
 

 

 

Examensarbete i Informatik  
Kandidatnivå 

ERP-implementation och 

processkartläggning  
En studie om implementering av ett ERP-system och vilka fördelar en 

processkartläggning kan ge för kravställandet. 

Författare: Jessica Axelsson Frehner 

Handledare: Jo Skåmedal 

Termin: HT2012 

Kurskod: 2IL00E  Examensarbete 



   
 

   
 

Sammanfattning 
I en allt mer föränderlig omvärld ställs allt större krav på stödjande IT-system i verksamheter. 

Att införa ett affärssystem i verksamheter ger en ökad effektivitet då organisationen har en 

samlad informationsbas över hela verksamhetens data och kan med denna ta mer korrekta 

beslut då data uppdateras i realtid. Tidigare forskning inom området visar på att det är oerhört 

svårt att driva ett framgångsrikt IT-projekt eftersom det finns många svårigheter i att ta fram 

krav på systemet.  

Denna undersökning har genomförts med syfte för att undersöka vilka fördelar 

en processkartläggning ger då verksamheten, som ligger i fokus för denna undersökning, 

diskuterar en kravbild med leverantören av affärssystemet som skall implementeras.  

 Ett ERP-system (för en begreppsförklaring, se begreppslistan på sidan 11) har 

en inbyggd logik av processer som är framtagna ur ett best practice (Motiwalla & Thompson, 

2012, 2009). När en verksamhet skall införa ett affärssystem kan den välja att anpassa 

systemet efter organisationen, eller organisationen efter systemet. Skall organisationen 

anpassas bör den göra detta efter Business Process Reengineering (BPR) metodologin. 

 Undersökningen har genomförts genom intervjuer med sex personer, på det 

valda fallföretaget, vilka medverkat både i processkartläggningen och i projektet för ERP-

implementering.  

 Den empiriska forskningen har lyft fram ett par saker som är av intresse för 

undersökningen. Processkartläggningen har hjälpt fallföretaget i deras kommunikation med 

leverantören genom att de med hjälp av kartläggningen kan uttala sig väl om hur de arbetar 

och varför. Detta har i sin tur gett leverantören fördel då de lättare förstår hur verksamheten 

fungerar och på så vis kan sätta upp systemet mer anpassat till deras krav. Dock finns det ett 

par saker som kunde varit mer förberett inför start av projektet som hade kunnat ge en 

ytterligare definierad kravbild. Detta är faktorer som att; alla processer skulle varit kartlagda, 

de skulle ha beslutat om vilken detaljnivå de skall ha på processbeskrivningarna, 

rollbeskrivning borde ha kommunicerats till projektdeltagarna och en beslutsprocess kunde ha 

satts.  

 Slutsatser som dras från undersökningen är; att en processkartläggning ökar 

kommunikationen med leverantören. En processkartläggning är en kritisk faktor för att hålla 

scope, tid och resurser i implementeringsprojektet samt att kartläggningen ger verksamheten 

utrymme att värdera och validera deras beslut kring systemuppsättning och 

processförändringar. Verksamheten behöver också sätta upp en lärande organisation för att 

underhålla ERP-systemet och säkerställa att det förändras i takt med organisationen.  

  



   
 

   
 

Abstract 
To implement an ERP-system is not an easy process. The success of the implementation 

depend on many different variables. The most important one is perhaps the requirement 

process, to define what the organization wants and expects from the system. In this study, the 

advantages of a process mapping are examined, in relation to the phase where the 

requirements are expressed in an ERP-implementation. The conclusion is that a process 

mapping generates an increased communication with the supplier of the ERP-system, hence 

the business knows their processes and thereby what they want from the system. From this 

knowledge, the supplier can design the system more closely to the organizational needs.  

  



   
 

   
 

Förord 
Ett särskilt tack vill riktas till de personer som medverkar i denna undersökning, ni har alla 

bidragit på erat unika sätt. Era specifika åsikter, kunskaper och roller har bidragit till en bra 

bredd i resultatet och ert engagemang till mig och uppsatsen uppskattas stort. Tack riktas även 

till företaget som ställt upp och medverkat med sina resurser och därmed skapat förutsättning 

till denna undersökning. 

 

Ett stort tack vill även riktas till handledare och kurskamrater som bidragit genom att inspirera 

och driva arbetet framåt så att rapporten blivit färdigställd med ett gott resultat. 
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1 Introduktion  

Detta kapitel beskriver kortfattat vad rapporten handlar om indelat under styckena; 

inledning, tidigare forskning, problemformulering, syfte och frågeställning, avgränsning, 

målgrupp samt en begreppslista för vanligt förekommande begrepp i rapporten. Kapitlet skall 

ge läsaren lämplig bakgrundsinformation så att han förstår problemformuleringen.  

1.1 Inledning 
Verksamheter idag ställs hela tiden inför nya prövningar och större utmaningar i takt med en 

allt snabbare förändring i marknaden. För att företagen skall ha en chans att konkurrera och 

behålla eller vinna marknadsandelar måste de se till att tillfredsställa kundens behov. 

Utvecklingen går hela tiden framåt och mycket forskning har gjorts för att effektivisera 

produktionsflöden. För att skapa en konkurrenskraft måste verksamheter börja se över andra 

sätt att effektivisera och därmed har problematiken med informationsförsörjningen 

uppmärksammats. Informationsteknologiska system (IT-system) har skapats för att stödja 

verksamheter i det arbete de utför. Dessa system har skapat ett beroende av systemen i 

verksamheten och behöver därmed utvecklas så att de hela tiden möter användarens behov 

(Görling, 2009).  

Att systemutveckling skall vara användarcentrerad har länge varit på tapeten, 

men att praktisk lyckas genomföra detta är inte helt enkelt. Holmstedt (2009) skriver i sitt 

examensarbete att en av anledningarna till att så många projekt genomförs där systemet som 

utvecklats inte stödjer verksamheten, beror på att kravinsamlingen inte skett tillfredställande. 

En viktig del i ett projekt att införa ett nytt affärssystem är därför kravhanteringen. En kritisk 

framgångsfaktor för att implementeringen skall bli framgångsrik är att rätt krav ställs på 

systemet.  

Bakgrunden till ämnesvalet i denna forskning grundas i det praktiska arbete som 

utförts under den femte terminen av min utbildning. Tjugo veckor spenderades på ett företag 

med syfte att praktisk tillämpa de teoretiska kunskaper som samlats in under de första två åren 

av studierna. Det företag jag gjorde min praktik på har beslutat om att implementera ett nytt 

affärssystem och mina arbetsuppgifter hos dem har syftat till att försöka plocka fram krav på 

vad de vill ha ut av det nya systemet. I detta arbete upplevdes svårigheter för medarbetarna att 

uttala vad de faktiskt gör och därmed även vad de vill ha ut av systemet. Det som 

uppmärksammats är att de lätt faller inom de ”gamla” ramarna och uttalar sina krav på det nya 

systemet utifrån vilka begränsningar det nuvarande systemet har. Funderingar föll därför 

kring hur verksamheten kan arbeta för att få fram en bra kravbild för det nya affärssystemet. 

Att företaget redan beslutat om vilket affärssystem de skall implementera är en 

begränsning i arbetet med att definiera en kravbild. Kraven i sig är visserligen oberoende av 

vad systemet kan erbjuda, men tillgången av systemets funktionalitet kan skapa en större 

tankegång och därmed även ge lösningsförslag. 

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskningar på c-nivå har gjorts inom ämnet kring systemutveckling där många 

handlar om användarfokus. Forsman och Svenn (2011) undersöker i sitt examensarbete för 

användbarhet i ett system, eller mer specifikt hur människan interagerar med datorer. De 

beskriver även vikten av att de viktigaste kraven fångas upp på ett korrekt sätt för att det skall 

bli en lyckad utveckling. Ofta genomförs kravhanteringen av en person som inte har kunskap 

inom området för organisationens verksamhet, vilket resulterar i att rätt krav inte samlas in.  

Ett lite annorlunda angreppssätt till kravinsamling är att det är bortkastad tid och 

pengar (Bergquist, 2011). Bergquist skriver i ett blogginlägg att krav och kravspecifikationer 

är ett resultat av att verksamheter inte kan uttrycka vad det är de egentligen förväntar sig av 
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ett system. Han menar istället att verksamhetens behov och förväntningar bör kartläggas, för 

att sedan mappa dem emot strategier och visioner för att lycks bygga ett affärssystem som 

matchar verksamhetens affärsnytta. Dock håller jag inte helt med Bergquist i hans 

resonemang. Att verksamheten finner svårigheter att uttala sina verkliga krav finns det inget 

tvivel om, dock tror jag att det är på kommunikationen mellan verksamheten och 

systemutvecklare som arbetet faller. Eriksson (2007, 2008) bekräftar denna tankegång då han 

listar tio skäl till varför man inte bör arbeta med krav. Två av dessa är att användarna inte vet 

var de vill ha samt att det finns svårigheter att definiera krav. Det som är värt att anmärkas är 

att resterande åtta skäl rör sig om arrogans till kravarbete, att verksamheter inte finner tid, 

eller lust för att arbeta med krav.  

När ett affärssystem skall implementeras i en organisation måste systemet 

anpassas efter hur verksamheten arbetar. Lika viktigt är det anpassa organisationens processer 

utefter hur systemet fungerar för att få fördel ur systemets funktionalitet. Blomquist och 

Wygler (2006) har i sin magisteruppsats analyserat och optimerat orderprocessen i ett 

fallföretag för att förbereda dem inför en ERP-implementering. De beskriver att processerna 

måste bli kartlagda för att kunna ta fördel i den befintliga processen. 

1.3 Problemformulering 

Denna forskning kommer att undersöka hur en processkartläggning används för att definiera 

en kravbild då ett ERP-system skall implementeras. Arbetet har utförts med ett företag som 

fallstudie. Forskningen skall beskriva, om fördelar hittas, vilka dessa är och beskriva hur de 

påverkar resultatet av den kravbild som tas fram. 

Görling (2009) listar tio anledningar till varför ett IT-projekt misslyckas. En av 

dessa är direkt knutet till kravinsamlingen och användarnas oförmåga att specificera vad det 

är de egentligen vill ha. Vidare beskriver Görling att det inte är helt ovanligt att användarna 

uttalar krav som är snarlika de man redan har på tidigare system. Utgångspunkten ligger i hur 

de arbetar i dagsläget. Utmaningen här ligger i att försöka lyfta individerna till att uttala krav 

för ett framtida system. Detta ligger helt i fas med de erfarenheter jag uppmärksammat under 

praktikterminen. När vi talade om krav på det framtida systemet utgick de deltagande helt 

ifrån vad det nuvarande systemet inte klarar av att utföra. De har arbetat med det nuvarande 

affärssystemet i så många år att de hade oerhört svårt att se till målet med de arbetssteg de 

genomförde. Därmed hade de svårt att se och uttala vad de vill ha ut av ett nytt system.  

Utifrån denna problematik vill jag undersöka om det är så att en god 

processkartläggning ger fördel för att fastställa en kravbild på systemet. Att beakta i denna 

undersökning är den faktorn att användaren måste kunna lyfta sig. Med detta menas att de bör 

finna krav för det nya systemet, oberoende på vad det nuvarande klarar av. Huvudhypotesen 

är att krav skall ställas på systemet så att det kan hantera framtida krav som omvärlden ställer. 

Inte bara stödja de som kan tänkas komma inom en snar framtid. 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna forskning är att undersöka vilka fördelar en processkartläggning ger för att 

kunna diskutera kravbild med leverantör av ett standard ERP-system. Med kravbild syftas till 

vilka de kritiska verksamhetsprocesserna är, hur systemets parametrar skall sättas upp efter 

dessa samt även strukturer och regelverk i organisationen. Kravbilden skall även beskriva 

lösningens omfattning och avgränsning, definiera vilka integrationer som skall skapas mot 

andra system verksamheten kommunicerar mot samt vilka GAP som identifieras och hur 

dessa skall lösas. 

 

Frågeställningar till denna undersökning är därför: 
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 Vilka fördelar ger en processkartläggning då kravbild diskuteras för ett standard ERP-

system? 

 På vilket sätt ger en processkartläggning fördel att diskutera krav med leverantören? 

 Finns det andra parametrar som påverkar kravbildens resultat? 

1.5 Avgränsning 

Denna forskning avser endast att undersöka fallföretaget. Då denna avgränsning är gjord kan 

resultatets giltighet endast gälla för det område avgränsningen avser. Dock är fenomenet 

generellt och inte unikt för företaget vilket innebär att det kan antas att resultatet kan 

generaliseras på andra verksamheter. Undersökningen med dess avgränsningar avser att 

undersöka vilka fördelar en processkartläggning ger för att kunna kravställa ett standard ERP-

system. Därmed undersöks inte kravbilden för ett egenutvecklat system eller andra system än 

ERP-system.  

1.6 Målgrupp 

Målgrupp för denna rapport är främst den undersökta verksamheten men även studenter och 

lektorer intresserade av ämnet kravhantering i relation till standard ERP-system och 

svårigheter som hör till ämnet. Rapporten kan vara av intresse för dem som avser undersöka 

hur en processkartläggning kan användas i en ERP-implementation samt för verksamheter då 

de har intresse av att vidga sina vyer kring kravställande på ERP-system.  

1.7 Disposition  

För rapporten har en normal rapportstruktur använts. Se innehållsförteckning för respektive 

kapitel.   
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1.8 Begreppslista 

AS-IS: Så som det ser ut idag. 

Best Practice: Är ett begrepp som innebär att det bästa tillvägagångssättet är 

framtaget ur flera typiska företag. 

BPR: Business Process Reengineering är en metod för att utveckla och 

effektivisera verksamhetsprocesser. 

ERP: Står för Enterprise Resource Planning och är ett affärssystem 

som sträcker sig över hela verksamhetens informationsbehov. 

GAP: Definierar skillnaden mellan verksamhetens krav och systemets 

funktionalitet. 

IT: Informationsteknologi. 

Kravelicitation: Skapandet av systemkrav. 

LIMS: Laboratory Information Management System, ett system som 

hanterar data kring kvalitetskontroll. 

Microsoft Dynamics AX: ERP-systemet fallföretaget vald att köpa in. 

Modul: Ett ”delsystem” i ett affärssystem som hanterar ett visst område, 

eller stödjer ett visst silo. 

Modulexpert: Sakkunnig i en utav ERP-systemets moduler. 

Movex: Ett ERP-system, vilket fallföretaget använder idag. 

Områdesexpert: Sakkunnig inom ett visst verksamhetsområde inom 

organisationen. 

Process: Sammanlänkade aktiviteter som tillsammans skapar ett 

mervärde. Kan exempelvis vara en orderprocess som hanterar 

aktiviteterna från mottagen kundorder, till levererat gods. 

Processkartläggning : Verksamhetens processer kartläggs genom att de ritas upp 

grafiskt för att presentera vad som sker och hur de länkar 

samman. 

QC: Quality Control. 

Scope: Sätter ramar, definierar vad som innefattas och vad som 

avgränsas. 

Silo: En avgränsad funktion eller avdelning i en organisation. 

Simbana: Då det utrycks i relation till processkartläggning syftar det till en 

dokumentationsteknik där varje funktion i verksamheten får en 

egen ”simbana” för de processteg som hör till funktionen. 
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Standardsystem: Ett system som är utvecklat för att passa många verksamheter. 

TO-BE: Så som man vill ha det i framtiden. 

WMS: Warehouse Management System. 
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras de teoretiska aspekter från vilka analysen och resultatet har utgått 

ifrån. Den teoretiska referensramen är indelad under kunskapsområdena för; 

systemutveckling, definition av krav, kravinsamlingsprocessen, standardsystem, ERP-system 

och ERP-implementation samt processorganisationer. 

