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Forord

Denne bog med titlen Succes med IT-implementering i små og mellem-
store virksomheder er forfattet af en gruppe medarbejdere ved Institut 
for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) på Syddansk Universitet 
i Kolding. Med forskellige baggrunde inden for blandt andet indkøb, 
planlægning, produktion, logistik, økonomistyringssystemer, interna-
tional virksomhedsudvikling, informationssystemer, procesoptimering, 
strategi og ledelse i netværk og forretningsudvikling i små og mellem-
store virksomheder (SMV) er der sammensat en række kompetencer, 
der samlet spænder over et bredt fagligt emneområde med relevans for 
denne bog. Temaet for bogen er implementering af IT-systemer i SMV. 
Der er med andre ord fokus på, hvordan IT-projekter faktisk føres ud 
i livet. 

Det direkte formål med bogen er at styrke SMVs brug af IT-systemer, 
så de står som mere konkurrencedygtige partnere i forsyningskæder og 
netværk i takt med, at kravene til effektivitet, kvalitet og sporbarhed 
øges. Et indirekte formål med bogen er at gøre kløften mellem den 
akademiske verden og SMV mindre. Som repræsentanter for den aka-
demiske verden er vi af den opfattelse, at der i den akademiske verden 
findes megen nyttig viden, der mangler at komme det sidste stykke 
ud over rampen, så det kan sættes i spil og forhåbentlig gøre gavn i 
praksis. Denne viden findes på flere fronter. Bedre implementering af 
IT-systemer er blot ét område. En blandt flere udfordringer ligger i for-
midlingen af den viden, som akademikere oparbejder og lagrer. Denne 
bog er således skrevet direkte til de praktikere, der findes i SMV. Bogen 
har ikke til hensigt at foretage detaljerede udpenslinger af problemer og 
svagheder. Bogens fokus er derimod, hvordan man kan komme videre 
fra at erkende problemstillingerne til faktisk at gøre noget ved dem. 
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Et generelt problem omkring denne bogs tema er, at mange af de erfa-
ringer, som er gjort med IT-implementering, ofte er formidlet i teknisk 
vanskeligt eller “langhåret” akademisk sprog. Dette kan være en bar-
riere for, at denne viden modtages, forstås og anvendes blandt SMV. Et 
delmål med bogen har derfor været at forfatte den i et forståeligt sprog, 
men samtidig bevare et højt fagligt niveau. 

Gennem bogens kapitler bliver der henvist til fem konkrete IT-imple-
menteringer, som forfatterteamet har fulgt gennem hele processen fra 
idé til drift. De fem virksomheder er alle relevante for bogens mål-
gruppe og repræsenterer et bredt udsnit af forskellige IT-implemen-
teringsprojekter. Virksomhederne varierer i både størrelse, branche og 
forretningsmodel. Fælles for dem alle er, at de er SMV, der står over for 
en udfordring med implementering af IT-systemer. De fulgte virksom-
heder er: TRESU A/S, Olet Industrigummi A/S, LPM Production A/S, 
Schela Plast A/S og Dansk Rustfri A/S.

Der er en række organisationer og personer, vi ønsker at rette en speciel 
tak til. For det første vil vi gerne takke Stålcentrum, der har været med 
til at sikre økonomisk støtte til projektet. Dernæst rettes der en tak 
til Bertil Gregersen fra TRESU A/S, Jens Ove Nielsen og Lilian Som-
merlund fra Schela Plast A/S, Conny Jakobsen fra Dansk Rustfri A/S, 
Charlotte N. Bæk fra LPM Production A/S og Frank A. Kaastrup fra 
Olet Industrigummi A/S. Vi er taknemmelige for, at I har åbnet op for 
virksomhedens døre, så det har været muligt at følge med i “maskin-
rummet” med at finde problemstillinger, løsningsforslag og skride til 
konkret handling. Vi retter også en tak til systemkonsulenterne Freddy 
Beck og Søren Jensen fra DataSign A/S, Lars Didrichsen, Bjørn Ivan 
Lange og Jan Løvendahl fra Bredana Systemudvikling A/S, som alle har 
bidraget med en del af implementeringen i de fem cases, der er fulgt. 
Endelig rettes der en tak til direktør Preben Rauff, Juelsmindetræla-
sterne A/S, direktør Søren Maarssø, TRESU A/S og netværksdirektør 
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Erik Schleicher, Netværk Danmark for at have gennemlæst og givet 
værdifuld feedback til de første udkast af dette manuskript. 

God læselyst!

