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Abstrakt 

Anpassningar i ett affärssystem är en komplex och problematisk process. Det är en utma-
ning för systemleverantörer att utveckla ett system som matchar organisationers behov 
och som inte kräver anpassning. Många kundorganisationer är i behov av att genomföra 
kundspecifika anpassningar i sitt system på grund av saknad funktionalitet. Systemleve-
rantörer kan bemöta kunders behov på olika sätt där anpassning av kunders standardsy-
stem kan genomföras. Är inte behovet av en anpassning genomförbar kan det krävas änd-
ring av kundens affärsprocesser.  

Studien syftar till att bidra med kunskap om hur systemleverantörer arbetar med kunders 
önskemål om anpassningar i affärssystem. Studiens resultat beskriver hur systemleve-
rantörer bemöter den problematik litteraturen redogör. Det presenteras även en specifik 
process för hur systemleverantörer kan arbeta med anpassningar.  

Nyckelord: Anpassningar, standardsystem, affärssystemsleverantör, affärssystem 

 

 

  



IV 
 

Abstract 
 
Customization of ERP, enterprise resource planning,  is a complex and problematic pro-
cess. It is a challenge for ERP vendors to develop a system that matches organizational 
needs where no customization is required. Many organizations need customization in 
their ERP systems because the lack of functionality. ERP vendors can provide different 
solutions for organizational needs. 

This study aims to contribute knowledge about how ERP vendors can manage customers’ 
requirements of customization in their ERP. The results of the study describes how ERP 
vendors face the problems that the literature explains. The results presents a specific pro-
cess that ERP vendors can use when working with customization. 

Keywords: Customization, Standard ERP, ERP vendor, Enterprise resource planning 
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1. Introduktion  

I avsnittet redogörs studiens ämnesområde och problemområde med hjälp av tidigare forsk-

ning. En kort genomgång av studiens problemområde presenteras, därefter introduceras 

studiens syfte samt problemformulering. 

 

1.1 Bakgrund 

Ett affärssystem är en uppsättning av olika integrerade moduler som kan användas av 

organisationer för att samordna data, processer och information i realtid (Shang & Sed-

don, 2002). Affärssystem erbjuds som standardsystem med generella funktioner som inte 

är anpassade efter kunders specifika krav (Strong & Volkoff, 2010; Light, 2005). Syftet 

med affärssystem är att automatisera och stödja organisationers affärsprocesser samt un-

derlätta det dagliga arbetet (Shang & Seddon, 2002; O’Connor & Dodd, 2000;). Affärssy-

stem utvecklas och säljs av affärssystemsleverantörer. Det råder stor konkurrens på 

marknaden bland affärssystemsleverantörer [6]. De affärssystemsleverantörer som har 

störst marknadsandelar är bland annat SAP, Microsoft, Oracle, Jeeves, Visma och IBS [6]. 

För att behålla en ledande position är det viktigt att systemleverantörer erbjuder ett flex-

ibelt system som kan anpassas utifrån kunders önskemål (Uppstrom, Lonn, Hoffsten & 

Thorstrom, 2015).  

Vissa av de ledande systemleverantörerna har egna föreningar där möten och event an-
ordnas för att kunder och systemleverantören ska kunna utbyta kunskap och erfarenhet 
[3,4]. Direktkontakt med kunder är ett bra sätt för systemleverantörer att samla in behov 
som finns samt för att se över vad som behöver förbättras i systemet [1,3,4]. 

1.2 Problemdiskussion 

I dagsläget uppstår fler IT-problem då fler organisationer behöver sköta allt större och 
mer komplexa miljöer [2]. De mest kritiska problemen kan beröra mjukvarumodifie-
ringar, systemintegration och funktionalitet (Markus, Axline, Petrie & Tanis, 2000). Kund-
organisationer kan uppleva problem inom affärssystem som berör bland annat mjukva-
rumodifieringar. Mjukvarumodifieringar är så kallade anpassningar i kunders specifika 
system, vilket kan vara en utmaning för systemleverantören att hantera (Markus et al., 
2000). Kunders önskemål om förändringar eller tillägg som avviker från standardsyste-
mets funktionalitet kan resultera i en anpassning (Parthasarathy & Daneva, 2014; Davis, 
2005; Light, 2001). Anpassningar kan hanteras och genomföras av systemleverantören 
som erbjuder standardsystemet (Parthasarathy & Daneva, 2014). Arbetet med anpass-
ningar är en utmaning eftersom det kan handla om komplexa tillägg eller förändringar av 
funktioner som avviker från standardsystemet (Parthasarathy & Daneva, 2014). Enkla 
gränssnittsändringar eller nyutvecklade tillägg för att stödja specifika behov hos organi-
sationer är exempel på ofta förekommande anpassningar (Dittrich et al., 2009). Utökning 
av rapportering, förändring av arbetsflöden, modifiering av källkod och användargräns-
snitt är några exempel på de vanligaste anpassningarna för systemleverantörers kunder 
(Parthasarathy & Sharma, 2014; Light, 2005). 
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Affärssystem levereras som standard av systemleverantörer utan några specifika anpass-
ningar (Strong & Volkoff, 2010). Få av marknadens standardsystem kan omfatta alla 
funktioner en organisation behöver, därför kan anpassning av systemet vara nödvändigt 
(Strong & Volkoff, 2010; Light, 2001). Cirka 80 procent av affärssystemet bör matcha en 
organisations processer samt arbetssätt och endast 20 procent ska behöva anpassas 
(Strong & Volkoff, 2010). Enligt Strong och Volkoff (2010) är affärssystem designade för 
att passa generella krav snarare än specifika, vilket ökar behovet av att anpassa systemet 
hos systemleverantörens kunder. Generella krav är den funktionalitet som standardsy-
stemet erbjuder. Specifika krav är när standardsystemet behöver anpassas efter system-
leverantörens kunders processer. Studier visar att anpassning av ett affärssystem kan 
medföra konsekvenser vilket gör det till ett problematiskt moment för systemleverantö-
rer att hantera (Strong & Volkoff, 2010; O’Connor & Dodd, 2000; Markus et al., 2000). För 
många anpassningar kan försämra systemets befintliga funktionalitet och bidra till högre 
kostnader vid underhåll (Koch & Mitteregger, 2016; Parthasarathy & Sharma, 2014; Nah 
& Delgado, 2006). Om en anpassning genomförs är det viktigt att ha i åtanke vilka konse-
kvenser anpassningen kan medföra (Light, 2001).  

Flertalet studier har undersökt anpassningar i affärssystem, varför de görs, samt problem 
och risker som de kan medföra (Parthasarathy & Daneva, 2014; Zach & Munkvold, 2012; 
Light, 2001). Varför vissa anpassningar genomförs och andra inte, behöver undersökas 
ytterligare (Davis, 2005). Det finns få studier kring arbetet med anpassningar och vad de 
har för konsekvenser hos systemleverantörers kunder (Davis, 2005). Få studier visar hur 
anpassningar genomförs beroende på kunders önskemål (Parthasarathy & Daneva 2014). 
Studier fokuserar främst på kundorganisationens perspektiv på anpassningar trots att 
systemleverantören har en betydande roll i dessa processer. Systemleverantören är den 
aktör som ansvarar för standardsystemets funktionalitet, därför har denna studie intagit 
systemleverantörens perspektiv. Studien fokuserar på hur systemleverantörer arbetar 
med anpassningar eftersom det endast finns ett fåtal studier som har undersökt ämnet. 

1.3 Syfte  

Organisationers krav och önskemål på funktionalitet som inte finns i standardsystemet 
kan resultera i anpassningar, vilket studien har för avsikt att undersöka. Studien syftar till 
att bidra med kunskap om hur systemleverantörer arbetar med anpassningar i affärssy-
stem som organisationer efterfrågar. Processen för hur arbetet med anpassningar genom-
förs kommer att undersökas utifrån systemleverantörens perspektiv. 

1.4 Frågeställning 

Hur kan systemleverantörer arbeta med kunders önskemål om anpassningar i standardise-
rade affärssystem? 
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2. Litteraturstudie 

I avsnittet redogörs den litteratur som studien utgår ifrån. För att skapa en förståelse för 
ämnet presenteras först funktionalitet i affärssystem. Därefter presenteras hur anpass-
ningar hanteras i de affärssystem som systemleverantörer erbjuder. Litteraturstudien av-
slutas med en sammanfattning och vilka teman som har identifierats för insamling av em-
piriskt underlag.

 

2.1 Standardsystem 

Affärssystem används av organisationer för att bland annat underlätta det dagliga arbetet 
(Light, 2005). Målet med affärssystemet är att integrera organisationers affärsprocesser 
och tillgängliggöra integrerad data genom hela organisationen (Gattiker & Goodhue, 
2005). Affärssystem erbjuds som standardsystem utformat enligt “best practice”, med ge-
nerella funktioner som inte är anpassade efter kunders specifika krav (Strong & Volkoff, 
2010; Light, 2005). Best practice innebär att systemet är utformat på ett sätt som skapar 
förutsättningar för en så bra lösning som möjligt (Light, 2005). Affärssystem benämns 
ibland som en paketerad programvara som utvecklats för att möta de allmänna behov 
som finns hos organisationer (Zach & Munkvold, 2012). Att förena affärssystemets syfte 
med organisationens arbetssätt kan vara problematiskt (Parthasarathy & Sharma, 2014; 
Davenport, 2012). Det är viktigt att definiera vilket system som matchar organisationens 
processer för att bidra till ett effektivare arbetsflöde (Gattiker & Goodhue, 2005). Affärs-
system integrerar, automatiserar och stödjer organisationers affärsprocesser genom en 
central databas (Shang & Seddon, 2002; O’Connor & Dodd, 2000). Den centrala databasen 
möjliggör att data uppdateras i realtid som ger organisationen tillgång till rätt information 
i rätt tid (Hedman, Nilsson & Westelius, 2009). Systemet kan även beskrivas som en upp-
sättning av olika integrerade moduler som kan användas av organisationer för att inte-
grera data, processer och information i realtid (Shang & Seddon, 2002). Ett standardsy-
stem kan innehålla olika moduler såsom redovisning, tillverkning, logistik och inköp 
(Hedman et al., 2009; Shang & Seddon, 2002). Fördelar med ett affärssystem berör ofta 
förbättrad kontroll, styrbarhet och kvalitet (Helo, Anussornnitisarn & Phusavat, 2008).  

Systemleverantörer vill erbjuda effektiva affärssystem som innehåller flera olika moduler 
och efterfrågade funktioner, vilket leder till att organisationen kan använda sig av stan-
dardsystem i största möjliga mån (Koch & Mitteregger, 2016). Utifrån kundens behov kan 
systemleverantörer tillsammans med konsulter lösa systemrelaterade problem och skapa 
förbättringar (Sarker et al., 2012). Systemleverantörer kan även erbjuda försäljning, ut-
veckling, anpassning och implementering av affärssystem (Sarker et al., 2012). De kan 
även bidra med förstärkning inom mjukvaruutveckling och tilläggstjänster som kan för-
bättra affärssystemets kärnkomponenter (Sarker et al., 2012). Organisationer kan välja 
att använda affärssystemet som standard eller få hjälp av systemleverantören att utveckla 
en egen lösning i form av ett anpassat system (Koch & Mitteregger, 2016). Eftersom ett 
standardsystem oftast inte matchar organisationens processer till hundra procent kan det 
leda till att systemet anpassas, som i sin tur leder till att nya problem uppstår (Koch & 
Mitteregger, 2016; Light, 2005). Anpassning innebär tillägg eller förändringar av funkt-
ioner som inte finns i standardpaketet, vilket kan vara en utmaning för systemleverantö-
rer eftersom det är mer än en enkel konfiguration där en funktion aktiveras eller stängs 
av (Parthasarathy & Daneva, 2014; Davis, 2005; Light, 2001). Affärssystem fungerar mest 
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effektivt när organisationer använder sig av standard utan några avvikande anpassningar 
(Koch & Mitteregger, 2016; Light, 2005). Det är en utmaning för systemleverantörer att 
utveckla ett affärssystem som matchar en organisations affärsprocesser, därför kan nå-
gon grad av anpassning av affärsprocesserna och systemet krävas (Parthasarathy & 
Sharma, 2014). Det är viktigt att systemleverantörens kunder har förtroende till leveran-
tören då kunden behöver ta till sig råd och rekommendationer vid anpassningar (Gefen, 
2002). Ifall systemleverantören lever upp till kunders förväntningar ökar kundens förtro-
ende, vilket kan leda till att kundens behov av anpassningar minskar (Gefen, 2002). 

2.2 Anpassningar i affärssystem 

Marknadens ledande affärssystemsleverantörer har betydligt mer avsatta resurser för ut-
veckling av affärssystem än små och medelstora systemleverantörer (Sarker, Sarker, Sa-
haym & Bjørn-Andersen, 2012). Stora systemleverantörer såsom SAP och Oracle erbjuder 
många sätt att använda styrparameter för processer, mallar och även branschspecifika 
lösningar (Helo et al., 2008). Omfattande standardsystem med flera moduler kan avgöra 
hur flexibelt systemet är att anpassa (Light, 2001). Systemleverantören har möjlighet att 
anpassa systemet efter kunders specifika önskemål genom att exempelvis modifiera 
gränssnitt med hjälp av olika verktyg eller använda externa program som kommunicerar 
med affärssystemet (Light, 2001; Helo et al., 2008). Små och medelstora affärssystem har 
inte möjlighet att erbjuda flexibilitet i lika stor grad. För att öka flexibiliteten kan anpass-
ningar till specifika kunder göras genom att ändra parametrar av programvaran där det 
är möjligt (Helo et al., 2008). Det pågår en trend på marknaden där affärssystemsleveran-
törer erbjuder mer och mer flexibla system som tillåter anpassningar vilket gynnar orga-
nisationer med unika processer (Uppstrom et al., 2015). För att möta denna trend försö-
ker leverantörerna underlätta möjligheten att anpassa sina system och även erbjuda nya 
alternativ för anpassning (Uppstrom et al., 2015).  

Standardsystem som systemleverantörer erbjuder har sina begränsningar eftersom orga-
nisationer har olika behov och arbetsprocesser (Helo et al., 2008). Systemleverantörers 
standardsystem uppfyller inte alltid organisationers specifika krav, vilket är ett av de 
mest förekommande problemen med affärssystem. Organisationer kan ha svårigheter att 
förstå affärssystemets logik samt komplexitet, vilket innebär en stor utmaning för system-
leverantörer att bemöta (Helo et al., 2008). När affärsprocesser i en organisation inte 
stödjer ett affärssystem kan det krävas anpassning av systemet (Davis, 2005). Anpass-
ningar föreslås oftast av organisationen som använder affärssystemet (Parthasarathy & 
Sharma, 2014; Light, 2005). Systemleverantörer erbjuder utveckling, anpassning, konfi-
guration och implementering av affärssystem (Dittrich, Vaucoulieur & Giff, 2009). Orga-
nisationer har ofta krav till systemleverantörer som genom kartläggning av systemleve-
rantörens konsulter, utvecklare och organisationen (se figur 1), kan bli ett kriterium till 
en anpassning i kunds system (Parthasarathy & Sharma, 2014).   
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Figur 1. Processen för anpassningar i kunders system. Inspirerad av Parthasarathy & 
Sharma (2014). 