2.1 Systemutveckling 

Organisationer står ständigt inför utmaningen att omvärlden förändras och därmed måste de 

se över hur effektivt de bedriver sin verksamhet (Ljungberg & Larsson, 2001). Marknaden 

globaliseras och konkurrensen ökar vilket kräver åtgärder från organisationen (ibid). Idag är 

ett fungerande IT-system en förutsättning för att organisationer skall kunna konkurrera 

effektivt (Görling, 2009). Fel eller avvikelser i organisationers IT-system kan ha förödande 

effekter då stopp i systemen kan leda till att medarbetare i organisationen inte kan utföra sina 

arbetsuppgifter. Det kan även leda till att produktion stoppas vilket, utöver förlorad 

produktionstid, kan leda till dåliga kundrelationer och i värsta fall vite för organisationen 

(ibid). Det är därför oerhört viktigt att bygga system som möter verksamhetens krav, mål och 

strategier. Utveckling av IT-system går allt mer in i verksamheternas strategiska arbete då 

företagen vill nå sina mål snabbare och på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt (ibid). Med 

förväntningar om att ett nytt IT-system skall erbjuda verksamheten en bättre lönsamhet startas 

IT-projekt. Dock är det inte helt enkelt att driva IT-relaterade projekt. Görling (2009) listar tio 

orsaker till varför IT-projekt misslyckas; 

 Verksamheten har en bristande organisation där de inte lyckats definiera produkten av 

projektet. Organisationen kan inte säkerställa att rätt system utvecklas i förhållande till 

vad som efterfrågas. 

 Användarna till projektets produkt är oeniga om vad projektet skall leverera. 

 Det finns svårigheter i att specificera produkten. Kraven kan inte uttryckas på ett 

tillrättavisande sätt i kravspecifikationen eller att det finnes svårigheter i att uttrycka 

kraven på produkten. 

 Projektgruppen har svårigheter i att uppskatta projektets omfattning. Steg i 

utvecklingsprocessen slopas då dessa anses onödiga.  

 Effektivitet eftersträvas i en dimension. För att lyckas med ett IT-projekt behöver man 

se till användarnas språk, inte bara utvecklarnas termer. 

 Tidigare system har inte byggts med utrymme för vidareutveckling utan problem 

uppstår då implementering av nya lösningar sker på ett gammalt system. 

 Projektgruppen förutsätter att systemet skall fungera i den naturliga driftmiljön även 

om systemet endast har testats i utvecklarens miljö. 

 Driftsättning och överlämning av systemet glöms bort. Driftsstörningar är vanliga vid 

början av ett användande av ett nytt system. Dokumentation över systemet skall 

överlämnas för framtida utveckling och förvaltning.  

 Fel uppmärksammas sent i ett projekt. Ju längre in i projektet felet upptäcks ju längre 

tid tar det och ju mer pengar kostar det att korrigera. 

 IT-utveckling hanteras som avgränsade projekt i stället för långsiktiga processer. 

Zhang (2007) menar på att ett otillräckligt kravinsamlingsarbete är den främsta anledningen 

till att IT-projekt misslyckas. Även Eriksson (2008) ser kravhanteringen som den främsta 

anledningen till misslyckande då 56 procent av IT-system som misslyckats i utvecklingen har 

bristande kravhantering som orsak. En av anledningarna till varför otillfredsställande krav 
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samlas in kan vara att beställaren inte ser sin bristande kompetens inom området (Gulliksen & 

Göransson, 2002).  

2.2 Definition av krav 

”Ett krav är en önskvärd egenskap eller en funktion hos ett IT-

system” (Eriksson, 2007, 2008, s. 24).  

Ett krav är vad som förväntas av det system som utvecklas och kraven skall specificera in- 

och output till och från systemet (Lauesen, 2002). Lindegren (2003) definierar krav enligt: 

”Ett krav är en utsaga gällande den programvaruprodukt som vi ska 

utveckla” (s. 38).  

Kraven kan formuleras enligt ska- och bör-krav (Lindegren, 2003). De krav som formuleras 

enligt ska, skall prioriteras högt och de krav som klassas enligt bör, genomförs om det finns 

tid och pengar för det. 

Krav kan även kategoriseras enligt funktionella- och icke funktionella krav 

(Lindegren, 2003; Eriksson, 2008). Eriksson (2008) beskriver att ett funktionellt krav 

beskriver vad ett system skall kunna utföra medans ett icke funktionellt krav beskriver hur ett 

system skall fungera. De funktionella kraven avser hur data skall presenteras samt hur 

systemet skall hantera data (Lauesen, 2002). De funktionella kraven beskriver; de funktioner 

som skall finnas i systemet, hur systemet skall mata in data, hur det skall behandla data, hur 

det skall förvandla och sedan förmedla data till användaren (ibid). De icke funktionella kraven 

sätter begränsningar på systemet och de kan inte testas. Hur lång tid det tar för användaren att 

få fram data på begäran, svarstid, är ett icke funktionellt krav. Lika så hur användarvänligt 

systemet är och hur enkelt det är att vidareutveckla är exempel på icke funktionella krav som 

definierar hur systemet skall fungera (ibid).  

Då det beslutats om att införa ett standardsystem finns inte lika stort behov av 

att detaljspecificera alla kraven (Eriksson, 2008). Detta eftersom systemets utförande inte går 

att påverka i lika stor utsträckning som om ett egenutvecklat system hade valts. Det är i stället 

viktigt att alla intressenter har en gemensam bild över kraven för eventuella anpassningar 

(ibid).  

2.3 Kravinsamlingsprocessen 

Kravhantering syftar till att samla in rätt krav, från rätt personer, med rätt tekniker och att 

dokumentera dessa på ett korrekt sätt (Eriksson, 2008). Om inte detta görs kan det leda till att; 

systemet inte blir klart i tid, det blir dyrare än beräknat samt att systemet inte stödjer 

användarnas förväntningar (ibid).  

Kravhanteringsprocessen består av flera steg (Eriksson, 2008). Denna rapport 

fokuseras på det första steget vilket är kravinsamling, utöver kravinsamlingen är de följande 

stegen i kravhanteringsprocessen; strukturering av krav, prioritering av krav, dokumentering 

av krav, kvalitetssäkring av krav samt förvaltning av krav (Eriksson, 2008). Insamling av 

kraven sker för att definiera systemets syfte, mål, målgrupp samt dess omfång och 

avgränsningar.  

Vid insamlingsprocessen bör intressenter väljas efter ett representativt urval 

(ibid). De personer som plockats fram för att medverka i kravinsamlingsarbetet bör ha en 

representativ åsikt för alla möjliga intressenter (Görling, 2009; Gulliksen & Göransson, 

2002). Urvalet av användare som medverkar vid kravframtagande bör vara flexibla och 

förändringsbenägna med en god social förmåga (Gulliksen & Göransson, 2002). Enligt 
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Gulliksen och Göransson (2002) finns det fördel att ha en skild grupp användare i form av; 

kön, ålder, anställningstid, verksamhetserfarenhet samt datorvana för att få fram en större vidd 

av kraven. De beskriver även vikten av att rätt deltagare medverkar för att rätt krav skall 

komma fram. En del av kravprocessen innebär att användaren och utvecklaren tillsammans 

utarbetar visionen för specifikationen till systemet (Görling, 2009). Att finna intressenter till 

ett IT-projekt är viktigt för att identifiera de personer som påverkar, eller påverkas av det 

system som skall byggas (ibid).  

Att fråga användarna vad de har för krav på ett system borde vara enkelt 

(Lauesen, 2002). Dock finns det många barriärer i samband med kravinsamling. Lauesen 

(2002) nämner de vanligaste som att; 

 Användarna kan inte uttrycka vad de vill ha eller behöver. Ibland kan de inte se de 

problem som faktiskt finns, och ibland låser de sig vid små problem och ser inte de 

viktiga. Även om de skulle se problemet, finns det svårigheter att uttrycka det i form 

av krav. 

 Användarna har svårigheter att uttrycka vad det är de gör, och ännu svårare att förklara 

varför de gör på angivet vis. 

 Användarna kan finna svårigheter i att fantisera om nya sätt att göra saker på, eller att 

föreställa sig hur resultatet blir av att göra igenkända uppgifter på ett nytt sätt. 

 Användarna har svårigheter att acceptera förändring. Ofta beror detta på svårigheter 

att föreställa sig förändringen. 

 Krav och behov förändras med tiden då extern påverkan och prioriteringen förändras. 

När ett behov är uppfyllt skapar detta nya behov.  

Både Lauesen (2002) och Eriksson (2008) beskriver vidare flera anledningar till varför 

kravframkallningsprocessen är problematisk. Användarna finner ofta svårigheter i att uttala 

sina behov eller ber om en lösning som inte möter deras verkliga behov (Lauesen, 2002). De 

vet helt enkelt inte vad de vill ha (Eriksson, 2008). Eriksson (2008) beskriver även att 

användarna saknar kompetens om tekniska möjligheter och kan därför inte föreställa sig 

lösningen. Även Lauesen (2002) förklarar att oförmågan att fantisera om nya sätt att göra 

saker på begränsar användaren i hans kravarbete. Inte ovanligt är det att användaren ber om 

en lösning men när produkten är klar inser att det inte var vad han hade behov av (ibid). Detta 

kan också ha sin grund i att användaren inte kan uttrycka sin domänkunskap kring området 

(Eriksson, 2008). En annan faktor som försvårar arbetet för kravinsamling är att användaren 

och utvecklaren talar olika språk vilket resulterar i att de inte förstår varandra och 

kommunikationen brister (ibid). Inte ovanligt är det att användaren förväntar sig att 

utvecklaren skall producera ett korrekt system som möter alla deras behov och förväntningar, 

han förstår inte sin egen vikt i processen (ibid). Andra svårigheter med arbetet att samla in 

krav är att flera användare kan uppfatta olika krav och behov på samma system vilket skapar 

en inbördes konflikt dem emellan (Lauesen, 2002). Slutligen är människan oftast negativ mot 

förändring vilket skapar problem i alla förändringsprojekt, oavsett om de rör krav och IT-

system eller ej (Eriksson, 2008). 

Utöver dessa svårigheter beskriver Görling (2009) att kravinsamlaren kan vara 

orsak till problemet då kravinsamlaren inte bekräftar de dokumenterade kraven med 

kravställaren. Därför bör, enligt Zhang (2007), krav samlas in från en person som har klar 

förståelse för det ultimata värdet produkten kommer att bringa företaget och dess kunder. 

Svårigheterna med att få fram riktiga krav kan också förklaras med att alla människor är olika 

med olika bakgrunder och att de ha olika mål och värderingar (Zhang, 2007). De har olika sätt 

att uttrycka sig på och att kommunicera vilket skapar olika förutsättningar för 

kravinsamlingen (ibid). 
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Processen att arbeta med krav blir aldrig riktigt klar (Görling, 2009). I takt med 

att systemet växer fram kommer nya krav att ställas på systemet, det är därför viktigt att 

besluta om vilka krav som skall genomföras i ett första skede och om de nya kraven skall 

förändra tidigare beslut eller inte (Lauesen, 2002). De krav som har samlats in presenterar en 

drömvärld (Görling, 2002). Därför måste dessa analyseras för att veta vilka som skall gås 

vidare med. Det behövs en bedömningsmetod för att avgöra vilka kriterier som de olika 

kraven skall prioriteras på. Det bör inte vara den person som skriker högst som får sina krav 

igenom (ibid).  

2.4 Standardsystem  

Andersen (1994) definierar ett standardsystem enligt följande: 

”Ett standardsystem är ett program (eller flera program som hänger 

ihop) som har utvecklats för användning i många verksamheter.” (s. 

358) 

Ett standardsystem är ett system som är utvecklat för att passa många organisationer, inom ett 

avgränsat område (ibid). Systemets funktionalitet är därmed redan fastställt och ändringar 

måste göras i form av systemanpassningar för att matcha den köpande verksamheten. 

En tredjepartskonsult används för att implementera och anpassar standardsystem 

till den organisation där systemet skall införas (Andersen, 1994). Den främsta fördelen med 

att införa ett standardsystem framför ett egenutvecklat är kostnaden. Dels så är kostnaden för 

inköp lägre då utvecklingskostnaden kan fördelas på ett flertal verksamheter, och dels så får 

den köpande verksamheten en mer säker bild på vad införandet kommer att kosta (ibid.). 

Andra fördelar är att verksamheten inte behöver ha egna systemutvecklare och att systemet 

kan hålla en högre kvalitet. Det är även lättare att komma igång med projektet vid köp av ett 

standardsystem samt att en större inblick i vad det som fås för pengarna (ibid.). 

Det finns också ett par nackdelar identifierade med ett standardsystem. 

Andersen (1994) menar på att de bara täcker en del av organisationens behov och att det kan 

finnas svårigheter i att göra anpassningar av systemet mot verksamhetens behov samt beräkna 

dess omfattning. Inte helt ovanligt är att verksamheten måste anpassas till systemet för att 

kunna nyttja det optimalt (ibid.). Att köpa ett standardsystem innebär att verksamheten skapar 

ett beroende till leverantören av systemet då kunskap kring systemet inte finns inom 

verksamheten. 

2.5 ERP-system och ERP-implementation 

ERP står för Enterprise Resource Planning och är ett affärssystem som integrerar data genom 

en hel organisation och gör den tillgänglig i realtid till verksamhetens alla funktioner 

(Motiwalla & Thompson, 2012). Traditionellt sett har verksamheter utvecklat olika silos eller 

funktioner för att hantera stora komplexa uppgifter inom organisationen. En funktion har fått 

ansvar att lösa en viss typ av uppgifter för att effektivisera inom verksamheten. Dock har detta 

med tiden inneburit att varje silo utvecklat sina egna funktionsmål att sträva efter och därmed 

inte arbetat utefter ett gemensamt verksamhetsmål (ibid). För att stödja arbetet i silot har varje 

funktion utvecklat informationssystem som skall stödja dem med information till deras arbete. 

Dock har dessa system varit isolerade från varandra och därmed har organisationens personal 

inte kunnat dela på gemensamma informationsresurser. ERP-system har därför utvecklats för 

att kunna möta en allt mer turbulent omvärld där information behövs allt snabbare för att 

kunna ta korrekta och välgrundade beslut (ibid.). ERP-system sträcker sig över hela 

organisationen och alla dess funktioner. Den eliminerar redundant data och integrerar 

gemensam data mellan avdelningar. Denna data uppdateras i realtid vilket innebär att mer 
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korrekta beslut kan baseras på fakta (ibid.). Ett ERP-system är uppdelat i olika moduler som 

täcker område för de olika funktionerna. De fungerar som ett traditionellt informationssystem 

med fördelen att det är integrerat genom hela verksamheten för att dela data (ibid.). 

 En fördel med ett ERP-system är att det har hundratals av affärsprocesser 

inbyggt i dess logik (ibid.). Dessa processer är skapade utifrån ett best practice från anda 

verksamheter vilket innebär att verksamheten kan utnyttja dess processer för att göra sina 

verksamhetsprocesser mer effektiva (ibid).  

 Ett ERP-system är alltså ett standardsystem som utvecklats av en 

systemleverantör för att automatisera och integrera verksamhetsprocesser ibid). Att systemet 

är i ett standardutförande innebär att verksamheten har två alternativ vid införandet av ett 

ERP-system. Antingen anpassar verksamheten sina affärsprocesser efter de processer som 

finns i ERP-systemet, eller så måste anpassningar göras i systemet så att de stödjer 

verksamhetens processer (Motiwalla & Thompson, 2012). Detta är enligt Motiwalla och 

Thompson (2012) en del av implementeringsplanen. En implementeringsplan sätts upp för att 

skapa en karta över kostnader, tidsåtgång och scope för projektet. Med scope menas de ramar 

inom vilket projektet skall verka. Vad systemet skall inkludera, och vad skall exkluderas av 

systemuppsättningen. Att anpassa verksamhetens processer efter systemet innebär att 

verksamheten kan ta nytta av de inbyggda best practice processer som finns i ERP-systemet. 

