system inte används är författarna till 
de två böcker som litteraturstudien bygger på överens om definitionen på R/3:  

”R/3 är ett integrerat system som ska hantera en hel organisations 
informationsbehov.”  

Respondenterna däremot visste genast vad begreppet ERP stod för och de hade alla 
samma bild av detta begrepp. Respondenternas definition av ERP skulle kunna 
sammanfattas med följande definition: 

”Ett ERP-system är ett administrativt system som ska hantera ett företags alla 
affärsfunktioner på ett integrerat sätt.” 

Respondenterna anser också att ERP-system är standardsystem. Om intervjusvaren 
jämförs med Koch:s m.fl. (1999) definition av ERP-system (presenteras på sidan 9) så 
överensstämmer dessa bra. Utifrån litteraturstudiens definition av standardsystem och 
ERP-system kan man dock inte säga att ERP-system är standardsystem. ERP-system 
är till grunden uppbyggda som ett standardsystem och ska alltså kunna användas av 
olika företag, men ERP-system omfattar alla funktioner i ett företag och inte enbart en 
funktion som vid standardsystem. I och för sig diskuterar Brandt m.fl. (1998) 
totalsystem, vilket är ett standardsystem som ska täcka ett företags behov av 
informationssystem, men dessa system är enligt Brandt m.fl. (1998) inte speciellt 
vanliga. ERP-system är mer än ett integrerat standardsystem eftersom ERP-systemen 
oftast använder sig av en gemensam databas. 
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8.1.2 Business Blueprints 

När det gäller begreppet Business Blueprints var det svårare att hitta en gemensam 
definition av detta begrepp. Respondent A och B:s uppfattning om vad Business 
Blueprints är stämmer bra överens med varandra. De beskriver Business Blueprints 
som en lägesbeskrivning av hur en organisation ser ut idag och hur den ska se ut i 
framtiden. Anledningen till denna gemensamma definition är att respondenterna 
använder sig utav ASAP-metoden vid implementering av ERP-system. Curran och 
Keller (1998) instämmer i denna beskrivning av Business Blueprints, men enligt dem 
är Business Blueprints också mycket mer. Business Blueprints är designade för att 
illustrera och beskriva de affärsprocesser som finns i R/3, snabba upp 
implementeringen av R/3, stödja utvecklingen av affärsprocesser och underlätta 
kommunikationen mellan deltagarna i projektet (Curran och Keller, 1998). 
Respondent A och B anser liksom Curran och Keller (1998) att Business Blueprints 
illustrerar de processer som finns i R/3 med hjälp av EPC-metoden. Respondenterna 
C och D däremot använder inte Business Blueprints för att beskriva processerna utan 
de använder egna metoder för detta arbete. Bancrofts m.fl. (1998) definition av 
Business Blueprints är att det är atlasen till R/3. Business Blueprints innehåller kartor 
av alla de processer som finns inom R/3-systemet. Processerna visas med hjälp av 
EPC-diagram. Respondenterna C och D:s definition av Business Blueprints är att de 
visar hur ett företags processer ska se ut i framtiden (målet, dit de vill nå). Samtliga 
respondenter är överens om att Business Blueprints ger en bild av hur organisationen 
och dess processer ska se ut efter implementeringen av R/3. 

Anledningen till att det idag finns så vitt skilda åsikter om Business Blueprints och 
dess användning är att olika konsultföretag använder Business Blueprint på olika sätt. 
Det är inte säkert att alla Business Blueprint fungerar på det sätt som SAP avser enligt 
Curran och Keller (1998). 

 

8.1.3 EPC-metoden 

Enligt Curran och Keller (1998) porträtterar EPC-metoden informationssystem på ett 
sätt som är lättförståeligt både för användare, ledning och konsulter. Med hjälp av 
EPC beskrivs strukturen hos de olika fördefinierade processerna (Curran och Keller, 
1998). EPC-metoden kan användas för att tydligt modellera och analysera även 
komplexa affärsprocesser.  

Enligt Bancroft (1998) är EPC ett sätt att beskriva en sekvens av handlingar, som kan 
användas för att analysera en verksamhets processer. 

Respondenterna A och B som använder sig av EPC-metoden, anser att EPC är ett 
verktyg som används för att beskriva en verksamhet. 

En sammanfattande definition av EPC är: 

”EPC är ett verktyg för att beskriva en verksamhets organisation och 
processer.” 
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8.2 Processer 

 

8.2.1 Kartläggning av nuvarande processer 

För att kunna förbättra processer i ett företag måste de anställda inom företaget veta 
hur de nuvarande processerna fungerar. Innan en förändringsprocess påbörjas är det 
viktigt att veta var företaget står idag för att senare kunna utbilda personalen i de 
förändringar som har gjorts. Genom att företaget har en bild av nuvarande processer 
så kan problemen som finns i verksamheten identifieras och verksamheten förbättras. 

Enligt respondent A är Business Blueprints ett bra verktyg för att kartlägga befintliga 
processer. Med hjälp av frågedatabasen (Q&Adb) kan företag få en bild av hur 
verksamheten utförs idag. Att Business Blueprints är ett bra verktyg för att kartlägga 
befintliga processer stöds av Curran och Keller (1998). De fyra modellerna som 
SAP:s Business  Blueprints består av är komponentmodellen, organisationsmodellen, 
datamodellen samt interaktionsmodellen och dessa modeller ger tillsammans en bra 
helhetsbild över företagets affärsprocesser (Curran och Keller, 1998). Men det finns 
också respondenter som anser att Business Blueprints inte underlättar kartläggningen 
av nuvarande processer (respondent C och D). Anledningen till att Business 
Blueprints inte underlättar kartläggningen för respondenterna C och D är att de inte 
använder SAP:s Business Blueprints på samma sätt som respondent A och B. 
Respondent A och B använder sig av ASAP-metoden som innefattar frågedatabasen, 
vilken är ett bra hjälpmedel för att se ett företags nuläge. ASAP-metoden används inte 
av respondent Coch D och därför underlättas inte kartläggningen av de befintliga 
processerna. Respondent C och D använder sig av egna metoder för att beskriva 
processerna idag, men sedan använder de Business Blueprints för att se de möjliga 
lösningar som finns för hur processerna ska se ut i framtiden. 

Bancroft m.fl. (1998) nämner inget om att Business Blueprints skulle vara en hjälp för 
att förstå ett företags nuvarande processer. Däremot anser författarna att Business 
Blueprint kan hjälpa till att göra en gapanalys mellan nuvarande arbetssätt och 
framtida. Men hur nuvarande arbetssätt beskrivs diskuteras inte.  

 

8.2.2 Förståligheten hos processerna 

När det gäller att förstå de processer som Business Blueprints ger förslag på är båda 
litteraturkällorna överens om att processerna som beskrivs med hjälp av EPC är 
lättförståeliga och tydliga. Curran och Keller (1998) nämner detta som en av 
anledningarna till att Business Blueprint används. Åsikten att processer som beskrivs 
med hjälp av EPC-metoden är enkla stämmer överens med vad två av respondenterna 
(A och B) anser. Respondent C och D använder sig inte av EPC och anser därför inte 
att Business Blueprints underlättar arbetet med att förstå processerna. Samtliga 
respondenter är överens om att konsultens roll spelar in mycket när det gäller att få 
användarna att förstå processerna. Konsulternas kunnighet när det gäller att förklara 
processer är det som räknas.  
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8.2.3 Att se nya möjligheter med hjälp av de fördefinierade processerna 

Respondenterna A och B anser att Business Blueprints underlättar arbetet med att se 
nya möjligheter eftersom de fördefinierade processerna är enkla att förstå. Företag går 
igenom de processmodeller som har skapats och undersöker varför arbete utförs på ett 
visst sätt och ser lätt vad som kan göras bättre. Även litteraturen anser att det är 
relativt enkelt att se nya möjligheter eftersom EPC är en tydlig och lättförståelig 
metod som gör det enkelt för företag att prova olika idéer och se hur ändringar 
påverkar företagets verksamhet. 

Respondent C och D nämner att det viktigaste när det gäller att se nya möjligheter är 
att ha stöd från ledningen så att det ges tillfälle att ta tillvara på de olika 
möjligheterna. 

 

8.2.4 Processändringarnas påverkan på företag och anställda 

De förändringar som utförs inom företaget kommer att påverka både företaget och de 
anställda. Det är viktigt att med hjälp av Business Blueprint och EPC försöka skapa 
en bild av de förändringar som ska genomföras för att så tidigt som möjligt förbereda 
de anställda på förändringen. Att se hur förändringarna kommer att beröra de 
anställda är alltid svårt. Business Blueprint kan ge en bild av hur förändringarna 
kommer att påverka företaget men inte hur de anställda kommer att påverkas. Någon 
bild av de anställdas nuvarande respektive framtida arbetsuppgifter skapas inte med 
hjälp av Business Blueprints. Anledningen till att någon bild av de anställdas framtida 
arbetsuppgifter inte skapas beror troligtvis på att företag inte har ansett det vara 
intressant att skapa en sådan bild. Men det vore bra om de anställda så tidigt som 
möjligt vet vad de ska syssla med i framtiden. De anställda kommer att känna sig mer 
delaktiga om de kan påverka de framtida arbetsuppgifterna.  

 

8.2.5 Egenutveckling av processer 

I de fall som ERP-systemet inte stöder verksamhetens krav eller behov och företaget 
behöver utveckla egna processer finns inget stöd i Business Blueprints för denna 
egenutveckling. Samtliga respondenter är överens om att det är besvärligt att utföra 
ändringar i R/3-systemet och de egenutvecklade delarna kommer att ha dåligt stöd vid 
uppgraderingar av R/3. Att de egenutvecklade delarna har dåligt stöd vid 
uppdateringar kan leda till att företag blir låsta vid de lösningar som de har tagit fram. 
Anledningen till att företagen blir låsta är att det är dyrt och tidskrävande att anpassa 
egenutvecklingarna till den nya uppdaterade versionen av R/3. I litteraturen diskuteras 
SAP: s utvecklingsmiljö som kallas ”ABAP/4 Development Workbench”. Med hjälp 
av ABAP/4 kan företag anpassa eller utöka funktionaliteten hos R/3-systemet eller 
skapa helt nya applikationer för de behov R/3 inte stöder. Även respondent A menar 
att ABAP/4 är bra för att skapa modifieringar och egenutveckla.  

Utifrån det insamlade materialet kan utläsas att Business Blueprints är bra när det 
gäller att förutse hur förändringar påverkar företaget. Relativt enkelt kan företag också 
se hur ändringar kommer att påverka olika delar inom verksamheten. En nackdel med 
Business Blueprints är att de inte tar hänsyn till de anställda.  
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En implementering av ett omfattande ERP-system innebär ofta stora förändringar för 
de anställda och därför borde Business Blueprints skapa någon bild av de anställdas 
nuvarande respektive framtida arbetsuppgifter. 

 

8.3 Budget och planering 

 

8.3.1 Hålla budget och tidsplan 

Med hjälp av Business Blueprints får företag en bild av vad som ska göras under 
implementeringen och denna bild kan användas som utgångspunkt vid budgetering 
och planering. Business Blueprints ger en målsituation dit företaget är på väg och 
detta mål kan verksamheten styra emot. Att ha en målsituation innebär att Business 
Blueprints underlättar arbetet att få med allt som är relevant för företaget redan från 
första början.  

Det är väldigt viktigt att ha en bra plan över vilket arbete som ska utföras. Självklart 
kan det bli så att planen måste revideras, men då har företaget i alla fall en 
utgångspunkt för att planera både budget och resurser. När det gäller att se nya 
möjligheter för företaget kan det ibland vara bra om planeringen inte hålls. 
Planeringen ska absolut inte hållas till varje pris utan om ändringar i planeringen 
krävs så ska dessa ändringar göras. Upptäcker företaget en ny funktionalitet som 
verkligen skulle underlätta för företaget ska denna funktion inte ignoreras bara för att 
den inte fanns med i planen från början. Företag kan här välja mellan att revidera 
budgeten och ta med den nya funktionen eller hålla sig till den tidigare budgeten och 
lägga till den nya funktionaliteten vid ett senare tillfälle. För att inte 
implementeringen ska dra ut allt för mycket på tiden är det viktigt att ha en bra 
beslutsprocess så att beslut om huruvida den nya funktionen ska läggas till nu eller 
senare kan fattas snabbt och smidigt. Planeringen måste också ta hänsyn till vad 
kunden anser vara viktigt. Det kan t.ex. vara så att funktionaliteten, kostnaden, 
resurserna eller tiden är viktigast. Kunden måste veta vad han strävar efter.  