Systemleverantörer erbjuder flera konfigurationsmöjligheter i ett systems olika moduler 
till kunder (Uppstrom et al., 2015; Dittrich et al., 2009). Konfigurationsmöjligheter gene-
rerar olika anpassningar som gör systemet flexibelt (Dittrich et al., 2009). Anpassning av 
affärssystem är ett kritiskt, tidskrävande och kostsamt arbete som många systemleveran-
törer har fått specialisera sig på (Gefen, 2002). Storleken och komplexiteten av anpass-
ningar sträcker sig från enkla gränssnittsändringar till att utveckla självständiga tillägg 
som stödjer specifika organisationer (Dittrich et al., 2009). Utökning av rapportering, för-
ändring av arbetsflöden, utveckling av gränssnitt, modifiering av källkod och användar-
gränssnitt är några exempel på de vanligaste anpassningarna som genomförs av system-
leverantören (Parthasarathy & Sharma, 2014; Light, 2005). Små anpassningar handlar 
oftast om förändringar i gränssnittet, exempelvis att dölja ett visst fält i systemet (Dittrich 
et al., 2009). Enligt Uppstrom et al. (2015) kan anpassningar delas in i tre kategorier: an-
passning av moduler, anpassning av tabeller och anpassning av kod. Anpassning av mo-
duler innebär valet av vilka moduler som ska införas hos organisationen. Anpassning av 
tabeller handlar om ändring av parametrar i systemets tabeller och anpassning av kod 
sammanfattar ändring av källkod i systemet, exempelvis nya användargränssnitt (Upp-
strom et al., 2015). Dokumentation är en viktig del under anpassningsprocessen vilket 
kan vara otillräcklig vid anpassningar av affärssystem (Dittrich et al., 2009). Det behöver 
dokumenteras typiska anpassningsscenarion vilket kan vara problematiskt då anpass-
ningar oftast är oväntade. Således behöver det sammanställas relevant dokumentation för 
att underlätta support vid anpassningar (Dittrich et al., 2009).  

2.2.1 Systemleverantörens arbetsprocess 

Affärssystem stödjer oftast organisationers generella krav snarare än specifika vilket kan 
leda till att systemleverantörer kan behöva anpassa kunders system (Strong & Volkoff, 
2010). Systemleverantörer erbjuder affärssystem som matchar flera olika typer av orga-
nisationer med generella krav (Parthasarathy & Sharma, 2014). Generella krav är den 
funktionalitet som standardsystemet erbjuder (Strong & Volkoff, 2010). Specifika krav är 
när system behöver anpassas efter organisationers specifika processer (Strong & Volkoff, 
2010). Organisationers processer kan behöva matcha affärssystemet för att dra nytta av 
systemet fullt ut (Parthasarathy & Sharma, 2016). Det är en utmaning för systemleveran-
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tören att sätta systemet på plats och anpassa det utefter en organisations behov (Part-
hasarathy & Daneva, 2014). Systemleverantörers affärssystem kommer i många fall inte 
att uppfylla de unika önskemål och krav en särskild organisation behöver utifrån dess af-
färsprocesser (Zach & Munkvold, 2012). Systemleverantörer erbjuder affärssystem där 
ungefär 80 procent av funktionerna matchar organisationers behov och resterande 20 
procent kräver anpassning (Strong & Volkoff, 2010; Davis, 2005). Om det finns en lucka 
mellan affärssystemets funktionalitet och de organisatoriska kraven har systemleveran-
tören två sätt att bemöta problemet (Parthasarathy & Sharma, 2014). Antingen kan det 
ske anpassning i kundens standardsystem eller så får kundens affärsprocesser ändras 
(Parthasarathy & Sharma, 2016; Uppstrom et al., 2015; Parthasarathy & Sharma, 2014; 
Zach & Munkvold, 2012; Light, 2005; Markus et al., 2000). När systemleverantören ge-
nomför anpassningar kan det vara viktigt att medarbetarna har allmänna kunskaper i 
programmering (Dittrich et al., 2009). Det behöver finnas en förståelse för det komplexa 
systemet systemleverantörer erbjuder och dess moduler samt den verksamhet där syste-
met används. Det är viktigt att ha kunskap om ekonomimodulerna, logistikmodulerna 
samt övriga moduler i systemet för att förstå hur anpassningar kan påverka basfunktion-
aliteten i standardsystemet (Dittrich et al., 2009).  

Systemleverantörer kan genomföra anpassningar för att organisationer saknar en viss 
funktionalitet eller har behov av att öka värdeskapande funktioner i systemet (Light, 
2005). Anpassningar kan även genomföras för att öka användaracceptans i systemet för 
olika användare samt öka effektiviteten av organisationers processer (Light, 2005). Otill-
räckligt utvecklingsarbete från systemleverantören kan resultera i att organisationer be-
höver anpassningar i systemet (Zach & Munkvold, 2012). En annan orsak för anpassning 
av standardsystem kan vara att organisationen vill särskilja sig från konkurrenterna som 
använder samma system (Light, 2005). Eftersom flera organisationer har sina egna spe-
cifika affärskulturer kan ett affärssystem delvis uppfylla de affärsprocesser och program-
funktioner som är specifika för organisationens behov (Wang, Klein & Jiangs, 2006). 

Systemleverantören ska ha en god förståelse för en organisations processer för att an-
passningar ska ske på rätt sätt och inkludera rätta funktioner (Strong & Volkoff, 2010). I 
en studie av Zach och Munkvold (2012) identifierades verksamhetsförståelse om organi-
sationen som en viktig framgångsfaktor vid anpassningar i standardsystemet. Har 
systemleverantören tillräcklig kunskap om organisationen kan antalet anpassningar av 
systemet minska. Systemleverantörer som erbjuder färre funktioner i standardsystemet 
kan skapa ett behov av ytterligare anpassningar (Zach & Munkvold, 2012). Om systemle-
verantörers medarbetare har brist på kunskap om standardsystemet och dess uppbygg-
nad kan det få till följd att onödiga anpassningar genomförs (Zach & Munkvold, 2012).  

Under processen för införande av affärssystem förekommer det att kunder efterfrågar 
funktionalitet som inte finns i systemleverantörens standardsystem (Parthasarathy & 
Sharma, 2014; Light, 2005). Systemleverantören tillsammans med kund brukar identifi-
era anpassningar som är nödvändiga i förstudiefasen (Markus et al., 2000). Anpassning-
arna blir därmed en del av projektplanen för affärssystemsinförande (Markus et al., 
2000). Systemleverantörers applikationsutvecklare utvecklar standardsystemet (se figur 
2) och genomför även anpassningar utifrån kunders specifika önskemål (Dittrich et al., 
2009). Vid affärssystemsimplementationer samarbetar konsulter med experter vid an-
passningar. Slutanvändarna (se figur 2) är de som får ett skräddarsytt system utefter sina 
behov och önskemål (Dittrich et al., 2009). Konsulters oförståelse för systemet kan leda 
till att anpassningar genomförs i onödan. Funktionalitet som kunden efterfrågar kan 
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eventuellt finnas med i standardsystemet och därmed leder anpassningar inte till någon 
nytta (Zach & Munkvold, 2012; Markus et al., 2000). 

 

Figur 2: Affärssystemets specifika flöde för informationsutbyte. Inspirerad av Dittrich et al., 
(2009). 

Systemleverantören brukar dela in anpassningar i två olika faser, anpassningar innan 
driftstart och anpassningar efter driftstart (Zach & Munkvold, 2012). I de hierarkiska or-
ganisationerna kan det oftast behövas flera anpassningar på grund av organisationens 
ovilja att förändra affärsprocesser. Orsaker till anpassningar efter driftstart kan bero på 
organisationens tillväxtfas. Organisationens tillväxt resulterar i behov av ytterligare flex-
ibilitet i affärsprocesserna. Tillväxten i organisationen medför nya krav och anpassningar 
som kan påverka systemets befintliga prestanda (Zach & Munkvold, 2012). Systemets 
funktionalitet kan påverkas av antalet anpassningar (Parthasarathy & Sharma, 2014). 
Versionen av affärssystemet som systemleverantören erbjuder kan vara en orsak till an-
passning efter driftstart (Zach & Munkvold, 2012). Vissa funktioner som systemleveran-
tören inte erbjöd vid tidpunkten för affärssystemsinförandet kan finnas i nästkommande 
version (Zach & Munkvold, 2012). Problem kan uppkomma vid alla faser av ett affärs-
systems livscykel som kan medföra att anpassningar behövs (Markus et al., 2000). Flertal 
av de problem som upplevs i senare faser har funnits under en längre tid men förblivit 
okorrigerade enligt Markus et al. (2000).  

Vilka standardfunktioner systemleverantörer erbjuder är betydande för organisationers 
behov av anpassningar i systemet (Wang et al., 2006). Kompetens hos konsulter, som ar-
betar hos systemleverantörer, utgör en viktig roll för att lyckas anpassa systemet med hög 
kvalitet (Wang et al., 2006). Konsulter bidrar i affärssystemsprojekt för att ge ytterligare 
kompetens och kunskap om systemet (Wang et al., 2006; Haines & Goodhue, 2000). Kon-
sultens kompetens kan även bidra till mindre antal anpassningar vilket genererar bättre 
levererad systemkvalitet (Wang et al., 2006). Kompetenta konsulter ska också ha kunskap 
om sina begränsningar och agera i enlighet med sin kapacitet (Wang et al., 2006). Konsul-
ter kan ha en positiv effekt på affärssystemets kvalitet och minska felaktiga anpassningar 
i större utsträckning (Wang et al., 2006). För att genomföra en anpassning i affärssystem 
krävs förståelse av kundens arbetsprocesser och att anpassningar ska bidra med ytterli-
gare funktionalitet (Dittrich et al., 2009). Det är viktigt att systemleverantörer som ge-
nomför anpassningar i systemet har medarbetare med expertkompetens inom olika mo-
duler och funktioner som finns i standardsystemet (Dittrich et al., 2009). Även mycket 
erfarna utvecklare kan vara i behov av att rådfråga experter om specifika moduler ifall 
anpassningar blir alltför komplexa (Dittrich et al., 2009). Komplexa anpassningar kan 
vara ett problem vid affärssystemsinförande (Davis, 2005). Ett affärssystem är redan ett 
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komplext system som oftast kräver organisatoriska förändringar. Att även anpassa och 
modifiera i ett redan komplext system kan bli problematiskt (Davis, 2005). Större och mer 
komplexa organisationer kräver oftast flera anpassningar (Zach & Munkvold, 2012). 

2.2.2 Utmaningar 

Affärssystem berör många delar av en organisations interna och externa verksamhet 
(Markus et al., 2000). Framgångsrikt införande och användning av affärssystem kan vara 
avgörande för organisationens prestanda och överlevnad (Markus et al., 2000). Problem 
kan ofta förekomma i affärssystem (Singh & Wesson, 2009; O’Connor & Dodd, 2000). Ett 
utmanande problem kan vara hur anpassningar bör hanteras som är en form av mjukva-
rumodifieringar och systemintegration (Markus et al., 2000).  

Systemleverantören uppmanar organisationer att acceptera den befintliga funktional-
iteten i affärssystemet utan några större anpassningar om möjligt, eftersom anpassningar 
kan leda till oförutsedda problem (Uppstrom et al., 2015; Markus et al., 2000). Vid affärs-
systemsinförande är det viktigt att systemleverantören föreslår att systemet anpassas mi-
nimalt samtidigt som organisationen får behålla sina nuvarande affärsprocesser i största 
möjliga mån, vilket är en utmaning (Parthasarathy & Sharma, 2014). Arbetet med anpass-
ningar har visat sig ha negativa effekter vid affärssystemsinförande (Davis, 2005). 
Systemleverantörer strävar efter att hitta den bästa lösningen vid införande av affärssy-
stem, vilket kan vara en stor utmaning om en organisations befintliga arbetsprocesser 
behöver ändras. (Wang et al., 2006). Ett kritiskt problem vid affärssystemsinförande är 
hur gapet kan fyllas mellan systemet och organisationens affärsprocesser (Parthasarathy 
& Sharma, 2014; Soh, Kien & Tay-Yap, 2000). 

Det behöver finnas en balans mellan anpassningarna av systemet och affärsprocesserna 
(Parthasarathy & Sharma, 2014). Anpassningar av affärssystemet ökar dess komplexitet 
och bidrar till en mer kostsam implementering och underhåll (Koch & Mitteregger, 2016). 
Däremot kan en organisations konkurrenskraft ligga i dess unika processer (Uppstrom et 
al., 2015). Ändras organisationens arbetsprocesser utefter systemleverantörens stan-
dardsystem så finns det risk att organisationen tappar sin konkurrenskraft, vilket är ut-
maning att hantera (Uppstrom et al., 2015). Det behöver finnas ett samspel mellan an-
passningar av systemet och affärsprocesserna. Hög anpassning av båda delar kan resul-
tera i höga kostnader och problematiskt underhåll (Parthasarathy & Sharma, 2014). Kost-
naden och tiden för ett implementeringsprojekt ökar i samband med antalet anpassningar 
(Uppstrom et al., 2015). Det är även en utmaning att få organisationen att acceptera 
systemleverantörens rekommendationer.  

Organisationer kan kräva unika anpassningar av sina affärssystem för att möta sina behov 
istället för att anpassa sina processer (Light, 2001). Målet med anpassning av systemle-
verantörers standardsystem är att det ska finnas stöd från affärssystemet mot organisat-
ionens processer (Parthasarathy & Daneva, 2014). Hög grad av anpassning kan ske på 
grund av att organisationer inte vill förändra sina arbetsprocesser vid affärssystemsinfö-
rande (Rotherberger & Srite, 2009). Graden av systemanpassning kan leda till konsekven-
ser och medföra en risk för organisationen (Parthasarathy & Daneva, 2014). Hög grad av 
anpassning kan vara en utmaning att hantera vid underhåll och uppgradering av systemet 
som systemleverantören erbjuder, därför tillåts inte vissa anpassningar av systemleve-
rantören (Light, 2001). För många anpassningar kan även försämra systemets befintliga 
funktionalitet (Parthasarathy & Sharma, 2014). Tilläggen kan resultera i ett system med 
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lägre grad av funktionell integration, vilket innebär att integreringen försvåras mellan de 
nya funktionerna (Light, 2001). Det riskeras även att funktionerna som systemleverantö-
rens standardpaket erbjuder inte bidrar med någon nytta för kunden (Light, 2001). 
Systemleverantörer är väl medvetna om de utmaningar som finns vid att anpassa stan-
dardiserade affärssystem (Helo et al., 2008). Den största utmaningen när en anpassning 
inte genomförs i systemet är att ändra den “mänskliga organisationen” och dess arbets-
processer (Helo et al., 2008). Anpassas systemet i mindre grad kan det leda till ett mindre 
flexibelt system som inte stödjer organisationens processer fullt ut vilket gör att graden 
av nyttan med systemet minskar (Parthasarathy & Daneva, 2014). Däremot kan vissa an-
passningar vara nödvändiga (Davis, 2005; Light, 2001).  

