Startklar
ERP & Friends modell för att utvärdera hälsan hos ERP projekt bygger på den samlade erfarenheten från ett
antal stora, komplexa och problemfyllda projekt. Genom att besvara samtliga frågor får du en självskattning
på hur väl ditt projekt mår samt insikter kring vilka områden du behöver åtgärda för att förbättra styrkan i
ditt projekt.

Startklar – en diagnos av ditt ERP projekt
poäng inom ett eller flera delområde har du en god
indikation på var du behöver förbättra ditt projekt.

Vem kan använda modellen?
ERP & Friends har utvecklat modellen för att du som
projektägare ska kunna självskatta hälsan på sitt
framtida eller pågående ERP projekt. Vi vill att alla
framtida ERP projekt ska bli bättre än vad historiken
visar, vi brinner för att skapa framgångsrika ERP
projekt. Så därför är modellen helt kostnadsfri att
använda men materialet får inte förvanskas, vi är
angelägna om att saker inte tas ur sitt
sammanhang.

Hur ligger du till i ditt projekt – tolkning av
totalpoängen
När du summerat samtliga positiva svar på sidorna
4-8 får du en totalpoäng som du kan jämföra med
poängskalan på sid 3. Om du har över 90 poäng har
du ett väl fungerande projekt. Om du däremot har
färre poäng så behöver du se över var du behöver
förbättra och börja adressera svagheterna. För
mindre ERP projekt kommer en del åtgärder att
framstå som överflödiga och vi är benägna att hålla
med, modellen är tänkt att värdera även mycket
stora projekt/program för stora verksamheter.

Hur använder man modellen?
Du besvarar samtliga 100 frågor så sanningsenligt
som du kan, lura inte dig själv genom att tänka på
var du tror att du kommer ha gjort i framtiden. Om
du fyller i så som ditt läge är just nu kan du vid ett

senare tillfälle göra om övningen för att se om du
gjort de förbättringar som behövdes för att
reducera riskerna för ett dåligt projekt. Använder
du modellen på rätt sätt kommer du automatiskt
påbörja arbetet med din riskhantering.

Kommentarerna i grafen på sid 3 gäller projekt som
redan är pågående. Det är naturligt att du får låga
poäng om ni befinner väldigt tidigt, tex i
förstudiefasen. Då vet du vilka åtgärder som
återstår för att lyfta ditt projekt till en acceptabel
nivå.

Hur tolkar jag resultatet?
Man kan få max 100 poäng, 20 poäng per
huvudområde. De 5 huvudområdena består sin tur
av 4 delområden enligt nedan figur. Om du får låga
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Projekthälsan och dess hantering
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Huvudområde 1 – Projektomfattning
Delområde

Min poäng Bedömning (1poäng för varje rätt)

1.1 Projektmål

1.1.1 Projektmålen kan nås inom projektramen
1.1.2 Målen är Specifika, Mätbara, Attraktiva, Realistiska, Tidsbestämda, Avgränsade (SMARTA)
1.1.3 Antalet projektmål begränsar sig till 3-5 stycken
1.1.4 Målen kopplar tydligt till verksamhetens strategi
1.1.5 Målen är relevanta för alla medarbetare

1.2 Avgränsningar

1.2.1 Det anges tydligt vad som inte levereras inom funktion/teknik/accessmetod/rapporter
1.2.2 Det är uttalat vem/vilka som ansvarar för att hantera frågor som ligger utanför leveransomfattning
1.2.3 Det är dokumenterat vilka eskaleringsvägar som finns
1.2.4 Principer för om systemet anpassas till processerna eller tvärtom är beslutat
1.2.5 Alla medarbetare förstår var gränserna och ansvaret för projektet går

1.3 Prioriteringsgrunder

1.3.1 Kostnad/tid/kvalité prioritering finns angiven samt kvalité är inte högsta prio
1.3.2 Projektmålen kräver inte omfattande organisationsförändringar
1.3.3 Flera verksamheter med vitt skilda affärsmodeller ingår inte i scope
1.3.4 Ledningen är överens om att majoritetens val är styrande för slutlig leverans
1.3.5 Det finns en kvantitativ investeringsmodell för värdering av förändringsförslag