När det gäller budgetering och planering kan man sammantaget säga att Business 
Blueprints är ett stöd för det arbetet. Det är viktigt att försöka planera arbetet så 
noggrant som möjligt för att se till att beslut som fattas inte sker slumpmässigt. Om 
beslut sker slumpmässigt leder detta lätt till ”scope creep”, vilket innebär att 
omfattningen av projektet bara ökar och ökar så att projektet aldrig blir klart. 

 

8.3.2 Att förstå Business Blueprints 

Något som kan vara tidskrävande vid användandet av Business Blueprints är att få de 
anställda att förstå syftet med Business Blueprints. Själva dokumentet som visar på 
lösningsförslag och som är resultatet av Business Blueprint-fasen i ASAP är ofta 
komplext, vilket gör detta dokument svårförståeligt för de anställda. Det är viktigt att 
förklara för de anställda varför de befintliga processerna ska dokumenteras, varför 
företaget ska leta efter avbrott i processkedjorna etc. Att få de anställda att förstå 
syftet med Business Blueprints är arbete som ofta negligeras.  



8 Analys 

58 

8.4 Kravspecifikation 

Av det insamlade materialet framkom det både enligt litteraturen och intervjuerna att 
företag måste vara beredda på att förlora en del av sin särprägel när de väljer att 
implementera ett ERP-system. Företaget måste vara redo att anpassa sig till en viss 
gräns. Det är de fördefinierade processerna som påverkar företagens krav. Eftersom 
de fördefinierade processerna är utvecklade av personer med stor erfarenhet och 
kunskap kring verksamheter är dessa processer oftast bättre designade än företagets 
egna. Om företaget har en speciell process som gäller t.ex. fakturering spelar det ofta 
ingen roll om den fördefinierade processen inte stöder denna speciella funktion 
eftersom fakturering utförs på ett liknande sätt i alla organisationer. R/3-systemet 
tillåter också vissa modifieringar med hjälp av ABAP/4 vilka kan göra att företagens 
krav tillgodoses.  

Sammantaget måste ett företag som ska implementera ett ERP-system vara beredda 
på att anpassa sig till en viss gräns, men företaget måste också se till att de inte följer 
R/3 alltför strikt för då riskerar företaget att tappa sin speciella särprägel. Om ett 
företag skulle tappa sin särprägel kan företaget förlora de konkurrensfördelar de 
tidigare hade gentemot konkurrenterna.  

 

8.5 Integrering 

Business Blueprints berör inte alls de tekniska aspekterna av integreringen av olika 
system men däremot kan Business Blueprints vara ett stöd när det gäller att kartlägga 
gränssnitt mellan olika system. Med hjälp av dessa gränssnitt kan företag se vilket 
system som ska göra vad. Problemet med integrering av olika system är något som 
inte har uppmärksammats speciellt mycket tidigare. Det är först på senare tid som 
företagen har börjat inse att integreringen är ett problem. Meningen med ERP-
systemen var från början att företag skulle kunna använda enbart ett system och på så 
sätt slippa en massa olika system som inte kunde kommunicera med varandra. Men 
tyvärr krävs det ofta att ERP-system används i kombination med andra system 
eftersom ett ERP-system inte kan tillfredsställa företags specifika krav tillräckligt. 
SAP har på senare tid öppnat upp R/3-systemet för att applikationer som inte är 
skapade av SAP ska kunna kommunicera med R/3-systemet på ett enkelt sätt.  

 

8.6 Allmänna synpunkter 

Arbetet med att implementera ett ERP-system är mycket omfattande och krävande 
eftersom en hel organisation påverkas. Det är viktigt att se till att projektet inte leds 
enbart av personal från IT-avdelningen eftersom projektet då lätt blir alltför fokuserat 
på teknik. För att lyckas med arbetet krävs någon form av Business Blueprints för att 
få en klar bild av vad som ska göras. Det dokument som kommer fram genom 
Business Blueprint-fasen i ASAP-metoden är ett bra underlag som beskriver vad som 
ska göras och hur verksamheten ser ut idag. Detta dokument kan sägas vara ett avtal 
mellan konsulter och anställda som kan användas om det skulle uppstå oenighet om 
vad som egentligen ska göras. En Business Blueprint skapar förståelse för R/3-
systemet, organisationen och för komplexiteten. 



9 Resultat 

59 

9 Resultat 

I detta kapitel kommer de resultat som har framkommit efter litteraturstudien och 
intervjuerna att ställas emot problemställningen. Först kommer hur Business 
Blueprints används idag att presenteras. För att få fram ett svar på problemställningen 
kommer sedan varje underfråga som finns med i problemställningen att gås igenom 
för att komma fram till ett svar på huvudfrågan. Slutligen kommer de riktlinjer som 
kommit fram under arbetets gång när det gäller användandet av Business Blueprints 
att presenteras. Dessa riktlinjer handlar om hur ett företag ska kunna använda 
Business Blueprints på bästa sätt. 

 

9.1 Resultat från arbetet 

Hur används Business Blueprints idag? 

Utifrån det insamlade materialet har det framkommit att Business Blueprints idag 
används på olika sätt av olika företag. De respondenter (A och B) som använder sig 
av ASAP-metoden använder sig av Business Blueprints på ett liknande sätt. Dessa 
respondenter säger att Business Blueprint-fasen skapar en lägesbeskrivning, mha 
EPC,  av hur en organisation ser ut idag och hur den ska se ut i framtiden. De två 
respondenter (C och D) som inte använder sig av ASAP-metoden använder Business 
Blueprints på ett lite annorlunda sätt. Dessa respondenter menar att Business 
Blueprints visar hur ett företags processer ska se ut i framtiden, men inte att Business 
Blueprints hjälper till att skapa någon nulägesbeskrivning. Respondent C och D 
använder egna metoder för att skapa beskrivningar av de befintliga processerna och 
sedan använder de Business Blueprints för att se de möjliga lösningar som finns i R/3 
för hur processerna ska se ut i framtiden.  

Bidrar Business Blueprints till att skapa en realistisk budget och tidsplan? 

För att få kvalitet på implementeringen av ERP-system krävs att budgeten och 
tidsplanen som företag ställer upp inte överskrids alltför mycket. Därför krävs det att 
företag som ska implementera ERP-system skapar en realistisk budget och tidsplan. 
Genom att använda Business Blueprints skapas en plan som talar om för företaget 
vilket arbete som behöver utföras under implementeringen. Business Blueprint ger ett 
stöd för företaget att tänka efter före när det gäller vilket arbete som ska utföras under 
implementeringen. Med hjälp av planen för vilket arbete som ska utföras kan ett 
företag sätta upp en realistisk budget och tidsplan. Eftersom Business Blueprints 
hjälper till att undvika ”scope creep” till en viss del, är det stor chans att budgeten och 
planeringen kommer att hållas under arbetets gång.  

Leder användandet av Business Blueprints till processförbättringar? 

Något annat som är viktigt för att få kvalitet på implementeringen är att företagets 
processer förbättras under implementeringens gång. Samtidigt som implementeringen 
utförs bör en hel del kraft läggas på att optimera processerna i företaget. Genom att 
använda Business Blueprints så förbättras företagets processer under arbetets gång.  
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Anledningen till att processerna förbättras med hjälp av Business Blueprints är att när 
ett företag modellerar sin verksamhet med hjälp av EPC-diagram identifieras 
svagheter som företag kan försöka lösa. Business Blueprints leder också till 
processförbättringar eftersom de fördefinierade processer som Business Blueprints ger 
förslag på baseras på flera års erfarenhet och kunskap om processdesign.  

En nackdel med Business Blueprints när det gäller processer är att ett företag inte kan 
se hur användarna kommer att påverkas av de processändringar som utförs. Det är 
viktigt att företag försöker skapa sig en bild av vad förändringarna kommer att 
innebära för de anställda. Om de anställda inte vet vad de ska arbeta med efter 
projektet känner de ofta en stor vilsenhet och vet inte var i verksamheten de hör 
hemma längre.  

Påverkar Business Blueprints arbetet med att ta fram en kravspecifikation? 

När ett ERP-system ska införas i en verksamhet är det viktigt att man försöker 
tillfredställa alla de krav och önskemål som företaget har. När ett ERP-system 
implementeras är det viktigt att se till att de fördefinierade processerna i systemet inte 
påverkar företagets kravspecifikation alltför negativt.  

Utifrån materialet i detta arbete visade det sig att när ett företag har valt att 
implementera ett ERP-system måste företaget vara införstådda med att verksamheten 
måste anpassas till en viss gräns. Samtidigt måste företag se till att de kritiska kraven 
inte ignoreras bara för att de fördefinierade processerna inte stöder dessa krav. Att 
vissa fördefinierade processer skiljer sig från ett företags egna processer är inte alltid 
en nackdel eftersom de fördefinierade processerna är utvecklade av experter som har 
många års erfarenhet och kunskap. Dessa processer kan i vissa fall vara bättre än de 
processer som företaget har egenutvecklat.  

Underlättar Business Blueprint integreringen av olika system? 

Även om ett företag ska implementera ett ERP-system, vars egentliga syfte är att 
hantera alla funktioner i ett företag är det idag mycket vanligt att företag behåller 
vissa ”legacy systems” eller till och med att företaget också har andra ERP-system. 
För att de olika systemen ska fungera effektivt ihop måste systemen integreras med 
varandra på ett sådant sätt att systemen kan kommunicera med varandra. Arbetet med 
att definiera gränssnitt mellan olika system i ett företag underlättas av Business 
Blueprints. Med hjälp av Business Blueprints ser ett företag hur olika system hänger 
ihop. Däremot berör Business Blueprints inte de tekniska delarna av integreringen.  

Allmänna synpunkter 

Att implementera ett ERP-system är ofta en komplex och arbetsam uppgift eftersom 
ERP-systemet ska användas i en hel organisation. Om ett företag är ovant vid 
förändring kommer uppgiften med att implementera ERP-systemet att bli ännu 
svårare. Ett problem som ofta uppstå vid implementering av ERP-system är att 
implementeringen ofta blir alltför teknikfokuserad och att det fokuseras alltför lite på 
hur affärer utförs, organisationen, personerna i företaget och processerna. För att 
undvika detta bör inte IT-avdelningen enbart vara ansvariga för implementeringen 
utan ett team bestående av personer med olika typer av kunskap bör sättas ihop som 
ansvariga för arbetet. 
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För att klara av att implementera ERP-system på ett bra sätt krävs någon form av 
Business Blueprints. Annars kommer arbetet inte att bli fokuserat och det blir lätt så 
att företaget hamnar på villovägar från det arbete som egentligen ska utföras. 

De största vinsterna med att använda Business Blueprints är att företag får ett 
gemensamt dokument som beskriver hur deras verksamhet ser ut idag och hur den ska 
se ut i framtiden. Det blir ett slags avtal mellan de inblandade parterna på vad 
projektet ska innebära. Företag får även förståelse för R/3-systemet, deras 
organisation och komplexiteten hos projektet. Företag får även en beskrivning av 
varför företaget har valt att göra på ett visst sätt som kan användas vid senare tillfällen 
t.ex. då personal ska utbildas eller nya ändringar ska göras. 

Har så kallade Business Blueprints kvalitetshöjande effekt i samband med 
implementeringen av ERP-system? 

Utifrån det insamlade materialet bidrar Business Blueprints till att företag kan hålla 
den fastställda budgeten och tidsplanen. Anledningen till att Business Blueprints 
hjälper företag att hålla budgeten och tidsplanen är att den budget och tidsplan som 
skapas med hjälp av Business Blueprints är realistisk. Business Blueprints hjälper 
också företag att optimera verksamhetens processer. När det gäller att tillfredsställa 
verksamhetens krav påverkar Business Blueprints arbetet med kraven eftersom 
företag använder de fördefinierade processerna som Business Blueprints föreslår. Att 
implementera ett ERP-system kommer alltid att leda till att företag får kompromissa 
när det gäller vissa processlösningar och gå ifrån de unika idéerna. Arbetet med att se 
till att integrera alla system är inte något som Business Blueprints hjälper till med. 
Visst visar Business Blueprints de gränssnitt som finns mellan olika system men 
själva integreringen påverkas inte av Business Blueprints.  

Utifrån den utförda analysen kan slutsatsen att Business Blueprints har 
kvalitetshöjande effekt dras, men kanske inte i den utsträckning som antogs i början 
av detta arbete. 

 

9.2 Riktlinjer för användandet av Business Blueprint 

Utifrån det insamlade materialet har ett antal riktlinjer tagits fram vilka ska visa hur 
Business Blueprints kan användas på bästa sätt för att skapa kvalitet på 
implementering av ERP-system. Följande punkter beskriver hur ett företag bör gå till 
väga i samband med implementering av ERP-system då Business Blueprints används: 

• Skapa en beskrivning av organisationens nuläge med hjälp av EPC-diagram. 