Affärssystem bör genomgå minimal anpassning eftersom det kan leda till konsekvenser 
(Koch & Mitteregger, 2016; Zach & Munkvold, 2012; Nah & Delgado, 2006). Flertalet an-
passningar, både innan och efter driftstart, kan orsaka negativa effekter på den levererade 
systemkvaliteten (Zach & Munkvold, 2012; Wang et al., 2006; Light, 2005). Anpassningar 
bidrar till högre kostnader vid underhåll (Koch & Mitteregger, 2016; Nah & Delgado, 
2006). Andra konsekvenser kan vara längre implementeringsprocess och oförmågan att 
nyttja systemleverantörens erbjudanden kring framtida uppgraderingar och underhåll av 
systemet (Nah & Delgado, 2006). Organisationer som införskaffar affärssystem bör över-
väga att behålla standardsystemet så som leverantören erbjuder utan några anpassningar 
för att kunna dra nytta av systemet helt (Parthasarathy & Daneva, 2014). Tillvägagångs-
sättet kommer dock att kräva förändring av organisationens processer vilket är minst lika 
omfattande och riskabelt som anpassning av affärssystemet enligt Parthasarathy och Da-
neva (2014). 

2.3 Sammanfattning 

I litteraturen har tre teman identifierats gällande hur systemleverantörer kan arbeta med 
kunders önskemål om anpassningar i standardiserade affärssystem. De identifierade te-
man är utmaningar, arbetsprocess och genomförbarhet av anpassningar. Teman gav un-
derlag till en intervjuguide som utgör  grunden för empiriinsamlingen. 

Affärssystem erbjuds som standardsystem med grundläggande funktioner som inte är an-
passade efter kunders specifika krav (Strong & Volkoff, 2010; Light, 2005). Systemleve-
rantörer erbjuder olika lösningar för att bemöta kunders specifika krav om anpassningar 
av standardsystem (Helo et al., 2008). Ibland uppfyller inte alltid standardsystem organi-
sationens krav vilket kan medföra anpassningar i standardsystemet (Zach & Munkvold, 
2012). Systemleverantörer är väl medvetna om de utmaningar som finns vid anpassning 
av standardiserade affärssystem (Helo et al., 2008). Anpassas systemet i mindre grad kan 
det leda till ett mindre flexibelt system som inte stödjer organisationens processer fullt ut 
(Parthasarathy & Daneva, 2014). Anpassningar kan vara en stor utmaning för systemle-
verantörer att hantera då de kan skapa problematik vid underhåll och uppgradering av 
systemet (Light, 2005). Det är en utmaning för systemleverantörer att utveckla ett affärs-
system som matchar en organisations affärsprocesser helt (Parthasarathy & Sharma, 
2014). Det behöver finnas en balans och samspel mellan anpassningarna av systemet och 
affärsprocesserna som kan vara svårt att uppnå (Parthasarathy & Sharma, 2014), vilket 
bidrar till att utmaningar blir ett tema för studien att undersöka.  

Systemleverantören utgör en viktig roll för att lyckas genomföra anpassningar i affärssy-
stemet med hög kvalitet (Wang et al., 2006). För att kunna genomföra en anpassning i 
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affärssystem krävs förståelse av kundens arbetsprocesser och att anpassningar bidrar 
med ytterligare funktionalitet (Dittrich et al., 2009). Komplexa kundönskemål samt stan-
dardsystemets funktionalitet kan påverka anpassningens genomförbarhet och därmed bli 
ett problematiskt moment vid affärssystemsinförande (Davis, 2005). Ett affärssystem är 
redan ett komplext system som oftast kräver organisatoriska förändringar. Att även an-
passa och modifiera i ett redan komplext system kan bli problematiskt (Davis, 2005). An-
passningar bör inte genomföras eftersom det kan leda till konsekvenser (Koch & Mittereg-
ger, 2016; Zach & Munkvold, 2012; Nah & Delgado, 2006). Flertalet anpassningar, både 
innan och efter driftstart, kan orsaka negativa effekter på den levererade systemkvali-
teten (Zach & Munkvold, 2012; Wang et al., 2006; Light, 2005). Däremot kan vissa anpass-
ningar vara nödvändiga (Davis, 2005; Light, 2001). En organisations konkurrenskraft kan 
ligga i dess unika processer (Uppstrom et al., 2015). Ändras organisationens arbetspro-
cesser utefter systemleverantörens standardsystem så finns det risk att organisationen 
tappar sin konkurrenskraft (Uppstrom et al., 2015). Systemleverantören har en viktig roll 
vid genomförandet av anpassningar, varpå genomförbarhet blev ett tema för studien att 
undersöka.  

Under processen för införande av affärssystem förekommer det att kunder efterfrågar 
funktionalitet som inte finns i systemleverantörens standardsystem (Parthasarathy & 
Sharma, 2014; Light, 2005). Systemleverantörers affärssystem kommer i många fall inte 
att uppfylla de unika önskemål och krav en särskild organisation behöver utifrån dess af-
färsprocesser (Zach & Munkvold, 2012). Systemleverantörer erbjuder affärssystem där 
ungefär 80 procent av funktionerna matchar organisationers behov och resterande 20 
procent kräver anpassning (Strong & Volkoff, 2010; Davis, 2005). Om det finns en lucka 
mellan affärssystemets funktionalitet och de organisatoriska kraven har systemleveran-
tören två sätt att bemöta problemet (Parthasarathy & Sharma, 2014). Antingen kan det 
ske anpassning i kundens standardsystem eller så får kundens affärsprocesser ändras 
(Parthasarathy & Sharma, 2016; Uppstrom et al., 2015; Parthasarathy & Sharma, 2014; 
Zach & Munkvold, 2012; Light, 2005; Markus et al., 2000). Systemleverantören brukar 
under processens gång uppmana organisationer att acceptera den befintliga funktional-
iteten i affärssystemet utan några större anpassningar om möjligt, eftersom anpassningar 
kan leda till oförutsedda problem (Uppstrom et al., 2015; Markus et al., 2000). Arbetspro-
cessen som inte finns väl förklarad i studier blev ett tema som studien avser att under-
söka.  
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3. Metod 

Studien syftar till att undersöka hur systemleverantörer arbetar med kunders önskemål om 
anpassningar i standardiserade affärssystem. I metodkapitlet beskrivs studiens 
tillvägagångssätt. Metodkapitlet behandlar studiens forskningsansats, litteraturstudie, da-
tainsamling, urval, analysmetod samt metoddiskussion. Studiens frågeställning är: Hur kan 
systemleverantörer arbeta med kunders önskemål om anpassningar i standardiserade af-
färssystem.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Syftet med studien är att undersöka hur anpassningar av affärssystem kan  hanteras av 
en systemleverantör. Vi har samlat in kunskap och fått en djupare förståelse för ämnet 
genom att ha använt en kvalitativ ansats. Genom att använda en kvalitativ ansats ges en 
djupare förståelse om sociala fenomen, varför förändringar sker och varför beslut tas 
(Myers, 2009; Jacobsen, 2010). För att kunna undersöka problemområdet på djupet har 
en systemleverantör valts ut och dess arbetsprocesser har undersökts. Kvalitativa data-
insamlingsmetoder kan bland annat bestå av intervjuer, frågeformulär, dokument samt 
forskarens intryck och reaktioner (Myers, 2009), vilket vår studie har bestått utav. Vid 
den kvalitativa studien har intervjuer utgjort den grundläggande informationen. En kva-
litativ forskningsmetod sätter få begränsningar på de svar intervjupersonerna ger (Myers, 
2009). Intervjuer i denna studie har möjligjort att intervjupersoner har förmedlat sina 
perspektiv på områden som frågorna berör. Intervjupersoner kan även dela med sig av 
egna tolkningar, upplevelser och åsikter vilket är unikt för varje individ (Jacobsen, 
2010).  Intervjuer har genomförts och dokumentation har använts i denna studie. För att 
få fram kvalitativ data har personer intervjuats som varit väl insatta i området. Den kva-
litativa forskningsansatsen har hjälpt oss att fördjupa oss i undersökningsområdet där-
med kunde frågeställningen hur systemleverantörer arbetar med anpassningar i affärs-
system besvaras. 

3.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes för att få en fördjupad förståelse inom problemområdet. 
Litteraturstudien utgör även underlaget för intervjuguiden som är grunden till det empi-
riska materialet (se bilaga 1 & 2). En intervjuguide har gett möjlighet att samla in fördju-
pad information som kan påvisa deltagarnas erfarenheter och synpunkter från ett visst 
ämne, vilket även Turner (2010) beskriver. Litteraturstudien utgör en viktig del inom 
analysen eftersom litteraturen, tillsammans med den insamlade datan, hjälper till att be-
svara frågeställningen.            

Studien har utgått från att söka på olika begrepp inom problemområdet. Sökningar har 
framförallt utgått från databasen Google Scholar och Summon. För att finna relevant in-
formation skedde sökningar även inom journalen MIS Quartely. Sökorden som användes 
inom samtliga databaser och journaler var följande: ERP, ERP issues, ERP customization, 
ERP vendors, ERP supplier, ERP vendors system customization, ERP vendors customization 
process, marknadsandelar affärssystem. Referenslistor för relevanta artiklar har granskats 
för vidare undersökning i syfte att hitta flera studier inom ämnet.     
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Begreppen från litteraturstudien genererade olika teman som gav underlag till en inter-
vjuguide. En intervjuguide utgår från olika teman för att samtliga områden ska bli berörda 
(Turner, 2010). Teman var följande: utmaningar, arbetsprocess och genomförbarhet. In-
tervjuguiden utgör grunden till det empiriska underlaget (se bilaga 1 & 2).       

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Urval 

Studien fokuserar på hur systemleverantörer arbetar med anpassningar i affärssystem. 
Genom att undersöka hur processen går till var det mest intressant att fokusera på 
systemleverantörens perspektiv, då det är de som utvecklar standardsystemet där de kan 
genomför anpassningar utifrån kunders önskemål. För att genomföra studien har le-
verantörer av affärssystem kontaktats. Flera systemleverantörer har partners och andra 
distributionskanaler för försäljning av system, där även vissa partners kan hantera an-
passningar i systemet. Eftersom det är systemleverantören som utvecklar systemet så an-
sågs det mer relevant för studien än exempelvis ett konsultföretag som inte är involverad 
i utvecklingen av systemet. Ett kriterium för studien var att systemleverantören skulle 
utveckla systemet, hantera anpassningar samt erbjuda stöd i systemet. Eftersom studien 
endast fokuserar på affärssystemsleverantören leder detta till en begränsning i urvalet. 
Kriterierna för urvalet var att systemleverantören skulle ha en ledande position på mark-
naden. Systemet ska även användas globalt och leverantören ska ha direktkontakt med 
sina kunder. Direktkontakt med kunder var ett kriterium eftersom anpassningar oftast är 
kunders önskemål. Systemet ska vara omfattande och inneha flera moduler som matchar 
majoriteten av organisationers behov, exempelvis logistik, försäljning, ekonomi och redo-
visning. Systemleverantörens kunder ska vara tillverkande företag på grund av att de ofta 
har komplexa processer där anpassning av systemet kan behövas. Tillverkningsföretag 
behöver oftast fler moduler i ett affärssystem och därmed kontinuerligt systemstöd till 
skillnad från tjänsteföretag som oftast behöver färre moduler. Tillverkande företag behö-
ver oftast ett system som innefattar moduler för inköp, lager, produktion och försäljning 
som inte är lika relevanta för ett tjänsteföretag.    

En begränsning med kvalitativa studier är det avsatta tidsintervall vilket gör att antalet 
intervjuer begränsas (Jacobsen, 2010), därför är det viktigt att få tag på rätt personer. 
Tidsintervallet för studien har begränsat antalet intervjuer som kunde genomföras. För 
att säkerställa tillgång till rätt information identifierades relevanta intervjupersoner och 
roller under den första intervjun. Ett krav var att intervjupersonerna skulle vara involve-
rade i arbetet kring anpassningar i affärssystem. Intervjupersonerna behövde vara insatta 
i ämnet för att kunna besvara frågeställningar som ställdes vid intervjun.  

3.3.2 ERPSystem 

Affärssystemleverantören kommer hädanefter att benämnas som ERPsystem. ERPsystem 
erbjuder affärssystem för små och medelstora företag och har tusentals kunder i över 40 
länder. Kunderna är framför allt tillverkande bolag, partihandel, distribution, detaljhan-
del, service och tjänstebolag. ERPsystem har direktkontakt med sina kunder och använder 
sig inte av några distributionskanaler, däremot finns det samarbete med partners.  

ERPsystem har flera avdelningar som består av bland annat services-, support-, produkt-
, IT-, sälj-, marknad-, HR och ekonomiavdelning. Intervjuer har genomförts med personer 
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som arbetar på servicesavdelningen samt supportavdelningen. Inom support arbetar 
konsulter som är indelade i tre områden: ekonomi, supply chain och logistisk samt tekni-
ker. Supportavdelningen erbjuder support till kunder och har även kontakt med partners. 
Inom servicesavdelningen arbetar konsulter och utvecklare inom samma avdelning. Av-
delningen arbetar främst mot kunder, tillhandahåller service och arbetar med uppgrade-
ring, implementering och anpassning av affärssystem samt andra projekt.  