1.4 Upphandlingsmodell

1.4.1 As-is och to-be processkartläggning gjord
1.4.2 Proof-of-concept på leverantörens produkt gjord
1.4.3 Samtliga affärsprinciper är verifierade av leverantören
1.4.4 Tydlig gränsdragningslista upprättad
1.4.5 Prestandakrav och acceptanskriterier är definierade med rätt intressenter

Delsumma
Projektomfattning
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Huvudområde 2 – Projektmodell
Delområde

Min poäng Bedömning (1poäng för varje rätt)

2.1 Projektfaser

2.1.1 Beslutsgrindar finns definierade efter ett ERP projekts kontrollpunkter
2.1.2 Projektfaserna är anpassade efter ERP projektlogik samt realiserbara milstolpar
2.1.3 Faserna är anpassade till omfattningen av arbetet
2.1.4 Faserna har integrerat ett kvalitetsfokus anpassat till ERP projekt
2.1.5 Faserna är anpassade efter antal implementeringar och komplexitet i affärsprocesser

2.2 Projektorganisation

2.2.1 Alla projektroller har en rollbeskrivning och ansvar som är anpassad till projekts arbetsprocesser
2.2.2 Projektmedlemmarna uppfyller samtliga krav som anges i projektets rollbeskrivningar
2.2.3 Projektorganisationen har integrerat ett ERP fokus och förankringsansvar är formaliserade
2.2.4 Projektrollerna är anpassade i ansvar efter komplexitet och processomfattning i leveransen
2.2.5 Beslutsmandat och beslutsordning är integrerad i projektorganisationen

2.3 Projektverktyg

2.3.1 Det finns dokumentmallar som stödjer samtliga arbetssätt i projektet
2.3.2 Dokumentmallarna bygger på ett ERP projekts unika behov
2.3.3 Projektet har en projektplats som stödjer digitalt samarbete
2.3.4 Projektplatsen stödjer versionskontroll och attestordning
2.3.5 Projektets planeringsverktyg är integrerat med resurstillgänglighet och projektplatsen medger allokering av
projektaktiviteter

2.4 Kvalitetsstyrning

2.4.1 En ändringsprocess finns tydligt definierad
2.4.2 Ansvar för ändringsbeslut sitter hos projektägaren
2.4.3 Leveransomfattningen är tydligt kommunicerad och detaljerad på ett sätt som gör det otvetydigt vad som ingår
2.4.4 Leveransens samtliga delar kan tydligt knytas till projektmålen
2.4.5 Projektet har metoder för att kvantifiera konsekvenser av ändringsbeslut både i kostnad och tid
2.4.6 Kommunikationsplanen inkluderar bred spridning av leveransomfattning och ändringsbeslut

Delsumma
Projektmodell
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Huvudområde 3 – Förändringsledning
Delområde

Min poäng Bedömning (1poäng för varje rätt)

3.1 Ledning/sponsor

3.1.1 En Sponsor finns utsedd som förstår att hen måste ta en aktiv del i förändringsarbetet
3.1.2 Ledningsgruppen ser Förändringsarbete som en viktig del i projektet
3.1.3 Budget finns/kommer att finnas dedikerad för förändringsarbete
3.1.4 Företaget har en uttalad strategi avseende förändringsarbete som påverkar i stort sett samtliga förändringar som
pågår alt kommer att starta.
3.1.5 Företaget har en bra erfarenhet av genomförandet av ett förändringsarbete

3.2 Projektledning

3.2.1 Förutom Sponsor så är också en person utsedd att operativt leda förändringsarbetet.
3.2.2 Tydliga milstolpar finns/kommer att finnas i projektplanen där man följer upp förändringsarbetet. Respektive milstolpe
är/kommer att bli nedbruten i underliggande aktiviteter
3.2.3 Det finns en vana och erfarenhet om hur ett förändringsarbete ska drivas internt.
3.2.4 Företaget har ett dokumentarkiv som omfattar templates, checklistor, lessons learned etc som underlättar kommande
projekt
3.2.5 "Förändringsarbete" är ett begrepp som företagets medarbetare känner till.