• Identifiera svagheter i kedjan av aktiviteter i företaget. Undersöka vilka 
svagheter i aktivitetskedjan som kan förbättras. 

• Skapa en lista över de behov som företaget har. En slags beskrivning på vilka 
mål företaget vill nå. 

• Skapa en plan för hur företagets mål ska uppnås. Utifrån de mål som har ställts 
upp skapas en budget och tidsplan. 
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• Gå igenom Business Blueprints och se vilka av företagets behov som täcks av de 
fördefinierade processer som finns i R/3. 

• Identifiera de behov hos företaget som inte täcks av Business Blueprints och 
utveckla kundspecifika modeller för dessa behov. På detta sätt glöms inga krav 
bort eller ignoreras. 

• Rita upp de gränssnitt som finns mellan olika system inom företaget med hjälp 
av Business Blueprints. 

• Se till att projektet leds av ett team som består av personer från alla delar i 
företaget. Viktigt att inte enbart IT-avdelningen leder arbetet. 
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10 Slutsatser 

Utifrån det arbete som har genomförts och den gjorda analysen har följande slutsatser 
framkommit:  

• Business Blueprints bidrar till att skapa en realistisk budget och tidsplan 

• Business Blueprints leder till processförbättringar 

• De fördefinierade processerna som finns i Business Blueprints kan påverka 
arbetet med att ta fram en kravspecifikation 

• Business Blueprints underlättar integreringen mellan olika system genom att visa 
gränssnitt mellan de olika systemen, men Business Blueprints underlättar inte de 
tekniska delarna av integreringen 

• Någon form av Business Blueprints är ett krav för att få en fokuserad och lyckad 
implementering 

• Business Blueprints används på olika sätt av olika företag p.g.a. att företag 
använder sig av olika metoder  

• Arbetet med implementeringen ska inte ledas av IT-avdelningen för att undvika 
teknikfokus 
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11 Diskussion 

I detta kapitel kommer genomförandet av arbetet att diskuteras. Vad som har utförts, 
vad som kunde ha gjorts bättre och om resultatet överensstämde med det förväntade 
resultatet kommer att diskuteras. De resultat som har framkommit av arbetet kommer 
sedan att diskuteras och slutligen kommer förslag till fortsatt arbete att presenteras.  

 

11.1 Genomförandet av arbetet 

Sammantaget har arbetet fortlöpt bra under hela arbetsprocessen. Inga större problem 
har dykt upp och arbetsprocessen blev som förväntat. 

När det gäller intervjuerna påbörjades förberedelserna för dessa i god tid, men trots 
det blev det lite problem mot slutet av arbetsprocessen då alla tilltänkta 
intervjupersoner inte hade den kunskap som behövdes för att besvara frågorna. Om 
förberedelserna hade påbörjats ännu tidigare hade det troligtvis funnits tid till att 
kontakta och intervjua någon annan person inom företaget som hade kunskap om 
Business Blueprints.  

När det gäller utformningen av intervjufrågorna beslutades att öppna frågor skulle 
användas för att erhålla så mycket information som möjligt om frågorna. I efterhand 
kändes öppna frågor som ett bra val eftersom svaren då kunde vidareutvecklas under 
själva intervjun. De frågor som formulerats fungerade bra och såg till att den 
information som samlades in var relevant. En nackdel med att använda sig av 
ostrukturerade frågor visade sig vara att det under intervjuerna ibland var svårt för 
intervjupersonen att hålla sig till frågorna. Detta ledde till att en fråga lätt ledde till att 
något annat område berördes. Att intervjupersonerna utvecklade sina svar är i och för 
sig mycket bra, men när materialet skulle sammanställas blev det problem p.g.a. att 
det var svårt att se vilka svar som hörde till vilka frågor. Arbetet med att sammanställa 
materialet på ett bra sätt som lätt skulle ge förståelse för vad som framkommit tog 
längre tid än väntat. Anledningen till detta var troligtvis att svaren blev utspridda 
eftersom öppna frågor användes. I efterhand kanske en kombination av strukturerade 
och öppna frågor kunde ha varit bättre för att arbetet med att sammanställa materialet 
inte skulle bli så tidsödande. Anledningen till att stukturerade frågor inte användes är 
att det var svårt att hitta strukturerade frågor i början av arbetet eftersom det idag inte 
finns speciellt mycket litteratur kring användandet av Business Blueprints som 
frågorna kunde tas fram ifrån.  

För att få ett bredare perspektiv på arbetet hade det kanske varit intressant att även 
intervjua slutanvändare. Anledningen till att slutanvändare inte intervjuades var att de 
inte har samma kunskap som de konsulter som intervjuades hade. Om även 
slutanvändare hade intervjuats kanske en tydligare bild av hur svårt arbetet med 
Business Blueprints är att förstå för en slutanvändare framkommit. 

En nackdel med de intervjupersoner som intervjuades är att det visade sig att två av 
dessa inte hade samma syn på Business Blueprints som de övriga. Om flera företag 
hade intervjuats eller om andra företag hade intervjuats kanske en helt annan bild om 
hur Business Blueprints används idag hade framkommit.   
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Utförandet av litteraturstudien blev svårare än väntat eftersom böcker som behandlar 
Business Blueprints är få. Det hade varit bättre om ytterligare litteratur om Business 
Blueprints hade funnits tillgänglig, men tyvärr fanns inga andra böcker om Business 
Blueprints tillgängliga i Sverige. Boken Misson critical (Davenport, 2000) studerades 
i samband med litteraturstudien, men det visade sig snart att denna bok inte gav några 
svar på intervjufrågorna. Däremot gav boken ett mycket bra underlag att använda för 
diskussion. 

 

11.2 Resultat 

Det förväntade resultatet av arbetet var att få ett svar på om Business Blueprints kan 
ha kvalitetshöjande effekt i samband med implementering av ERP-system (se kap 
3.1). Svaret på ovanstående fråga kunde utläsas ur det insamlade materialet och 
presenterades i kapitel 9. Förhoppningarna med arbetet var också att kunna presentera 
hur Business Blueprints används idag och en plan för hur Business Blueprints ska 
användas för att säkra kvaliteten. Även dessa frågor har besvarats utifrån det 
insamlade materialet. Däremot hade undersökningen troligtvis kunnat ge mer 
information om samtliga tilltänkta företag hade kunnat intervjuats. En tydligare bild 
av hur Business Blueprints används idag kanske skulle ha kunnat framkommit. Den 
största skillnaden mellan det förväntade resultatet och det verkliga resultatet var att 
Business Blueprints inte påverkade kravspecifikationen i den utsträckning som antogs 
från början av arbetet. Anledningen till denna skillnad var att kravspecifikationen 
skapades innan Business Blueprints började användas. En skillnad mellan litteraturen 
och verkligheten visade sig vara att enligt Curran och Keller (1998) är Business 
Blueprints en hjälp för företag genom hela systemutvecklingen. Men utifrån detta 
arbete är det mer korrekt att säga att Business Blueprints främst hjälper företag under 
anpassning, analys och införsel av ERP-system. 

För att få en bild av om resultatet från arbetet stöds av annat material har en bok av 
Thomas H. Davenport studerats. Boken heter ”Mission critical: Realizing the promise 
of Enterprise Systems” (2000) och diskuterar Enterprise Systems, vilket enligt 
Davenport är samma sak som ERP-system. Davenport (2000) definierar ES som ett 
paket av applikationer som stöder många, om inte de flesta, aspekter av ett företags 
informationsbehov. Anledningen till att Davenport (2000) inte använder termen ERP-
system är att författaren anser att begreppet ERP-system reflekterar de 
produktionsrötter som finns i dessa system eftersom de är en modifiering av MRP-
system. Davenport (2000) anser att ERP-system har överträffat sitt ursprungliga syfte 
och därför är namnet ERP inte längre tillräckligt. Boken diskuterar hur ES ska bli till 
allra största nytta för företag och vad företag bör tänka på vid implementering av ES 
(Davenport, 2000). Davenport (2000) diskuterar inte begreppet Business Blueprints i 
boken utan implementering av ES i allmänhet.  

Utifrån det insamlade materialet i detta arbete framkom det att användandet av 
Business Blueprints leder till processförbättringar. Arbetet med att implementera 
ERP-system och samtidigt försöka förbättra företagets processer är något som företag 
har börjat göra på senare tid (Davenport, 2000). Utifrån det insamlade materialet 
framkom att användandet av Business Blueprints leder till processförbättringar, lättare 
integrering och kartläggning av befintliga processer. Davenport (2000) diskuterar 
dessa områden i sin bok.  
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Författaren säger att arbetet med att implementera ett ES bör utföras parallellt med att 
försöka förbättra ett företags processer. Detta hjälper Business Blueprints till med 
utifrån det insamlade materialet. Davenport (2000) noterar också att de fördefinierade 
processerna som finns i ES är baserade på ”best practices”, vilket ofta är bättre än vad 
många företag har idag. Så genom att välja de fördefinierade processerna kommer 
företagets processer att förbättras. Davenport (2000) diskuterar också att det är 
mycket viktigt för företag att veta ”who we are” innan implementeringen påbörjas. 
Anledningen är enligt Davenport att ES är tätt sammankopplade med den 
organisationella strukturen och funktionen hos ett företag.  

Davenport (2000) nämner också att ES-projekt vanligtvis involverar flera system och 
inte bara ett system. En stor del av implementeringen kommer därför att ägnas åt att 
bygga gränssnitt mellan ES och andra system. Enligt Davenport (2000) kommer vissa 
gränssnitt att ge mer affärsvärde än andra och dessa bör därför vara i fokus. T.ex. 
gränssnitt till omvärlden tillåter verksamheten att börja tjäna pengar och öka 
försäljningen. Genom att Business Blueprints visar olika gränssnitt kan företag lättare 
se vilka gränssnitt som är externa och börja med dessa.  

Ett problem som ofta uppstår vid implementeringar av ERP-system är enligt Ptak och 
Schragenheim (1999) att arbetet med implementeringen leds av IT-avdelningen. För 
att undvika att fokusera på teknik bör arbetet enligt respondent C inte ledas av IT-
avdelningen. ERP-system är en process för att utveckla affärsverksamheter och inte 
enbart ett IT-system och arbetet bör därför ledas av en affärsledare som både har 
förtroende hos de olika avdelningarna i företaget och som har kunskap om företagets 
alla processer (Ptak och Schragenheim, 1999). Respondent C betonar att det är 
viktigare att fokusera på hur affärer utförs, på organisationen, på processer och på 
personerna i företaget än att fokusera på teknik. Arbetet med att implementera ERP-
system bör ledas av en grupp av personer som kommer från olika delar av företaget 
för att implementeringen ska bli så lyckad som möjligt. Ptak och Schragenheim 
(1999) säger också att enbart ha IT-uppdatering som mål är otillräckligt eftersom 
användarna inte motiveras tillräckligt om inte deras arbetssituation påverkas på ett 
positivt sätt. Problemet med att implementeringar ofta fokuseras på teknik är inget 
som Business Blueprints löser, men det är mycket viktigt för företag att känna till 
detta problem innan arbetet med implementeringen påbörjas.  

 

11.3 Förslag till fortsatt arbete 

Utifrån resultatet av examensarbetet skulle det vara intressant att utföra följande 
förslag till fortsatt arbete: 

• Utföra en undersökning av de fördefinierade processer som ERP-system 
innefattar, för att utreda hur mycket eller lite dessa egentligen påverkar ett 
företags krav. 

• Göra en utredning om hur EPC-metoden används och undersöka om denna 
metod är så lättförståelig som den verkar utifrån det insamlade materialet. 

• Utföra en jämförelse av olika Business Blueprints eftersom systemleverantören 
SAP troligtvis inte är det enda företaget som har utvecklat en Business 
Blueprints. 
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• Utföra en djupare undersökning av hur Business Blueprints bidrar till 
framtagandet av en realistisk budget och tidsplan. Undersöka hur bra den plan för 
arbetet som tas fram med hjälp av Business Blueprints är strukturerad för att se 
om planen är lätt att förstå även för användare.  

• Undersöka hur väl gränssnitten mellan olika system och ERP-systemet beskrivs 
med hjälp av Business Blueprints. 

• Arbetet med att integrera olika system är idag ett stort problem. För att se hur 
integreringen skulle kunna lösas på bästa sätt skulle en utredning om de verktyg 
som finns idag för att integrera olika system, t.ex. användandet av ”middleware” 
och ”hub”, kunna utföras. 

 

 

• Eftersom flera företag inte längre sysslar lika mycket med Business to Business 
utan mer och mer med Business to Commerce krävs det allt oftare ändringar i 
ERP-systemen för att tillfredsställa företagets behov (läs mer i avsnitt 7.3.5). 
Därför skulle det vara intressant att jämföra olika metoder som finns idag för att 
utveckla kundspecifika modeller för de behov och krav som ERP-systemen inte 
stöder.  