3.3.3 Intervju 

Studien fokuserar på affärssystemsleverantörer och deras sätt att arbeta med anpass-
ningar i affärssystem. Kvalitativ data består främst av personers svar från exempelvis in-
tervjuer som är ett sätt att samla in data inom kvalitativa studier (Myers, 2009). För att 
samla in kvalitativ data har framförallt intervjuer genomförts under studiens gång. Det är 
viktigt att få insikt i intervjupersoners åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 
vilket gör intervjuer till en lämplig metod (Denscombe, 2016). Längre intervjuer har ge-
nomförts med ett fåtal utvalda personer för att få mer innehållsrik och detaljerad inform-
ation. Längre intervjuer ger mer detaljrik information än fler och kortare intervjuer 
(Jacobsen, 2010). Intervjupersonerna har besvarat frågor kring hur arbetet med anpass-
ningar kan gå till. Intervjuernas längd har varit minst en timme vilket har varit tillräckligt 
långt för att få frågorna besvarade i intervjuguiden. De intervjuer som har varit längst har 
även gett mest detaljerad information. Första intervjun har utgått från bilaga 1. Efter den 
första intervjun upplevdes det insamlade materialet som bristfälligt där det inte fanns ett 
tillräckligt djup i frågorna. Många följdfrågor dök upp som behövde besvaras. För att få 
fram mer detaljerad information vid resterande intervjuer fick nya frågor formuleras som 
blev en ny intervjuguide (se bilaga 2). En uppföljningsintervju har genomförts med den 
första intervjupersonen utifrån den nya intervjuguiden. Den nya intervjuguiden blev un-
derlaget för resterande intervjuer. Det insamlade materialet utifrån de övriga intervju-
erna ansågs vara tillräckligt detaljerad inom problemområdet, därför har inga fler upp-
följningsintervjuer genomförts.  

Innan intervjutillfällena blev varje intervjuperson informerad om syftet samt frågeställ-
ningen för studien. På så sätt kunde intervjupersonen dela med sig av relevanta svar ge-
nom att hålla sig till ämnet. Det blir enklare för intervjupersonen att bidra med svar till 
problemformuleringen när kännedom finns om studiens syfte. Intervjuerna var semi-
strukturerade för att få fram kvalitativ data. Semistrukturerade intervjuer kan innebära 
att intervjupersonen är i fokus och att frågorna är fördefinierade som behandlar olika te-
man (Denscombe, 2016). Fördefinierade frågor har funnits vid varje intervjutillfälle i form 
av intervjuguide (se bilaga 1 & 2). Semistrukturerade intervjuer har gett möjlighet att 
gräva djupt inom problemområdet. För att intervjupersonen ska kunna dela med sig sina 
tankar och erfarenheter har öppna frågor ställts. Intervjupersoner har möjlighet att ut-
veckla sina idéer och tankegångar om öppna frågor ställs (Denscombe, 2016). Intervju-
frågor har formulerats korta så att intervjupersonerna enkelt skulle förstå dem. Korta frå-
gor är enklare för intervjupersonen att besvara (Kvale & Brinkmann, 2009). Under inter-
vjutillfällena har det ställts följdfrågor. Det var exempelvis vissa begrepp som dök upp där 
följdfrågor fick ställas vilket gav ett mer informativt svar. Genom att ställa följdfrågor er-
hålls mer detaljrika svar (Kvale & Brinkmann, 2009; Myers, 2009).  

Verktyg som har använts i denna studie är ljudinspelare och anteckningar. Det finns olika 
verktyg att använda för registrering av intervjuer, dokumentering och senare analys 
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(Kvale & Brinkmann, 2009). Ljudinspelare har registrerat allt som har sagts vid varje in-
tervjutillfälle vilket har möjligjort transkribering av materialet. Genom att använda ljud-
sinspelare var det enklare att koncentrera sig på ämnet och diskussionen som fördes un-
der intervjun. Ljudinspelare är det vanligaste verktyget som används vid kvalitativa stu-
dier (Kvale & Brinkmann, 2009). Jacobsen (2010) förespråkar att komplettera ljudinspel-
ning med anteckningar, vilket har gjorts under intervjutillfällena. Anteckningar dokumen-
terade information som inte fångades av ljudinspelningar, vilket var exempelvis hur in-
tervjupersonen tolkade vissa svar. Anteckningarna har renskrivits och kompletterats med 
transkriberat material.  

Studien undersöker processen kring arbetet med anpassningar, därför krävs det djupgå-
ende intervjuer för att få fram detaljerad information kring processen. Efter en första in-
tervju med en konsultchef har det föreslagits att de roller som är involverade i processen 
är konsultchefer, konsulter, utvecklare samt supporten. På så sätt identifierades de per-
soner som behövde intervjuas som kunde ge tillförlitligt och informativt underlag. Inter-
vjuer med konsultchefer, konsulter samt personer från supportavdelningen har genom-
förts under studien. Den första intervjun ägde rum på plats hos systemleverantören. Res-
terande intervjuer genomfördes via telefon då det upplevdes som en mer flexibel och 
mindre tidskrävande metod eftersom systemleverantören befinner sig på annan ort. Pro-
blemområdet studeras ifrån olika perspektiv dåflera personer med olika roller intervjua-
des. Intervjupersonerna har olika bakgrunder och erfarenheter samt arbetar på olika av-
delningar hos systemleverantören. På detta sätt får studien en inblick i olika personers 
perspektiv av problemområdet. Att se saker ur andra perspektiv ger bättre förståelse och 
fullständigare bild av ämnet som undersöks (Denscombe, 2016).  

Tabell 1 – Intervjuer 

Intervjuperson Befattning Tidsåtgång Typ av intervju 

Anna Konsultchef (1,5h) Fysisk 

Anna Konsultchef (1h) Telefon 

Anders Verksamhetskonsult (1,5h) Telefon 

Simon Konsultchef (2h) Telefon 

Kim Supportkonsult (1h) Telefon 

Lukas Supportkonsult (1h) Telefon 

 

3.3.4 Dokumentation 

Utöver semistrukturerade intervjuer har sekundärdata i form av dokumentation samlats 
in. Dokumentationen har bland annat bestått av ett organisationsschema, beskrivning av 
supportärenden, mall för en anpassningsspecifikation, systembeskrivning samt process-

beskrivning kring anpassningar hos ERPsystem. Dokumentation som tillhandahållits får 
inte distribueras och visas i studien. Beskrivningen av anpassningsprocessen har bearbe-
tats och gett underlag till figur 3 (sid 24), resterande dokumentation har gett stöd till det 
som uppkommit under intervjutillfällena. För att ge forskaren en omfattande insamling 
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av uppgifter för analys kombineras intervjuer med andra former av datainsamling (Kvale 
& Brinkmann, 2009).  

3.4 Analysmetod 

För att analysera det empiriska materialet har en tematisk analys genomförts. Den tema-
tiska analysen har hjälpt att identifiera och analysera teman. Tematisk analys anses vara 
en flexibel och användbar forskningsmetod som tillhandahåller rik och detaljerad data 
(Braun & Clarke, 2006). Efter att ha läst och sammanställt litteratur kopplad till hur 
systemleverantörer kan arbeta med anpassningar kunde olika teman identifieras. De te-
man som identifierades i litteraturstudien var följande: utmaningar, arbetsprocess och 
genomförbarhet av anpassningar. Dessa teman utgör grunden till intervjuguiden som 
finns i bilaga 1 och 2. Därefter har data samlats in via intervjuer och dokumentation samt 
kompletterats med anteckningar. Citat förekommer i resultatet med syfte att förstärka 
informationen som presenteras. Ljudupptagningen har underlättat val av relevanta citat 
eftersom det fanns möjlighet att lyssna på materialet flera gånger. All insamlad data har 
transkriberats vilket utgör grunden för analysen. Det transkriberade materialet har färg-
kodats utifrån identifierade teman: utmaningar, arbetsprocess och genomförbarhet av 
anpassningar. Färgkodningen genomfördes digitalt där olika färger användes för varje 
tema samt för varje intervjuperson. Kodningen har underlättat analys och organisering 
av data samt även förenklat att hitta mönster och samband. Kodning underlättar analys 
av data och att kunna urskilja mönster eller teman (Myers, 2009). Kodning är ett begrepp 
som används för att beskriva eller summera en mening, en paragraf, eller en hel text 
såsom en intervju (Myers, 2009). Koderna som användes under analysens gång var: iden-
tifiering, ärenden, kundkrav, kompetens, genomförbarhet, anpassningsprocess och speci-
fikation. När kodningen var genomförd kunde ett nytt tema identifieras som presenteras 
i resultatet. Det nya temat identifiering av anpassningar som uppkom under analys av det 
insamlade materialet presenteras i resultatet med tidigare identifierade teman genomför-
barhet  och arbetsprocess.  

Efter att ha analyserat varje kod enskilt kunde vi sammanställa det insamlade materialet 
under tre områden som utgör huvudrubrikerna i resultatkapitlet. Rubrikerna är funktion-
alitet i standardsystem, identifiering av anpassningar och processen för anpassningar. 
Funktionalitet i standardsystem presenteras som en bakgrund som beskriver ERPsystems 
standardsystem. För att kunna beskriva vad en anpassning är hos ERPsystem behövs först 
en beskrivning av standardsystemets funktionalitet som presenteras under första rubri-
ken. Identifiering av anpassningar presenterar hur ERPsystem arbetar med att identifiera 
när en anpassning krävs i kunders standardsystem. Processen för anpassningar innefattar 
svaret på studiens frågeställning där det specifikt beskrivs hur ERPsystem arbetar med 
anpassningar i kunders system. 

Analysavsnittet är uppdelat i tre områden utifrån litteraturstudien och resultatet. Områ-
dena är utmaningen med anpassningar som identifierades under litteraturstudien, identi-
fiering av anpassningar som uppkom under empiriinsamlingen samt arbetsprocess som 
har definierats i både litteraturstudien och resultatet. I analysavsnittet delas det tidigare 
identifierade temat genomförbarhet upp i ej genomförbara anpassningar samt genomför-
bara anpassningar. Efter att ha analyserat litteraturen och jämfört med resultatet kunde 
kompetens urskiljas som ett viktigt område, vilket tas upp i analyskapitlet. Resultatet ana-
lyseras i förhållande till litteraturstudien där vissa likheter och skillnader kunde identi-
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fieras. Analysen kommer vara ett underlag för att besvara frågeställningen hur systemle-
verantörer kan arbeta med kunders önskemål om anpassningar i standardsystem. Efter 
analysen presenteras en diskussion där studiens problemområde diskuteras. 

3.5 Metoddiskussion  

Studien har utgått ifrån en systemleverantör och deras sätt att arbeta med anpassningar 
i affärssystem. Eftersom studien undersöker endast ett företag kunde ämnet studeras på 
djupet. Hade flera företag valts ut så hade det kunnat resultera i en mer jämförande studie 
där möjligheten att studera varje företags arbetsprocesser hade eventuellt varit begrän-
sad. Kritik till studiens urval av företag var att systemleverantören befann sig i en period 
där de hade mycket att göra som gjorde att några av intervjutillfällena försenades någon 
vecka. Förseningen av intervjuerna var också en bidragande faktor till att flertalet inter-
vjuer genomfördes via telefon, vilket har sina begränsningar. En begränsning var att vi 
förlitade oss på en systemleverantör där det inte fanns en plan att ha andra företag i re-
serv. Anledningen till varför vi förlitade oss på ett företag var att det endast fanns ett fåtal 
systemleverantörer på marknaden som matchade våra krav. Kraven var bland annat att 
systemleverantören skulle utveckla systemet, hantera anpassningar, erbjuda stöd i syste-
met samt ha ett system som är inriktad på tillverkningsföretag.  

Det var svårt att identifiera innan datasamlingen vilka personer som var relevanta att in-
tervjua för studiens syfte. Genom en första intervju med en konsultchef kunde personen 
hjälpa oss att identifiera de personer som är med i processen kring hantering av anpass-
ningar. Således nådde personerna upp för kriterierna som fanns vid urval. Däremot kan 
de rekommendationer vi fick ha påverkat studiens resultat. Personen kan ha varit subjek-
tiv i val av rekommendationer till intervjupersoner där personliga uppfattningar kan ha 
påverkat valet. Det har framgått att utvecklare är involverade i anpassningsprocessen 
men tidsbristen hos systemleverantören har bidragit till att det inte fanns möjlighet att 
hinna intervjua en utvecklare. Intervjupersonerna kan ha påverkat studiens resultat ge-
nom att inte dela med sig av information som kan ha varit relevant för studien. Intervju-
personernas bakgrund, erfarenheter samt roller på företaget kan påverka informationen 
de delar med sig av. Det begränsade urvalet har gjort att det inte har gått att identifiera 
ett generellt arbetssätt för hantering av anpassningar. 

Frågor som ställs vid en semistrukturerad intervju är öppna och flexibla. Öppna frågor 
riskerar att intervjupersonens svar lätt kommer ifrån ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). 
För att försäkra att intervjuerna höll sig till ämnet blev personerna vid varje intervjutill-
fälle informerade om syftet samt frågeställningen för studien. På så sätt kunde intervju-
personen dela med sig av relevanta svar då de informerades om undersökningens fokus-
område. Frågor vid en intervju kan också tolkas på ett annat sätt av intervjupersonen än 
vad som avses, vilket vi upplevde under några intervjuer. Då fick vi förklara och tydliggöra 
vad frågan syftade till. Till första intervjutillfället hade vi gjort en intervjuguide som vi 
utgick ifrån under intervjun. Efter transkribering av första intervjun har vi insett att det 
inte fanns ett tillräckligt djup i våra frågor, därför beslutades att formulera om frågorna 
och komplettera med nya frågor. Därefter sammanställdes en ny intervjuguide. Frågorna 
blev mer relevanta för studiens syfte samt mer öppna för följdfrågor. Således fick vi en 
mer tydlig förklaring från intervjupersonerna kring problemområdet. Intervjuerna har 
utgått ifrån både fysiska samt telefonintervjuer. Kritik till dessa olika metoder var att vid 
telefonintervjuerna var det svårare att driva en diskussion. Telefonintervjuer gör även att 
intervjupersonens gester inte kan ses. Det uppkom brus och störningar över telefon som 
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gjorde det svårare att uppfatta vad intervjupersonen svarade, således fick vissa svar upp-
repas vilket inte gav lika utförliga svar som vid första tillfället. I efterhand har vi insett att 
fysiska intervjuer är att föredra. Kritik kan ges till antal intervjuer som har genomförts 
men vi har ändå upplevt att vi har fått tillräckligt detaljrik information för att besvara 
frågeställningen. Flertalet intervjupersoner delade med sig av liknande svar vilket resul-
terade i att inga fler intervjuer genomfördes.  

Validering av datan har genomförts för att försäkra att datan är giltig och lämplig för 
undersökningssyftet. Samtliga intervjutillfällen har spelats in för att inte missa viktig in-
formation. Anteckningarna som tagits under intervjutillfällena blev ett komplement till 
det transkriberade materialet. Det finns dock inget absolut sätt att bekräfta studiens vali-
ditet, enligt Denscombe (2016). Metodavsnittet beskriver studiens tillvägagångssätt vil-
ket gör att studien blir mer tillförlitlig och kan användas som underlag för att upprepa 
undersökningen. 