September 2010

Jan Stentoft Arlbjørn, Søren Graungaard Pedersen,  
Anders Haug og Torben Damgaard
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Resumé

Denne bog om IT-implementering i SMV er blevet til ved at følge fem 
konkrete implementeringer af IT-systemer fra de indledende behovser-
kendelser til deres drift. Et af formålene med bogen er at synliggøre det 
forretningspotentiale, der er i mange SMV, ved systematisk at arbejde 
med at træne øjet til at se muligheder med IT-systemer til at forbedre de 
daglige arbejdsgange. Bogen introducerer og gennemgår en fasemodel 
til implementering af IT-systemer i SMV, der indeholder fem faser:

1. Behovserkendelse
2. Forberedelse
3. Gennemførelse
4. Indkøring
5. Drift

Den præsenterede fasemodel er robust nok til at klare alle former for 
IT-systemer. Et af de centrale budskaber i bogen er, at det er vigtigt at 
basere valg af IT-systemer og tilsvarende løsninger på et grundigt for-
arbejde. Via simple kortlægningsteknikker er det muligt at visualisere, 
hvordan arbejdsprocesser foregår i dag. Sådanne optegninger giver ofte 
flere overraskelser i form at synliggørelse af dobbeltarbejde, manuelle 
og tidskrævende arbejdsgange og andre spildtyper. Det grundige for-
arbejde kan således føre til beslutninger, der kan ændre arbejdsgange, 
så de bliver mere værdiskabende. Et andet af bogens vigtige budskaber 
er vigtigheden af, at IT-projekter drives af en eller flere ildsjæle. Mange 
projekter når slet ikke at sejle fra havn og flere går på grund undervejs, 
fordi man mangler personer med de rette kompetencer og vilje til at løse 
de forskelligartede opgaver, der er før, under og efter implementering. 
Derfor er der også i bogen medtaget en beskrivelse af forskellige roller, 
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man bør være opmærksomme på er til stede, når man implementerer 
IT-systemer. Øvrige centrale budskaber i bogen kan sammenfattes til:

som en omkostning.

tilpas anvendelse i forhold til egen virksomheds forretningsproces-
ser.

-
ser.

-
værk).

-
dige ressourcer til stede.

Bogens sidste kapitel opsummerer bogens fasemodel og sætter fokus på 
forandringsledelse, samtidig med at IT-systemer og processer ændres i 
virksomheden. Budskabet er, at man løbende bør arbejde med at skabe 
procesforbedringer. 

De fleste vælger ofte at læse en bog fra start til slut, hvilket også er na-
turligt ud fra den måde forfattere har valgt at tilrette et manuskript på. 
Sådan kan denne bog også læses, men man kan også vælge at læse det 
sidste kapitel først og derefter gå tilbage til det første kapitel og videre 
frem.
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1. Hvorfor bruge tid på  
IT-implementering?

I dette første kapitel argumenterer vi for, at det er helt nødvendigt at 
styrke virksomhedens konkurrenceevne for ikke at blive overhalet af 
omgivelsernes krav og af ens konkurrenter. I jagten på dette kan mange 
SMV have gavn af at rette sigtekornet mod IT-implementering, fordi 
det i mange SMV vil kunne føre til øget effektivitet og større udvikling.

Der anlægges en bred betragtning på, hvad IT-systemer er. Men fælles 
for dem alle er, at der er tale om software, der installeres, og som påvir-
ker de konkrete arbejdsgange i virksomheden. Som eksempler på IT-
systemer kan nævnes tidsregistrering, integrerede virksomhedssystemer 
(også kaldet for Enterprise Resource Planning (ERP) som f.eks. Dyna-
mics Axapta, SAP og C5), sporbarhed ved brug af stregkode eller RFID 
(Radio Frequency Identification), som er en teknologi, der anvender 
radiobølger til at identificere mennesker og fysiske objekter med.

“Hvorfor er det ofte sådan, at udvikling kun sker i bilen 
på vejen hjem fra arbejde fredag eftermiddag?”

Bogen er skrevet med flere formål for øje. For det første at gøre SMV 
i stand til bedre at se de muligheder, IT-implementering kan give. For 
det andet med det formål at belyse at IT-implementering ikke kun 
handler om bits og bytes. Endelig, og for det tredje, at SMV skal blive 
bedre til at implementere IT-systemer og opnå de gevinster, der kan 
styrke deres konkurrenceevne. Målet er at gøre SMV bedre i stand til at 
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implementere IT-systemer, så berøringsangsten over for IT fjernes, og 
antallet af fejlslagne IT-projekter reduceres.