• Undersöka hur ett företag ska se till att undvika att få alltför mycket fokus på 
teknik och istället fokusera på hur affärer utförs, på organisationen, på processer 
och på personerna i företaget. 
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Appendix 1: SAP: s R/3-system 

Om inget annat anges är nedanstående material hämtat från Bancroft m.fl. (1998). 

SAP har utvecklat ett ERP-system som de kallar för R/3. R/3 tillhandahåller en mängd 
integrerade moduler för olika områden inom ett företag som t.ex. ekonomi, försäljning 
och marknad samt inköp. R/3 utvecklades med perspektivet av verksamheten som en 
helhet och inte som olika delar och informationen lagras därför endast på ett ställe i en 
gemensam databas. Arkitekturen hos R/3 är en tredelad klient/server applikation som 
består av en databasserver, en applikationsserver och en presentationsserver.  

Dessa uppgiftsorienterade servrar är länkade i kommunicerande nätverk som 
möjliggör att servrarna kan integrera data och processer inom systemet. R/3 grundas 
på SAP:s egenutvecklade programmeringsspråk ABAP (Advanced Business 
Application Programming). 

R/3 har flera speciella särdrag som gör det möjligt att tillhandahålla en centraliserad 
databas och de relaterade rapport- och planeringsfunktioner som uppkommer vid en 
sådan integrering. Dessa särdrag omfattar t.ex. funktioner som ”Business Workflow” 
(affärsflöde), ”the Development Workbench” (arbetsbänken för utveckling), och 
tabellerna för att konfigurera systemet. Dessa tre särdrag förklaras nedan. 

”Business Workflow” innefattar att kontrollera det arbete som har utförts, ge förslag 
till användaren om vad som ska göras samt att kontrollera och effektivisera flöden 
inom verksamheten. ”The Development Workbench” är utvecklingsmiljön för 
kundspecifika applikationer. Den inkluderar bland annat en editor, ett bibliotek, 
verktyg för testning och för optimering av utförandet. Tabellerna används för att 
konfigurera systemet och defineras olika av olika personer. De kan hantera olika typer 
av information och data samt utföra kontrollfunktioner.  

R/3 består av ett flertal moduler som kan delas in i fyra områden. Det första området 
är Financial Accounting (FA, ekonomisk redovisning) som bland annat hanterar 
redovisning, kalkylering, kapitalinvesteringar och lönsamhetskalkylering. FA består 
av två delar: FI/CO (Financial/Controlling). Det andra området kallas Human 
Resources (HR, mänskliga resurser) vilket innefattar att schemalägga, betala och 
anställa personer till företaget. Det hanterar även löneutbetalningar, 
förmånsadministrering, personlig utvecklingsplanering, resekostnader m.m. Det tredje 
området är Manufacturing and Logistics (ML, produktion och logistik). Detta är det 
största och mest omfattande av områdena. ML kan delas in i fem delkomponenter 
såsom materialhantering, underhåll av anläggningar och utrustning, kvalitetssäkring, 
produktionsplanering och kontroll samt projektlednings-system. Det sista området är 
Sales and Distribution (SD, försäljning och distribuering) vilket innefattar prospekt 
och kundhantering, hantering av försäljningsorder, konfigurationshantering, 
distribution och transporthantering m.m.   
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Appendix 2: Implementering av ERP-system 

Materialet i detta avsnitt baseras på Ptak och Schragenheim (2000) om inget annat 
anges i texten. 

Implementeringen av ett ERP-system är som tidigare nämnts mycket mer omfattande 
och kritisk än implementeringen av ett standardsystem eftersom ERP-systemen 
omfattar så stor del av verksamheten. I detta avsnitt kommer en beskrivning av hur 
företag ska gå till väga vid systemutveckling av ERP-system att utföras. Fokus 
kommer att ligga på själva implementeringen av systemet eftersom valet och 
anpassningen går till på i princip samma sätt som vid val och införande av 
standardsystem och som förklarades närmare i kapitel 2.4.3. 

Det första steget för att effektivt välja ett ERP-system är att undersöka vilken typ av 
affärsverksamhet företaget har idag eller planerar att ha i framtiden. Det är mycket 
viktigt att ERP-systemet stödjer och implementerar företagets strategiska mål. Något 
företagen bör tänka på är att inhyrda konsulter allra helst vill få företagen att 
implementera hela ERP-systemet vilket inte alltid är den bästa lösningen för företaget. 
Därför är det viktigt för företagen att utreda vilka delar som verkligen passar 
företagets verksamhet och endast implementera dessa delar av ERP-systemet.  Ptak 
och Schragenheim (2000) delar in själva ERP-implementationsfasen i tre delar som de 
kallar ”get ready”, ”get set” och ”go”. Dessa faser beskrivs nedan. 

Get Ready 

Första steget i alla projekt bör vara att bestämma vad som är målet med projektet. 
Genom att använda sig av affärsmål kommer projektteamet att få ett fokus som ser till 
att deltagarna är aktiva under hela projektet. Målen kan delas in i strategiska och 
ekonomiska. Exempel på strategiska mål kan vara integrering av processer, 
kundflexibilitet, kostnad, produktivitet m.m. Ekonomiska mål inkluderar bland annat 
hur mycket som ska investeras i lager, kostnad för IT och personella kostnader. Det 
allra viktigaste är att målen är relevanta för verksamheten som helhet. Att ha relevanta 
mål ger motivation för projektteamet under arbetets gång. Att däremot enbart ha IT-
uppdatering som mål är helt otillräckligt som projektmotivation enligt Ptak och 
Schragenheim (2000). Anledningen till detta är att användarna inte blir motiverade 
om målen inte mer tydligt påverkar deras arbetssituation på ett positivt sätt. 

Nästa steg i Get Ready-fasen är att bestämma vilket tillvägagångssätt företaget ska ha 
för implementeringen. Det finns tre alternativ att välja mellan: 

• Gör-det-själv (Do It Yourself Approach) 

Detta tillvägagångssätt innebär att implementeringen görs helt inom företaget utan 
någon assistans utifrån. För att lyckas med detta måste kunskapen för att utföra de 
olika uppgifterna som krävs vid en ERP-implementering finnas inom företaget. 
Annars kommer implementeringen att dra ut på tiden och resultatet kan bli mycket 
otillfredsställande. Det är också viktigt att se till att all personal känner till ERP´s 
underliggande koncept.  
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• Hyra in utomstående resurser (Hire Outside Resources) 

Ett alternativ som många stora företag väljer är att kontraktera en utomstående för 
att få de extra resurser som behövs vid en implementering av ett ERP-system. 
Många konsultfirmor är självklart glada åt att få tillhandahålla dessa resurser 
vilket ofta sker till ett pris som är relativt högt jämfört med företagets aktuella 
lönesättning. Ett problem här kan vara att konsulternas löner kan skapa 
motsättningar hos deltagarna i projektteamet om de får reda på dessa. Företaget 
blir också snabbt beroende av dessa externa personer och det är därför viktigt att 
se till att det finns en plan för hur kunskapen ska överföras från det externa 
konsultteamet till teamet inom företaget innan konsulterna lämnar företaget. Det 
är också viktigt att involvera företagets personal i implementeringsarbetet för att 
konsulterna ska veta vad som bäst passar företaget 

• Handledarledd modell (Mentor Resource Model) 

Detta tillvägagångssätt är en korsning av de ovanstående två modellerna. Det går 
ut på att projektledaren är en resurs som är intern i företaget och som har kunskap 
från tidigare implementeringar av ERP-system. Utomstående resurser används 
endast när de behövs, t.ex. för att stödja implementeringen, svara på specifika 
frågor och tillhandahålla stöd för de interna resurserna. En fördel med detta 
tillvägagångssätt är att endast de resurser som verkligen behövs hyrs in utifrån, 
vilket kommer att reducera kostnaderna för implementeringen.  

Nästa steg kallas för ”scope development” av Ptak och Schragenheim (2000). 
Implementeringen måste inkludera en klar uppfattning av vad systemet ska omfatta, 
ett så kallat scope. Detta scope ska inkludera de moduler som företaget har valt för 
implementeringen och även de affärsprocesser som kommer att omfattas av 
implementeringen och de som inte omfattas. Ett fenomen som bör undvikas är ”Scope 
creep” vilket innebär att ju bekantare teamet blir med mjukvaruverktygen och när de 
kan se applikationer som kan användas inom företaget för andra funktionaliteter än de 
tidigare fastställda kan projektet lätt expandera för att även dessa funktionaliteter ska 
implementeras. Problemet är att budgeten inte är avsedd att täcka dessa nya 
funktionaliteter och kostnaderna kan därför lätt hamna utom all kontroll.  

När det gäller arbetet med att utforma en budget bör företaget utforma så kallade 
guidningsprinciper. Dessa guidningsprinciper inkluderar de mätbara förväntade 
resultaten och hjälper företaget att bestämma vilken budget som krävs. Fördelningen 
av kostnader för en ERP-implementation är vanligtvis 20% hårdvara, 30% mjukvara 
(ERP, databas, operativsystem, middleware), 10% utbildning och träning, 30% 
konsulttjänster och 10% övrigt. Självklart varierar detta mellan olika företag men 
dessa siffror kan vara en hjälp vid förberedandet av en helhetsbudget.  

Get Set 

Nästa fas är Get Set vilken omfattar att först få förståelse för existerande processer, 
sedan förenkla och automatisera dessa. För att identifiera onödigt arbete i de olika 
processerna kan en metod som kallas ”Walk the process” vara bra. Denna metod 
innebär att gå igenom varje process steg för steg vilket snabbt visar på de aktiviteter i 
processen som inte tillför något värde till verksamheten. Genom denna metod kan 
även långa ledtidsköer identifieras och elimineras för att processen ska snabbas upp.  
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En genomgång av varje process’ syfte bör också utföras. En sådan genomgång kan ge 
svar på frågor som: Varför utförs denna process? Hur för den organisationen närmare 
uppsatta mål? 

Get Set inkluderar också identifiering av de roller och ledarskap som behövs för 
implementationen. Ledare kan hittas i flera olika delar av organisationen och det är 
ofta inte de som har en titel som bör väljas utan de anställda som demonstrerar 
karakteristiska ledarskapsdrag. Det är enligt Ptak och Schragenheim (2000) viktigt att 
inte välja en person som enbart har IT-kunskap för att ansvara för implementeringen. 
Anledningen till detta är att ett sådant val antyder att implementeringen är ett IT-
projekt och därmed bara berör IT-personalen. Men eftersom ERP-system är en 
process för affärsverksamheter och inte bara ett IT-system så leds de mest 
framgångsrika projekten av en affärsledare som har trovärdighet inom hela företaget 
och som har kunskap om företagets alla processer.  

Det är även viktigt att utbilda personalen för att ge en helhetsförståelse av vad 
företaget försöker implementera och varför. Många implementeringar misslyckas 
p.g.a. att personalen inte har förstått hur systemet ska passa in i verksamheten eller 
hur vanliga uppgifter måste förändras för att anpassas till systemimplementationen. 
Vid en implementering av ett ERP-system är det viktigt att vänta sig mycket 
förändringar. För att framgångsrikt kunna hantera dessa förändringar är god 
kommunikation absolut nödvändig.  

Go 

När all planering och förberedelse är klar är det dags att börja med den verkliga 
implementeringsprocessen. Det är mycket viktigt att få en kort implementeringstid 
eftersom teamet förlorar motivation för att arbeta med projektet ju längre tiden går. 
För att motivationen inte ska förloras bör implementeringen helst hållas inom 4-18 
månader. 

Det allra svåraste arbetet kan vara att hitta resurser till projektet. Det finns två 
tillvägagångssätt som har visat sig framgångsrika. Det ena är att ta in tillfällig hjälp 
för rutinarbetet i företaget.  

Företaget kan t.ex. ta in nyutexaminerade studenter, vilka ofta är välutbildade men 
saknar praktisk erfarenhet. På detta sätt får studenterna en chans att skaffa sig 
arbetslivserfarenhet samtidigt som företaget får extra resurser till ett överkomligt pris. 
Idén är att använda dessa externa personer för att förstärka teamet under 
implementeringen. En fara med detta tillvägagångssätt är att företaget kommer att 
behöva övervaka de utomstående vilket kan ta mer tid än företaget sparar.  

Det andra tillvägagångssättet för att frigöra resurser är att utföra befintligt arbete 
annorlunda. Varje uppgift undersöks för att se om den tillför något till verksamheten 
och inte bara ger mer arbete. Det är viktigt att sluta tänka ”vi har alltid gjort så…”. 
Detta sätt kan leda till många ändringar och därför är det viktigt att bestämma hur 
beslutsprocessen ska gå till för att bestämma vad som ska ändras och vad som inte ska 
ändras.  