3.6 Forskningsetik 

Det är viktigt att ta hänsyn till etik vid en forskningsansats då flera parter berörs bland 
annat deltagarna i studien, högskolan och organisationen. Vid studien är det viktigt att ta 
hänsyn till fyra etiska principer som är sanningsenlighet, grundlighet, objektivitet och re-
levans (Myers, 2009). Studien har förhållit sig till Myers (2009) fyra rekommendationer 
kring etik. Sanningsenlighet innebär att det är oetiskt att ljuga och luras. Grundlighet för-
utsätter att forskaren är metodisk genom hela studien och inte tar genvägar. Objektivitet 
innebär att forskaren inte väger in egna värderingar eller fördomar som kan påverka stu-
dien. Med relevans menas att studien inte ska göras för ett irrelevant ändamål (Myers, 
2009).  

Det finns vissa etiska riktlinjer som behöver beaktas vid genomförandet av un-
dersökningen för att skydda individer eller organisationer som deltar. Samtliga intervju-
personer gav sitt samtycke till intervjuerna. Individskyddskravet är kategoriserad i fyra 
olika delar [5], som kommer tas hänsyn till vid genomförandet av undersökningen. Kra-
ven följer nedan:                 

Informationskravet: Forskaren skall informera de som är berörda av forskningen om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
skall upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan 
[5]. Inför varje intervju informerades deltagaren om studiens syfte och ämnen som be-
handlas samt tidsåtgång för intervjun. Information har meddelats att varje intervjutillfälle 
spelas in där intervjupersonen hade rätt att avstå detta. 

Samtyckeskravet: Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdelta-
gares samtycke [5]. Intervjupersonerna meddelades att deltagandet var frivilligt där de 
kunde när som helst avbryta sin medverkan. Information lämnades även om hur den in-
samlade datan kommer att användas. Intervjupersonerna fick möjlighet att kontakta oss 
ifall frågor dök upp kring studien. För att samla in all information som ges har samtliga 
intervjutillfällen spelats in med intervjupersonernas samtycke. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om deltagare i en undersökning skall ges största 
möjliga konfidentialitet. Obehöriga skall inte få ta del av personuppgifterna, därför be-
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handlas alla svar anonymt [5]. Uppgifter om intervjupersoner och företaget har behand-
lats med konfidentialitet för att obehöriga inte ska kunna ta del av informationen. Inter-
vjupersonerna har informerats att deras medverkan är anonym i studien för att inte av-
slöja känslig information om företagets processer och medarbetare. På grund av anony-
mitet har intervjupersonerna benämnts med fiktiva namn i studien. 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får bara användas för forsk-
ningsändamål [5]. Det insamlade materialet kommer inte att användas för något annat 
ändamål än denna studie. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av den empiriska undersökningen. För att kunna besvara 
frågeställningen hur ERPsystem arbetar med anpassningar i affärssystem har intervjuer 
med konsultchefer, konsulter och supporten genomförts. Resultatet av det insamlade 
materialet redovisas nedan. Systemleverantörers kunder kommer att benämnas som kund-
organisation.

 

4.1 Bakgrund 

Ett affärssystem kan användas som standard. Ett standardsystem är det system som system-
leverantörer erbjuder utan några kunders specifika anpassningar. För att kunna presentera 
hur anpassningar hanteras av ERPsystem klargörs standardsystemets funktionalitet som en 
inledande bakgrund till resultatet av studien. 

4.1.1 Funktionalitet i standardsystem 

ERPsystems standardsystem är främst uppbyggt efter logistik- och produktionsföretag. 
Eftersom systemet som erbjuds är så pass komplett har ERPsystem kunder även i andra 
branscher. Standardsystemet omfattar flera olika moduler såsom försäljning, logistik, or-
der, lager, inköp, ekonomi, redovisning, dokumenthantering och produktion.  

“Jag jobbar för ett företag som utvecklar en helhetsprodukt. Det vill säga en produkt som 
man ska kunna ha till allting. ” - Simon 

De funktioner som inte finns med i standardsystemet har ERPsystem andra moduler att 
erbjuda som stöd för kunder som är i behov. Vissa lösningar som inte ingår i standard kan 
säljas som separata applikationer. Exempel på några applikationer kan vara automatisk 
uppdatering av valutakurser. Det finns även tredjepartsprodukter som kan integreras 
med standardsystemet. Anledningen till varför vissa delar inte ingår i standardsystemet 
kan bero på att de är kundspecifika och därmed inte kan utnyttjas av samtliga kunder. 
ERPsystems kunder befinner sig i olika branscher där flertalet kunder har specifika ar-
betsprocesser.  

Få av ERPsystems kunder använder enbart standardsystemet utan specifika anpass-
ningar. När funktionalitet inte finns i standard behöver systemet anpassas efter kunders 
specifika behov vilket kan vara en utmaning för ERPsystem. Cirka 99 procent av 
ERPsystems kunder har infört någon form av kundspecifik anpassning. Oavsett vilka 
funktioner som ingår i standardsystemet så har alltid organisationer, oberoende bransch, 
sina unika processer.   

“Det finns nästan ingen av våra kunder idag som kör standard.” - Lukas 

“Det är alltid något man behöver anpassa.” – Kim 

“Alla kunder vill ha något unikt, inget företag jobbar fullt mot standard.” - Anders  
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Graden som standardsystemet matchar en kundorganisations processer beror mestadels 
på kund och anpassningens omfattning. Kundorganisationer använder idag standardsy-
stem i större utsträckning än förr. Det är oftast modulerna för försäljning, lager och pro-
duktion som behöver anpassas hos kund.  

4.2 Identifiering av anpassningar 

För att en anpassning ska kunna genomföras behöver den först identifieras och rapporteras 
in. Identifiering av anpassning kan ske vid affärssystemsinförande, under projektets gång 
eller efter driftstart via supporten. En anpassning är oftast krav och önskemål från kund. 

4.2.1 Identifiering under projekt 

ERPsystems kunder har ofta specifika krav och önskemål om anpassningar som identifie-
ras under affärssystemsinförandet. ERPsystem försöker undvika att genomföra anpass-
ningar under affärssystemsinförandet men vissa funktioner måste finnas redan vid drift-
start. Det rekommenderas att en anpassning genomförs efter driftstart om den inte är 
nödvändig vilket kan bidra till att anpassningen inte behövs i slutändan. Kunden kan till-
sammans med konsult hitta ett annat arbetssätt för att undgå anpassningen. När en an-
passning genomförs i samband med affärssystemsinförande kan det handla om funkt-
ioner där det inte finns möjlighet för förändring av en arbetsprocess. En anpassning kan 
identifieras under projektets gång och då skrivs en specifikation. Om en anpassning är för 
komplex och identifieras för sent vid affärssystemsinförandet kan anpassningen få bestäl-
las separat av kunden utifrån en specifikation. Specifikationen innehåller den tid och kost-
nad det skulle ta att utveckla och genomföra anpassningen. Därefter kan kunden välja om 
specifikationen ska godkännas eller inte. Vid affärssystemsinförande brukar anpass-
ningar identifieras i förstudiefasen och vara beräknade i projekttiden men kan behöva 
hanteras separat i efterhand. Det är viktigt vid varje införande av affärssystem att besluta 
om anpassningen ska tas med under införandet eller om anpassningen kan vänta tills ef-
ter driftstart.  

Det förekommer även att anpassningar görs efter driftstart. Har inte anpassningar iden-
tifierats i förstudien kan anpassningen läggas som en separat beställning i efterhand. Om 
det identifieras en stor och komplex anpassning under affärssystemsinförandet kan an-
passningen genomföras efter driftstart. Anpassningen kan ta lång tid att utveckla och vara 
kostsam, därmed kan kunden under affärssystemsinförandet inse att det går att arbeta på 
ett annat sätt. På så sätt kan anpassningar undvikas genom att kunden känner sig nöjd 
efter att ha testat ett nytt arbetssätt. Att genomföra anpassningar efter driftstart är att 
föredra eftersom då påverkas inte den satta tidsramen för driftstart. Om en sent identifi-
erad anpassning behöver genomföras i samband med affärssystemsinförande kan det re-
sultera i att driftstarten senareläggs, därmed ökar kostnaderna för projektet. Cirka två 
månader efter driftstart avslutas projektet och därmed går kunden över till förvaltnings-
fas. Vid förvaltningsfasen skriver kunden ett supportavtal med ERPsystem där det även 
skrivs en så kallad förbättringslista med anpassningar som inte är kritiska och kan hante-
ras senare. Efter att en kund har gått i drift med det nya systemet identifieras oftast nya 
anpassningar som får genomföras i efterhand. Anpassningarna kan då levereras i olika 
delar efter driftstart, där anpassningarna i första delleveransen oftast är nödvändiga.  

Andra orsaker till anpassningar efter driftstart kan vara att systemet kräver data för att 
kunna analysera vissa anpassningar. Anpassningar av sådana slag kan inte göras förrän 
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systemet går i drift eftersom det måste finnas data att analysera. Fasen efter driftstart är 
kritiskt utifrån kundens perspektiv eftersom arbetsuppgifterna tar längre tid att genom-
föra i ett nytt system som kunden inte har så bra kännedom om. Det kan dröja något år 
innan kunden ser nyttan som det nya systemet har bidragit till vilket kan leda till tillfälligt 
missnöje för kunden direkt efter driftstart. Felfrekvensen i systemet är oftast högre direkt 
efter driftstart vilket kan skapa frustrationer. Kundens ovilja att förändra och ta till sig det 
nya systemet kan förlänga missnöjet. 

4.2.2 Hantering av ärenden 

Problem kan uppstå under alla faser av affärssystemets livscykel. Det är dock svårt att 
definiera den mest kritiska fasen eftersom ERPsystems kunder kan uppleva de olika fa-
serna individuellt. Hur problem hanteras beror på vilken kund det handlar om. 
ERPsystems supportavdelning brukar ta emot problem som kunder stöter på i systemet. 
När supporten har hanterat ärendet så sker det en återkoppling till kund ifall problemet 
är löst eller om ärendet behöver gå vidare till konsulter. Det är viktigt att personen som 
hanterar ärendet förstår systemet i helhet och känner till kunders specifika anpassningar 
i systemet. Vissa av kunders problem kan lösas genom en mindre anpassning som sup-
porten kan hantera själva. Mindre anpassningar kan exempelvis vara om kund behöver 
lägga till en knapp i en specifik vy. På så sätt kan en i supporten ta beslutet om de kan 
hantera ärendet själva eller behöver skicka vidare ärendet till konsulter eller utvecklare.  

“Man kan inte vara bara ekonom eller bara tekniker utan man måste förstå helheten för att 
kunna göra förändringarna.” - Kim 

När ärenden hanteras av konsulter får kunden tillsammans med konsult skriva en speci-
fikation, därefter skickas specifikationen med anpassningar över till den person som ska 
genomföra anpassningen.  

“Supporten lägger ärenden i en kö som vi sedan fördelar vidare till konsulter.”- Anna 

“Vi ser varje dag över vilka ärenden som kommit in via supporten som vi behöver belägga. 
Det kan vara så att ett supportärende kräver att en konsult tittar på det eller att konsult 
efterfrågas om exempelvis en anpassning har gjorts.” – Anna 

Ärenden som kommer in via support behöver inte endast handla om problem, vissa kun-
der kan ha frågor om vad som går att göra i systemet och om systemet innehar en viss 
funktionalitet. För att kunna vägleda kunden och ge relevanta svar är det viktigt att ha 
kompetens om standardsystemets moduler och funktioner. Om kundens krav och önske-
mål inte finns i standardsystemet kan det medföra en anpassning.  

4.2.3 Kundkrav  

Det finns två typer av anpassningar där första typen behandlar anpassningar i gränssnit-
tet och den andra typen behandlar anpassningar i databasen. En anpassning är oftast ett 
krav från kund som kan variera i omfattning. ERPsystems mindre kunder brukar ha 
mindre komplexa processer, vilket kan leda till färre anpassningar. Större kunder med 
komplexa processer kan också leda till mer anpassningar. Större kundorganisationer har 
även en större budget vilket innebär att de ofta har budgeterat mer för systemutveckling 
än mindre företag. ERPsystems kunder brukar budgetera hur mycket de är villiga att 
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spendera på systemet samt beräkna ROI, return of investment, för att se vad de skulle 
vinna på att göra anpassningen. Anpassningen kan göras på grund av att systemet inte har 
de funktioner som efterfrågas av kund eller för att kund vill förändra en arbetsprocess för 
att den ska vara effektivare eller säkrare. Anpassningar kan vara unika för varje kund och 
utförs oftast av en konsult. En konsult kan identifiera om en anpassning är nödvändig. 
ERPsystems samtliga avdelningar samarbetar där de kan rådfråga supporten om rekom-
mendationer.  

En anpassning kan vara mindre justeringar, andra anpassningar kan ta flera veckor att 
genomföra. Det finns alltid risker när en anpassning installeras där det krävs en del tester 
för att säkerställa att anpassningen fungerar med systemets övriga funktioner. Mindre 
anpassningar kan exempelvis handla om integration med fraktsystem, ekonomisystem el-
ler webbsystem. Integrationen kan krävas då standardsystemet inte erbjuder vissa mo-
duler. Andra mindre anpassningar som kundorganisationer kan vara i behov av är att göra 
fält tvingande, tillägg av kortkommando, genvägar, tillägg av knappar eller att fält fylls i 
automatiskt. Det är svårt att specificera den mest förekommande anpassningen då alla 
ERPsystems kunder arbetar unikt. Andra vanliga anpassningar berör mestadels försälj-
ning och lager, exempelvis automatisk rabattsats på artiklar. 

4.3 Processen för anpassningar 

Efter att anpassningar har identifierats kommer de att hanteras av ERPsystem. Kompeten-
sen avgör vem som får hantera och genomföra anpassningen. Arbetet med anpassning delas 
in i tre steg. Om en anpassning är genomförbar skrivs en specifikation som är det första ste-
get i anpassningsprocessen. 

4.3.1 Kompetens  

Kompetensnivån hos konsulten kan avgöra om en anpassning är genomförbar. Det efter-
strävas att samtliga konsulter ska inneha den kompetens som krävs för att hantera syste-
manpassningar på egen hand. Förutom kompetensnivån hos konsulten vid anpassningar 
påverkar även utgångsläget för projektet, exempelvis vilka konsulter som har tid att ar-
beta i projektet när det tillsätts. ERPsystems kunder kräver olika sorters anpassningar 
beroende på hur utvecklingsintensiva de är. Utvecklingsintensiva kunder medför oftast 
fler anpassningar gentemot de kunder som föredrar att använda standardsystemet. I 
slutändan är det kunden som bestämmer om en anpassning skall genomföras eller inte.  