Men det innebär också att ERP-implementeringen riskerar motstånd ifrån användarna då 

förändrade arbetsrutiner skapar oro (ibid.). Att istället anpassa systemet efter verksamheten 

minskar detta motstånd i organisationen. Dock mister verksamheten fördelen de har att ta vara 

på de inbyggda best practice processer som ERP-systemet erbjuder samt att det är dyrt och 

riskfullt att genomföra modifieringar i systemet.  

 Det som också måste tas med i betänkandet kring att anpassa systemet eller 

verksamheten, är den ekonomiska frågan. Att anpassa systemet kostar tid och pengar genom 

utvecklingskostnader och löpande kostnader varje gång systemet skall uppdateras. Dock 

skapar en organisationsanpassning kostnader för implementeringsprojektet genom att det 

kräver en ökad utbildningsinsats och en ökad hantering av förändring i organisationen för att 

hantera motstånd som riskeras att uppstå (Motiwalla & Thompson, 2012). 

 Ett annat beslut som måste tas i samband med implementeringsplanen är hur det 

nya systemet skall fasas över från det gamla (ibid). Motiwalla och Thompson (2012) 

beskriver fyra olika strategier; 

 Fasad systemkonvertering handlar om att systemet stegvis fasas över från det gamla 

till det nya. 

 Att använda ett pilot-projekt innebär att en liten del av det nya systemet införs först. 

Syftet är att se till att det stora systemet och projektet sedan skall gå rätt till. 

 En parallell systemkonvertering innebär att verksamheten köra båda systemen 

parallellt en period. Detta används främst när det råder en stor osäkerhet kring 

lyckandet av införandet. 

 Big-bang innebär att det gamla systemet släckes ner för att direkt därefter starta upp 

det nya. Detta är den renaste systemkonverteringen men också den mest osäkra. 

Att införa ett egenutvecklat system fokuserar på den traditionella systemutvecklingslivscykeln 

där kravinsamlingen har ett mycket tungt fokus (Motiwalla & Thompson, 2012). Införandet 

av ett ERP-system har däremot sin tyngdpunkt i att anpassa processer eller systemet för att få 

en så bra matchning som möjligt. En implementeringslivscykel för ERP har fem huvudsakliga 

faser vilka är; sätta scope och planera projektet, analys och design, utveckling och testning, 

implementering samt en efterimplementeringsfas där stabilisering av implementeringen sker 

och support upprättas (ibid.). I första fasen sätts ramarna för implementeringen och projektet 

upp. Projektgruppen sätts samman där det säkerställs att rätt kunskap finns inom gruppen. 
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Under den andra fasen definieras lösningen. Krav på systemet skall definieras och GAP skall 

identifieras och lösas (ibid.). GAP syftar till skillnaden mellan den befintliga lösningens 

funktionalitet och de kritiska verksamhetsprocesser som organisationen har. Den tredje fasen 

innefattar uppsättning av kunddata och utvecklingar av kundanpassningar där GAP har 

identifierats. Implementeringsfasen innebär att systemets släpps i organisationens naturliga 

miljö. Efter implementeringen påbörjas stabiliseringsfasen där problem skall lösas allt 

eftersom de uppstår (ibid.). Fasen innefattar även att sätta upp support och utbildning kring 

systemet för att verksamheten skall kunna fortsätta utveckla systemet i framtiden. Planer och 

policys för uppdateringar och förändringar i systemet skall även beslutas om.  

 Inget system anses någonsin vara klart (Motiwalla & Thompson, 2012). I takt 

med att företaget växer och förändras måste ett ERP-följa verksamhetens framväxt för att 

kunna ge ett lämpligt stöd. I takt med att användare förstår sig på systemet kommer de vilja 

ändra i systemet för att effektivisera det. Utöver interna uppdateringar kommer även 

systemleverantören med versionsuppdateringar som förbättrar systemet. Det är därför viktigt 

att systemet ses som ett levande fenomen som hela tiden behöver förvaltas och uppdateras i 

takt med organisationen och omvärldens förändringar (Motiwalla & Thompson, 2012).  

En viktig del för att en ERP-implementering skall lyckas är ett tydligt stöd och 

engagemang från ledningen samt en strukturerad projektledning (Motiwalla & Thompson, 

2012). Projektledaren måste leverera; ett starkt ledarskap, en klar och förstådd 

implementeringsplan samt en stark kontroll över projektets budget. En viktig del av 

projektledarens arbete är att förstå och kommunicera projektplanen till organisationen (ibid.).  

 Utöver projektledaren finns två andra viktiga roller i ett ERP-projekt; 

modulexperter och områdesexperter (Motiwalla & Thompson, 2012). En områdesexpert har i 

ansvar att samla in och analysera verksamhetskrav på systemet för att finna en lösning i ERP-

systemet. Han skall tillhandahålla sin expertkunskap kring modulen i systemet genom att 

dirigera organisationen i deras val av uppsättning. Områdesexperten står för verksamhetens 

motsvarighet. Dessa personer kall erbjuda 

goda kunskaper inom ett visst 

verksamhetsområde och kommunicera dessa 

till leverantören av ERP-systemet. Dessa två 

roller är otroligt viktiga för en framgångsrik 

ERP-implementering. 

 Motiwalla och Thompson (2012) 

beskriver att ett projekts kvalitet påverkas av 

tre faktorer som förhåller sig till varandra. 

Dessa faktorer är; scope, tid och resurser. Om 

en utav dessa ökar eller minskar, kommer en 

eller båda av de andra två parametrarna även 

att påverkas. Denna teori kan presenteras i en 

projektledningstriangel vilken presenteras i 

figur 2.5 till höger.  

 

Figur 2.5    Progect management 

triangle, Motiwalla och Thompson 

(2012) 

2.6 Processorganisationer 

I en processorganisation ses verksamheten som ett system av värdeadderande processer 

(Ljungberg & Larsson, 2001). Ett viktigt perspektiv i en processorganisation är att 

medarbetarna ser sin delaktighet till slutresultatet på ett annat sätt. De förstår att de är del av 
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något större och att deras arbete har en betydelsefull del för helheten. En processorganisation 

kräver en helhetssyn på verksamhetens alla olika delar (ibid.). När verksamheten arbetar efter 

processer istället för funktioner  fås ett ansvar som spänner vidare över organisationen, därav 

det ökade insiktsbehovet. Varje process har en processägare vars huvudsakliga uppgift är att 

utveckla och effektivisera processen.  

Business Process Management, BPM, handlar om förståelsen, synligheten och 

kontrollen över verksamhetsprocesser (Motiwalla & Thompson, 2012). En 

verksamhetsprocess består av en serie aktiviteter eller uppgifter som är sammanlänkade för att 

uppnå ett affärsmål. Att enbart dokumentera processer skapar inte ett värde för 

organisationen, utan det är den synlighet och kontroll processdokumentationen skapar som 

värdet kan hämtas (ibid.). Utifrån processdokumentationen kan förbättringar identifieras och 

därmed optimeringar genomföras.  

 Business Process Reengenering, BPR, används ofta för att anpassa och utveckla 

affärsprocesser i samband med en ERP-implementering (ibid.). Därför behöver BPR vara en 

de i implementeringsplanen för att ERP-implementeringen skall lyckas. BPR metodologin 

inkluderar de fem faserna; 

 Förberedelser: mål och vision sätts för BPR, en projektgrupp sätts samman för att 

utföra arbetet samt att en inventarielista skapas för att definiera vilka processer som 

skall inkluderas i arbetet. 

 Definiera ”AS-IS” processer: de processer som listades i det tidigare steget skall nu 

dokumenteras både textuellt och visuellt. Krossfunktionella problem skall 

uppmärksammas. 

 Definiera ”TO-BE” processer: de definierade AS-IS processerna skall utvärderas om 

de skall optimeras. Detta görs utifrån de inbyggda processerna i ERP-systemet och de 

best practice som finns där. 

 De nya processerna testas och mäts utifrån de mål och den vision som sattes i 

förberedelsefasen.  

 Processerna utvärderas sedan igen för att finjusteras eller att optimeras återigen.  

Kartlägga verksamhetens processer görs för att på ett enkelt sätt beskriva hur verksamheten 

fungerar (Ljungberg & Larsson, 2001). Processkartläggningen visar på hur olika delar hänger 

samman och hur de påverkar varandra. Eftersom verksamheter idag växer sig allt mer 

komplexa, kommer detta också att visa sig genom dokumentationen då denna speglar hur 

verksamheten fungerar (ibid.). Det är inte ovanligt att medarbetarna endast känner till den del 

som de själva är verksamma inom, genom processdokumentationen kan medarbetarna få en 

bra bild över hela verksamheten och hur den fungerar och interagerar internt och mot externa 

parter. Ljungberg och Larsson (2001) listar ett par saker som en processkartläggning 

möjliggör, vilka är; en gemensam syn på hur verksamheten fungerar, ger verksamheten 

förståelse för vad som skapar värde i processen, förståelse för vilket värde en processyn ger 

verksamheten samt skapar förutsättning för att utveckla processerna.  
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3 Metod 

I metodkapitlet beskrivs det teoretiska tillvägagångssättet för hur undersökningen är upplagd 

och hur forskaren kommit fram till resultaten. Kapitlet redogör för; det praktiska 

genomförandet, vilka vetenskapliga ansatser som valts, vilka datainsamlingsmetoder som 

valts, hur urvalsprocessen gått till, genomförande processen, hur empirin har analyserats 

samt en diskussion kring tillförlitligheten i denna undersökning.  

3.1 Praktiskt genomförande 

Underlaget till denna forskning grundades i forskarens intresse för problematiken som finns 

kring kravställning av ett standard ERP-system. Ett tillvägagångssätt forskaren anser 

intressant att undersöka är hur man genom att kartlägga en verksamhets processer, i det 

företag ERP-systemet skall införas, kan framkalla krav på ett standard ERP-system. Med detta 

som grund startades en litteratursökning för att studera lämpliga teorier kring områdena; 

systemutveckling, standardsystem, ERP-system, kravhantering samt processkartläggning. 

Med detta gjort förberedes en intervjuguide (se Bilaga 1) som skulle fungera som underlag till 

empiriinsamlingen. Utvalda personer mailades och tidpunkt för intervju bestämdes. 

Insamlingen av empiri skedde genom intervjuer med personer som arbetat med 

processkartläggning på fallföretaget och som använder denna kunskap i sitt arbete med att 

kravställa ett standard ERP-system. Intervjuerna spelades in för att få med så mycket 

information som möjligt. Datainsamling genomfördes även genom deltagande observation då 

forskaren fick möjlighet att medverka vid fem tillfällen då verksamheten diskuterade kravbild 

med dess leverantör av ERP-systemet. Detta är ingen datainsamling som genererade material i 

resultatkapitlet, utan har tillåtit forskaren att erbjuda läsaren en mer korrekt redogörelse. 

Ljudupptagningen från varje enskild intervju dokumenterades sedan i en tabell där tre 

kolumner utgjorde; frågor, respondentens svar samt forskarens funderingar och reflektioner. 

Respondentens svar sammanställdes inte helt ordagrant, men nära inpå. De viktigaste citaten 

och nyckelord skrevs ner för att kunna få ett bra innehåll i den sammanställning som 

presenteras i empirikapitlet. Det sammanställda empirimaterialet analyserades sedan enligt 

Jacobsens (2002) tre steg för analysprocess. 

3.2 Vetenskaplig ansats 

Utgångspunkten i denna forskning är en deduktiv ansats där forskaren först samlat in lämplig 

teori kring området, för att sedan undersöka området empiriskt. Syftet med detta är att skapa 

sig förväntningar på ett fenomen för att sedan undersöka om de stämmer (Jacobsen, 2002). 

Nackdelar med ett sådant utgångsläge är att forskaren enbart letar efter information som 

stödjer hans förväntningar. Ett alternativt tillvägagångssätt är att först studera verkligheten, 

för att sedan söka teoretisk bakgrund, ett induktivt angreppsätt. Syftet är att inte begränsa 

forskaren i sina slutsatser (Jacobsen, 2002). Dock kritiseras hur det över huvud taget är 

möjligt att vara helt objektiv till verkligheten.  

Enligt Merriam (1988) brukar en induktiv ansats användas när en fallstudie 

tillämpas. Detta för att upptäcka ny kunskap kring ett fenomen snarare än att verifiera en 

hypotes. Detta talar emot forskarens val av en deduktiv ansats. Syftet med den deduktiva 

ansatsen var i detta arbete att läsa in sig på de förutsättningar som finns i teorin, för att sedan 

studera hur dessa används i verkligheten. Hade ett induktivt angreppssätt valts hade inte rätt 

frågor kunnat formuleras inför intervjuerna och på så vis hade empirin inte vägt lika tungt i 

rapporten.  

Till undersökningen har en individualistisk syn använts där forskaren tror sig 

finna väsentlig information ifrån individen och därmed är det denne som skall studeras. 

Personer med ett holistiskt perspektiv menar på att individualister inte kan förstå sociala 
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fenomen lika bra då dessa måste studeras så som de uppträder, i grupp och inte individuellt 

(Jacobsen, 2002).  

Metodval kring närhet eller distans till det som studeras grundar sig i forskarens 

påverkan på det han vill studera. En distans mellan forskaren och det han undersöker 

minimerar effekterna av påverkan på utfallet, samtidigt som detta kan innebära att avståndet 

resulterar i ett sämre resultat då forskaren inte kunnat undersöka fenomenet på djupet 

(Jacobson, 2002). I denna forskning har en viss närhet valts då forskaren vill få en djup 

förståelse för hur processkartläggningen används vid kravdiskussion. Detta anser forskaren 

inte hade kunnat få fram med distans till undersökningsobjekten. Dock innebär detta metodval 

att forskaren måste ta med i beräkningen att hon kan ha påverkat undersökningens utfall. 

Till denna forskning har datainsamling skett genom en kvalitativ ansats, det vill 

säga genom ord. Detta för att respondenterna skall kunna utrycka sina känslor och uppfattning 

av fenomenet. Det ger ett mer flexibelt svarsutrymme för uppgiftslämnaren än om ett 

kvantitativt angreppssätt valts där undersökningen skett genom att samla in siffror (Jacobsen, 

2002). Med det menas att man utifrån statistiska värden kan få fram hur ett fenomen förhåller 

sig (ibid.).   

 Forskningen har ett syfte att beskriva hur en processkartläggning kan ge fördelar 

då en verksamhet skall kravställa ett ERP-system. En viss förklaring kommer även att ske för 

att redogöra hur verksamheten kunde ha agerat för att få ett ökat resultat.  

Forskningen skapar en ökad kunskap kring kravinsamlingsmetodik för 

standardsystem, genom en fallstudie. Fallstudier är enligt Merriam (1994) till fördel då ett 

skeende ska studeras och då det inte går att påverka variablerna som påverkar fenomenet. 

Fallstudier används då fokus på forskningen ligger i; insikt, upptäckt och tolkning (Merriam, 

1994). Man vill undersöka en viss enhet under en begränsad tidsperiod (ibid.). Forskarens val 

att använda en fallstudie för att undersöka processkartläggningens fördelar med att diskutera 

kravbild på ett standard ERP-system bygger på tidigare påstående, att studera en viss enhet 

under en begränsad tid. 

Vid en undersökning kan en intensiv eller extensiv uppläggning väljas 

(Jacobsen, 2002). En intensiv utformning innebär att ett fenomen studeras på djupet, och dess 

motsats, extensiv utformning innebär att fenomenet studeras på bredden. Till denna forskning 

har en intensiv utformning gjorts eftersom syftet är att den information som samlas in skall 

vara rik av detaljer och nyanser på fenomenet som undersöks (Merriam, 1994).  