För att verkligen lyckas med det nya ERP-systemet krävs kvalitet på 
implementeringen. Vad som avses med kvalitet i detta arbete diskuteras i kapitel 2.5. 



Appendix 3. SAP:s Business Blueprint 

74 

Appendix 3: SAP:s Business Blueprint 

Hela detta avsnitt grundar sig på Curran och Keller (1998) om inget annat anges. 

SAP har paketerat 25 års erfarenheter av ”best-business practice” från många olika 
industrier till en form av ”Blueprint” som de kallar ”The R/3 Reference Model”. Detta 
är en beskrivning av R/3-systemet som tillhandahåller en förståelig bild av alla de 
processer och affärslösningar som finns tillgängliga i R/3-systemet. De tekniska 
detaljerna är gömda för att underlätta förståelsen för användarna. Business Blueprints 
kan vara startpunkten för BE (Business Engineering) åtgärder. BE innebär, som 
tidigare nämnts, att ett företag använder sig av IT för att förändra hur en verksamhet 
utför sina uppgifter. En fördel med att använda Business Blueprints är att man inte 
behöver starta från början med att skapa förståeliga bilder av verksamheten. Syftet 
med Business Blueprints är att tydligt beskriva strukturen, integreringen och 
funktionerna i R/3. Business Blueprints är som tidigare nämnts designad för att 
illustrera och beskriva de existerande affärsprocesserna som finns i R/3, hjälpa till att 
snabba upp implementeringen av R/3-projekt, stödja affärsprocess utveckling och 
främja kommunikation.  

Business Blueprints har två huvudmål vilka kallas Modellorientering och 
Kundorientering. Modellorientering går ut på att använda modeller för att porträttera 
verkligheten. För att göra detta måste det finnas en balans mellan 
informationsinnehållet och förståeligheten hos modellerna.  

Om man tittar på hur komplexa de flesta företagsstrukturer är, speciellt de hos 
internationella företag, så kommer inte ett enkelt tillvägagångssätt mot modellering att 
fungera. Det stora antal möjliga affärsscenarier som kan väljas skulle snabbt leda till 
att användarna körde fast i ett virrvarr av applikationer och modeller. Att modellera 
alla tänkbara kombinationer som kan konfigureras i R/3 skulle erbjuda en komplett 
bild men samtidigt översvämma användaren med mer information är han/hon kan 
hantera. P.g.a. detta beskriver Business Blueprints de affärsprocesser som är mest 
vanligt förekommande tillsammans med deras varianter. Sådana beskrivningar 
försäkrar att de mest frekvent valda affärsprocesserna kan implementeras effektivt 
med R/3.  

Kundorientering går ut på att referensmodeller skapas för olika målgrupper. Även om 
utvecklarna kan vilja se varje detalj kommer slutanvändare och ledningen att känna 
sig hämmade av att få del av alltför detaljerad information under de första stegen av 
BE. SAP:s Business Blueprints väljer en klar och enkel metod för beskrivningar med 
endast få olika symboler arrangerade på ett sätt som en vanlig användare förstår.  

För att främja både kund och modellorientering koncentrerar sig SAP:s Business 
Blueprint på fyra nyckelelement. Dessa element är händelser, uppgifter, organisation 
och kommunikation. Dessa områden definierar vem som ska göra vad, när och hur.  

SAP:s Business Blueprints baseras på EPC vilket står för Event-driven Process Chain, 
händelsedrivna processkedjor. EPC ersätter flödesdiagram som ett nytt sätt att 
beskriva en sekvens av händelser. EPC börjar och slutar alltid med en händelse och 
genom att koppla ihop händelser och aktiviteter kan användare tydligt modellera och 
analysera även komplexa affärsprocesser.  
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EPC kan visa var det finns mellanrum i kedjan av uppgifter och ansvar som kan 
påverka företagets förmåga att optimera processerna. EPC porträtterar ERP-system på 
ett sätt som är till fördel för användare och ledning och de omfattar även viktiga 
faktorer som t.ex. organisationsstruktur, funktioner, data och informationsflöde. 
Tidigare metoder för att beskriva affärsorganisationer och processer var ofta alltför 
komplicerade och de tillhandahöll t.ex. inte länkar till parallella processer.  

SAP:s Business Blueprints delas in i fyra olika modeller som ger företag möjlighet att 
förstå affärsprocesser från olika synvinklar. Modellerna används tillsammans för att 
skapa en bild över verksamhetens processer ur olika synvinklar. De olika modellerna 
kallas, Komponentmodell, Organisationsmodell, Datamodell och Interaktionsmodell. 
Dessa förklaras utförligare nedan. 

Komponentmodellen handlar om vilket arbete som utförs i verksamheten. Ett företags 
komplexa nät av uppgifter modelleras tydligt i form av lättförståeliga diagram. 
Relationerna mellan de olika uppgifterna visas också i diagrammen. Modellen visar 
även vilka uppgifter som aktiverar varandra och vilka som är underordnade andra 
uppgifter.  

Organisationsmodellen beskriver vem som gör vad och vem som är ansvarig för de 
olika delarna. Modellen visar relationerna mellan organisationens delar (anläggningar, 
leverantörer, underleverantörer, klienter etc.) samt svarar på frågor om vilka delar 
som ska utföra vilka affärsprocesser i framtiden och vilka som ska utföra olika 
uppgifter med hjälp av vilka transaktioner. Syftet med denna modell är att låta 
användarna förändra och optimera organisationsstrukturen. 

Datamodellen handlar om vad som behövs för att utföra arbetet i verksamheten. Den 
analyserar hur data interagerar med föregående och efterföljande funktioner inom 
affärsprocessmodellen. Modellen illustrerar den informationsinput som krävs för att 
utföra en given mängd uppgifter och den framhäver också de allra viktigaste 
informationsobjekten (data) och beskriver dem och deras relationer med varandra. 

Interaktionsmodellen visar vilken information som måste utbytas mellan olika 
organisations- eller applikationsdelar i verksamheten. Målet för alla företag är att öka 
produktvärdet och sedan utbyta denna produkt med andra parter. Under processen 
med att skapa produkter eller tjänster uppkommer kostnader som måste täckas av det 
slutliga priset för varan eller tjänsten. Därför är det viktigt för företag att hålla reda på 
orderkostnaderna och för att se till att orderprocesser utförs effektivt så är det viktigt 
att analysera hur ett företags delar interagerar. En analys görs av hur informationen 
flödar mellan olika operationella delar (försäljning och distribution, materialhantering 
och kontroll) och mellan större affärsområden (logistik, ekonomi och personal). En 
interaktionsmodell visar flödet av information från sändare till mottagare och vice 
versa.  

Business Blueprints kan användas på ett flertal olika sätt. T.ex. kan Business 
Blueprints hjälpa företag under den första fasen av en implementering av R/3 då målet 
är att lära sig hur R/3-systemet fungerar. Business Blueprints ger en bild av hur R/3 
stödjer affärsprocesserna i företaget och de innehåller också beskrivningar utförda 
med hjälp av EPC av alla de processer som R/3 stödjer. Business Blueprints kan 
också användas som ett verktyg för att värdera hur bra R/3 passar företagets 
verksamhet.  
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Business Blueprints hjälper då först till med att beskriva företagets nuvarande 
situation och identifiera svagheter i hur företagets struktur och processer är 
organiserade. Sedan kan företaget med hjälp av Business Blueprints analysera hur 
många av de funktioner som krävs som stöds av R/3 och även hjälpa till att identifiera 
alternativ för att optimera affärsprocesserna. Huvudanvändningen av Business 
Blueprints är dock som hjälp vid implementeringen av ett R/3 system. Business 
Blueprints stödjer då företaget under arbetet med att illustrera affärs-, organisatoriska 
och tekniska koncept. Under planeringsstadiet drar företagets projektteam upp en grov 
bild av företagets aktuella situation och använder den bilden för att skapa en 
målsituation för användningen av R/3-systemet. Detta steg lägger grunden för resten 
av implementeringsfasen och att använda Business Blueprints ger ett konsistent och 
systematiskt tillvägagångssätt.  

Argument för att använda Business Blueprints är att det bästa sättet att optimera ett 
företags processer är att inte fokusera på de områden som är generella för 
verksamheter inom liknande industrier utan att fokusera på de områden som är unika 
för individuella företag. Genom att snabbt mappa de generella delarna av 
verksamheten mot Business Blueprints kan företag bättre fokusera på de kritiska 
delarna av verksamheten.  

De steg som finns vid implementering med hjälp av Business Blueprints är följande: 

• Sätta ihop en lista av processer som är viktiga för ett företags 
konkurrensfördelar genom att använda Business Blueprints som en 
mall 

• Redlining (välja ut) delar av Business Blueprints så att specifika behov 
tydligt definieras 

• Jämföra det som har valts (redlined) med företagets mål 

• Identifiera områden som inte täcks tillräckligt av Business Blueprints 
och sen utveckla kundspecifika modeller genom att använda Business 
Blueprints som en guide 

Det första steget vid implementering med hjälp av Business Blueprints innefattar att 
lära om R/3-systemet. Business Blueprints visar en förståelig bild av hur R/3 stödjer 
affärsprocesser. Business Blueprints innehåller den mängd processer som R/3 stödjer, 
beskrivna med hjälp av EPC.  

Det andra steget innebär att företaget ska använda Business Blueprints som ett 
verktyg för att utvärdera R/3. För att se hur en organisation fungerar måste ett företag 
först dokumentera sina nuvarande processer. Med Business Blueprints behöver de inte 
börja från början eftersom de vanligaste processerna som används finns 
färdigdokumenterade i Business Blueprints. Med hjälp av Business Blueprints 
beskrivs nuläget, identifieras svagheter i hur strukturer och processer är organiserade, 
analyseras hur många av de funktioner som krävs av företaget som finns i R/3 och 
identifieras alternativ för att optimera affärsprocesser.  

I det tredje steget illustrerar företaget affärskoncept, organisatoriska koncept och 
tekniska koncept. Sedan visas en grov bild av företagets nuläge och denna bild 
används för att skapa en målsituation för användandet av R/3.  
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Sammantaget dokumenterar Business Blueprints standardprocesser, gör det enklare 
för företag att dokumentera nuvarande affärsprocesser, utvecklar procedurer för att 
designa affärsprocesser och designar och dokumenterar en målsituation av önskvärda 
affärsprocesser.  
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Appendix 4: ASAP-metoden 

Materialet i detta appendix är hämtat från SAP:s hemsida (www.sap.com), om inget 
annat anges. 

ASAP, vilket står för Accelerated SAP, är enligt SAP en expressväg för att 
implementera R/3-systemet. Det är en snabb implementationslösning för 
verksamheter som så snabbt som möjligt vill ha något tillbaka från sin R/3 
investering. ASAP tillhandahåller detaljerad assistans genom varje fas av 
implementeringen. ASAP hjälper också till att definiera R/3 i ett väldigt specifikt 
scope så att företaget kan bestämma kostnaden och tiden för R/3 implementeringen.  

ASAP-metoden består av en så kallad ”roadmap” (vägvisare) som består av fem steg: 

1) Projektplanering (Project Preparation) 

2) Business Blueprints 

3) Realisering (Realization) 

4) Slutförberedelser (Final Preparation) 

5) Starta systemet och stöd (Go Live & Support) 

Endast de två första faserna kommer att presenteras här eftersom de övriga inte är 
relevanta för detta arbete. 

Under den första fasen ska företaget se till att alla beslutsfattare är med på R/3 
implementeringen. Alla beslutsfattarna ska stå bakom projektet. Här ska företaget 
sätta upp klara projektmål och skapa en effektiv beslutsfattningsprocess. Ett 
implementationsteam med personer från olika delar av verksamheten ska också sättas 
ihop. I denna fas ska även projektplanering, budgetplanering och projektstandard 
förberedas. 