“Vissa kunder är mer utvecklingsintensiva än ändra, där vi gjort fler anpassningar.” - Anna 

Konsulten kan oftast hantera anpassningarna själv. Support kan även göra anpassningar 
av mindre slag. Handlar det om en större och mer komplex anpassning där konsulten inte 
har den programmeringskompetens som krävs går ärendet vidare till utvecklarna. Efter 
identifikation av anpassningen fastställs en specifikation som lämnas vidare till utveck-
larna. Det är oftast utvecklarna som gör kodningen men det är en fördel om konsulter och 
support har goda programmeringskunskaper för att kunna genomföra anpassningar av 
mindre slag.  

“Mindre anpassningar kan konsulter göra själva, då behövs inte så mycket kodning för att 
kunna göra en anpassning.” - Anna 
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Konsulter brukar genomföra anpassningar i systemets gränssnitt och systemutvecklare 
brukar genomföra anpassningar i databasen. Kan inte konsulten avgöra anpassningens 
genomförbarhet finns det möjlighet att bolla idéer med en lösningsarkitekt. En lösnings-
arkitekt är från konsultsidan. Kundens behov läggs fram och diskuteras om det går att 
lösa samt hur det kan lösas på bästa sätt. Det kan finnas en viss problematik när vissa 
anpassningar har genomförts för länge sedan av personer som inte arbetar kvar hos 
ERPsystem. Problematiken kan leda till att det inte finns någon förståelse för vad vissa 
anpassningar avser att göra och varför det görs på det sättet. Dokumentation är viktigt 
när anpassningar genomförs för att få förståelse om vad anpassningen innebär.  

“Vi har en kund som köpte sitt system -98. Dom som var med på den tiden och utvecklade deras 

processer finns inte kvar på företaget längre.” – Simon 

4.3.2 Genomförbarhet  

Anpassningar i systemet styrs oftast av kunden som lägger fram ett krav till ERPsystem. 

Support, konsulter och utvecklare kan genomföra anpassningar av olika slag.  

“Konsulter gör generellt sätt anpassningar av mindre karaktär, större och mer avancerade 

anpassningar som blir rena projekt görs av utvecklare.” - Kim 

Anders, som arbetar som konsult, kan påverka anpassningar i systemet i den grad som 
han själv känner. Vissa anpassningar kan konsulter genomföra själva annars går anpass-
ningsärendet vidare till utvecklarna. Om anpassningsärendet går vidare till utvecklarna 
är det dem som beslutar om anpassningen är genomförbar eller inte. Om en anpassning 
inte är genomförbar kommunicerar utvecklarna det tillbaka till konsult som i sin tur med-
delar kunden. Det händer ofta att en kund vill ändra på något i standardsystemet som inte 
går för att anpassningen blir för komplex och kan påverka systemets prestanda.  

“Händer dagligen att kunder vill ändra något som inte går, utan att det blir en för stor an-
passning, vissa delar vill vi inte skruva på för det kan störa andra delar”-Anders  

ERPsystem erbjuder ett så pass flexibelt system att det finns möjlighet för kunder att an-
passa systemet vilket kan leda till att systemet avviker i hög grad från standardsystemet. 
Flertalet anpassningar går att genomföra men konsulten kan avråda kunden från vissa 
anpassningar och motivera till varför de inte rekommenderas. Om en anpassning inte är 
genomförbar brukar ERPsystem avråda kunden att genomföra anpassningen eftersom 
den kan bidra med problem. Problem kan exempelvis vara att en kund vill läsa in en stor 
mängd data i en tabell i databasen, vilket skulle medföra ett system med sämre prestanda. 
Anpassningar kan även påverka systemets framtida underhåll och uppgraderingar. Om 
en anpassning inte är genomförbar kan ERPsystem föreslå ett annat arbetssätt till kunden 
samt hur deras arbetsprocesser kan förändras. Anpassningar kan genomföras av ERPsy-
stem även om de inte rekommenderas men då får kunden själv ta ansvar för konsekven-
serna. Oftast när en anpassning inte är genomförbar är det för att kunden vill arbeta på 
ett sätt som systemet inte är uppbyggt efter. Det är en del av konsultyrket att hjälpa kun-
den att använda och arbeta i systemet på ett effektivt sätt. Mängden anpassningar som 
görs i systemet beror främst på kunden. Många av ERPsystems kunder kan ha unika pro-
cesser där de måste arbeta på ett visst sätt. Således kan relativt onödiga anpassningar 
föreslås som egentligen inte behövs då funktionaliteten finns i standardsystemet. ERPsy-
stem får skapa en förståelse hos kund om hur kunden kan arbeta sig runt “problemet”. 
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Konsulten har en viktig roll att förmedla hur standardsystemet med nuvarande funktion-
alitet kan stödja kundorganisationens arbetsprocesser. Kundorganisationer som investe-
rar i ett nytt system vill oftast att det nya systemet ska efterlikna och fungera som deras 
tidigare system.  

“Många kunder vill till en början att det nya systemet ska se ut som det gamla.”-Anders 

“Många kunder säger att vi har alltid gjort såhär så vi måste kunna göra det i det nya syste-
met också annars går de inte. Där har man en roll som verksamhetskonsult att förklara att 
kunden kan göra såhär istället.” – Anna 

Det är mycket som beror på kundens förändringsvilja och hur pass beredda de är att 
ändra sina affärsprocesser vid affärssystemsinförande. Onödiga anpassningar kan före-
slås om kunden inte är beredd på att lära sig ett helt nytt system. Drivna medarbetare hos 
kundorganisationen brukar vara mer benägna att förändra och förbättra sina arbetspro-
cesser för att undvika anpassningar. Det är viktigt att konsulten för en god kommunikat-
ion med kunden där kunden informeras om påverkan som anpassningar kan medföra. 

4.3.3 Specifikation av en anpassning 

Utifrån dokumentation från ERPsystem presenteras 3 steg i processen för hur en anpass-
ning genomförs (se figur 3). 

 

Figur 3. ERPsystems anpassningsprocess (Dokument ERPsystem, 2016). 

Steg 1 - Kravinsamling 

Första steget inför en anpassning innefattar kundens förfrågan om en anpassning. Utifrån 
kundens önskemål skapas det en specifikation av konsulten. Specifikationen baseras på 
en generell mall där information om anpassningen eller förändringen behöver beskrivas. 
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Vad anpassningen ska lösa/göra, krav, begränsningar och andra aspekter så som test av 
funktionen behöver beskrivas. Även skärmdumpar kan tas med. Specifikationen skickas 
sedan vidare till en lösningsarkitekt.  

Steg 2 - Design och tidsestimat 

Lösningsarkitekt tillsammans med kund och konsult färdigställer specifikationen där 
även tid för färdigställande beräknas tillsammans med utvecklare. Tidsestimatet presen-
teras för kunden för godkännande. 

Steg 3 - Utveckling och leverans 

Sista steget innebär utveckling av lösningen, själva kodningen. Lösningsarkitekt tillsam-
mans med utvecklare och konsult granskar lösningen och om allt fungerar som det ska 
levereras lösningen till kund. 

När en kund vill arbeta på ett specifikt sätt rådfrågas i första hand konsulten. Konsulten 
förklarar hur standard är uppbyggd i systemet samt vilka arbetsmöjligheter som finns för 
kunden. När en kund saknar en viss funktionalitet i standardsystemet så är det främst 
konsulter som tar hand om ärendet. Identifieras det att kunden har ett behov som är utö-
ver standard och en anpassning krävs skrivs en specifikation av ERPsystem.  

“Identifieras ett behov som inte finns i standardsystemet skrivs en specifikation.” - Anna 

När kunden vill göra en anpassning finns det en mall för hur specifikationen skrivs. Kon-
sulten skriver tillsammans med kund en specifikation som innefattar vad som ska göras 
samt vilket behov kunden har. Det är oftast utvecklaren eller lösningsarkitekten som un-
dersöker hur anpassningen kan genomföras. En specifikation kan vara både en komplex 
och en enkel anpassning. Det kan exempelvis vara ett tvingande fält i systemet där det ska 
finnas en spärr så att användaren inte kommer vidare förrän den informationen är ifylld. 
Det kan även handla om information som krävs vid registrering av kundorder, exempelvis 
referensnummer som alltid ska finnas med. I specifikationen görs det en beskrivning av 
kunden där det framgår varför fältet ska vara tvingande. Ärendet lämnas till konsulten för 
vidare diskussion där en kartläggning av behov genomförs. Specifikationen kan inneha 
skärmdumpar för att berika förklaringen. Beroende på vad det är för anpassning kan det 
bli en mer eller mindre detaljerad specifikation. Frågor som behöver besvaras under spe-
cifikationsprocessen kan vara ifall anpassningen ska gälla för samtliga av kundorganisat-
ionens kunder eller enbart en specifik kund. Det är även viktigt att definiera om anpass-
ningen ska gälla i alla länder kundorganisationen är verksam i. Kompletterande frågor 
kan dyka upp under processen tills specifikationen är klar. Specifikationen godkänns och 
estimeras av utvecklaren som beräknar hur lång tid anpassningen kommer ta att genom-
föra, där räknas både utvecklingstimmar och testning in.  

När specifikationen är komplett lämnas ett så kallat tidsestimat av konsulten till kunden 
för godkännande. Tidsestimatet är ett lösningsförslag som presenteras för kunden som 
då behöver godkänna tid och kostnad för anpassningen. Kunden vill ofta ha summeringen 
på hur många timmar anpassningen kommer ta att utveckla då detta påverkar kostnaden. 
Godkänner kunden specifikationen lämnas ärendet vidare till systemutvecklare eller kon-
sult beroende på vem som ska genomföra anpassningen. När anpassningen är färdigut-
vecklad ska tester genomföras. Innan testgenomförandet sker det kommunikation mellan 
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konsult och kundorganisation för att säkerhetsställa att anpassningen inte påverkar det 
dagliga flödet. Först sker samtliga tester i en testdatabas för att sedan testa i kundens rik-
tiga databas. 

4.4 Sammanfattning 

ERPsystems standardsystem påverkar i vilken grad kunder vill anpassa sitt system. När 
funktionalitet inte finns i standard kan systemet behöva anpassas efter kunders specifika 
behov vilket kan vara en utmaning för ERPsystem. Det förekommer ofta att ERPsystems 
kunder behöver anpassning av sitt system då det är få kunder som använder sig helt av 
standardsystemet. 

En anpassning är oftast ett krav från ERPsystems kunder. Vissa anpassningar som kund-
organisationer efterfrågar kan vara för komplexa. Att dessutom genomföra anpassningar 
under affärssystemsinförande innebär mer komplexitet. ERPsystem försöker undvika att 
genomföra anpassningar under affärssystemsinförandet men vissa funktioner måste fin-
nas redan vid driftstart. ERPsystem rekommenderar sina kunder att vänta med anpass-
ningar tills efter systemet har satts i drift om anpassningen inte är nödvändig. Det är vik-
tigt för ERPsystem att definiera om anpassningar ska genomföras under införandet av sy-
stemet eller om det kan vänta tills efter driftstart. Genomförande av anpassning i samband 
med affärssystemsinförande kan påverka projektets kostnad och tidsåtgång. Förståelse 
av kundorganisationen och av systemet är viktigt för den som arbetar med anpassningar. 
Anpassningar genomförs oftast av konsulter och då är det viktigt att konsulten innehar 
förståelse av den specifika kundens verksamhet samt systemet för att kunna erbjuda den 
bästa lösningen. Support, konsulter och utvecklare kan genomföra anpassningar av olika 
slag.  

Om konsulten inte kan hantera anpassningsärendet går det vidare till utvecklarna. Är an-
passningen inte genomförbar kommunicerar utvecklarna tillbaka till konsult som i sin tur 
meddelar kunden. Om anpassningen är genomförbar finns det tre steg som förklarar pro-
cessen: 1 kravinsamling, 2 design och tidsestimat, 3 utveckling och leverans. ERPsystem 
erbjuder ett flexibelt system som tillåter flertalet anpassningar som kunder önskar. Vissa 
anpassningar som kunder önskar rekommenderas inte av ERPsystem eftersom det kan 
försämra systemets prestanda. I sådana fall rekommenderas kunden att arbeta på ett an-
nat sätt som gör att anpassningen inte behövs. Kundorganisationer som inte vill ändra 
sina arbetsprocesser kan föreslå anpassningar som redan finns i standardsystemet. Orsa-
ken till detta är att kunden vill ha systemet på ett visst sätt, som inte kräver förändring av 
arbetsprocesserna. Vid systeminförande är det vanligt att kundorgansationer vill att det 
nya systemet ska efterlikna deras tidigare system i största utsträckning. För att lyckas 
med detta kan det behövas flertalet anpassningar i systemet.   
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet av studien. Analysen är utformad efter tre rubriker ur 
systemleverantörens perspektiv: utmaningen med anpassningar, identifiering av anpass-
ningar och anpassningens genomförbarhet. 

 

5.1 Utmaningen med anpassningar 

I litteraturstudien framgick det att det är en utmaning för systemleverantörer att uppnå 
rätt matchning mellan standardsystemets funktionalitet och kundorganisations processer. 
Om kunders önskemål inte finns i standardsystemets funktionalitet kan det resultera i en 
anpassning av systemet, vilket förblir en av de största utmaningarna för systemleverantörer 
att bemöta vid arbetet med anpassningar. 

I resultatet framgick det att standardsystemet som ERPsystem erbjuder är utformad för 
att stödja generella krav som kundorganisationer har. Ett generellt krav kan vara att stan-
dardsystemet behöver ha en ekonomimodul för att kundorganisationer ska kunna sköta 
sin redovisning. Strong och Volkoff (2010) skriver att flertalet affärssystem är utformade 
för att stödja generella krav som matchar de flesta kundorganisationer i en viss bransch. 
I resultatet har det framgått att flöden för produktion och försäljning är komplexa och 
kundspecifika vilket gör att arbetet med anpassningar av just dessa moduler förekommer 
ofta, vilket kan vara en utmaning. ERPsystems kunder med specifika krav kan vara i behov 
av att anpassa standardsystemet eftersom systemet inte matchar deras processer. 
Systemleverantörers kunder kan välja att tillämpa affärssystemet som standard eller få 
hjälp av systemleverantören att utveckla en egen lösning i form av ett anpassat system 
(Koch & Mitteregger, 2016). Ungefär 80 procent av affärssystemets funktioner brukar 
matcha en kundorganisations behov, resterande 20 procent kräver anpassning enligt 
Strong och Volkoff (2010). Merparten av ERPsystems kunder ska kunna använda sig av 
standardsystemet i stor utsträckning vilket gör att arbetet med anpassningar minskar, 
men det finns även många kunder som vill anpassa sitt system efter sina behov och öns-
kemål.  