Då endast ett fall kommer att användas i undersökningen kommer 

generaliserbarheten vara låg (Jacobsen, 2002). Generaliserbarheten kan ifrågasättas vid en 

fallstudie, men genom att avgöra hur typiskt fallet är i relation till andra, kan läsaren själv 

avgöra om resultatet är generaliserbart eller ej (Merriam, 1994). Resultatet av denna forskning 

har inte för syfte att kunna generaliseras och användas av alla. Utan syftet är att undersöka hur 

en processkartläggning kan ligga till fördel då kravbilden skall sättas för ett standard ERP-

system på ett undersökt företag, fallet. Med detta i åtanke har valen gjorts då en intensiv 

utformning får fram mer relevant information samt att en fallstudie lämpar sig bäst då en 

djupare förståelse för en viss händelse vill uppnås (Jacobsen, 2002). 

3.3 Datainsamling  

Datainsamling kan ske genom flera olika metoder men de vanligaste är; intervjuer, 

observationer, dokumentsökning samt enkäter (Jacobsen, 2002). För en kvalitativ fallstudie är 

datainsamling genom enkäter inte lika relevant som de andra insamlingsmetoderna då enkäter 

används vid en extensiv undersökning där man vill fånga bredden av ett fenomen (ibid.). Det 

som skall undersökas i denna forskning har en intensiv utformning där ett fåtal enheter skal 

undersökas på djupet.  



   
 

21 
 

Den primära datainsamlingen har skett genom intervjuer med sex personer från 

verksamheten som deltagit i processkartläggningen samt vid kravställandet av ERP-systemet 

utifrån denna processkartläggning. Intervjuer används då få enheter skall undersökas 

(Jacobsen, 2002). Detta eftersom det är en tidskrävande metod både i att samla in data men 

även då datan skall analyseras. Dock är det en väl omfattande metod för att samla in data då 

den inte begränsar uppgiftslämnaren i vilken information han ger intervjuaren (ibid.). En 

intervju kan vara öppen eller sluten (ibid.). Detta innebär att intervjuaren har beslutat om hur 

strukturerad intervjun ska gå till i frågan om respondenten får tala fritt kring ämnet, eller om 

intervjun följer frågor med fasta svarsalternativ. Fördelen med en öppen intervju är att 

forskaren kan få fram bra information från respondenten då han tillåts tala fritt. Dock blir 

detta material oerhört komplext att analysera då de olika respondenterna kan hamna på så 

olika områden (ibid.). Istället kan intervjuaren besluta om en sluten intervju. Datan blir då 

mycket enklare att analysera men samtidigt begränsas respondenten i sitt svarsutrymme (ibid). 

I denna rapport har forskaren valt ett halvstrukturerat angreppsätt för intervjuformulering där 

femton frågor var fördefinierade under två olika ämnesområden samt ett inledande stycke. 

Ämnesområdena och frågorna har då funnits som stöd för intervjuaren att driva på intervjun 

samt att kunna följa den röda tråden genom intervjun och senare i analysen. Samtidigt har 

frågorna inte begränsat varken intervjuaren eller respondenten i att uttrycka sina svar då 

frågorna har gett utrymme för breda svar och lätt flutit in i varandra. Följdfrågor har ställts av 

intervjuaren för att finna mer information från respondenten vilket också gjort att frågorna 

många gånger endast fungerat som stöd för intervjuaren och själva intervjun flutit på som ett 

samtal. 

Data har även samlats in genom deltagande observation vid den tidpunkt 

verksamheten träffat leverantören av ett standard ERP-system för att diskutera kravbild. 

Enligt Jacobsen (2002) används observation som datainsamlingsmetod för att registrera vad 

som faktiskt sker, inte vad som uppgiftslämnaren säger sker. Problematik kring observation är 

om observatören skall vara öppen eller dold med sin observation (Jacobsen, 2002). Med detta 

menas huruvida de som observeras är medvetna om att de blir studerade eller ej. Då 

observationen är dold för den som observeras finns det ingen anledning för denne att bete sig 

annat än normalt. Dock skapar detta en etisk problematik då det kan tyckas att de observerade 

bör få ge sitt samtycke. Används istället en öppen observation riskeras att den observerade 

ändrar på sitt beteende för att försöka dölja pinsamma saker eller undvika att göra sådant som 

anses krångligt (ibid.). För denna undersökning har en deltagande observation genomförts där 

forskaren genom arbete medverkat i kravdiskussionen med leverantören. Dock har dessa 

tillfällen inte utryckts som en observation, utan forskaren har tagit tillfället i akt att studera 

mötet. Denna data kommer inte att presenteras separat som empiri, utan mer ge forskaren en 

förkunskap kring ämnet för att kunna presentera forskningen mer korrekt i rapporten.  

3.4 Urval 

Med urval menas att vi väljer ut en mindre enhet ur hela den population vi vill undersöka 

(Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) beskriver första steget i urvalsprocessen som att en 

överblick måste skaffas för alla möjliga objekt vi skulle vilja undersöka om det fanns 

utrymme för det.  

Forskningen har genomförts på ett fallföretag där forskaren varit involverad i 

verksamheten tidigare och därifrån grundat sitt intresse för problemområdet. Forskarens 

vetskap om att företaget genomfört en processkartläggning samt att de i tid med denna 

forskning skapar kravbilden för standard ERP-systemet är två avgörande faktorer till varför 

detta företag valts som fall att undersöka i forskningen. 

Då forskaren genomfört en fallstudie avgränsar det populationen till anställda på 

verksamheten. Samtidigt är det ointressant att samla in data från personer som inte har 
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medverkat i de områden forskaren avser undersöka, därför krymptes populationen till 

personer på företaget, som arbetat med processkartläggning samt diskuterat kravbild för ERP-

system med leverantör. Urvalet begränsas även i tid för vilka som tillhörde populationen vid 

tidpunkten för forskningen. Skulle samma undersökning göras senare antas att verksamheten 

kommit längre i sin erfarenhet kring processkartläggning och kravställning samt att fler 

personer engagerat sig i området. Resterande steg i Jacobsens (2002) urvalsprocess är för 

denna forskning inte relevant då populationen landade på sex personer. Då var det enkelt att 

välja att intervjua hela populationen för att få bra empiriunderlag. Dessa personer hade då en 

bra kunskap inom ämnet och kunde därmed ge bra reflektioner och input till intervjuerna. 

Kunskap om dessa sex personers erfarenheter och kunskaper hade forskaren då hon själv 

deltagit i arbetet att kartlägga processer på verksamheten.  

3.5 Analys 

Den insamlade datan har analyserats efter Jacobsens (2002) tre steg i analysprocessen; 

beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. Det första steget syftar till 

att beskriva den data som samlats in, helst utan att forskaren påverkar resultatet som 

presenteras (Jacobsen, 2002). Steget för systematisering och kombination innebär att främst 

reducera sådan data som är överflödig vid analysen och det tredje steget, kombination, syftar 

till att hitta mönster och samband mellan data för att finna meningar eller orsaker till fenomen 

(ibid.).   

I arbetet med att beskriva den insamlade datan har forskaren först dokumenterat 

ned vad som sagts under intervjuerna från inspelade ljudupptagningar. Detta har renskrivits 

nästintill ordagrant där citat och viktiga nyckelord har dokumenterats i en tabell som beskrivet 

tidigare. Detta moment blev forskarens tolkning av vad Jacobsen (2002) beskriver som 

asynkron. Syftet är att lättare finna intressanta delar av ljudinspelningen utan att behöva spola 

fram och tillbaka mellan olika tidpunkter på bandet. Finns det nedskrivet kan samtalet enkelt 

följas och forskaren själv göra anteckningar i marginalen (ibid.). Detta arbetssätt beskriver 

Jacobsen (2002) som mycket effektivt då det kan säkerställas att allt kommer med. Dock tar 

det lång tid att genomföra vilket talar mot metoden. Av detta argument resulterades forskarens 

egen lösning där de viktigaste nyckelorden och citaten renskrevs med kommentarer. Detta kan 

ses som en första sållning i analysprocessen.  

Efter det första momentet att renskriva ljudinspelningarna har uppgiftslämnarens 

svar kommenterats av författaren genom utryck i funderingar eller åsikter som dök upp i 

samband med respektive fråga och svar. Det tredje steget i beskrivningsfasen av 

analysprocessen handlar om att annotera data (Jacobsen, 2002). En sammanställning av varje 

genomförd intervju gjordes därför för att informationen skulle bli mer lättöverskådlig.  

Den andra fasen i Jacobsens (2002) analysprocess handlar om att gruppera data 

under olika kategorier för att förenkla tolkningen av den samt att finna samband och olikheter 

mellan de olika respondenternas svar. Forskaren utgick då ifrån intervjuunderlagen med den 

sammanställda intervjudatan för de sex respondenterna och sammanställde dess data i en 

tabell under olika kategorier.  

Att kombinera och finna samband och olikheter mellan datan tillhör den tredje 

fasens moment (Jacobsen, 2002). Samband kan finnas eftersom datan förenar dem, eller för 

att de har ett beroendeförhållande till varandra (ibid.). Efter att ha sammanställt de sex 

respondenternas svar under olika kategoriers skapades sedan en sjunde kolumn där 

respondenternas svar sedan sammanfattades. Skillnader och likheter mellan respondenternas 

svar lyftes fram. 
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3.6 Tillförlitlighet 

Det finns två aspekter som behöver diskuteras för denna rapport, vilka är validitet och 

reliabilitet. Validitet relaterar till om undersökningen mäter det som menas att mäta 

(Jacobsen, 2002). Validitet kan delas in under de två områdena intern- och extern giltighet där 

den interna giltigheten syftar till att ifrågasätta om vi mäter det vi tror oss mäta. Kanske är det 

så att undersökningen drar en felaktig slutsats och att orsaken faktiskt är någon annan. I denna 

undersökning har en fallstudie gjorts för ett tillfälle. Vilket inte kan säkerställa forskningens 

interna giltighet, samtidigt så tyder sex respondenters enade svar på att den interna giltigheten 

är god. 

 Extern giltighet relaterar till överförbarhet från en forsknings resultat till en 

annan (ibid.). Då denna undersökning är en fallstudie så är inte den externa giltigheten lika 

relevant. Forskningens resultat är giltigt för det fallföretag som undersökts och inte för andra 

företag. Dock kan resultatet gå att generalisera i den mån att resultatet är kopplat till ett 

generellt fenomen som läsaren själv kan generalisera och applicera på andra verksamheter 

(Merriam, 1994). 

 Den andra aspekten rapporten behöver diskutera är huruvida den går att lita på, 

om resultatet är tillförlitligt och trovärdigt. Genom att presentera och motivera forskarens val 

genom denna rapport kan läsaren enkelt följa forskarens undersökningsprocess och avgöra om 

den är trovärdig och tillförlitlig (Jacobsen, 2002).  
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4 Resultat 

Kapitlet för resultat presenterar den data som den empiriska undersökningen fått fram. 

Stycket börjar med att återge en företagspresentation och bakgrundsfakta för att sedan 

presentera de sex intervjuer som genomfördes med respondenter på fallföretaget. 

4.1 Företagspresentation och bakgrundsinformation 
All empiri som presenteras i avsnitt 4.1 kommer ifrån personlig kommunikation med 

verksamhetsanalytikern för IT genom en intervju som ägde rum den 24 april, 2012. 

4.1.1 Verksamheten 

Fallet som undersökts i denna forskning är ett företag verksamt i livsmedelsbranschen. 

Verksamhetens strategi riktar sig mot att utveckla etniska matkoncept genom att deras 

produkter skall vara av högre kvalitet än deras konkurrenter och säljas under starka, attraktiva 

varumärken. 

Verksamheten har sitt huvudkontor i Mölndal i Sverige, och tre av deras större 

enheter finns i Estland, Storbritannien och Belgien där de har både kontor och tillverkning. 

Centrallager för allt egentillverkat och inköpt gods finns i Kungsbacka och varor skackas 

därifrån ut till kund. 

4.1.2 ERP-projektet 

Verksamheten har under de senaste åren vuxit ganska kraftigt och idag har de drygt 1400 

anställda över hela organisationen. De enheterna som är placerade i Estland, Belgien och 

Storbritannien har tillkommit verksamheten genom förvärv, det vill säga att de har köpt upp 

andra produktionsenheter. Detta har drivit dem till den punkt de står i idag där de vill driva 

ihop de tre enheterna för Sverige, Storbritannien och Estland till ett enat bolag med 

gemensamma processer och ett gemensamt ERP-system. Detta mål har drivit dem mot att 

kartlägga sina verksamhetsprocesser och enas om ett best practice utifrån de tre bolagens 

arbetssätt som sedan skall införas på alla tre enheter. Idag använder de tre enheterna olika 

affärssystem vilka kommer att bytas ut mot Microsoft Dynamics AX. Följaktligen i denna 

rapport kommer systemet refereras till AX. Enheten i Sverige, för vilken denna undersökning 

har gjorts, använder sig i dagsläget av affärssystemet Movex.  

4.1.3 WMS-projektet 

Då vissa delar av verksamheten är i akut behov av ett större systemstöd har verksamheten valt 

att införa ERP-systemet på centrallagret och för kvalitetskontroll i Sverige först. Detta 

kommer att ses som ett pilotprojekt där de kommer att lära inför det större projektet där hela 

verksamheten skall implementera AX. Detta pilotprojekt benämns WMS-projektet. 

4.2 Person 1, Internflödeskoordinator 

All empiri som presenteras i avsnitt 4.2 kommer ifrån personlig kommunikation med 

internflödeskoordinatorn genom en intervju som ägde rum den 23 april, 2012. 

4.2.1 Ordinarie ansvarsområde i verksamheten 

Internflödeskoordinatorns arbete innebär att han koordinerar en del av det internflöde som 

sker mellan företagets siter i Sverige, Estland, Storbritannien och Belgien. Hans roll innebär 

ansvar över; orderläggning, bokning av transporter samt kontakt med produktionsenheterna då 

de producerar mot en beställning. Verksamhetens ordinarie flöde innebär att de först 

producerar produkten för att sedan sälja den med syfte att ha en snabbare tillgänglighet av 

produkter till sina kunder. 



   
 

25 
 

4.2.2 Processarbetet 

Internflödeskoordinatorn beskriver att varken han själv, eller avdelningen han arbetar på, 

aldrig arbetat med processer tidigare, utan att det var först när de fick en ny regionschef för 

logistik norden för ett och ett halvt år sedan som de började göra rutinbeskrivningar för olika 

arbetsmoment. Arbetet med att dokumentera rutinbeskrivningar är det närmaste en 

processkartläggning de kan komma i sitt tidigare arbete, men samtidigt poängterar han att 

detta var isolerade arbetssteg som beskrevs och att det inte kan ses som en sammanlänkad 

process. Kring verksamhetens erfarenhet av processkartläggning säger han att den är minimal. 

Det var först när ERP-projektet drev igång ordentligt som företaget startade sitt arbete med att 

kartlägga dess processer.  

Internflödeskoordinatorn har själv varit delaktig i processarbetet genom att han 

varit en av de personer som kartlagt processerna för hans ansvarsområde. Input till dem har 

han då han själv arbetat i processerna i en tidigare arbetsroll. Han beskriver att de största 

utmaningarna med arbetet var att få med allt.  

 

”Man måste vara så otroligt noggrann. Speciellt när man jobbar 

med så mycket undantag som vi gör.” 

 

Svårigheter var att få med alla variationer av flöden som företaget har och att hitta rätt nivå på 

detaljkrav. Han ger ett exempel på olika kundkrav de har och huruvida de påverkar systemets 

uppsättning eller inte. Ett kundkrav som säger att de skall ha en ny pall för varje lager artikel 

de plockar på en pall är inget kundkrav de kan föra in i systemet och ligger därför inte i fokus 

för denna version av processkartläggningen. De har i detta projekt beslutat att de tar ERP-

införandet för sig och så tar de verksamhetsutvecklingen efter det. Han beskriver att man hela 

tiden måste ha systemet i bakhuvudet. Beskrivningen av processerna utformas utifrån vilket 

syfte man har med att beskriva processerna. Skall en verksamhetsutveckling göras är det 

jätteviktigt att få med alla delar, men i detta avseende har de fokuserat på var processerna 

integrerar med system. Skulle de använda dessa processer ur ett annat perspektiv än ERP, 

hade de fått gräva ännu djupare i processerna för att få fram ytterligare detaljer som stödjer 

det syftet. 