3.3 Medarbetares insikt om
behovet av förändringen

3.3.1 Hela ledningen är överens om att implementeringsprojektet behövs
3.3.2 Även samtliga mellanchefer är överens om att förändringen behövs. Inte bara för att ledningen säger det utan för att
de ser behovet
3.3.3 "What is in it for me?" är tydligt för alla grupperingar/roller
3.3.4 Grupper/roller som inte är överens om förändringen är identifierad
3.3.5 Handlingsplan finns för att få med alla på förändringen

3.4 Tidigare vana av förändring

3.4.1 Företaget har stor erfarenhet av förändringsarbete och prioriterar därför detta högt inom alla dess projekt.
3.4.2 Företaget har redan en organsiationsstruktur för sitt förändringsarbete, som är baserad av tidigare erfarenehter
3.4.3 Förändringsarbete är en del av det dagliga arbetet för chefer på alla nivåer.
3.4.4 Förändringsarbete är vanligt förekommande även ute hos vanliga tjänstemän och arbetare.
3.4.5 Det är alltid samma avdelning, personal inblandad när nytt förändringsarbete ska starta upp

Delsumma
Förändringsledning
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Huvudområde 4 – Projektkompetens
Delområde

Min poäng Bedömning (1poäng för varje rätt)

4.1 Projektvana

4.1.1 Företaget är vant att leverera projekt till kund
4.1.2 Det finns en projektmodell som beskriver hur utvecklingsprojekt ska utföras
4.1.3 Det finns ett programkontor med etablerad projektstyrningskompetens
4.1.4 Personalen är van vid att leverera mot fastslagna milstolpar på tid
4.1.5 Projektmedlemmar har normalt kunskap om hur förankring av nya arbetssätt går till

4.2 Kravställandevana

4.2.1 Företaget är normalt framgångsrikt i sina upphandlingar av nya systemlösningar
4.2.2 Projektmedlemmar vet normalt sett hur en kravspecifikation tas fram
4.2.3 Företaget har processer för att fånga upp och korrigera för negativa lärdomar
4.2.4 Företaget har bra representation av informationsarkitektkompetens
4.2.5 IT personalen är vana att integrera kravställande med testprocesser

4.3 Vana av ERP byte

4.3.1 Projektet kommer bestå av medlemmar som till övervägande del har implementerat ERP system förut
4.3.2 Företaget har bytt ERP system inom de senaste 5 åren
4.3.3 I ledningsgruppen finns flertalet personer som har varit med om ERP byten tidigare
4.3.4 IT personalen har djupa kunskaper om integration av ERP system in i befintligt systemlandskap
4.3.5 Ekonomipersonalen är väl förtrogna med vad som förväntas av dem

4.4 Processutvecklingsvana

4.4.1 Befintligt ledningssystem finns beskrivet i processdiagram med roller och ansvar
4.4.2 Vid förändring av arbetssätt sker detta genom analys av existerande processer vs to-be processer för att säkerställa
en effektivitets- eller kvalitetshöjning
4.4.3 Flertalet projektmedlemmar kan beskriva verksamheten i processdiagram och förstår underliggande informationslogik
4.4.4 Minst ett par projektmedlemmar har god vana av att facilitera processutvecklings workshopar

Delsumma
Projektkompetens
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Huvudområde 5 – IT kompetens
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Vad fick du för totalresultat?
Nu är du nästan klar, nu behöver du bara summera ihop resultatet från varje huvudområde enligt uppställningen nedan för att erhålla din
projekthälsa. Ta ditt resultat och jämför med grafen på sida 3 för att se hur det står till med ditt projekt.

Vad du ska göra med informationen du skapat
Din projekthälsa som du kunnat utläsa från grafen på sid 3 visar om du behöver ta beslut och åtgärda något. Om ditt projekt är svagt
inom vissa områden behöver du analysera vilka åtgärder som kommer att förbättra för dig. Börja med de delområden där du fått lägst
poäng eftersom delområdena har beroenden inom sig. Det innebär att när du börjar adressera en fråga inom ett delområde så är
sannolikheten stor att du börjar förbättra även inom andra delar inom samma delområde.
Om du inte har tidigare erfarenhet av ERP projekt kommer det vara utmanande att identifiera vilka åtgärder som ger rätt effekt. Vänd dig
då till ERP & Friends för stöd i processen. Alternativt att du engagerar oss redan från start så att alla områden adresseras redan från
början. Vi har vår egen metod för detta som heter Klara. Färdiga. Kör!
Kontaktuppgifter till oss finner du på erpandfriends.se.
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