ERPsystem erbjuder ett flexibelt system som tillåter anpassningar i hög grad. Däremot 
rekommenderas det att ERPsystems kunder använder sig av standardfunktioner i största 
möjliga mån, vilket kan vara en utmaning då kunder ofta är i behov av någon slags anpass-
ning. I litteraturstudien framgick det att affärssystem fungerar mest effektivt när det till-
lämpas som standard utan några avvikande anpassningar, eftersom anpassningar kan 
leda till oförutsedda problem i form av ett mer kostsamt affärssystemsinförande och un-
derhåll av systemet, vilket nämns av Light (2005) samt Koch och Mitteregger (2016). Där-
emot kan en kundorganisations konkurrenskraft ligga i deras arbetsprocesser (Uppstrom 
et al., 2015), vilket gör att arbetet med anpassningar kan bli problematiskt som framgick 
även i resultatet. Ändras kundens arbetsprocesser finns det risk att de tappar sin konkur-
renskraft vilket systemleverantörer inte vill riskera (Uppstrom et al., 2015). Utifrån re-
sultatet kan arbetet med anpassningar påverka systemets prestanda och framtida under-
håll och uppgraderingar. Det är en utmaning för systemleverantörer att erbjuda ett affärs-
system som matchar en kundorganisations affärsprocesser helt, därför kan någon grad av 
anpassning av affärsprocesserna och systemet krävas (Parthasarathy & Sharma, 2014). I 
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resultatet framgick det att ERPsystem har utfört någon form av anpassningar hos mer-
parten av sina kunder. Det är svårt för ERPsystem att avgöra om systemet ska anpassas 
hos kund eller om kunden ska anpassa sina affärsprocesser för att kunna använda affärs-
systemet på bästa sätt. Precis som det framgår i resultatet har även Parthasarathy och 
Sharma ( 2016), Uppstrom et al. (2015), Zach och Munkvold (2012) samt Light (2005) 
skrivit att det behöver finnas en balans mellan anpassningarna av standardsystemet och 
affärsprocesserna. 

Enligt Zach och Munkvold (2012) kan flertalet anpassningar kan bero på kundens ovilja 
att förändra sina affärsprocesser. Resultatet visade att ERPsystems kunder som investe-
rar i ett nytt system oftast vill att det nya systemet ska efterlikna och fungera som deras 
tidigare system, vilket är en utmaning för ERPsystem att hantera. ERPsystems konsulter 
har därmed en viktig roll att förmedla på vilket sätt standardsystemets funktionalitet kan 
stödja kundorganisationens nuvarande arbetsprocesser, vilket överensstämmer med det 
Wang et al. (2006) beskriver då en behörig konsult ska bidra med ytterligare kunskaper 
och perspektiv genom att förstå kundens affärsprocesser.. Den största utmaningen när en 
anpassning inte genomförs i systemet är att ändra den “mänskliga organisationen” och 
dess arbetsprocesser (Helo et al., 2008). I resultatet framgick det att mängden anpass-
ningar som ERPsystem gör i systemet beror främst på kunden. Många kunder har unika 
processer där de behöver arbeta på ett visst sätt och det kan förekomma att de inte vill 
lära sig ett nytt arbetssätt vilket förblir en utmaning. Således kan relativt onödiga anpass-
ningar föreslås från kundorganisationen som egentligen inte behövs då funktionaliteten 
finns i standardsystemet. Kundens oförståelse för systemet kan leda till att anpassningar 
genomförs i onödan och inte leder till någon nytta (Markus et al., 2000). 

I resultatet framgick det att det är en utmaning för ERPsystem att bemöta kundens för-
ändringsvilja och hur pass beredda de är att ändra sina affärsprocesser. Kundorganisat-
ioner vill behålla sina befintliga affärsprocesser eftersom de uppfattas som unika för verk-
samheten (Zach & Munkvold, 2012). Resultatet visar att ERPsystems kunder kan kräva 
olika sorters anpassningar beroende på hur utvecklingsintensiva de är. Utvecklingsinten-
siva kunder vill oftast ha fler anpassningar gentemot mindre kunder som använder sig av 
standardsystemet. En utmaning med anpassningar kan bero på verksamhetens tillväxtfas 
enligt Zach och Munkvold (2012). Kundorganisationens tillväxt kan resultera i behov av 
ytterligare flexibilitet i affärsprocesserna (Zach & Munkvold, 2012), vilket även framkom 
i resultatet av studien. 

5.2 Identifiering av anpassningar 

För att en anpassning ska kunna genomföras behöver den först identifieras. Arbetet med 
anpassningar börjar vid identifikationen som utifrån resultatet har framgått är ett identifi-
erat kundbehov. Identifiering av en anpassning kan ske både innan och efter affärssystemets 
införande. 

Resultatet visade att ERPsystems kunder brukar ha specifika krav beroende på vad de är 
för typ av bolag. Få av ERPsystems kunder använder sig helt av standardsystemet utan 
merparten har identifierat behov av ytterligare funktionalitet och infört någon form av 
anpassning i systemet. Ett vanligt förekommande problem är när funktionaliteten som 
kundorganisationen är i behov av inte finns i standardsystemet (Soh, Kien & Tay-Yap, 
2000). Utifrån resultatet är en anpassning oftast ett behov eller önskemål som kund läg-
ger fram till ERPsystem. Anpassningar kan genomföras på grund av saknad funktionalitet 
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och för att öka effektiviteten av processerna eller att kundorganisationen vill särskilja sig 
från konkurrenterna som använder samma system (Light, 2005), vilket även framkom i 
studien.  

Identifiering av anpassning kan ske vid affärssystemsinförande, under projektets gång el-
ler efter driftstart via ERPsystems supportavdelning. I resultatet framgick det att storle-
ken på ERPsystems kunder kan påverka antal kundspecifika anpassningar som genom-
förs i systemet. Mindre kundorganisationer brukar ha mindre komplexa processer vilket 
kan leda till färre anpassningar. Större kundorganisationer har ofta komplexa processer 
och mer budgeterat till systemutveckling, vilket kan leda till att ERPsystem får genomföra 
flertalet anpassningar. Zach och Munkvold (2012) poängterar arbetsprocessernas kom-
plexitet och kundorganisationens storlek där större och mer komplexa processer kan 
kräva mer kundspecifika anpassningar, vilket oftast gör anpassningar enklare att identi-
fiera. 

ERPsystem vill undvika anpassningar om möjligt under affärssystemsinförande, däremot 
behöver vissa funktioner som kunden önskar finnas redan vid driftstart. Enligt Davis 
(2005) har anpassningar visat sig ha negativa effekter vid affärssystemsinförande. Vid in-
förande av affärssystem förekommer det att kunder efterfrågar funktionalitet som inte 
finns i systemleverantörens standardsystem (Parthasarathy & Sharma, 2014; Light, 
2005). I resultatet har det framkommit att anpassningar som har identifierats i samband 
med affärssystemsinförande kan handla om funktioner där det inte finns möjlighet för 
förändring av en arbetsprocess vilket leder till att kundspecifika anpassningar behöver 
genomföras. Identifierade anpassningar har olika prioritering, vissa sker under affärs-
systemsinförande andra efter driftstart. Det är viktigt som konsult att förstå vilka anpass-
ningar som är nödvändiga för kundorganisationens verksamhet innan och efter driftstart. 
Att genomföra anpassningar efter driftstart är att föredra för att inte påverka kostnaden 
för projektet, vilket har visats i resultatet. Kostnaden och tiden för ett affärssystemsinfö-
rande ökar i samband med antalet anpassningar (Uppstrom et al., 2015). Resultatet har 
visat att anpassningar oftast identifieras och genomförs under affärssystemsinförande 
men kan även genomföras efter driftstart, vilket även Zach & Munkvold (2012) beskriver. 
Däremot behöver vissa funktioner finnas redan vid driftstart vilket ERPsystem behöver 
ta hänsyn till. Om en anpassning identifieras i ett senare skede får beställningen av an-
passningen läggas separat vilket oftast medför påverkan på projektets tidsram och kost-
nad i slutändan. Resultatet har visat att det är viktigt att identifiera anpassningar i ett så 
tidigt skede som möjligt vilket inte har gått att urskilja i litteraturstudien.  

5.3 Anpassningens genomförbarhet  

Efter att en anpassning har identifierats lämnas den vidare för hantering. Konsulters kom-
petens samt förståelse för kundens verksamhet kan avgöra om en anpassning är genomför-
bar. Är anpassningen inte genomförbar föreslås ett förändrat arbetssätt hos kunden. Är an-
passningen genomförbar av systemleverantören så hanteras det genom en specifik process.  

5.3.1 Kompetens hos systemleverantören 

Genomförbarheten av en anpassning kan påverkas av konsulters kompetens, gällande sy-
stemet men även förståelse för kundens organisation, vilket har framkommit i resultatet. 
Har konsulten tillräcklig kunskap om kundorganisationen kan antalet anpassningar av 
systemet minska, därför brukar ERPsystem vilja delegera ut arbete till konsulter med rätt 
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kompetens inom området. ERPsystem eftersträvar att samtliga konsulter ska ha den kom-
petens som krävs för att hantera systemanpassningar själva och för att kunna avgöra om 
en anpassning är nödvändig eller inte. Utifrån resultatet behöver ERPsystem skapa en för-
ståelse hos kund när en anpassning ska genomföras. För att kunna erbjuda en så bra lös-
ning som möjligt behövs förståelse för kundorganisationers verksamhet och processer. 
Det är fördelaktigt att förstå kundens affärsprocesser gentemot systemets funktionalitet 
vilket även Zach och Munkvold (2012) påpekar. Systemleverantörers verksamhetsförstå-
else om kundens organisation är en framgångsfaktor vid anpassningar i standardsyste-
met (Zach & Munkvold, 2012). Även i resultatet har det framkommit att systemleveran-
tören behöver ha en god förståelse för kundorganisationens processer för att anpass-
ningar ska genomföras på rätt sätt och inkludera rätta funktioner. Standardsystemets 
funktioner och konsultens kompetens är viktig för att lyckas anpassa systemet med hög 
kvalitet. Konsultens kompetens kan även bidra till mindre antal anpassningar vilket ge-
nerar bättre levererad systemkvalitet (Wang et al., 2006). Enligt Zach och Munkvold 
(2012) kan det förekomma att systemleverantörers medarbetare har brist på kunskap om 
standardsystemet och dess uppbyggnad vilket kan få konsekvenser i form av systeman-
passningar som egentligen redan finns i systemet, vilket har även framgått i studiens re-
sultat.   

5.3.2 Ej genomförbara anpassningar 

När genomförandet av anpassningar inte rekommenderas förekommer det att ERPsystem 
föreslår ett annat tillvägagångssätt för kundorganisationens arbetssätt. När ERPsystem 
inte kan genomföra en anpassning beror det oftast på att kunden vill arbeta på ett sätt 
som inte systemet är uppbyggd efter, vilket kan vara en utmaning att hantera. Utifrån re-
sultatet är det möjligt för ERPsystem att genomföra de flesta anpassningar som kundor-
ganisationer föreslår, däremot rekommenderas inte vissa anpassningar. I litteraturen 
framgår det att alltför många anpassningar kan resultera i konsekvenser samt att arbetet 
med anpassningar kan innebära utmaningar. Anpassningar av affärssystemet ökar syste-
mets komplexitet som kan vara en utmaning att hantera (Koch & Mitteregger, 2016). Kon-
sekvensen av ett anpassat affärssystem kan vara en mer kostsam implementering och un-
derhåll av systemet vilket har gått att urskilja både ur resultatet samt litteraturen. An-
passning av systemet kan vara en utmaning för systemleverantören eftersom det kan in-
nebära mer än en enkel konfiguration där en funktion aktiveras eller stängs av, utan det 
kan vara tillägg eller förändring av funktioner som avviker från standardpaketet (Part-
hasarathy & Daneva, 2014). Innan en anpassning genomförs behöver det finnas en opti-
mal strategi för att balansera anpassning av affärssystemet mot att ändra organisatoriska 
rutiner inom kundorganisationen (Helo et al., 2008). I studiens resultat framkommer det 
att ERPsystem vill skapa en god förståelse om kundens verksamhet för att se om kunden 
kan arbeta sig runt ett problem istället för att anpassa systemet. 

5.3.3 Genomförbara anpassningar 

Om en anpassning anses genomförbar av ERPsystem lämnas ett tidsestimat till kunden 
för godkännande. Om kunden godkänner specifikationen genomförs anpassningen och le-
vereras till kund. När anpassningen levereras ska tester genomföras för att säkerhets-
ställa att anpassningen fungerar som den ska. Det har inte gått att identifiera en lika de-
taljerad process i litteraturen. Om en är genomförbar har organisationer ofta krav till 
systemleverantörer som genom kartläggning kan bli ett kriterium till en anpassning i 
kunds system (Parthasarathy och Sharma, 2014). När ERPsystem får in ett önskemål av 
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kund om en anpassning som är genomförbar skapas det en specifikation. Kundens önske-
mål utgör grunden för anpassningsprocessen, dess omfattning och komplexitet. 

Den empiriska undersökningen visar att när en kund vill göra en anpassning hanterar 
ERPsystem detta genom tre steg där en specifikation skrivs i det första steget då anpass-
ningen identifieras. Specifikationen utgår ifrån en mall som fylls i av kunden och konsul-
ten. Specifikationer kan vara olika detaljerade beroende på hur komplex anpassningen är. 
Kundens behov och hur anpassningen ska fungera dokumenteras. Enligt Parthasarathy 
och Sharma (2014) förekommer det att kundorganisationer har krav till systemleveran-
törer om specifika funktioner i systemet. Systemleverantörers konsulter och utvecklare 
samt kundorganisationen identifierar kraven som kan bli ett kriterium till en anpassning 
i kunds system (Parthasarathy & Sharma, 2014). I resultatet har det framgått att när spe-
cifikationen är komplett lämnas den vidare till antingen konsult eller utvecklare beroende 
på vem som kan genomföra anpassningen.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel genomförs en diskussion där vi lägger grunden för vår slutsats. Diskussionen 
kommer att handla om hur ERPsystem arbetar med kunders önskemål om anpassningar i 
affärssystem.