Tidigare i processarbetet arbetade de med en dokumentationsteknik där varje 

processteg inledes och avslutades med ett förädlingsobjekt som skulle följa genom hela 

processen. Detta kunde exempelvis vara från kundbehov till ett tillfredsställt kundbehov. 

Detta tycker internflödeskoordinatorn var svårare än den senare metoden då de beskrev 

processen genom en simbanemetod där varje funktion fick en egen simbana där olika 

arbetssteg i processen definierades. I simbanorna kan det enkelt visualiseras hur flödet går. 

Worddokument över arbetsbeskrivningarna är väldigt opedagogiska och processdokumenten 

förenklar förståelsen för vad som sker.  

Vad gäller organisationskulturens syn på processer säger han att många i 

verksamheten inte ens reflekterat över att de har arbetet funktionsinriktat och att det finns 

svårigheter med att få den nya verksamhetssynen förankrad.  

Han beskriver verksamheten som att de ännu inte är redo för processtänket men att 

han hoppas de är i en mognadsfas. Han tror att ett par faktorer som hade skapat framgång i 

organisationen är att kunna påvisa nyttan med att arbeta processorienterat samt att utbilda 

personal i vad en process är och vad det är för värde som åstadkoms. Han säger att företaget 

borde skapa en verksamhetsstandard för processbeskrivning likt den de har för projektledning 

för att skapa en gemensam syn på verksamhetens processer samt för att öka kunskapen kring 

processer. De skulle ha fördel i att få en föreläsning från ett företag som arbetar bra med 

processerna, och hur de startade sitt arbete med processer. 
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Enligt internflödeskoordinatorns var det ERP-projektet som drev igång 

processkartläggningen på företaget. Han beskriver vikten av att verksamheten måste ha koll 

på sina processer för att kunna implementera ERP-systemet på ett sätt som passar dem. 

 

”Ett ERP-system jobbar efter en logik så det gäller att passa in 

processerna. Den kanske är så att de processer vi jobbar med idag 

inte alls stämmer in i det affärssystem vi skall ha in i verksamheten. 

Utan att det krävs förändringar i processerna och det har vi ju sett 

att det kommer göra. Man skall inte märka det efteråt att systemet 

inte passade!” 

 

4.2.3 ERP-projektet 

Internflödeskoordinatorns roll i WMS-projektet är som Business Analyst vilket innebär att 

hans ansvar är att processerna och aktiviteterna som rör lagerdelen i projektet skall bli 

kartlagda så som de arbetar idag. Han utrycker att han ännu inte fått en rollbeskrivning över 

vad som förväntas av honom men att han tolkar sitt ansvar som att ta fram processerna för hur 

de vill arbeta i framtiden och säkra att detta uttrycks vid samtal med leverantören av ERP-

systemet vilket de skall implementera i WMS-projektet.  

År 2000 bytte verksamheten affärssystem till Movex. Kring verksamhetens 

erfarenhet är han skeptisk och tror verksamheten har väldigt liten eller ingen erfarenhet av 

ERP-projekt. Han beskriver att det inte är många kvar av de personer som drev det gamla 

ERP-projektet och att inga av de som är inblandade nu var med då.  

4.2.4 Användandet av processkartläggningen i WMS-projektet 

Processkartläggningen beskrivs av internflödeskoordinatorn som grunden till det arbete de 

idag gör mot leverantören. Att de kan använda processbeskrivningen som en bock-lista för att 

säkerställa att alla olika aspekter blivit presenterade och beaktade i lösningen. Genom 

processdokumentationen kan man tydligt se vart de olika avdelningarna integrerar med 

varandra och hur signaler går genom processen. Kring arbetet de idag sitter med då de skall 

presentera verksamheten för leverantören av systemet säger internflödeskoordinatorn att en av 

fördelarna med att de gjort processkartläggningen innan konsulterna kom till verksamheten är 

att de nu har mer kött på benen för att kunna stå på sig om det blir en diskussion kring hur de 

arbetar. Det finns en trygghet i att ha kartlagt verksamheten. Dessutom blir det en 

kostnadsmässig skillnad. Om processkartläggningen inte hade varit gjord innan denna fas 

menar internflödeskoordinatorn på att de istället hade fått göra en slags processdokumentation 

tillsammans med konsulterna. Dock hade detta gjorts utifrån deras modeller vilket troligen 

skulle resultera i att alla delar inte kom med.  

Att de hade kunnat vara mer förbereda inför starten av projektet anser 

internflödeskoordinatorn definitivt, men eftersom han inte har så stor erfarenhet av 

projektarbete i denna storlek kan han inte riktigt utrycka hur. Då allt inte flyter på finns det 

säkert något de hade kunnat göra för att vara mer förberedda. De har problem med tidsplanen, 

dokumentationen, avsaknad av rollbeskrivning för projektets deltagare samt avsaknad av 

projektmöten. Att de har behövt ställa in planerade workshops med leverantören tyder på att 

de inte ligger i fas. Att leverantören inte tidigare reagerat på den knappa tidsplanen är något 

internflödeskoordinatorn känns oroväckande. Verksamheten har en praktisk deadline för 

projektet då belastningen på lagret ökar kraftigt under jultid och följer de kommande 

månaderna när de börjar förbereda inför grillsäsongen. Därför finns det inte möjlighet att dra 

ut på projektet utan det måste ha gått live med systemet innan december månad startar. De 

behöver ställa krav på dokumentationen under projektets gång för vart de skall lagra de 

dokument som skapas till projektet, dokument över processkartläggningen samt actionlistor 
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som skapas. De behöver lagra dokumenten på en plats där alla projektmedlemmar enkelt 

kommer åt dem. 

 

4.3 Person 2, Analys- och systemstöd 

All empiri som presenteras i avsnitt 4.3 kommer ifrån personlig kommunikation med analys- 

och systemstödsansvarig genom en intervju som ägde rum den 23 april, 2012. 

4.3.1 Ordinarie ansvarsområde i verksamheten 

Analys- och systemstödsansvarig arbetar med att stötta enheten i Kungsbacka med de saker 

som rör IT. Hans arbetsuppgifter innefattar saker så som att skapa och köra accesskörningar 

mot det nuvarande affärssystemet för att plocka fram och analysera data ur databaser. Mycket 

av hans arbetsuppgifter idag relaterar till det nuvarande affärssystemet vilket innebär att hans 

arbetsuppgifter i framtiden kommer att se annorlunda ut då det nya affärssystemet finns på 

plats. Han hoppas på att AX kommer täcka mycket av hans nuvarande arbete då detta är ett 

resultat av bristerna i Movex.  

4.3.2 Processarbetet 

Processarbetet har givit dem en bra erfarenhet och har fungerat som en dörröppnare. Arbetet 

har varit bra för dem men samtidigt varit jobbigt då många detaljer dykt upp. Det är bra när 

hela företaget är med och de får en gemensam syn på processerna och att det dessutom blir 

dokumenterat. Analys- och systemstödsansvarig beskriver även att organisationen från början, 

och även fortfarande på vissa håll, inte förstår den faktiska innebörden av processer.  

 

”Just det här med processer var ruskigt abstrakt när man började. 

Det är ingen som riktigt vet vad man menar när man säger 

processer. ” 

Analys- och systemstödsansvarig har erfarenheter från processerna då han arbetat på lagret 

tidigare. Han beskriver fördelen med att han och internflödeskoordinatorn arbetat med 

processkartläggningen tillsammans då de har olika typer av erfarenheter av processerna. 

Analys- och systemstödsansvarig och internflödeskoordinatorn har arbetat med 

processkartläggningen utifrån de rutinbeskrivningar som finns sedan tidigare och sedan har 

verksamhetsanalytikern för IT och ytterligare en kollega hjälpt till med den grafiska 

presentationen av processerna. De har även varit behjälpliga då de har ifrågasatt mycket. Hade 

processerna inte blivit ifrågasatta hade mycket säkert missats.  

Arbetet med att kartlägga processerna har inte varit svårt, men det har varit 

långdraget. Arbetet har omarbetats många gånger då de började på ett sätt, och sedan fick 

tänka om. De började genom att kartlägga processerna med värdeobjekt i Microsofts Power 

Point. Sedan köpte företaget in ett processmappningsverktyg, kallat 2Conciliate, som ändrade 

förutsättningarna genom fler möjligheter. Efter detta beslutades det om att processerna skulle 

beskrivas i simbanor. Analys- och systemstödsansvarig beskriver denna resa som lärorikt med 

många långa dagar. De har inte kunnat allting, men tillsammans har de kompletterat varandra 

mycket. Analys- och systemstödsansvarig har ingen direkt uppfattning om vad 

organisationens syn på processarbetet är då han och internflödeskoordinatorn arbetet ganska 

isolerat med deras processer. Samtidigt hoppas han att de tycker bra om det då hans egen 

erfarenhet säger att det är bra nu när han förstår dess innebörd. 

Den viktigaste lärdomen analys- och systemstödsansvarig tar med sig från 

arbetet att kartlägga processerna är att noggrannhet lönar sig. 

Analys- och systemstödsansvarig har ingen direkt uppfattning om var arbetet 

med att kartlägga processerna initierades, men han sätter det direkt i relation till att 
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mappningen initierades som ett resultat av att företaget drivit igång ERP-projektet. De 

behövde kunna beskriva hur de jobbar nu, för att sen kunna beskriva hur de vill jobba i 

framtiden. Han beskriver att de rör sig fort framåt eftersom de nu har processerna 

dokumenterade. 

 

4.3.4 ERP-projekt 

I WMS-projektet är analys- och systemstödsansvarig ansvarig för AX, men vad det innebär 

har han inte riktigt klart för sig då han frågade projektledaren om detta i föregående vecka 

men ännu inte fått någon rollbeskrivning. Han blev tillfrågad om han ville vara AX-ansvarig 

först för WMS-projektet och se om han ”kunde fylla skorna”, som han själv uttryckte det, och 

sedan även för det stora projektet. En AX ansvarig ansvarar för att programmet används, 

utvecklas och lever. Att det fyller verksamhetens krav. I WMS-delen skall han vara den som 

förstår och ser kopplingarna mellan Movex och AX, den som tekniskt förstår den biten. 

Analys- och systemstödsansvarig beskriver att han hade velat veta vad hans roll innebär och 

därmed vad som förväntas av honom. Detta är en ny roll som han inte arbetat med tidigare. 

Mycket tror han kommer att klarna allt eftersom men vet han redan nu vad som förväntas av 

honom kan han redan nu spåna in i framtida beslut.  

Affärssystemet Movex installerades för tio, tolv år sedan men det var innan 

analys- och systemstödsansvariges tid på företaget. De personer som finns kvar från det 

projektet jobbar inte i kärnan av detta ERP-projekt.  

4.3.5 Användandet av processkartläggningen i WMS-projektet 

Att använda processkartläggningen som utgångspunkt i kravdiskussionen med leverantören 

anser analys- och systemstödsansvarig var mycket bra.  

 

”Vi har jättebra stöd, vi har gått igenom våra processer och vi kan 

dom. Blir vi osäkra kan vi gå tillbaka och titta på dom. Blir 

projektets ”bra-ighet” ifrågasatt kan man gå tillbaka till 

processerna och titta på dem och vilka delar som berörs. Det hade 

varit svårt annars, om vi inte hade gjort det. Det känns som vi kan 

våra grejer nu.” 

 

Om de inte hade gjort processkartläggningen i ett tidigare arbetsmoment beskriver analys- och 

systemstödsansvarig att de annars hade suttit med leverantören och gjort det arbetet. Då hade 

de aldrig hunnit bli klara till jul som är deras deadline för projektet. Kravställningen av 

systemet hade inte blivit lika bra om de inte hade gjort processkartläggningen först. 

Antagligen hade de missat saker som de kommer att vilja ha med i systemet på grund av att de 

inte har kontroll på sina processer och för att de då inte hade pratat med folk om vad de vill 

ha. Arbetet hade då inneburit att leverantören hade intervjuat dem om deras processer eller 

gett dem i hemläxa att gå igenom dessa saker som de nu redan gjort. Analys- och 

systemstödsansvarig förklarar att arbetet då antagligen inte hade skett lika grundligt, att de 

hade känt sig mer stressade om de hade externt folk som stod och väntade på dem. Att de nu 

har gjort processkartläggningen innan kontakten med leverantören ser han ger dem en bra 

kommunikation med leverantören genom att de vet vad de vill ha och när de förmedlar detta 

till leverantören så ser han vad som är genomförbart i AX. 

Analys- och systemstödsansvarig utrycker att det var ont om tid de sista två 

veckorna innan projektet officiellt drog igång. Han beskriver att alla processer inte är 

dokumenterade vilket var deras målsättning. Anledningen till detta förklarar han som att de 

kom på vissa saker sent och viljan att alltid göra saker bättre. Han känner sig nöjd med 

förberedelserna, men förklarar att verksamhetsanalytikern för IT säkert saknar en del saker.  
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4.4 Person 3, Senior Technical Quality Specialist 

All empiri som presenteras i avsnitt 4.4 kommer ifrån personlig kommunikation med 

kvalitetsspecialisten genom en intervju som ägde rum den 24 april, 2012. 

4.4.1 Ordinarie ansvarsområde i verksamheten 

Rollen innefattar handhavande över specifikationer för råvaror och handelsvaror samt för 

förpackningar. Kvalitetsspecialisten ansvarar för; säkerhetsaspekter, gränsvärden, att 

innehållet är godkänt, att hantera dispyter med leverantörer, att verksamheten följer lagkrav 

på material och att kontrakten med deras leverantörer är signerade. Hon fungerar även som 

stöd för deras interna laboratorium och kvalitetsanalys frågor då de exempelvis behöver hitta 

ett nytt externt laboratorium då de skulle behöva skicka prover för ytterligare testning. 

4.4.2 Processarbetet 

Det finns inte så stor erfarenhet av processarbeten på verksamheten. Det är ett gammalt 

familjeföretag som uppmuntrats till att jobba väldigt kreativt och innovativt och utvecklar nya 

saker. Den gamla lilla organisationen lever kvar även om verksamheten nu blivit stor. 

Fallföretagets verksamhet har vuxit genom att de köpt upp enheterna i Storbritannien, Estland 

och Belgien under det senaste decenniet. Det har krävt ett starkare fokus från kärnan av 

verksamheten, ifrån huvudkontoret. Kvalitetsspecialisten utrycker att det ibland har det känts 

pinsamt att de förvärvade enheterna har haft ett er utvecklat systemstöd och varit längre fram i 

utvecklingen än vad de varit.  

Hon beskriver att processarbetet på verksamheten hämmar kreativiteten som är 

den positiva känslan som finns i organisationen. Kreativiteten och innovationen är det som 

har drivit verksamheten till framgång, och med processarbetet hämmas de anställda. Därför 

ser hon att processarbetet måste bli en balansgång till framgång. Olika erfarenheter finns inom 

verksamheten och sätter sin prägel på hur de upplever processtänket. Hon beskriver att 

funktionerna för IT och produktion har ett bra processtänk, men att andra avdelningar kan 

tycka att det till och med är jobbigt att skriva på datorn. 

Kvalitetsspecialisten har varit involverat i processkartläggningen då hon under 

många år försökt driva igenom ett beslut där det interna laboratoriet skulle få tillgång till ett 

LIMS-Laboratory Information Management System. Under denna process har hon; definierat 

hur de arbetar med labb, definierat hur flödet ser ut, vilka företag som säljer LIMS, vilka 

leverantörer de har kontakt med sedan tidigare samt vilka som är intressanta leverantörer. 