I den andra fasen (Business Blueprints) ska företagets affärskrav dokumenteras. 
Business Blueprints är en visuell modell av hur verksamheten ska se ut efter att R/3:s 
slutlinje har passerats. Business Blueprints hjälper projektteamet att tydligt definiera 
omfattningen av implementeringen och att fokusera enbart på de R/3 processer som 
behövs för att utföra verksamheten i företaget. Med hjälp av denna fas dokumenteras 
och definieras R/3 implementeringen. Frågedatabasen Q&Adb (Question & Answer  
Database) ingår i Business Blueprint-fasen och är huvudverktyget för denna fas. I 
fasen identifieras företagets processer med hjälp av frågedatabasen och ”The R/3 
Reference Model”. Med hjälp av frågedatabasen fastställs också omfattningen 
(scopet) på projektet. Under Business Blueprint-fasen används frågedatabasen och de 
anställda svarar på serier av frågor. Svaren hjälper konsulterna att förstå företagets 
verksamhet och låter dem dokumentera företagets framtida affärsprocesser och 
affärskrav. Frågeprocessen avgör vilka affärsprocesser, rapporter och data som kan 
standardiseras och vilka individuella krav företaget har. ASAP tillhandahåller en 
komplett ”verktygslåda” med fördefinierade affärsprocesser. Genom att använda 
frågor och modeller dokumenterar projektteamet företagets affärsprocesser för att 
reflektera den framtida visionen hos företaget.  
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Industrispecifika mallar snabbar ytterligare upp processen genom att fördefiniera 
”best- business practice” inom industrin. Resultatet är en förståelig ritning (Blueprint) 
av verksamheten och detta är dokumentationen för en framgångsrik R/3 
implementering.  
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Appendix 5: Intervjufrågor 

Allmänna frågor 

1) Känner Du till begreppet ERP-system och hur skulle Du beskriva detta 
begrepp? 

2) Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter vid implementering av ERP-
system? 

3) Vilka delar av R/3 har Du erfarenhet av? 

4) Känner Du till begreppet Business Blueprints, vilket ibland även kallas för 
”The R/3 Reference Model”, och hur skulle Du beskriva detta begrepp? 

Processförbättringar 

1) Känner Du till begreppet EPC (Event-driven Process Chain) och hur skulle Du 
beskriva detta begrepp? 

2) Anser Du att EPC är en bra och lättförståelig metod för att förstå processer? 

- Har ni haft problem med anställda som inte har förstått EPC-
modellerna? 

- Vilka konsekvenser har dessa svårigheter lett till? 

- Vilka åtgärder bör vidtas för att undvika detta problem? 

3) Anser Du att Business Blueprints underlättar arbetet med kartläggning av 
befintliga processer i företaget?  

- Om ja, på vilket sätt underlättar Business Blueprints arbetet? 

- Om nej, kan Du ge en förklaring till varför Business Blueprints inte 
underlättar arbetet med kartläggning av befintliga processer? 

- Vad skulle Du vilja nämna för åtgärder som eventuellt skulle kunna 
underlätta kartläggningen av befintliga processer? 

4) Anser Du att det är enkelt för de anställda att förstå de processer som Business 
Blueprints ger förslag på?  

- Om ja, kan du motivera varför processerna är lättförståeliga? 

- Om nej, är det modellerna av processerna som är svåra att förstå eller 
är det processernas komplexitet som utgör problemet? 

- Vilka kan konsekvenserna enligt dig bli om de anställda inte förstår 
processerna ordentligt? 
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5) Kan Business Blueprints hjälpa företag att se nya möjligheter genom att visa 
på olika sätt att ändra företagets affärsprocesser?  

- Om ja, på vilket sätt är det enkelt för företagen att se möjligheterna? 

- Om nej, vad är det som gör att nya möjligheter är svåra att se för 
företagen? 

6) Är det med hjälp av Business Blueprints enklare att se hur en viss ändring av 
en process kommer att påverka företaget än om Business Blueprints inte hade 
använts? 

- Om ja, kan Du förklara hur Business Blueprints underlättar för 
företaget att se processförändringars påverkan på företaget? 

- Om nej, vad är det som gör att det är svårt att se hur ändringarna 
kommer att påverka företaget? 

- Vilka konsekvenser kan svårigheter med att se processförändringars 
påverkningar på företaget leda till? 

7) Anser Du att det är enkelt att skapa egna processer med hjälp av Business 
Blueprints om de fördefinierade processerna inte är relevanta för företaget?  

- Om nej, varför är det svårt att skapa egna processer med hjälp av 
Business Blueprints? 

- Finns det andra verktyg som Du anser skapar egenutvecklade processer 
på ett enklare sätt än Business Blueprints?  

8) Har Du några allmänna synpunkter eller åsikter angående processförbättringar 
i samband med användandet av Business Blueprints? 

Budget och tidsplan 

1) Anser Du att Business Blueprints underlättar när det gäller att se till att 
budgeten hålls i ett projekt? 

- Om ja, på vilket sätt underlättar Business Blueprints? 

- Om nej, vilka problem kan uppstå till följd av dålig budgetplanering? 

- Vilka konsekvenser får dessa problem för implementeringen? 

- Hur skulle Du åtgärda dessa problem? 

2) Anser Du att det tar mycket tid och kostnad i anspråk för företaget och dess 
anställda att förstå sig på Business Blueprints? Motivera Ditt svar! 
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3) Om en viss process har valts att implementeras, är det då möjligt att se hur 
mycket dessa ändringar kommer att kosta och hur lång tid dessa ändringar kan 
tänkas ta i anspråk?  

- Är det möjligt att utforma en budget och en tidsplan utifrån antalet 
processer som ska förändras i företaget? 

4) Känner Du till begreppet ”scope creep” och hur skulle Du beskriva detta 
begrepp? 

5) Anser Du att Business Blueprints kan underlätta när det gäller att undvika 
”scope creep”?  

- Om ja, på vilket sätt förhindras ”scope creep” med hjälp av Business 
Blueprints? 

- Om nej, varför underlättas inte arbetet med att undvika ”scope creep”? 

6) Anser Du att planeringen av implementering av ERP-system underlättas om 
Business Blueprints används i ett projekt? 

- Om ja, på vilket sätt underlättar Business Blueprints planeringen?  

- Om nej, vilka är de problem som har uppstått till följd av bristande 
planering? 

- Vad har dessa problem fått för konsekvenser? 

- Kan Du säga några åtgärder som skulle förbättra planeringen? 

7) Har Du några allmänna åsikter eller synpunkter om planeringsarbetet och 
arbetet med att utforma en budget vid implementering av ERP-system utifrån 
den erfarenhet Du har? 

Kravspecifikation 

1) Då Business Blueprints används görs först en studie av Business Blueprints 
och sedan väljer företaget ut önskvärda processer som verksamheten ändras 
utefter. Anser Du att detta tillvägagångssätt kan leda till att utformningen av 
kravspecifikationen påverkas av Business Blueprints?  

- Om ja, vilka problem anser Du kan uppstå till följd av att 
kravspecifikationen påverkas av Business Blueprints? 

- Vilka konsekvenser leder dessa problem till? 

- Hur skulle Du vilja åtgärda dessa problem? 
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2) Anser Du att det blir svårare att tillgodose verksamhetens speciella krav och 
önskemål om Business Blueprints används?  

- Om ja, på vilket sätt blir det svårare att tillgodose kraven? 

- Om kraven inte tillgodoses, vilka konsekvenser kan det leda till? 

- Hur ska företaget se till att kraven tillgodoses? 

3) Anser Du att det krävs extra arbete för att uppfylla kraven, t.ex. utformning av 
egna processer som bättre motsvarar kraven är de fördefinierade processerna. 
Kan detta extra arbete leda till att kraven ignoreras? 

4) Har Du några allmänna synpunkter eller åsikter angående kravspecifikationen? 

Integreringen med andra system 

1) Skapar Business Blueprints en bra grund för ERP-systemet att integrera med 
andra ERP-system?  

- Om ja, på vilket sätt underlättar Business Blueprints integreringen med 
andra ERP-system? 

- Om nej, vilka problem och konsekvenser kan detta leda till? 

- Vilka åtgärder behövs enligt Dig för att undvika att sådana problem 
uppstår? 

2) Skapar Business Blueprints en bra grund för ERP-systemet att integrera med 
företagets legacy systems?  

- Om ja, på vilket sätt underlättar Business Blueprints integreringen med 
legacy systems? 

- Om nej, vilka problem och konsekvenser kan detta leda till? 

- Vilka åtgärder behövs enligt Dig för att undvika att sådana problem 
uppstår? 

3) Finns det några speciella tillvägagångssätt för att integreringen med andra 
ERP-system och legacy systems ska lyckas? 

4) Finns det tips i Business Blueprints om hur ett ERP-system ska implementeras 
för att systemet på bästa sätt ska kunna integreras med andra ERP-system och 
legacy systems? 

5) Finns det mekanismer i R/3 för att underlätta integreringen?  

Avslutande frågor 

1) Vilken är Din allmänna uppfattning av implementeringen av ERP-systemet? 
Anser Du att arbetet var arbetsamt eller att det var enkelt? 
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2) Har Du arbetat med implementering av ERP-system både med Business 
Blueprints och utan?  

- Om ja, vilka skillnader finns det när det gäller budget- och 
tidsplanering, processförbättringar, kravspecifikation och integrering 
med andra system?  

- Vilka för- och nackdelar med de bägge metoderna kan Du se?  

3) Vari tycker Du att de största vinsterna med att använda Business Blueprints 
ligger? 

4) Underlättar användningen av Business Blueprints förståelsen för R/3 och dess 
olika delar? 
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Appendix 6: Material från intervjuerna 

1) Känner Du till begreppet ERP-system och hur skulle Du beskriva detta 
begrepp?  

Respondent A anser att begreppet ERP-system betecknar ett administrativt system 
som ska hantera alla de affärsfunktioner som finns inom ett företag.  

Respondent C anser att ett ERP-system är samma som ett standardsystem. 

Respondenterna B och D anser även de att ERP-system är standardsystem som ska 
hantera ett företags alla funktioner. 

Respondent C nämner att det finns en skillnad mellan funktionella system och ERP-
system. Denna skillnad består enligt respondenten i att vid ett ERP-system ska allt 
vara integrerat och hela systemet måste hänga ihop mer än vid funktionella system. 
För att verkligen se till att systemet blir integrerat är det viktigt att lägga kraft på 
processförbättringar i början. Detta kommer företaget att tjäna på i slutändan. De 
viktigaste frågorna när det gäller ERP-system ligger enligt respondent C vid 
integreringen.  

2) Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter vid implementering av ERP-
system?  

Respondent A arbetar som applikationskonsult inom ekonomidelarna (FI/CO) av 
SAP:s R/3-system. Respondenten har även arbetat som projektledare och utbildare i 
projektmetoden ASAP (AcceleratedSAP, se appendix 4). I botten är respondenten 
ekonom.  

Respondent B arbetar som konsult i R/3 med FI/CO-modulerna. Tidigare har 
respondenten arbetat på Volvo med detta.  

Respondent C är ERP-ansvarig i företaget. Respondenten arbetar inom en avdelning 
som kallas ERPO vilket står för ERP Optimering (finns även en avdelning inom 
företaget som kallas ERPI – ERP Innovation). Avdelningen arbetar med att förbättra 
och stabilisera ERP-system som redan är implementerade i en verksamhet. 
Respondenten har även arbetat som konsult och projektledare samt som 
metodansvarig. Företagen använder inte ASAP-metoden utan de använder en egen 
metod som är mer omfattande än ASAP. Företagets metod är dock ASAP-certifierad 
eftersom ASAP-metoden ingår i företagets metod. Implementeringsprojekten blir 
enligt respondenten alltmer integrerade till följd av nya områden såsom e-commerce, 
supply chain management och change management. 

Respondent D arbetar i ett företag som har implementerat R/3. 1994 implementerade 
företaget ekonomidelen, FI/CO. 1997 startade ett UNO-projekt inom företaget. Detta 
projekt kallas idag för UNO-program pga. att projektet är så pass långsiktigt att 
företag anser att det inte kallas ett projekt. Syftet med UNO är att R/3 ska renodlas. 
Företaget ska fokusera på generella processer. Eftersom kund/sälj-funktionerna är 
unika kommer företaget inte att fokusera på dessa. Företaget har skapat mallprocesser 
för bland annat ekonomi, anläggning, personal och inköp. Dessa processer 
implementerades hösten 1999.  
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Idag arbetar företaget med att uppgradera systemet och skapa nya mallversioner (inne 
på version 3). Respondent D arbetar mest med modulen HR och tidsskrivning. 

3) Vilka delar av R/3 har Du erfarenhet av? 

Respondent A har mest erfarenhet av modulerna FI/CO eftersom respondenten är 
certifierad på dessa moduler. Men respondenten har även arbetat med modulerna MM 
(Materials Management) och PP (Production Planning) och känner till de övriga 
moduler som finns i R/3. 

Respondent B har också mest erfarenhet av FI/CO-modulerna. 

Respondent C har mer eller mindre erfarenhet av alla delar inom R/3. 

Respondent D arbetar med modulen HR och med tidsskrivning. 

4) Känner Du till begreppet Business Blueprints, vilket ibland även kallas 
för ”The R/3 Reference Model”, och hur skulle Du beskriva detta 
begrepp?  