 

ERPsystem föreslår att kunder ska använda standardsystemet i största möjliga mån för 
att undvika problem som är kopplade till anpassningar. I litteraturstudien framgick det 
att systemleverantörer föreslår att kundorganisationer som införskaffar ett affärssystem 
bör vara försiktiga med att anpassa systemet i hög grad. För många anpassningar i syste-
met kan försämra systemets funktionalitet och skapa problem vid framtida underhåll 
(Parthasarathy & Sharma, 2014), vilket framgick även i resultatet. Litteraturstudien och 
den empiriska undersökningen påvisar att det ska finnas en balans mellan anpassningar 
av systemet och anpassningar av kundorganisationens processer vilket nämns av Part-
hasarathy och Sharma (2014), vilket är en stor utmaning för systemleverantärer att han-
tera. Utifrån litteraturstudien och resultatet är det en utmaning att avgöra om ändring av 
kundorganisationers affärsprocesser eller anpassning av systemet är att föredra. Stan-
dardsystem eller ett anpassat system, båda tillvägagångssätten har sina för- och nackde-
lar. Vilken metod som väljs bör avgöras utefter omständigheterna en organisation befin-
ner sig i. Denna fråga tas upp av bland annat Light (2005) samt Parthasarathy och Sharma 
(2014) men det finns inget givet svar. Oftast krävs någon form av en anpassning i systemet 
för att lyckas möta kundorganisationers arbetsprocesser men matchningen däremellan 
kommer förbli en utmaning för systemleverantörer att bemöta. Ett alternativ för kundor-
ganisationer hade kunnat vara att utveckla ett system från grunden för att lyckas matcha 
organisationens arbetsprocesser till hundra procent. Däremot kan det resultera i en högre 
kostnad än att införa ett standardsystem. Således är det en utmaning att finna ett optimalt 
sätt att hantera kunders önskemål om anpassningar. 

För att avgöra anpassningars genomförbarhet behöver de först identifieras. Resultatet 
har visat att anpassningar oftast är önskemål från kunder som identifieras vid affärs-
systemsinförande eller efter driftstart. Identifierade anpassningar har olika prioritering, 
vissa sker under affärssystemsinförande andra efter driftstart. Resultatet påvisar att det 
är viktigt att identifiera anpassningar i ett tidigt stadie för att undvika konsekvenser som 
exempelvis kan vara ökade kostnader och förlängd tidsram under affärssysteminföran-
det. För att kunna erbjuda en bra lösning behövs en förståelse för kundorganisationers 
verksamhet och processer. Både resultatet och litteraturstudien har visat att standardsy-
stemets funktioner och kompetensen hos systemleverantörens medarbetare utgör en vik-
tig roll för att lyckas anpassa systemet med hög kvalitet. Resultatet och litteraturstudien 
överensstämmer, att konsultens kompetens kan bidra till mindre antal anpassningar vil-
ket generar bättre systemkvalitet. Kompetens och systemkvalitet hänger ihop där en 
kompetent konsult kan förbättra kunders system samt även förmedla hur systemet kan 
nyttjas på bästa sätt. Vissa anpassningar som kunder föreslår kan finnas i ERPsystems 
standardsystem men på grund av okunskap kan kunden sakna kännedom om just den 
funktionen. Därav är det viktigt att ERPsystem upplyser kunden om detta. Genomförbar-
heten av en anpassning kan bero på medarbetarens kunskap om standardsystemet. Kom-
petens hos medarbetarna krävs  för att kunna avgöra om kundens önskemål kan lösas 
genom att använda befintlig funktionalitet i standardsystemet. ERPsystem behöver även 
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ha förståelse för sina kunders verksamhet för att kunna erbjuda ett system som passar 
kunders behov. 

När ERPsystem arbetar med anpassningar i standardsystemet avgörs först om anpass-
ningen är genomförbar eller ej. Är anpassningen inte genomförbar föreslår ERPsystem 
förändring i kundorganisationens arbetsprocesser. Är anpassningen genomförbar så han-
teras den genom en specifik process. Det kan finnas flera orsaker till varför en anpassning 
inte är genomförbar. Exempelvis kan det saknas stöd från standardsystemet eller proble-
matik kan uppstå vid systemuppgraderingen. De flesta anpassningar som kunder efter-
frågar brukar vara genomförbara. Däremot kan ERPsystem avråda kunden från att ge-
nomföra en anpassning på grund av konsekvenser den kan orsaka. För att kunna avgöra 
om en anpassning är genomförbar samt nödvändig brukar ERPsystem diskutera behov 
med kunden. Det är viktigt vid arbetet med anpassningar att ERPsystem tar reda på kun-
dens behov vid önskemål om komplexa anpassningar.  

I den empiriska undersökningen framgår det att ERPsystems tillvägagångssätt, att arbeta 
med kunders önskemål om anpassningar i standardsystem, överensstämmer till viss del 
med de teorier som presenteras i litteraturstudien. I resultat har det framgått att ERPsy-
stem arbetar på ett specifikt sätt med kunders önskemål om anpassningar i standardsy-
stem. Genom tre specifika steg identifieras kundens behov och önskemål där en specifi-
kation skrivs. Lösningsförslag från ERPsystem presenteras till kunden för godkännande. 
Väljer ERPsystems kund att godkänna förslaget genomförs anpassningen av utvecklare 
eller konsult. I litteraturstudien har det inte gått att identifiera ett specifikt arbetssätt hur 
systemleverantörer arbetar med kunders önskemål om anpassningar i standardsystem. 
Däremot visade litteraturstudien hur systemleverantörer ser på anpassningar, vad som 
rekommenderas, vilka utmaningar det finns samt att anpassningar upplevs som en pro-
blematisk process. Studiens resultat presenterar en enskild systemleverantörs arbetssätt 
vilket gör att resultatet inte kan generaliseras. Resultatet visar således hur anpassningar 
kan hanteras av en systemleverantör. Andra systemleverantörer kan ha andra sätt att 
hantera kunders önskemål om anpassningar. Litteraturstudien visar att det finns lite 
forskning kring området om systemleverantörers arbetssätt kring anpassningar. Varför 
området är mindre utforskat kan bero på att systemleverantörer inte vill avslöja sina spe-
cifika arbetsprocesser på grund av dess konkurrenskraft. 
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7. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats där frågeställningen besvaras. Till sist present-
eras förslag för framtida forskning.

 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur systemleverantörer arbetar med 
anpassningar i affärssystem som kundorganisationen efterfrågar. Studiens frågeställning 
som besvaras var: Hur kan systemleverantörer arbeta med kunders önskemål om anpass-
ningar i standardiserade affärssystem? 

Studien visar att arbetet med anpassningar är en komplex och problematisk process där 
både kundorganisationen och systemleverantören har en viktig roll. Anpassningar grun-
dar sig i kunders krav och önskemål som systemleverantören får arbeta med. Studien på-
visar att om en kund önskar en anpassning i det system som den medverkande systemle-
verantören erbjuder skapas en specifikation tillsammans med kunden. Specifikationen är 
en detaljerad anvisning som beskriver vad anpassningen är avsedd att göra. Efter att spe-
cifikationen är komplett skickas ett tidsestimat till kund för godkännande. Godkänner 
kunden tidsestimatet genomför antingen en konsult eller utvecklare anpassningen. 
Systemleverantören kan rekommendera kundorganisationer att inte genomföra vissa an-
passningar på grund av standardsystemets begränsningar eller problematiken som an-
passningen kan medföra. Om ett önskemål om anpassning inte rekommenderas kan 
systemleverantören föreslå kundorganisationen ett annat arbetssätt för att undvika en 
anpassning. Tar kunden till sig rekommendationen kan det medföra förändrade affärs-
processer i kundens verksamhet. Resultatet som studien har kommit fram till presenterar 
endast en systemleverantörs arbetssätt vilket gör att resultatet inte kan generaliseras. 
Andra systemleverantörer har troligtvis andra sätt att bemöta kunders önskemål om an-
passningar. 

Utifrån ett samhälleligt perspektiv har studien visat att kundorganisationers önskemål 
och en ökad konkurrens på affärssystemsmarknaden driver systemleverantörer att er-
bjuda mer flexibla system. För att möta denna trend försöker systemleverantörer under-
lätta möjligheten att anpassa systemet och även erbjuda nya alternativ för anpassning. 
Det är en utmaning att avgöra ifall kundorganisationer ska behålla standardsystemet eller 
genomföra vissa anpassningar. Utifrån vår studie verkar det bli allt vanligare med flexibla 
och anpassningsbara affärssystem. Studien har visat att merparten av kunder har någon 
form av kundspecifik anpassning i systemet hos systemleverantören som har medverkat. 
En viss del i affärssystemet anpassas oftast på grund av att det inte finns stöd för flertalet 
av en kunds affärsprocesser eftersom de är unika. Samtidigt kan systemleverantörer re-
kommendera kundorganisationer att använda sig av standardsystemet utan några kund-
specifika anpassningar eftersom anpassningar kan leda till oförutsedda problem. Däre-
mot kan en kundorganisations konkurrenskraft ligga i dess unika processer. Om kundor-
ganisationens arbetsprocesser ändras utefter affärssystemet finns det risk att de tappar 
sin konkurrenskraft, vilket gör arbetet med anpassningar problematiskt och förblir en ut-
maning för systemleverantörer att bemöta. Det behöver finnas en balans mellan anpass-
ning av standardsystemet och anpassning av kundorganisationens unika affärsprocesser 
vid arbetet med anpassningar. Systemleverantören behöver ha förståelse för sina kun-
ders affärsprocesser samt organisation för att kunna ta välgrundade beslut om i vilken 
grad kunders system bör anpassas. Önskemål om anpassningar som kunden lägger fram 
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bör undersökas och kommuniceras tillsammans med systemleverantören eftersom det är 
möjligt att det kan lösas genom systemets befintliga funktionalitet. 

7.1 Framtida forskning 

Studien presenterar en systemleverantörs sätt att hantera anpassningar i affärssystem. 
Eftersom studien fokuserar mer djupgående på en enskild systemleverantör skulle det 
vara intressant att genomföra en jämförande studie mellan flera olika systemleverantörer 
och på så sätt fastställa ett generellt sätt för arbetet med anpassningar. Ett annat förslag 
skulle kunna vara att genomföra en ännu mer detaljerad studie för en systemleverantörs 
arbetsprocess samt även lägga fokus på kundorganisationens perspektiv. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 1 

Bakgrund 

1. Berätta lite om dig själv, vem är du och vad har du för utbildning och bakgrund? 

2. Hur länge har du jobbat på företaget? 

3. Vilken roll har du på företaget? 

4. Vad har du för arbetsuppgifter? 

5. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

6. Vilka är era kunder? 

7. Vad har ni för relation till era kunder? 

8. Vad har ni för samarbetspartners? Vad har ni för relation till de? 

9. Erbjuder ni support och andra förbättringstjänster till era kunder eller sköts 
detta genom samarbetspartners? 

10. Hur ser ert standardsystem ut? Vilka moduler ingår? 

11. Vilken bransch är standardsystemet inriktad mot? 

12. Vilka utmaningar finns att hantera när funktionalitet inte finns i standard? 

13. I vilken utsträckning använder era kunder sig av standardsystemet? 

Arbetsprocess 

1. Hur går det till när kunden stöter på problem i systemet, vem är det som kontak-
tas i första hand? Är det konsulter eller går det genom någon slags supporttjänst? 

2. Hur ser processen ut när ett problem tas vidare till er?  

3. Hur prioriterar ni dessa problem? 

4. Vad är det som avgör vilka problem som åtgärdas? 

5. Vilka ändringar/anpassningar prioriteras?  
- Kan dessa klassificeras på något sätt? 

6. Hur underhålls systemet? 

Utmaningar 

1. Hur hanterar ni kunders krav på anpassningar? 

2. Vem gör systemanpassningarna?  



 
 

3. Går det via era utvecklare eller kan konsulter hantera det själva? 

4. Vilka rättigheter har konsulter gällande anpassning av systemet? 

5. Finns det någon gräns för hur mycket de får ändra? Varför? 

6. Vem beslutar om en anpassning genomförs i systemet eller inte? 

7. Vilka är de vanligaste anpassningarna? Har ni något exempel? 

8. Om det sker många anpassningar och ofta, vad kan det bero på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 2                    

Bakgrund                         

1. Berätta lite om dig själv, vem är du och vad har du för utbildning och bakgrund?  

2. Hur länge har du jobbat på företaget? 

3. Vilken roll har du på företaget? 

4. Vad har du för arbetsuppgifter?                         

5. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

6. Vilka är era kunder?                 

7. Vad har ni för relation till era kunder?                     

8. Vad har ni för samarbetspartners? (Vad har ni för relation till dem - ex. daglig 
kontakt, möten osv.?) 

9. Erbjuder ni support och andra förbättringstjänster till era kunder? 

10. Vart sker utveckling av ert system? 

11. Vilka funktioner/moduler ska tycker du ska ingå i ett standardsystem? 

Utmaningar 

1. I vilken grad brukar standardsystemet matcha en organisations processer? Har ni 
några siffror på detta?  

2. Vilka utmaningar finns att hantera när funktionalitet inte finns i standard? 

3. Anser ni att det kan finnas begränsningar när systemet avviker i hög grad från 
standard?  

4. I vilken fas av affärssystemets livscykel brukar problem uppstå? Vilken fas är 
mest kritisk? 

Arbetsprocess 

1. Hur går det till när kunden stöter på problem i systemet, vem är det som kontak-
tas i första hand? Är det konsulter eller går det genom någon slags supporttjänst? 

2. Hur ser processen ut när ett problem tas vidare till er?  

3. Vad är det som avgör vilka problem som åtgärdas?  

4. Vad är det som avgör ifall ett ärende lämnas vidare? 

5. Vem lämnas ärendet vidare till? 



 
 

6. Hur ser denna process ut? Kan ni beskriva den? (processkarta?) 

Genomförbarhet 

1. Hur identifierar ni att en anpassning behöver göras i systemet? 

2. Hur tar ni reda på vilken konsult som är bäst för ett projekt (ex. implementering, 
anpassning)?  

3. Hur identifierar ni vilken kompetens som krävs? 

4. Vid en implementering, vem gör systemanpassningarna? Går det via era utveck-
lare eller kan konsulter hantera det själva? 

5. Hur mycket kan du påverka vid en anpassning av systemet?  

6. Vilka roller är involverade i en anpassningsprocess?   

7. Vilka är de vanligaste anpassningarna? Har ni något exempel? 

8. Vad anser ni, ska systemet anpassas utefter en organisations processer eller ska 
organisationen anpassa sina processer? 

9. Anser ni att ni kontaktas oftare av kunder vars system är anpassat i hög grad? 

10. Om det sker många anpassningar och ofta, vad kan det bero på?  

11. Vem beslutar om en anpassning är genomförbar? 

12. Hur ser beslutsvägen ut innan uppdraget kommer till utvecklarna? 

13. När den inte är det, hur lägger ni fram det för kunden? (ex. förslag på att ändra 
affärsprocess) 

14. Hur fungerar processen för anpassningar? Beskriv gärna i detalj! 

15. I vilken fas (förstudien, implementeringsfasen eller efter driftstart) brukar an-
passningar identifieras? 

16. I vilken fast brukar anpassningar genomföras? 

17. Sker det anpassningar även efter driftstart? 

18. Är det vanligt? Varför? 
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