Efter det togs en kravspecifikation fram för vad som saknades och vad som behövdes i det 

nya systemet.  

Hon beskriver verksamhetens uppfattning kring att arbeta ur ett 

processperspektiv som något motsträvig. Verksamheten är med på att det är effektivare om de 

vet hur flödet är och vem de skall vända sig till, men samtidigt är de vana vid att arbeta 

innovativt och en processorganisation skulle hämma den innovativa andan. Att kartlägga 

processerna tar mycket tid och hon beskriver att speciellt vissa avdelningar inte är så förtjusta 

i pappersarbete vilket en processkartläggning drar med sig. Ett vanligt fenomen inom 

verksamheten är att de ser sin egen del och sitt eget jobb hur det påverkas, men har inte den 

övergripande förståelsen för verksamheten som helhet.  

Processkartläggningen har gett kvalitetsspecialisten insikt i varför saker görs på 

ett visst sätt och hon har då kunnat reflektera över hur de kan göra på ett mer effektivt sätt. 

Processdokumentationen ger en bra grafisk överblick då de får en gemensam bild över hur 

processer är. En processdokumentation får fram alla detaljer på ett effektivare sätt, 

sammanhang visas och på så vis kan de enklare se brister, möjligheter och förändringar. I 

processen för avvikelsehantering har de en hög önskan om en processförbättring. Många 

hoppas på ett nyare system som kan hjälpa dem. Idag har de inte insikt i företagets andra 
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enheter eftersom de inte har samma system. Detta kommer vara en enorm förbättring med det 

nya systemet som kommer implementeras på tre utav verksamhetens enheter.  

Kvalitetsspecialisten skulle vilja påstå att initiativet att kartlägga processerna på 

verksamheten kommer ifrån IT, men är inte säker på detta. Henne veterligen var det 

verksamhetsanalytikern för IT som drev igång det arbetet. Fallföretaget har tidigare varit 

inblandad i ett lean-arbete i relation till produktion, kanske är det därifrån processtänket kar 

initieras. Hon sätter inte processkartläggningen i relation till ERP-projektet, utan mer som ett 

sätt att optimera verksamheten. 

4.4.3 ERP-projekt 

Kvalitetsspecialistens roll i WMS-projektet är som Business Team Quality vilket innebär att 

hon fungerar som beställare av kvalitetdelen av systemet och skall därmed stå för fakta för hur 

de jobbar och vad de har för krav på de nya systemet. Hon beskriver sig själv som länken 

mellan kvalitet och IT. Hon förklarar att det finns med en representant från kvalitet, en från 

lager och en från kundservice i projektet för att säkerställa deras intresse på systemet.  

Kvalitetsspecialisten utrycker att hon inte anser att verksamheten har någon 

erfarenhet kring ERP-projekt, i alla fall inte utanför de som arbetar på IT-avdelningen.  

4.4.4 Användandet av processkartläggningen i WMS-projektet 

Processkartläggningen har utgjort hela stödet anser kvalitetsspecialisten. Hade de inte haft den 

bilden framför sig hade det varit jättesvårt att få ordning på det. Under samtalen med 

leverantören har hon utgått från gamla anteckningar kring processerna. Hon beskriver 

arbetsgången som om de hade fått göra processkartläggningen ändå om den inte hade varit 

klar innan projektet startade, men att det då skulle riskera att de missade vissa saker. Hon 

utrycker fördel i att de nu får in personer med en annan vinkling av processtänket som kan 

fråga andra saker kring systemuppsättningen vilket de har behov av. Om de inte hade gjort 

processkartläggningen innan projektstart hade leverantören fått vara delaktig mycket mer. 

Risken hade dock varit att de hade börjat bygga systemet och sedan insett att det inte var 

tillräckligt och fått bygga mer, vilket hade kostat mycket mer och tagit längre tid. Hon hoppas 

att de har blivit av med mycket av felen som de annars hade byggt in eller upptäckt senare.  

Kvalitetsspecialisten beskriver en oro över att det kommer bli svårigheter att få 

in laboratoriets teststruktur i AX då denna är väldigt komplex. Där känner hon att de hade 

kunnat vara bättre förberedda genom att ha grupperat testerna och gått igenom vilka delar av 

strukturen som är resultat från lagkrav, och därmed måste fångas upp av systemet, och vilka 

delar som går att rucka på om AX skulle fordra det.  

4.5 Person 4, Business Analysist IT 

All empiri som presenteras i avsnitt 4.5 kommer ifrån personlig kommunikation med 

verksamhetsanalytikern för IT genom en intervju som ägde rum den 24 april, 2012. 

4.5.1 Ordinarie ansvarsområde i verksamheten 

Verksamhetsanalytikern för IT fungerar som verksamhetens länk mellan verksamhetens krav 

och hur dessa krav skall tillgodoses i ett system. Arbetet är hela tiden inriktat till olika projekt. 

4.5.2 Processarbetet 

Hon beskriver verksamhetens erfarenhet av processarbete som liten. Det processarbete de 

bedriver beskriver hon som en process som är framtvingad av lagkrav och kundkrav, inte 

processer som är förädlade av verksamheten. De utvecklar processen utifrån kundernas krav 

och inte det egna behovet, men det kommer mer och mer.  
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Verksamhetsanalytikern för IT har medverkat i processkartläggningen genom att 

få upp en karta över hela företaget, men den blir väldigt abstrakt. Det var först när det blev ett 

avgränsat projekt som det blir tydligare. Alla processer inom projektet skall komma med. Hon 

känner att hon har huvudansvaret för att alla delar kommer med och menar på att det är 

väldigt lätt att alla tror att det är någon annan som tänker, och att hon ser sitt ansvar i att allt 

kommer med. Utmaningar med processkartläggningen säger hon är att få folk att förstå och 

beskriva vad de gör. Att vara noggrann och att vara uthållig samt att vara målinriktad och veta 

vad man vill. Styrkan med en processkartläggning är att allt baseras på fakta. Genom att 

dokumentera processen fås en gemensam bild av hur saker går till. Det tydliggör ansvar och 

gör att man ser beroenden. Arbetet med att kartlägga processerna skapar en lärande 

organisation. Idag är de funktionsinriktade och inte processinriktade vilket de strävar mot. 

Skall ett affärssystem sättas upp så måste de ha definierat processerna. Ett 

affärssystem är processer. Hon ger en jämförelse där cirka 10 procent av ERP-projekt lyckas 

medan cirka 90 procent misslyckas.  

 

”De 10 procenten som lyckas, de förstår att det finns en verksamhet 

i botten och att den verksamheten är en process. IT-systemet löser 

ingenting, det är ettor och nollor. Man måste förstå vad man vill ha 

ut av systemet. För systemet förstår inte det.”  

4.5.3 ERP-projekt 

Verksamhetsanalytikern för IT:s roll i projektet är som Team Leader vilket innebär att hon 

tänker igenom alla processer och alla varianter av processer så att verksamhetens krav finns 

beskrivna. Detta så att de får ett så väldefinierat svar som möjligt på vad som är innanför och 

utanför scope, att prislappen gäller samt att det inte drar ut på tiden. Till hennes ansvar ryms 

också att beskriva processen så tydligt som möjligt så det inte finns utrymme för tolkning. För 

att de ska får ett bra svar och att verksamhetens krav beskrivs. 

I Sverige gjordes ett ERP-projekt för tio år sedan vilket gjordes som en 

”punktinsats.” Verksamhetsanalytikern för IT  påpekar att hennes erfarenhet av affärssystem 

är att affärssystemet förs in och sedan utvecklas det kontinuerligt. I takt med att processerna 

uppdateras så uppgraderas affärssystemet efter de releaserna som kommer, de fixarna som 

kommer samt efter de nya krav som kommer, inte bara kundkrav utan även effektivitetskrav. 

Det är en ständigt pågående process. På fallföretaget förde de in systemet och sedan ändrades 

systemet endast utifrån kundernas krav och inte processerna. Istället skapades subsystem 

kring Movex för de nya behoven som uppkom. En del av den kunskap som fanns då 

verksamheten bytte ERP förra gången finns kvar, men de personer anser att de processer som 

utvecklades för tio år sedan är väldigt bra. De har inget intresse i att utveckla det nya systemet 

då de tycker att de gamla är fullt dugligt. Därför ger de ingen bra input till det pågående 

projektet. 

4.5.4 Användandet av processkartläggningen i WMS-projektet 

Processkartläggningen speglar den verklighet de har på verksamheten. Till vissa workshops 

har de inte haft processerna så väldefinierade och då blir workshopen mycket mer yviga, 

vilket gör att det inte blir tillräckligt tydligt då de beskriver krav. Om de inte hade kartlagt 

processerna innan de startade projektet hade det förlängt och fördyrat projekt, då hade blivit 

”de där 90 procenten”. Hon beskriver att de skall bli de där 10 procenten.  

”Nu kommer vi kunna specificera 85 procent av kraven så som 

lösningen ser ut om ett halvår. Om vi inte hade gjort detta hade vi 

kanske bara fått med 50 procent av kraven och då hade det varit för 

diskussion senare. Ju fler punkter vi stänger nu, ju bättre är det för 
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projektet. Det kommer ha en stor påverkan på projektets resultat 

vilket hade blivit sämre, dyrare och försenat.” 

 

Processkartläggningen hjälper dem i deras kommunikation med leverantören eftersom de nu 

vet vad de talar om. De har en gemensam bild över hur deras verksamhet ser ut.  

Förutsättningarna för hela projektet hade kunnat vara tydligare beskrivna så 

som; vad som förväntas av lösningen, att standardlösning skall väljas så långt som möjligt, att 

så få anpassningar som möjligt skall göras, ha kundkraven tydligare beskrivna samt att ha 

verksamhetens policy klar angående integrationer. Projektorganisationen med roller och 

mötesstruktur hade även den kunnat vara bättre förberedd. Beslutsstrukturen är viktig 

angående vem som är berättigad att ta vilka beslut för att projektet skall kunna fortlöpa och 

drivas framåt. Det är otydligt hur detta projekt länkar samman till det stora ERP-projektet och 

hur lärdomar av detta projekt skall överföras till det stora ERP-projektet när WMS-projektet 

är avslutat. Hon beskriver att om lärdomen från detta projekt är att de skall ha bra koll på sina 

processer, då måste de se till att ha det gjort innan de drar igång med det stora projektet. 

Processerna skall leva vidare efter projektets slut, nya processer kommer att 

skapas till det nya systemet. Systemet skall hjälpa dem att inte vara så personberoende utan att 

de skall kunna hyra in ny personal enkelt.  

4.6 Person 5, Projektledare 

All empiri som presenteras i avsnitt 4.6 kommer ifrån personlig kommunikation med 

projektledaren genom en intervju som ägde rum den 25 april, 2012. 

4.6.1 Ordinarie ansvarsområde i verksamheten 

Projektledaren är anställd som konsult på företaget och har ansvar för det stora ERP-projektet. 

Hans kunskapsområde är inom verksamhetsanalys och projektledning. Det förstnämnda 

innebär att beskriva verksamheter för att kunna kravställa IT på företag samt att beskriva 

processer. Rollen som projektledare innebär ansvar för att projektmålet nås och att systemet 

kan implementeras i avsatt tid. 

4.6.2 Processarbetet 

Projektledaren uppfattar verksamhetens erfarenhet kring processer som lågt och att projekt har 

slagits med den frågan av och till. Deras uppgift är att implementera gemensamma processer, 

men han beskriver att verksamheten har väldig låg förståelse för det målet. De har inte riktigt 

begripit vad det innebär med gemensamma processer. 

Projektledaren beskriver att bolaget styrs hårt funktionellt och mognaden är låg 

när processer diskuteras. Projektmålet är satt att de skall ha gemensamma processer vilket 

indikerar på att de vill jobba åt processhållet, men eftersom de inte riktigt vet vad de vill ha 

blir det svårt att genomföra. 

Att kartlägga processerna har inte varit ett klart och tydligt uppdrag och det har 

inte skett inom ERP-projekt, men projektet har visat på behovet. Det projektledaren gjort är 

att försöka bidra med metod för processkartläggning så att det inte blir en rutinbeskrivning, 

utan ett annat fokus. Ett beskrivnings- och arbetssätt kring att beskriva verksamheten i form 

av processer. När processer beskrivs, utgår de ifrån ett syfte. Syftet avgör hur arbetet med 

processerna sedan fortlöper.  

Det verkar finnas rätt lite samarbete mellan de olika funktionerna inom 

företaget, både inom enheten i Mölndal men speciellt mellan de olika länderna. Att få 

gemensamma processer och ett samarbete mellan de olika enheterna i Estland, Storbritannien 

och Mölndal tror projektledaren är den största utmaningen.  
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Projektledarens lärdom från verksamhetens processkartläggning är att de måste 

börja övergripande och arbeta sig neråt, inte att vägen är nerifrån och arbeta sig uppåt. Det 

måste sättas upp en styrstruktur för processerna, en Process Governance.  

I Kungsbacka har processerna beskrivits i syfte att kravställa ERP-systemet. 

Systemet är sedan tidigare valt, så det är inte kravställning på det sättet, utan att scopet för hur 

de skall använda AX sätts och GAP identifieras. Man definierar vilken funktionalitet som 

skall rymmas inom AX och vilken som skall hanteras av andra system. WMS-projektet har 

initierat processarbetet på lagret och kvalitet.  

4.6.3 ERP-projekt 

Projektledaren har ett liknande ansvar i WMS-projektet som för det stora ERP-projektet. Han 

skall säkerställa att de når projektmålet och kan implementera AX i kvalitet och lagret i 

november. 

I Sverige genomfördes ett ERP-projekt för tolv år sedan, men det är så länge 

sedan så det är svårt att se hur det projektet drevs då. Mycket har hänt med ERP-systemen 

sedan dess. De affärsstödjande delarna har utvecklats, systemen stödjer verksamheten mycket 

bättre idag. Projektledaren beskriver att verksamheten har en låg erfarenhet av ERP-projekt 

och att ledningsgruppen inte har arbetat med ERP på det sättet.  

4.6.4 Användandet av processkartläggningen i WMS-projektet 

Arbetet med att kartlägga processerna har varit väldigt detaljerat i syfte att inte missa något. 

Den kommer säkerställa att de får in rätt scope och att de identifierar sina GAP. Det de inte 

har gjort är att fokusera på TO-BE utifrån verksamhetens perspektiv för att se hur de skall 

arbeta annorlunda. Med TO-BE syftas till den framtida lösningen, hur det kommer att se ut 

senare. Verksamheten  tror att de kommer vinna så mycket genom att bara få in AX 

standardfunktionalitet att de kan ta verksamhetsutvecklingen efteråt. Implementationen av ett 

nytt ERP-system skapar möjlighet för verksamhetsutveckling. Det valda systemet möjliggör 

att systemuppsättningen kan ändras senare om verksamheten förändras. Lageruppsättningen 

är inte så bindande, det är mer den ekonomiska uppsättningen som kan vara krånglig att ändra 

efter uppsatt struktur. Även artikel- och kundstrukturen kommer vara krångligare att ändra på 

senare, därför är de viktigare att dessa delar görs rätt från början. Projektledaren beskriver att 

de inte haft fokus för projektet att utveckla processerna, utan detta kommer senare.  

Att verksamheten kan beskriva vad som sker i processen steg för steg ser 

projektledaren som ett resultat av att de tidigare har suttit ner och gått igenom det vid 

processkartläggningen. Om det arbetet inte hade blivit gjort innan WMS-projektet dragit 

igång hade det istället blivit gjort på workshopparna med leverantören, vilket hade tagit 

mycket längre tid. Konsulterna hade drivit på dem hårdare, vilket inte gett dem utrymme att 

validera och värdera besluten. Nu kan de lägga mer tid på att hitta avvikelser, frågetecken och 

förutsättningarna eftersom de redan vet sina steg. De har en tryggare kravbild att utgå ifrån.  