Business Blueprints är enligt respondent A en del i projektmetoden ASAP. Business 
Blueprints är en lägesbeskrivning av hur organisationen ser ut idag och hur den ska se 
ut i framtiden. De olika stegen i ASAP är enligt respondent A följande:  

6. Initial project planning (grundläggande projektplanering) 

7. Business Blueprints (as is/to be beskrivningar)  

8. Realization (realisering) 

9. Final preparation (slutliga förberedelser) 

10. Go live (start av systemet) 

SAP:s ”The R/3 Reference Model” är enligt respondenten ett flödesschema som visar 
logiken bakom R/3. Meningen är att företag ska kunna titta på referensmodellen och 
se hur R/3 fungerar. 

Respondent B säger att ASAP är en handledning för projekt som används för att måla 
upp organisationer och beskriva hur verksamheten har sett ut. Respondenten nämner 
att Business Blueprints utgår från best practice och att SAP har skapat 
industrispecifika lösningar som är implementeringsmodeller för olika branscher. 
Enligt respondent B finns det även förkonfigurerade system som är klara generella 
system. 

Respondent C anser att Business Blueprints är en checklista som har bra träffbild mot 
R/3. Respondenten säger att om Business Blueprints används glöms inget som är 
viktigt. Begreppet Business Blueprints är en mappning som visar hur 
företagsprocesserna ska se ut. Respondenten anser att endast framtid beskrivs med 
hjälp av ASAP –metoden och inte framtid. ASAP-metoden visar enligt respondenten 
vad företaget ska fokusera på.  
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Men en nackdel är att företaget vet vart man ska men inte var de befinner sig idag. 
Respondent C säger att det blir svårt att se hur lång tid implementeringen kommer att 
ta när man inte vet nuläget. 

Enligt respondent D är Business Blueprints en kravspecifikation. Respondenten 
använder ASAP tillsammans med en egen projektstyrningsmetod och en egen metod 
för att beskriva processer. Anledningen till detta är enligt respondenten att det inte 
finns en sådan värld där endast ASAP kan användas.  

5) Känner Du till begreppet EPC (Event-driven Process Chain) och hur 
skulle Du beskriva detta begrepp?  

EPC är enligt respondent A en del i referensmodellen (flödesscheman). När 
respondenten diskuterar med kunden pratar man om principer och om hur kunden 
utför sitt arbete och man ska då inte gå in på t.ex. hur skärmbilder fungerar. 
Anledningen till detta är att man inte ska krångla till det för kunden. Med hjälp av 
EPC ritas ett standardflöde upp och detta standardflöde diskuteras sedan med 
användaren. EPC används som ett verktyg för att beskriva hur verksamheten ser ut 
idag. 

Även respondent B anser att EPC är ett verktyg för att beskriva verksamheten. 

Respondent C använder sig inte av EPC. Företaget har en egen BPR metod. 

Även respondent D använder sig av en egen metod och har ingen erfarenhet av EPC. 

6) Anser Du att EPC är en bra och lättförståelig metod för att förstå 
processer? 

Respondent A anser att EPC är ett visuellt och bra verktyg och användaren förstår lätt 
grundlogiken i EPC enligt respondenten.  

Respondent B anser att det är en förutsättning för att lyckas med implementeringen att 
använda någon form av EPC. EPC gör att det blir lättare att beskriva organisationen. 
De anställda förstår med hjälp av EPC vad som kommer före och efter deras eget 
arbete.  

Respondenterna C och D besvarade inte denna fråga eftersom de inte använde sig av 
EPC-metoden. 

7) Anser Du att Business Blueprints underlättar arbetet med kartläggning 
av befintliga processer i företaget?  

Kartläggning av processer är enligt respondent A ett viktigt arbete som alltid måste 
göras. Det finns enligt respondenten olika sätt att göra detta och ASAP är ett sätt. 
ASAP är ett bra verktyg som har en frågedatabas (QADB) kopplad till 
affärsprocesserna och som hjälper företaget att komma fram till hur verksamheten ser 
ut idag och hur den kommer att se ut i framtiden. Men det är viktigt att kunden vet 
vad de vill uppnå. Om kunden inte vet vad han vill uppnå så uppstår problem som tar 
tid att åtgärda. Att besvara frågorna i frågedatabasen kommer då att bli ett komplicerat 
arbete.  
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Arbetet med att kartlägga befintliga processer underlättas av EPC-metoden enligt 
respondent B. 

Respondent C anser att ASAP inte kartlägger nutid. Vid utbildning och ”change 
management” är detta ett problem eftersom det är svårt att inte ha något att utgå ifrån. 
Ett annat problem är att kunderna är vana vid funktionella system som fungerar på ett 
helt annat sätt än ERP-system. 

Enligt respondent D underlättas inte arbetet med kartläggningen av befintliga 
processer vid användning av Business Blueprints. Detta hade dock varit bra för 
förståelsen.  

8) Anser Du att det är enkelt för de anställda att förstå de processer som 
Business Blueprints ger förslag på?  

Genom att använda referensmodellen så blir beskrivningen av processerna lättare för 
användaren att förstå enligt respondent A. EPC-diagrammen visar konkreta steg i 
processerna och dessa diagram är lätta att förstå.   

Respondent C anser att processerna måste åskådliggöras. För att användarna ska 
förstå måste man enligt respondenten gå ner på transaktionsnivå. Respondenten anser 
att Business Blueprints är ett bra verktyg för att få de anställda att förstå processerna.  

Respondent B anser att EPC är en bra metod som gör det enkelt för de anställda att 
förstå processerna. 

Respondent D använder processkartor för att få de anställda att förstå processerna. 

9) Kan Business Blueprints hjälpa företag att se nya möjligheter genom att 
visa på olika sätt att ändra företagets affärsprocesser?  

Respondent A använder Business Process Workshop för att se nya möjligheter. Detta 
är en aktivitet för att förändra processer. Den innebär att företaget går igenom 
referensmodellen och ser varför företaget gör på ett visst sätt och försöker få dem att 
se onödigt arbete som utförs. Med hjälp av frågedatabasen som finns i Business 
Blueprint-fasen i ASAP-metoden och referensmodellen ser företag nya möjligheter.  

Respondent B anser att Business Blueprints absolut är ett redskap för BPR (Business 
Process Reengineering). Eftersom processerna beskrivs grafiskt blir det lättare att se 
nya möjligheter. 

Respondent C anser att Business Blueprints endast hjälper till lite grann. Det som är 
viktigt är att ha engagemang från kund och styrgrupp. Respondenten säger att om ett 
företag har 10 processer så är 2 av dess viktiga och får inte ändras, 4 är hyfsat 
specifika och 4 spelar ingen roll över huvud taget. När det gäller de processer som är 
hyfsat specifika så tar företaget fördefinierade processer. När dessa processer ska 
väljas ut har konsulterna ett bra stöd för att se nya möjligheter som finns i de 
fördefinierade processerna. 

Respondent D säger att det är viktigt att ta med det som ska vara med från början. Att 
se nya möjligheter utifrån en färdig beskrivning är svårt eftersom kreativiteten är bäst 
då man startar från ett tomt papper.  
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10) Är det med hjälp av Business Blueprints enklare att se hur en viss 
ändring av en process kommer att påverka företaget och användarna än 
om Business Blueprints inte hade använts? 

Hur en användare påverkas är enligt respondent A svårare att se än just hur själva 
aktiviteterna förändras. Business Blueprints ignorerar vem som gör en viss aktivitet i 
verksamheten. Business Blueprints har alltså endast en liten koppling till användarnas 
roller. Det är inte förrän vid utbildningen som detta problem uppmärksammas.  Vem 
som gör en aktivitet nu och vem som ska göra den sen har liten plats idag. 

Enligt respondent B är det svårt för nya anställda eller inhyrda konsulter att förstå 
systemen om inga kartor finns över verksamheten. Med hjälp av EPC ser företaget 
nya relationer tydligt och det är möjligt att flytta och ser då vad förändringen innebär 
för olika anställda.  

Respondent C anser att det inte är lätt att se hur en viss ändring kommer att påverka 
företaget och dess anställda. Detta beror mycket på att företaget enligt respondenten 
inte vet nuläget. Ändringar inom verksamheten leder oftast till omflyttning av 
personal och inte till rationaliseringar vilket ledningen ofta tror. För att klara av de 
nya uppgifterna behövs ökad kompetens hos personalen och denna ökade kompetens 
kommer att leda till att aktiviteten utförs snabbare. 

11) Anser Du att det är enkelt att skapa egna processer med hjälp av Business 
Blueprints om de fördefinierade processerna inte är relevanta för 
företaget?  

Enligt respondent A är det hyfsat enkelt att utföra modifieringar och egenutveckling 
med hjälp av ABAP/4. Men om egenutvecklingar har skapats kommer dessa att ha 
dåligt stöd vid uppdatering av R/3-systemet. SAP har enligt respondenten på senare 
tid ”öppnat upp” R/3-systemet för att det ska bli lättare att integrera R/3-systemet med 
andra system. Något som ofta behövs skapa egna processer för är enligt respondenten 
diversefakturering eftersom detta inte har något stöd i R/3-systemet. R/3 utgår ifrån 
att allt går via order vilket inte är fallet idag och därför är det vanligt att 
egenutveckling krävs.  

Enligt respondent B är det svårt att ändra i R/3. SAP utvecklar hela tiden nya 
processalternativ för att egenutveckling inte ska behövas. En nackdel med egengjorde 
ändringar är att nya releaser inte tar hänsyn till dessa.  

Respondent C anser att ändringar kan utföras genom att gå ner på transaktionsnivå 
och göra om transaktioner. Ett problem idag är att R/3-systemet  stöder Business to 
Business men inte Business to Commerce. T.ex. hur en faktura ska gå igenom 
företaget skiljer sig åt eftersom när det gäller Business to Commerce kan företaget 
inte ha 30 dagar som betalningsperiod. För att lösa detta idag kan man t.ex. sätta ihop 
olika delar av transaktioner. 

Respondent D anser att Business Blueprints är ett stöd för att skapa egna processer. 
Företaget får ett ramverk som ska följas. 
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12) Anser Du att Business Blueprints underlättar när det gäller att se till att 
budgeten hålls i ett projekt? 

Respondent A anser att Business Blueprints underlättar om företaget gör som det står. 
Om företaget har avsatt tid för två moduler som ska implementeras och senare i 
Business Blueprint-fasen upptäcker att en till modul behövs måste företaget välja om 
de ska revidera budgeten eller strunta i nya behovet. Det är viktigt att tydliggöra vad 
som ska göras innan man kommer för långt. Det finns alltid en risk att nya idéer 
upptäcks.  

Enligt respondent B kan budgeten delas upp i två delar: implementationskostnader 
och framtida kostnader. För att hålla implementationskostnaderna är Business 
Blueprints en hjälp eftersom den definierar scopet och de projekt som behöver utföras 
vid sidan av. 

Respondent C anser att företag oftast tar med för mycket i ett implementeringsprojekt. 
Det är viktigt att få ner projekttiden. Om budgeten hålls eller inte beror ofta mycket på 
vilket sätt att implementera som företaget har valt. Om ASAP-metoden följs så 
kommer budgeten att hållas enligt respondenten. Men när det gäller att ha med 
”change management” under implementeringen så kommer ändringar in sent och det 
är ofta svårt att fatta beslut. Behövs bra beslutsprocesser för att se till att 
implementeringen inte drar ut alltför mycket på tiden. 

Respondent D anser att Business Blueprints kan vara en hjälp och ett stöd när det 
gäller att planera budgeten. Men ingen kan säkert veta var man kommer att sluta. 

13) Anser Du att det tar mycket tid och kostnad i anspråk för företaget och 
dess anställda att förstå sig på Business Blueprints? Motivera Ditt svar! 

Enligt respondent A är resultatet av Business Blueprint-fasen ett lösningsförslag som 
kan användas som underlag för projektets omfattning. Detta dokument kan ofta få 
acceptansproblem hos användarna eftersom dokumentet blir abstrakt och komplext. 

Respondent B anser att om det tar tid för företaget att förstå Business Blueprints 
kommer att bero på mognaden i företaget. Finns de relevanta personerna i 
organisationen så att alla kan lära sig av varandra kan det vara lättare att förstå 
Business Blueprints.  

Respondent C anser att arbetet med att få anställda att förstå Business Blueprints 
oftast är negligerat. Respondenten nämner också att planeringen av vart 
projektmedlemmarna ska ta vägen efter projektet ofta glöms bort. Dessa personer har 
ofta en ovärderlig kunskap om systemet. Någon planering över nuvarande kontra 
framtida arbetsuppgifter finns inte med i ASAP.  

Respondent D använder processkartor för att få de anställda att förstå processerna. 
Respondenten har inte använt Business Blueprints på det sättet och vet därför inte om 
detta är fallet. Men respondenten tror att det tar mycket tid och kostnad i anspråk. 
Business Blueprints är enligt respondent D en bild av vad som ska uppnås.  
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14) Om en viss process har valts att implementeras, är det då möjligt att se 
hur mycket dessa ändringar kommer att kosta och hur lång tid dessa 
ändringar kan tänkas ta i anspråk?  