1.1  SMVs konkurrenceevne er under pres
Danske SMVs konkurrenceevne er under pres fra flere sider i disse år. 
Dette er bl.a. et resultat af, at flere aktiviteter i dag outsources og off-
shores til lavtlønslande som Kina, Indien og lande i Østeuropa. Der 
stilles stadigvæk skærpede krav til lavere priser, øget kvalitet, kortere 
leveringstider og kompetenceudvikling både på strategiområdet og rent 
håndværksmæssigt. Globaliseringen har skærpet konkurrencen. Ud 
over det faglige håndværk er der også stigende pres på muligheden for 
sporing og procesdokumentation. Derudover er der også krav til virk-
somhedens sociale ansvarlighed. Det er ikke nok, at virksomhederne 
kan levere det rette produkt til den rette pris. De skal også værne om 
deres medarbejdere, der skal have ordnede arbejdsforhold ikke blot i 
egen virksomhed, men også i de virksomheder, der samarbejdes med. 
Endelig skal der i stigende omfang tænkes på bæredygtighed gennem 
miljøvenlige tiltag, så vores efterkommere også har en verden at leve i.

Orden i eget hus

Selvom SMVs omgivelser bliver mere globale og turbulente, hvilket 
man selvfølgelig må forholde sig til, så er der stadigvæk meget at gøre 
internt. Budskabet er, at orden i eget hus er nødvendig for at kunne 
sikre en sund og langsigtet platform for SMVs forretningsudvikling. 
Orden i eget hus er så at sige en forudsætning for, at man kan klare sig 
i global sammenhæng.

En stigende globalisering har medført ændringer i konkurrencevilkåre-
ne. Tidligere konkurrerede virksomheder mod hinanden, men i dag er 
det i højere grad hele værdikæder, der konkurrerer. Leverandører og le-
verandørers leverandører går sammen med deres kunder i netværk, som 
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konkurrerer mod andre netværk. Værdikæder på tværs af landegrænser 
kæmper mod andre værdikæder, og for at indgå i disse internationale 
værdikæder er der et stort pres på de danske virksomheder for at kunne 
leve op til dokumentationskrav og systemkrav. Det stiller krav til, at 
SMV har orden i eget hus, hvis de ønsker at indgå effektivt og profes-
sionelt i de vindende værdikæder. Vi har set, hvordan fødevarebranchen 
stiller krav til sporbarheden i både råvarer, produktionsudstyr og embal-
lagemateriale. Det er krav, som især i disse år mærkes hos underskoven 
af danske fødevareleverandører, men også i en række andre brancher. 

Hård konkurrence

Ud over det stigende pres fra omgivelserne vokser presset også på den 
interne front. Konkurrenterne bliver dygtigere. De store globale virk-
somheder er på jagt efter markedsandele, og deres våben er stordrifts-
fordele og verdenskendte brands. Virksomheder i lavomkostningslande 
kan underbyde de danske virksomheders priser pga. lavere lønninger og 
overhead-omkostninger. Myten omkring dårlige produkter fra lavom-
kostningslandene er også så småt ved at rinde ud. Hvor man før i tiden 
var sikker på, at der med de lave priser også fulgte et tvivlsomt produkt, 
er disse lande efterhånden ved at kunne producere produkter af samme 
kvalitet som i de vestlige lande. “Made in China” er ikke nødvendigvis 
synonym med “går i stykker efter få dage” mere.

Vækst på bundlinjen

Men hvad kan man så gøre ved det? Lærebøgerne siger, at hvis man 
ikke kan være billigst, så må man være unik. Det betyder dog ikke, 
at omkostningerne er ligegyldige. De danske virksomheder står over 
for stadigt voksende krav om at sænke omkostningerne uden at gå på 
kompromis med kvaliteten og det unikke. Nogle brancher oplever, at 
de danske virksomheder skal være konkurrencedygtige med konkurren-
ter, der drager fordel af nationale konkurrenceforhold, hvor subsidier, 
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lavere beskatning og bedre adgang til fremmedfinansiering er med til 
at styrke deres konkurrencefordele. Det er ikke nemt at være dansk 
virksomhed, men det er heller ikke umuligt. Mange kan gøre det, og 
mange gør det godt. Men skal den nuværende position fastholdes og 
udbygges, så kræver det dog, at der igangsættes en grundig oprydning 
i eget hus, hvis virksomhederne også i fremtiden ønsker at skabe vækst 
på bundlinjen.

Danmark – en økonomi, der bygger på SMV 

En stor del af den danske økonomi er bygget på SMV. Det vil sige virk-
somheder med færre end 250 ansatte og med en årlig omsætning, der 
ikke overstiger 50 millioner euro. I EU udgør SMV 99,8% af alle virk-
somheder. Det er SMV, der er grundstenen i det danske erhvervsliv, og 
hvis de bukker under for presset, vil et stort antal danske arbejdspladser 
gå tabt, og den danske konkurrenceevne vil blive svækket betydeligt.