Det är kvaliteten och affärsnyttan som gynnas av det väl förberedda 

processarbetet men de hade kunnat göra det bättre genom att ha alla processer nedskrivna. Om 

de inte hade gjort arbetet med att kartlägga processerna hade de märkt av detta längre fram då 

de skall gå i drift. Resultatet hade då inneburit att de hade fått mer ändrings- och felhantering 

av systemet. 

Processdokumentationen användes även för att identifiera GAP i 

systemuppsättningen redan vid upphandlingen vilket gav dem utrymme att testa 

leverantörerna mer än att testa systemet eftersom de hade processerna som 

diskussionsunderlag i upphandlingen av AX. Projektledaren beskriver att de hade varit svårt 

att komma igång om inte processkartläggningen var gjord innan de startade med workshopen 

med leverantören. 
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De hade kunnat vara mer förberedda genom att bestämma för vilken 

ambitionsnivå de skulle ha på processbeskrivningarna. Både de som skapats internt men också 

de som skapats för systemets skull till leverantör och gjort dem färdiga till den nivå som 

beslutats. Idag har de olika processbeskrivningarna olika detaljnivåer, vissa är jättedetaljerade 

medans andra inte alls är tillräckligt djupa. Med facit i hand hade de gjort ett mer komplett 

processarbete inför WMS starten. 

4.7 Person 6, Lösningsarkitekt AX 

All empiri som presenteras i avsnitt 4.7 kommer ifrån personlig kommunikation med 

lösningsarkitekten för AX genom en intervju som ägde rum den 25 april, 2012. 

4.7.1 Ordinarie ansvarsområde i verksamheten 

Lösningsarkitekten för AX arbetar som konsult med kunskapsområdet AX. Han är inhyrd 

under ERP-projektet och hans roll där är som lösningsarkitekt. 

4.7.2 Processarbetet 

Hans uppfattning om verksamhetens erfarenhet kring processer är att de har en väldigt låg 

erfarenhet på verksamheten. På verksamheten pratar de inte processer, det finns inte då de 

arbetar funktionellt. De behöver hitta ett gemensamt sätt att dokumentera sina processer.  

Verksamhetens strategi säger att de skall växa genom förvärv. Då behöver de ha 

ett färdigt system för hur de arbetar och affärssystem att implementera hos det förvärvade 

företaget. Idag har de olika system och olika sätt att arbeta på varje enhet inom verksamheten.  

Angående arbetet med att kartlägga processerna har lösningsarkitekten för AX 

endast medverkat i periferin. Han har lyssnat och stöttat med sin AX kompetensen. Så som 

processerna ser ut idag har han inte kunnat vara med utan det är mer då verksamheten 

diskuterat hur den framtida processen kommer att se ut med AX han har varit delaktig.  

Det har varit en del av projektet att dokumentera processerna för att ha med in i 

affärssystemet. I andra projekt han medverkat i har processerna varit med för leverantören att 

förstå hur lösningen skall bli sen.  

4.7.3 ERP-projekt 

Hans roll i WMS-projektet är i stora drag den samma som i stora ERP-projektet, att fungera 

som lösningsarkitekt för AX. Han säger själv att det är oklart vad han skall göra men att han 

tolkar det som att han skall vara med och kvalitetssäkra lösningen. Se till att lösningen byggs 

bra för verksamheten, genom att hela tiden granska lösningen. Han ska se till att leverantören 

levererar så som verksamheten vill ha det genom att bevaka verksamhetens intresse.  

Lösningsarkitekten för AX beskriver verksamhetens erfarenhet kring ERP-

projekt som väldig liten. Det märks eftersom de tagit in hjälp utifrån för att göra detta. Både 

han själv och projektledaren är inhyrda konsulter till projektet. IT vill inte vara med i 

projektet vilket borde vara en självklarhet. Verksamheten har inte nyttjat Movex så som de 

borde, de har byggt andra system kring Movex i stället.  

4.7.4 Användandet av processkartläggningen i WMS-projektet 

Lösningsarkitekten för AX anser inte att de har kommit till den fas där de kan tala om 

framtida krav på systemet ännu. De håller på att sätta dagens processer nu och dessa kommer 

att bli stommen till de nya processerna, men de gör om den stommen så den passar till AX. 

Detta eftersom de skall ha standard AX, vilket är en förutsättning i projektet och de är därför 

beredda att ändra på sig därefter. 

Om de inte hade kartlagt processerna innan arbetet med leverantörerna startat så 

hade det arbetet tagit mycket längre tid. Samtidigt som de diskuterade kravbilden hade 
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verksamheten fått diskutera hur de gör. Tiden är en kritisk faktor, i och med att de har kort tid 

på sig hade det nog blivit en dålig processkartläggning som de hade satt upp systemet efter, 

vilket senare hade visat sig att det inte funkar. Så det hade blivit sämre och antagligen hade de 

insett längre fram att de inte skulle kunna köra systemet eftersom det inte stödjer  deras krav.  

Det hade blivit en annorlunda kommunikation om de försökt att kommunicera 

med leverantören utan att vet hur de arbetar idag. De hade fått förklara väldigt mycket mer i 

detalj, nu när de har beskrivit processerna i ett dokument kan de gemensamt se vad som sker.  

Verksamheten skulle gjort processbeskrivningen redan innan upphandlingen. 

Även processer beskrivet i simbanor för då ser de vilket system som används, det gjorde de 

inte tidigare i projektet. Det hade varit en bra input i projektet för att kunna sätta igång direkt. 

Med en step-by-step beskrivning och simbanorna hade de kunnat komma igång ännu tidigare. 

Då hade de kunnat ge detta underlag till leverantörerna och be den sätta upp det i AX och 

sedan diskutera vidare därefter. Lösningsarkitekten för AX tror verksamheten förstått att detta 

borde göras, men att ingen säkerställde att det gjordes då det inte finns någon beställare av 

arbetet.  

Det hade varit bra att ha en gemensam struktur för hur dokumentationen skall 

ske inför systemuppsättning genom alla olika leverantörer. Likväl som det finns en 

projektplan för hur man implementerar AX borde det finnas en sådan best practise för hur 

man skall ha dokumenterat och förberett inför ett ERP-projekt i allmänhet. Denna best 

practice borde innehålla sådant som; processbeskrivning, step-by-step, SOP samt en 

integrationskarta.  

En viktig fråga är om det är IT eller verksamheten som driver projektet. Är det 

verksamheten som driver och IT stöttar eller är det IT som driver och får samla in information 

och krav ifrån verksamheten. Detta gör skillnad i utfallet. Verksamheten måste ta ansvar för 

IT och att det stödjer verksamheten medans IT ansvarar för att hjälpa till att lösningen skapas. 

På fallföretaget är det IT som hanterar det nuvarande affärssystemet Movex.   
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5 Analys 

Resultatet och genomförandet står i fokus för detta kapitel. Stycket börjar med en diskussion 

av resultatet i relation till teorier och tidigare forskning för att sedan övergå i en diskussion 

kring metodvalet.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Verksamheten, IT-projekt och ERP 

För att möta en allt mer globaliserad marknad (Ljungberg & Larsson, 2001) har fallföretaget i 

denna studie, likt många andra, valt att införa ett nytt affärssystem för att effektivisera sina 

informationsflöden och samordna olika enheter, inom och mellan, olika enheter i koncernen. 

Görling (2009) beskriver att ett fungerande IT-system är en förutsättning för att verksamheter 

skall kunna konkurrera på ett effektivt sätt. Genom att införa ett gemensamt ERP-system på 

verksamhetens tre större kontor och fabriker skapar de en insyn som kommer ge dem ett 

mervärde. Enligt Motiwalla och Thompson (2012, 2009) genererar ett ERP-system ett 

mervärde till verksamheten genom att de arbetar med samma data som uppdateras i realtid. 

Detta resulterar i att verksamheten kan ta bättre beslut som är baserade på korrekt 

information. 

 Ett mål verksamheten satt upp är att alla tre enheter för Estland, Storbritannien 

och Sverige skall ha gemensamma processer. Att ha ett informationssystem som möter 

verksamhetens mål, krav och strategier anser Görling (2009) är en viktig del för att kunna 

driva verksamheten på en konkurrenskraftig marknad. Verksamheten har definierat att de 

skall växa genom förvärv, det fordrar dock att de har ett ”paket” med affärssystem och 

processer att införa på den förvärvade verksamheten, vilket är vad de är på gång att utveckla 

på fallföretaget.  

Att driva ett IT-projekt är inte helt enkelt (Görling, 2009). Än mindre är det 

enkelt att hantera en kravinsamlingsprocess för ett IT-system (Zhang, 2007). Ett krav 

definierar en önskvärd egenskap på ett IT-system (Eriksson, 2007, 2008) och skall beskriva 

vad ett system skall kunna utföra och hur det skall utföras. Om inte kravinsamlingsarbetet 

genomförs tillfredställande riskerar verksamheten att systemet drar ut på tiden, överskridet 

budget samt att systemet inte möter användarnas förväntningar (ibid.). Genom att använda 

processkartläggningen som grund för att diskutera krav med leverantören har fallföretaget 

försökt att eliminera många brister och svårigheter med kravframtagande. Genom att följa 

verksamhetens processer kan användarna och leverantören gemensamt diskutera lämpliga 

krav  och lösningar på systemet vilket minimerar riskerna för otillräckliga krav.   

Med svårigheter att driva IT-projekt samt svårigheter med processen att 

definiera krav, står fallföretaget i denna undersökning inför en stor utmaning att kunna 

kravställa det ERP-system de valt att köpa in. Enligt Motiwalla och Thompson (2012, 2009) 

är det många faktorer som påverkar om en ERP-implementering lyckas eller ej. Ledningens 

engagemang och stöd är en faktor, en strukturerad och tydlig styrning ifrån projektledaren är 

en annan. Kommunikation måste upprättas till användarna och de måste stödjas i den 

förändringsprocess som en ERP-implementation för med sig. Fallföretaget är i ett tidigt skede 

av implementeringsprojektet och därför är det svårt att avgöra resultatets framgång. Deltagare 

i projektet anser dock att det finns vissa lösa trådar som skulle kunna bli tydligare. De saknar 

rollbeskrivning för vad som förväntas av dem och vilket ansvar de bör ta. Tidsplanen är knapp 

och deadline utgörs av en kritisk punkt som inte kan överskridas vilket har skapat oro bland 

projektmedlemmarna. Den processkartläggning de utgått ifrån i diskussion av kravbild för 

uppsättning av systemet, är inte klar och tillgänglig för alla samt att de framtida processerna 

inte är definierade än. Det är inte heller definierat lösningens ramar över exempelvis att 

standardfunktionalitet skall väljas i systemets uppsättning så lång som möjligt och hur 
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verksamhetens integrationspolicy ser ut. Projektgruppen saknar även en mötesstruktur och en 

beslutsprocess över hur olika beslut skall tas och vem som har befogenheter att ta olika beslut. 

Motiwalla och Thompson (2012, 2009) menar på att ju bättre implementeringsplan som 

projektgruppen kan följa och ju bättre denna planen är kommunicerad till projektgruppen och 

resten av organisationen, desto större är chansen för framgång.  

För tolv år sedan bytte verksamheten till det affärssystem de använder idag. 

Dock gjordes detta som en ”punktinsats” då de inte har uppdaterat systemet i takt med 

ändrade verksamhetsprocesser eller nya releaser. Istället har organisationen byggt subsystem 

kring affärssystemet för att täcka det ändrade behovet. Motiwalla och Thompson (2012, 2009) 

förklarar att det är oerhört viktigt att ERP-systemet lever och växer i takt med verksamheten. 

Att systemet uppdateras efter de organisatoriska förändringar som sker, efter förändrade 

kundkrav samt efter de uppdateringar och fixar som systemleverantören kommer med. Detta 

föråldrade affärssystem har mynnat ut i beslutet att implementera ett nytt ERP-system. 

Beslut har tagits om att ERP-implementationen skall starta med ett pilotprojekt 

där centrallagret och kvalitetskontrollen skall implementeras i ett första skede. Detta projekt 

kallas WMS-projektet.  Enligt Motiwalla och Thompson (2012, 2009) används ett pilotprojekt 

som systemkonvertering då man vill testa implementeringsprojektet i en mindre skala för att 

säkerställa att det stora projektet sedan går rätt till vilket kan vara till fördel då organisationen 

inte har en stor erfarenhet av ERP-projekt. 

5.1.2 Processorganisationen och processkartläggning 

På fallföretaget arbetar de idag väldigt funktionsinriktat men har precis påbörjat sin resa mot 

en processorganisation. En process är en serie aktiviteter som är länkade för att uppnå ett 

gemensamt mål (Motiwalla & Thompson, 2012, 2009). Detta innebär också att samma 

aktiviteter bör ske varje gång för att processen skall uppnå sitt syfte. Detta kan skapa en 

kulturell krock på fallföretaget då ledningen under många år har uppmuntrat innovation och 

kreativitet vilket inte matchar med fasta processteg.  

 Verksamheten har påbörjat ett arbete där de har kartlagt sina affärsprocesser. 

Blomquist och Wygler (2006) beskriver vikten av att ha kartlagt verksamhetens 

affärsprocesser innan en ERP-implementering och har i sin forskning studerat och optimerat 

en orderprocess. Denna forskning kompletterar deras forskning i den mån att den försöker 

identifiera vilka fördelar en processkartläggning ger vid kravställandet av ett affärssystem.  

På fallföretaget har de personer som deltar i projektgruppen för WMS-projektet, 

också deltagit i arbetet att kartlägga processerna. De har alla bidragit med olika delar i arbetet, 

baserat på deras roller och kunskap kring processer. De olika rollerna till arbetet med 

processkartläggningen har varit; att skapa själva processdokumenten, övervaka helheten och 

definiera vilka processer som skall beskrivas, bidra med metod samt bidra med kunskap kring 

lösningsförslag i systemet för att sätta en TO-BE process.  

5.1.3 BPR och ERP-implementering 

När ett ERP-system skall implementeras är det vanligt att BPR används för att utveckla och 

förbättra verksamhetsprocesserna (Motiwalla & Thompson, 2012, 2009). Ett ERP-system har 

hundratals inbyggda processer i sin logik och när ett affärssystem skall implementeras i en 

verksamhet behöver den ta ställning till om systemet skall anpassas efter verksamheten, eller 

om verksamheten skall anpassas till systemet (ibid.). På fallföretaget är det uttalat från 

ledningen att de skall välja en standardlösning så långt som möjligt. Detta innebär att de 

kommer att få göra om sina affärsprocesser så de matchar systemet. Detta bör göras genom en 

BPR-metodologi som innefattar de fem faserna; förberedelser, definiera AS-IS, definiera TO-

BE, testa och mäta de nya processerna samt att återutvärdera processerna. På fallföretaget har 

de skapat en inventarielista över de processer som berörs av ERP-implementeringen, de har 
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skapat mål och vision med arbetet genom att definiera syftet med processkartläggningen. 

Syftet är att använda processkartläggningen för att få insyn vart i processen verksamheten 

använder sig av system, mellan vilka funktioner informationen flödar och vart integrationer 

kommer att gå till andra system än ERP-systemet. Den andra fasen att definiera AS-IS 

processerna är de på god väg med, men har ett par processer kvar. Fasen att sätta TO-BE 

processerna har verksamheten tänkt göra med leverantören av ERP-systemet för att få deras 

modulkunskap kring systemets funktionalitet. Enligt Motiwalla och Thompson (2012, 2009) 

skall en modulexpert hjälpa verksamheten i deras val för att systemet skall sättas upp på bästa 

sätt. På samma vis skall det i verksamheten finnas en områdesexpert som ansvarar för att 

verksamhetens krav tillgodoses i systemet. Detta har fallföretaget genom sina representanter 

för kvalitet, kundservice och lager.  