Respondent A anser att Business Blueprints inte stödjer detta. Som konsult offereras 
en modul utifrån att konsulten redan vet hur företaget fungerar. Storleken och 
komplexiteten på företaget är avgörande för hur lång tid arbetet kommer att ta. Även 
antalet användare, grundprocesser och typen av verksamhet spelar in här.  

Respondenterna B, C och D anser att Business Blueprints inte kan vara en hjälp för att 
se hur mycket ändringar kommer att kosta och hur lång tid de kommer att ta.  

15) Känner Du till begreppet ”scope creep” och hur skulle Du beskriva detta 
begrepp? Underlättar Business Blueprints när det gäller att undvika 
”scope creep”? 

Respondent A anser att arbetet med att få med allt som är relevant från början 
underlättas av Business Blueprints. I den första fasen i ASAP sätts scopet och detta 
revideras sedan noggrant efter Business Blueprint-fasen. Projektledningen måste vara 
tydlig när det gäller vad som ska omfattas av projektet. Företaget måste veta vad som 
är kritiskt för verksamheten. Det gäller också att få användaren att förstå att all 
funktionalitet inte kan implementeras med en gång. Det är viktigt att tala om för 
kunden vad ”scope creep” innebär. 

Enligt respondent B hjälper Business Blueprints till att undvika ”scope creep” men det 
är ingen garant för att fenomenet undviks helt och hållet. Det är även bra att ha någon 
form av ”scope creep” eftersom nya möjligheter då kan upptäckas. 

Respondent C anser att ”scope creep” innebär att lösningen förändras under arbetets 
gång. Respondenten anser att företag kan styra mot Business Blueprints så att nya 
lösningar inte hittas på. Förändring ska inte ske slumpmässigt utan beslut måste fattas. 
Viktigt att ha med en beskrivning av vad företaget vill få ut, vad de gör, varför de gör 
det och vad arbetet ska leda till. Det är mycket viktigt att planera implementeringen 
noggrant. 

Respondent D känner inte till begreppet scope creep och anser inte att Business 
Blueprints underlättar arbetet med att undvika detta fenomen. 

16) Anser Du att planeringen av implementering av ERP-system underlättas 
om Business Blueprints används i ett projekt? 

Respondent A säger att med hjälp av ASAP planeras arbetet noga. Klarar sig inte utan 
ASAP vid en implementering. För att implementera R/3 snabbare har SAP utvecklat 
InstantSAP. Detta är en implementeringsmetod som innebär att en 
standarduppsättning av processer implementeras. 

Respondent C anser att planeringen underlättas beroende på kunden. Med hjälp av 
Business Blueprints har företaget en referens att stämma av emot. Det är bäst att lösa 
integreringsfrågor först och de funktionella delarna senare enligt respondenten. 
Planering är nödvändigt eftersom om företaget inte planerar får man inget fokuserat 
arbete. 
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Respondent D anser att planeringen helt klart underlättas. Business Blueprints är ett 
stöd för att tänka efter före.  

17) Då Business Blueprints används görs först en studie av Business 
Blueprints och sedan väljer företaget ut önskvärda processer som 
verksamheten ändras utefter. Anser Du att detta tillvägagångssätt kan 
leda till att utformningen av kravspecifikationen påverkas av Business 
Blueprints?  

Respondent A anser att i inledningsfasen väljs vilket system som ska användas och 
vilken konsult som ska anlitas. Sedan väljer företaget ut vilka processer som systemet 
ska stödja (t.ex. FI/CO och MM) och Business Blueprints utförs för dessa områden. 
R/3 består av ”Solution maps” (lösningsritningar) som är specifika för olika 
branscher. Och därför påverkas inte kraven speciellt mycket. 

Respondent B säger att kraven påverkas av de tekniska begränsningarna i systemet för 
vad som kan göras. Företaget måste vara berett att anpassa sig till en viss gräns. 
Företag som vet vad de sysslar med tillåter enligt respondenten inte att 
standardsystemet styr verksamheten.  

Respondent C anser att om företaget väljer processer rakt av så kommer kraven att 
påverkas. Alltså om företaget följer frågorna i frågedatabasen (Q&Adb) helt strikt så 
kommer verksamheten att påverkas.  

Respondent D anser att om företaget utgår från att verksamhetens krav är rätt och gör 
om R/3 blir det dyrt. När ett företag väljer att implementera ett standardsystem säljer 
företaget en del av sin unikitet. 

18) Skapar Business Blueprints en bra grund för ERP-systemet att integrera 
med andra ERP-system?  

Enligt respondent A kartläggs gränssnitten mellan olika system med hjälp av Business 
Blueprints. Företaget får en bild av vilket system som gör vad.SAP har nu öppnat upp 
systemet och gjort det lättare för olika system att integreras med R/3-systemet. 
Respondentens företag har en egen metod för att integrera systemen på ett bra sätt. De 
använder sig av en hub som gränssnitten programmeras till. På detta sätt blir det färre 
gränssnitt än utan denna hub. Att på detta sätt använda ett centralt system som 
gränssnitt programmeras till kallas enligt respondent C för att använda ”middleware”, 
vilket är en mycket bra metod för att underlätta integreringen mellan olika system. 
Genom att använda ”middleware” kan integreringen mellan identiska ERP-system 
också underlättas. 

Respondent B säger att systemen är modulbaserade och att gränssnitt inom R/3-
systemet fungerar bra. Business Blueprints är en hjälp när det gäller att definiera 
gränssnitten. Företaget får en bild av hur bägge sidorna ser ut. Integreringen är enligt 
respondenten ett tekniskt problem. 

Respondent C anser att Business Blueprints skapar en beskrivning av var de olika 
systemen kommer in. Detta är en förutsättning för att lyckas med integreringen. 
Business Blueprints hjälper inte till med tekniska delar.  

Respondent D anser att Business Blueprints endast erbjuder lite stöd för integreringen.  
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19) Vilken är Din allmänna uppfattning av implementeringen av ERP-
systemet? Anser Du att arbetet var arbetsamt eller att det var enkelt? 

Om arbetet med implementeringen blir arbetsamt eller inte beror enligt respondent A 
på organisationens förändringsbenägenhet. Om organisationen är ovana vid 
förändringar kommer arbetet att bli svårt. 

Enligt respondent B är implementering av ERP-system är ett oerhört komplext arbete 
som innefattar mycket eftersom systemet ska in överallt i organisationen. 

Respondent C anser att det är ett arbetssamt arbete med att implementera ERP-
system. Oftast blir implementeringen alltför fokuserad på teknik och för lite på hur 
affärsfokus, organisationsfokus, personfokus och processfokus. För att undvika detta 
ska projektet inte ledas av IT-avdelningen. 

20) Har Du arbetat med implementering av ERP-system både med Business 
Blueprintss och utan?  

Respondent A har alltid använt Business Blueprint vid implementering av ERP-
system. Respondenten anser att ASAP-filosofin troligtvis sparar tid. 

Enligt respondent B hjälper Business Blueprints till med att skapa förståelse för 
komplexiteten. Detta gör att det är lättare att förstå hur implementeringen ska gå till. 
Respondenten tror inte att det fungerar att implementera utan Business Blueprints 
eller någon liknande metod. 

Respondent C har aldrig hoppat över Business Blueprints. Respondenten har inte 
alltid använt ASAP-metoden, men en Business Blueprints måste man använda. Att 
använda Business Blueprints ihop med en iterativ modell fungerar också trots att 
vattenfallmodellen är vanligast. Uppdaterar den iterativa modellen efterhand 
(interaktionsfrågor och viktiga funktioner implementeras först).  

21) Vari tycker Du att de största vinsterna med att använda Business 
Blueprints ligger? 

Respondent A anser att de största vinsterna är att företaget får fram ett gemensamt 
dokument som beskriver vad som ska göras och hur organisationen ser ut idag. 
Konsulter kan med hjälp avd etta dokument tydligt se vad som ska göras och inte 
göras. Det kan sägas vara ett slags avtal att gå tillbaka till vid oenigheter om vad som 
ska göras.  

Respondent B anser att företaget får förståelse för systemet, organisationen och 
komplexiteten. Ger en förståelse för hur de aktiviteter som finns i organisationen 
kommunicerar. 

Enligt respondent C ligger de största vinsterna i att företaget vet vad de ska göra. 
Företaget får ett gemensamt synsätt genom att använda Business Blueprints. Att 
utföra Business Blueprints är ett omskakande arbete eftersom företaget kan se 
underliga saker som företaget gör och detta arbete är viktigt i sig. 
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Respondent D säger att de största vinsterna är att företaget får hjälp att tänka efter 
före, de har något att enas efter, en gemensam bas och en beskrivning av varför 
företaget har gjort på ett visst sätt. 

22) Underlättar användningen av Business Blueprints förståelsen för R/3 och 
dess olika delar? 

Enligt alla respondenterna underlättar Business Blueprints förståelsen för R/3-
systemet genom att Business Blueprints innehåller en beskrivning av R/3. 
Beskrivningen av R/3  speglar enligt respondent C allt som kan göras i systemet vilket 
innebär att beskrivningen är väldigt komplex. Med hjälp av Business Blueprints kan 
företagen börja förstå sammanhangen i R/3.  
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Appendix 7: Begrepp 

A 

ABAP/4 Development Workbench är SAP:s utvecklingsmiljö för kundspecifika 
applikationer vilka kan användas för att anpassa eller utöka funktionen hos R/3 eller 
för att skapa helt nya applikationer 

API (Application Programming Interface) är ett verktyg för att skapa gränsnitt mellan 
olika system 

ASAP (AcceleratedSAP) är en projektmetod som utvecklats av SAP för att snabba 
upp implementeringen av R/3 (se Appendix 4 för utförligare information) 

B 

Business Blueprints är en modell som guidar företag genom hela 
systemutvecklingen. Syftet med Business Blueprints är att beskriva strukturen, 
integreringen och funktionerna hos R/3 på ett tydligt sätt. 

Business Engineering (BE) innebär att använda sig av informationsteknologi (IT) för 
att förändra hur en verksamhet utför sitt arbete 

Business Process Reengineering (BPR) innebär att IT används för att automatisera, 
förändra och förbättra affärsprocesser i en verksamhet för att processerna ska gynna 
verksamheten bättre 

C 

Change management innebär att företaget styr verksamheten mot förändringar 

E 

EPC (Event-driven Process Chain) är en metod för att beskriva organisationer och 
processer på ett sätt som även användare kan förstå 

ERP står för Enterprise Resource Planning och kallas ofta affärssystem på svenska. 
Ett ERP-system är ett omfattande integrerat standardsystem som är mer eller mindre 
heltäckande för ett företags behov av informationsförsörjning. Syftet med ERP-
system är att integrera verksamhetens funktioner så att företaget endast har en databas 
som hanterar all information. 

H 

Hub betyder nav på svenska och en hub används som en ihopkopplare av olika 
system 

J 

JIT står för Just In Time vilket är ett samlingsbegrepp på metoder som används för att 
se till att varor produceras vid rätt tidpunkt 
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L 

Legacy system är ett äldre system som företaget vill ha kvar p.g.a systemets speciella 
funktion och som därför måste integreras med ERP-systemet. 

M 

MRP står för Material Requirements Planning och omfattar planering av 
materialbehovet i ett företag 

MRPII står för Manufacturing Resource Planning och innefattar planering av ett 
företags produktionskapacitet 

Q 

Q&Adb (Question & Answer database) är en frågedatabas som finns i Business 
Blueprint-fasen i ASAP-metoden och som används för att komma fram till hur 
företaget arbetar och vad företaget vill uppnå med implementeringen av ERP-
systemet 

R 

R/3 står enligt Geiss och Soltysiah (2000) för Realtime/3, vilket innebär att R/3 är ett 
realtidssystem och att det är version tre. SAP:s mjukvara R/3 var en av 
mjukvaruindustrins första klient/server-mjukvara som var designad för att integrera en 
organisations olika affärsfunktioner. 

Redlining innebär att markera intressanta avsnitt i en text 

S 

SAP AG (Systems, Application, and Products in Data Processing) är enligt Curran 
och Keller (1998) ett av världens mest framstående företag när det gäller utveckling 
av ERP-system.  

Scope creep innebär att ju längre tid ett projekt har pågått, desto mer kunskap får 
projektdeltagarna om projektet och omfattningen på projektet kan lätt utökas när nya 
intressanta funktioner hittas 

Stowpipe-syndrom betecknar problemet med inkompatibla system i en verksamhet 

T 

The R/3 Reference Model är ett annat namn på SAP:s Business Blueprints 