Intelligent handling

Det kræver handling at ruste danske SMV til den fortsatte globale kon-
kurrence. Vi tillader os at kalde det for intelligent handling. De danske 
SMV har i mange år gjort det godt. Ellers ville de ikke have været med 
til at skabe det stærke fundament under den danske økonomi. Dette 
fundament er imidlertid truet med den nye globale dagsorden. Det er 
derfor tid til at se på, hvad der kan gøres aktivt for at kunne følge med i 
den udvikling. SMV er ofte blevet beskyldt for at tænke for meget i drift 
frem for i strategi. I SMV bruges ledelseskræfterne ofte i for høj grad til 
at følge med driften, hvor større fokus på strategisk ledelse er påkrævet. 
Med strategi menes der ikke store forkromede strategier indrammet i 
guld, men snarere nogle bevidste planer for, hvordan virksomheden skal 
se ud om tre til fem år. Den overvejende driftsmæssige tilgang betyder, 
at der ofte træffes kortsigtede beslutninger alt efter, hvad der ser ud 
til at kunne forbedre virksomhedens økonomi i dag. Men hvad med i 
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morgen? Kravene til SMV er høje i dag. Hvis danske SMV også skal 
være konkurrencedygtige i fremtiden, kræver det, at de forbereder sig 
på fremtiden, uden at det går ud over den daglige drift.

1.2  IT er et konkurrenceparameter
SMV er oftest konkurrencedygtige på grund af deres høje kvalitet og 
pålidelighed samt den fleksibilitet, som de kan tilbyde qua deres mindre 
stramme forretningssetup. De er dog pressede fra flere sider, og hvis de 
i fremtiden fortsat skal være interessante for kunder, leverandører og 
medarbejdere, kræver det handling. Når omgivelserne forandrer sig, må 
SMV følge med, men hvor skal man lede, og hvad skal man lede efter?

Træn øjet til at se forbedringer

Hvis man leder efter rav, vil de fleste lede på stranden ved Vesterhavet 
efter noget lidt gulligt materiale liggende mellem stenene. Men det kan 
være vanskeligt at lede efter rav, hvis man ikke ved, hvordan rav ser ud, 
og at det typisk er mellem stenene på stranden ved Vesterhavet, det fin-
des. At lede efter forbedringer i en virksomhed ligner dette. Det gælder 
nemlig om at have trænet øjet til at se mulighederne for forbedringer. I 
mange virksomheder er man ikke bevidst om de arbejdsgange, der sker 
i den daglige drift med f.eks. tilbudsgivning, opfølgning på tilbud, va-
remodtagelse, produktionsplanlægning, kørselsplanlægning m.v. Man 
ved selvfølgelig, hvad der foregår. Der kommer jo sager og produkter 
igennem hver dag. Men der foreligger ofte ikke-specificerede processer 
for arbejdet. Hvilket heller ikke nødvendigvis er nogen garanti for et 
bedre flow. Flere virksomheder, der har specificerede processer f.eks. 
som følge af en ISO-certificering, har en daglig praksis, der ikke følger 
de specificerede processer. ISO-papirerne siger ét, og hverdagen viser 
noget andet. Dette kan give stor variation i det arbejde, der udføres. 
Ud over manglende klarhed over de konkrete arbejdsgange er der ofte 
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også konkrete opgaver, som ikke er afstemt mellem medarbejderne. Der 
mangler klare rolle- og ansvarsfordelinger. Der er usammenhængende 
systemer, hvor man skal trække data ud af det ene system, for at taste 
dem ind i regneark, for derefter at importere dem i et nyt system. Sy-
stemerne snakker ikke sammen, hvilket man kan undre sig over, der 
ikke gøres noget ved, når man i dagligdagen ellers ikke er i tvivl om 
vigtigheden af, at medarbejdere skal snakke sammen.

Virksomheder har mangel på IT-strategi

Årsagen ligger ofte i, at SMV ikke har den fornødne viden om vigtig-
heden af IT. Hvis der var en klar IT-strategi, og der systematisk blev 
arbejdet med kortlægning af de IT-systemer, der bruges i det daglige, så 
ville en stor del af disse sandsynligvis kunne rationaliseres væk. De fleste 
virksomheder kæmper med et stort antal systemer, hvoraf nogle er reelle 
systemer, hvor der betales licens for anvendelse. Andre systemer er bru-
gerudviklet i Excel og/eller Access og er måske ligefrem gemt på lokale 
pc’er. Endelig er der en række af manuelle systemer, typisk arkiveret i 
ringbind og i baghovedet på planlæggere og værkførere. 

“Antallet af IT-systemer – lige fra systemer med licenser 
over Excel- og Access-databaser til manuelle systemer – 
skaber ofte en skjult administrativ fabrik”

Denne ofte helt usynlige infrastruktur af systemer (den skjulte admini-
strative fabrik) resulterer i, at ejermændene bag de forskellige systemer 
ofte bliver til små konger. I stedet for at have en strategi for hvordan 
data skal gemmes på så få og fælles databaser som muligt, så flyder disse 
data ofte frit rundt i virksomheden, hvilket kan føre til, at de samme 
data kan være lagret i flere delsystemer med hvert deres krav til løbende 