På fallföretaget har de svårt att beskriva var processkartläggningen initierades. 

Vissa menar på att det kommer från effektiviseringsarbete i produktion, andra menar på att det 

inte finns någon beställare medan tredje parter anser att de är ERP-projektet som startat 

kartläggningen. Oavsett var arbetet initierades är de alla enade om att kartläggningen måste 

ske för att de skall kunna implementera ERP-systemet. De måste veta sina processer för att 

kunna; sätta scopet för projektet, identifiera GAP samt avgöra vilken funktionalitet som skall 

finnas i eller utanför ERP-systemet. Detta passar in i det Motiwalla och Thompson (2012, 

2009) beskriver som ERP-implementeringslivscykelns första steg där scope skall sättas och 

planering av projektet sker. För att kunna sätta scope har fallföretaget utgått ifrån deras AS-IS 

processer. I den andra fasen i ERP-implementeringslivscykeln sätts analys och design för 

systemet. Detta har verksamheten gjort i diskussion med leverantören av ERP-systemet för att 

kunna sätta deras TO-BE processer utifrån de best practice processer som finns inbyggt i 

affärssystemet. Det verksamheten behöver vara medvetna om är att då organisationen 

anpassas efter systemet finns det en mycket högre risk för motstånd i verksamheten 

(Motiwalla & Thompson, 2012, 2009). Detta eftersom en förändring skapar oro för 

användarna. Genom ett skarpt fokus på utbildning och change management kan denna oro och 

motstånd minskas.  

5.1.4 Processkartläggningens förutsättningar för att diskutera kravbild 

Projektgruppen beskriver att processkartläggningen har gett dem en mycket bra grund att utgå 

ifrån då de har diskuterat en kravbild med leverantören. Den har fungerat som en bocklista för 

att de fått med alla delar av processen i systemuppsättningen, både i form av 

funktionalitetskrav och av integrationskrav. Det arbete som utförts på fallföretaget kan ses 

som en användarmedverkan vid framställande av krav. Likt Forsman och Svenn (2011) 

undersöker denna forskning ett praktiskt angreppsätt för hur krav kan tas fram, dock ger 

denna undersökning ett nytt synsätt då en processkartläggning ligger som underlag för att 

diskutera krav. 

Om verksamheten inte hade arbetat med att skapa processkartläggningen innan 

WMS-projekt startade hade de istället fått göra det med leverantören. Detta hade tagit längre 

tid, kostat mer och kvaliteten hade blivit sämre då de inte hade kunnat validera och värdera 

lösningen. Motiwalla och Thompson (2012, 2009) speglar ett projekts kvalitet enligt de tre 

parametrarna scope, tid och resurser genom projektledningstriangeln. Genom att ha koll på 

sina processer kan verksamheten bättre hålla sig inom angivet scope, hålla den satta 

tidsplanen och inte överskrida budget.  
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5.2 Metodreflektion 

5.2.1 Fallstudie med en deduktiv ansats 

Att genomföra en fallstudie var ett bra sätt att få fram detaljerad information kring fenomenet. 

Detta resultat hade inte gått att få fram genom en kvantitativ undersökning. 

Eftersom undersökningen bytte frågeställning precis innan datainsamlingen 

skulle ske, blev genomförandet inte helt deduktivt vilket forskaren hade hoppats på. Teori 

hade sökts till den fas då forskaren kände sig nöjd, men när sedan empiriinsamlingen skulle 

starta insåg forskaren att den tidigare frågeställningen inte längre var relevant. Hastigt lyftes 

intresset att undersöka hur en processkartläggning kan ge fördel vid fasen att kravställa ett 

standard ERP-system vilket gjorde att delar av teoristycket inte längre var relevant samt att 

teoretiska ramar för processer saknades. Dock innebar tidsaspekten att forskaren inte hade 

utrymme att genomföra en litteratursökning på detta område innan datainsamlingen startade, 

utan fick utgå ifrån de tidigare litteraturerna och sin egen erfarenhet kring processer. Efter 

genomförd datainsamling söktes sedan den sista teorin som ihop med resterande teori 

analyserades mot empirin. Forskaren har svårt att tro att denna förändring påverkat resultatet 

då det endast var en liten del av den aktuella teorin som sammanställdes i efterhand.  

 Valet att ha en deduktiv ansats tror sig forskaren ha vunnit på i den mån att hon 

varit insatt i tidigare forskning och därmed kunde ställa relevanta frågor till respondenterna. 

Genom att ha genomfört litteratursökningen först var forskaren påläst i ämnet för forskningen. 

5.2.2 Datainsamling och urval 

Att välja intervjuer som datainsamlingsmetod för forskningen tror forskaren var helt rätt. 

Samma resultat hade inte kunnat komma fram genom en observation eller en enkät. Att välja 

individuella intervjuer tror forskaren även det har frambringat mer värde då respondenterna 

vågat säga mer uppriktigt om hur de personligen upplever olika saker.  

 Genom att använda sig av en intervjuguide med halvstrukturerade frågor har 

forskaren begränsat svarsmöjligheterna för respondenten något. Detta kan begränsa 

empiriinsamlingen, samtidigt som det gör analysfasen enklare. Vid intervjun har forskaren 

använt frågorna som en mall och försökt hålla ett flytande samtal med respondenten så hans 

funderingar och åsikter har framträtt. Vanligt förekommande var det att respondenten själv 

besvarade frågor utan att forskaren behövt ställa dem vilket tyder på att samtalet flöt på bra. 

 Genom en deltagande observation har forskaren kunnat ge en mer korrekt 

återspegling av det som presenteras i rapporten. Observationen är inte genomförd i syfte att 

bidra med data, utan mer för att få en djupare förståelse för fenomenet.  

 Genom att hålla en närhet till undersökningen tror sig forskaren ha fått fram 

resultat som annars inte hade visat sig. Dock finns en viss risk att forskaren kan ha påverkat 

resultatet.  

 Urvalsprocessen var relativt lätt då forskaren resonerade att de personer som var 

intressanta och relevanta att intervjua för denna forskning var medarbetare på fallföretaget 

som deltagit i processkartläggningen och sedan använt den för att diskutera kravbild med 

leverantören. När forskaren hade gjort de antaganden var populationen på sex personer. Då 

detta var ett hanterbart antal att intervjua valde forskaren att intervjua alla sex respondenter. 

För den tidpunkt forskningen genomfördes var detta urval självklart. Dock antar forskaren att 

om samma undersökning kommer att göras på fallföretaget igen vid en senare tidpunkt 

kommer fler personer att ha deltagit i processkartläggningen, fler personer kommer att ha 

deltagit i ERP-projektet samt att de personer som deltar antas ha en djupare förståelse och 

kunskap om processer och hur de kan bringa fördel i en kravdiskussion vilket skulle resultera 

i ett annorlunda resultat för undersökningen.  
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5.2.3 Analysen 

Analysen upplever författaren som ett svårt moment att hålla relevant till forskningsfrågorna 

och problemformuleringen. Forskaren upplever ämnet som mycket intressant och hade därför 

svårigheter att hålla det specifikt.  

 Att välja en metod där intervjun spelas in är en mycket tidskrävande metod, men 

samtidigt anser forskaren att resultatet blir värt det. Genom att endast dokumentera ned citat 

och viktiga begrepp sparades tid i fasen för renskrivning av materialet. Dock finns risk för att 

viktig information missats. Samtidigt ser forskaren renskrivningen som en första sållningsfas 

och att den borttagna datan skulle ha eliminerats senare i så fall.  

 Efter att datan blivit renskriven har den kategoriserats för att kunna påbörja den 

tredje fasen där samband och olikheter mellan respondenternas svar har belysts. Viktigt att 

notera är att analysen är beroende av forskarens erfarenheter och uppfattningsförmåga. De 

slutsatser som är dragna borde vara baserade på det empiriska underlaget, men i beaktande 

måste det tas att forskaren är en människa som har dragit slutsatser kring fenomenet och 

tidigare teorier.  
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6 Avslutning 

Rapporten avslutas med en slutsats som presenterar det resultat undersökningen fått fram. 

Den ger också förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Slutsats 

Verksamhetens beslut att införa gemensamma processer på de tre enheterna i Sverige, Estland 

och Storbritannien har drivit dem mot införandet av ett nytt, gemensamt ERP-system. 

Affärssystemet kommer att ge dem mer korrekt insikt i hela organisationen både inom och 

mellan olika enheter. Arbetet tvingar dem även att kartlägga sina verksamhetsprocesser och 

effektivisera dem då de tre enheterna skall arbeta på ett enat sätt både i och utanför 

affärssystemet. BPR är ett vanligt begrepp inom ERP-införanden och tar en viktig del i 

implementeringsstrategin. Fallföretaget har valt att införa det valda ERP-systemet standard så 

långt detta är möjlig, vilket innebär att många processförändringar kommer att ske inom 

organisationen. Dessa förändringar kan skapa motstånd och oro i verksamheten som måste 

hanteras genom kommunikation med användarna. För att kravställa det nya ERP-systemet har 

verksamheten valt att utgå ifrån en processkartläggning som genomförts främst på de 

processer som berörs av WMS-projektet. Denna har gett dem ett mycket bra underlag för 

kommunikation av krav med leverantören då verksamheten genom processkartläggningen har 

koll på sina processer i form av; vad som sker, i vilken ordning; vilka funktioner som berörs; 

vilka system processen använder sig av och hur verksamhetens system interagerar med 

varandra. Processkartläggningen har fungerat som en bocklista för att säkerställa att alla delar 

av deras verksamhetsprocess har diskuterat på workshopparna med leverantören av ERP-

systemet. 

Processkartläggningen har resulterat i att en bättre kommunikation kan föras 

med leverantören än om processkartläggningen inte gjorts. Detta då verksamheten kan 

beskriva sina processer och ge resonemang till varför de sker på angivet sätt. Med processerna 

som grund kan de mer detaljerat beskriva och diskutera sina krav på systemet med 

leverantören. Processkartläggningen skapar en ökad förståelse hos leverantören som med 

denna som bas kan finna en mer korrekt lösning i systemet för företaget och hjälpa dem 

utveckla sina TO-BE processer. Verksamheten utrycker starkt att om de inte hade genomfört 

processkartläggningen innan WMS-projektets start, hade detta påverkat kvaliteten, 

tidsaspekten och resursåtgången då de hade fått definiera sina processer löpande i samarbete 

med leverantörerna. De hade då inte haft tid att validera och värdera olika beslut och steg i 

processen som de nu har kontroll på. Detta hade kunnat resultera i att fel krav lyfts och att 

systemet då utvecklas till en lösning som inte möter användarnas förväntningar. Utmaningar i 

arbetet med att kartlägga processerna har varit att få med alla detaljer men de utrycker att 

iterativ noggrannhet lönar sig och att de genom det iterativa arbetet fått fram en mer korrekt 

kravbild. Det finns många delar i projektet som kunde ha fungerat mer tillfredställande som 

på olika vis påverkar utfallet. Om processkartläggningen hade varit helt klar inför starten av 

WMS-projektet hade de kunnat vara ännu mer säkra på sina processer och hur de kan ändra 

på sina rutiner i förhållande till affärssystemets inbyggda processer. En viktig del för 

framtiden anser jag vara att verksamheten ser vikten av att underhålla det nya ERP-systemet 

och låter det växa med organisationen. Bristen i det gamla systemet var inte systemet i sig, 

utan att det inte har uppdaterats efter verksamhetens förändrare behov. Jag anser det därför 

viktigt att organisationen skapar sig en lärande process där de får full förståelse för vad en 

process är och innebär, samt att de skapar sig kunskap i det nya systemets funktionalitet så 

organisationen kan utveckla systemet och verksamhetens processer i relation till 

omvärldsförändringar. Slutligen presenteras en kort sammanfattning av de viktigaste 

resultaten i denna rapport: 
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 En processkartläggning som underlag för att diskutera kravbild med leverantören ger 

en ökad kommunikation då verksamheten kan beskriva vad de gör och leverantören 

kan därmed finna en mer anpassad lösning. 

 Processkartläggningen är en kritisk förutsättning för att planerat scope, tid och resurser 

skall kunna hållas i projektet och för att projektet skall kunna leverera förväntat 

resultat.  

 Processkartläggningen ger verksamheten utrymme att värdera och validera olika beslut 

kring processförändringar och systemuppsättningar, vilket skapar en säkrare kravbild. 

 En lärande organisation behöver sättas upp för att säkerställa att systemet underhålls 

och utvecklas i takt med att organisationen ändras.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur en dokumentmall skulle kunna se ut för 

verksamheter som skall implementera affärssystemet Microsoft Dynamics AX. Det finns en 

angiven metodplan för implementeringen så det som saknas är en modell över de dokument 

som verksamheten behöver ha förberett för att kunna kravställa ERP-systemet AX. Dokument 

som kan tänkas innehållas i denna mall är; processdokumentation, step-by-step, SOP och en 

integrationskarta. 

Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka hur en verksamhet 

påverkas av övergången till en processorganisation då de drivs starkt av en ”innovativ anda”. 

Det som uppmärksammats i denna undersökning är att processorganisationen begränsar en 

verksamhet som uppmuntras till innovation. Det vore intressant att studera om denna hypotes 

stämmer. 

Det vore också av intresse att studera vilka fördelar en processkartläggning ger i 

andra verksamheter för att undersöka om fenomenet är generellt applicerbart på fler 

organisationer än fallföretaget i denna undersökning. Om detta är fallet skulle det även vara 

intressant att studera vilka fördelar som kan dras av den slutsatsen. Hur verksamheter kan 

arbeta på ett mer effektivt sätt i relation till kravställande av ERP-system. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Information Respondentens svar Intervjuarens kommentarer 

och funderingar 
Datum och klockslag:   

Namn:   

Verksamhetsroll:   

Verksamhetsinformation   
1. Antal anställda i 

organisationen? 
  

2. Bransch?   
3. Projektgruppens storlek?   
4. Hur skulle DU presentera 

verksamhetens erfarenhet 

av processarbete? 

  

5. Hur skulle DU presentera 

verksamhetens erfarenhet 

av ERP-projekt? 

  

NI har arbetat med att 

beskriva era 

verksamhetsprocesser i 

form av vad ni gör och 

vilka funktioner som är 

involverade, var i 

processen. Detta arbete har 

jag lite funderingar kring. 

  

1. Hur har DU medverkat i 

framtagandet av process 

mappningen?  

  

2. Hur föddes idén med att 

mappa era processer? 
  

3. Vad ser DU har varit 

utmaningar i arbetet med att 

mappa processerna? 

  

4. Hur anser DU att 

organisationskulturen ser på 

process tänket? 

 Funktion VS. processer 

5. Vad är den viktigaste 

lärdomen DU tar med dig 

från arbetet med att mappa 

processerna? 

  

Nu har NI drivit igång ett 

projekt kallat WMS där ni 

kommer att införa ett nytt 

ERP-system på ert lager 

och för kvalitetskontroll. 
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6. Vad är din roll i WMS-

projektet? 
  

7. Vad upplever DU att 

process mappningen ger för 

stöd nu när ni ligger i fas 

för att tala krav med 

leverantören? 

 Verksamhetsstöd, integrationer 

och GAP 

8. Hur tror DU att ni hade 

arbetat med leverantören av 

ERP-systemet om ni inte 

hade gjort arbetet med att 

mappa processerna innan? 

  

9. Hur tror DU att resultatet 

blir nu kontra om ni inte 

hade gjort detta arbete? 

  

10. Anser DU att process 

mappningen ger er en mer 

anpassad kommunikation 

med leverantören? Varför 

ja/nej? 

 Tala samma språk? 

11. Oberoende av process 

mappningen, kunde NI ha 

varit ännu bättre förberedda 

inför kravdiskussionen med 

leverantörerna? I så fall 

hur?  

  

 

 


