
I 

 
 
 
 

 
KRITISKA FAKTORER VID 

IMPLEMENTERING AV  
ERP - SYSTEM  

 
 
 
 
 
 
 
 

2012MAGI10 
 

 
 
 
 

                
 

Magisteruppsats i Informatik 
 

Olofsson, Jenny 



II 

Förord 
 

Framställningen av denna studie kan sammanfattas enligt den gamla klyschan ”blod, svett 

och tårar”. Det har varit tufft att få tiden att räcka till med jobb, övertid, träning, 

renovering och studier. Jag var tvungen att skjuta upp deadlinen för uppsatsen och just då 

kändes det helt hopplöst. Idag är jag så otroligt nöjd att jag bet ihop och kämpade vidare 

för denna resa har varit väldigt givande och lärorik. Det krävdes en hel del tid att samla in 

allt material och till enbörjan såg det ut som att jag inte skulle får så många svar på min 

enkätundersökning. Men den negativa trenden vände och jag är extremt tacksam för de 

respondenter som tog sig tid att svara och bidrog med sina erfarenheter.  

 

Stort tack till min handledare Ann Lind som har väglett mig och kommit med 

förbättringsförslag genom hela arbetsprocessen. Ett extra tack för att hon trodde på mig 

och gav mig det extra stöd som krävdes för att slutställa uppsatsen. 

 

Slutligen önskar jag en nöjsam läsning och hoppas att studien är lika lärorik för dig som 

den har varit för mig. 

 

 

Jenny Olofsson   
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Abstract 
Many company managers have difficulty evaluating ERP-systems and the necessary 

changes in the company to implement an ERP-system. The purpose of this study is to 

create an understanding of the critical factors that may affect implementation of ERP-

systems, and how organizations are working to keep their ERP-system up to date. The 

basic idea for the study comes from Markus & Tanis (2000) who in an article describing 

the lack of research available in the subject of ERP-systems. Another article that is the 

basis for the study describes a Canadian study by Kumar, Maheshwari and Kumar 

(2003). To help with further research and understanding of implications of research is the 

study conducted by a hermeneutic standpoint of a qualitative nature. Through a survey, 

the empirical data collected and then via pattern comparison with the Kumar, 

Maheshwari and Kumar (2003) study helped to develop an existing study, and filled to 

the too-thin information in the research topic. 

 

According to Wilder & Davis (1998, see Kumar, Maheshwari and Kumar, 2003) 

considered the ERP implementation project to be the most difficult systems development 

projects in the short term. Kumar, Maheshwari and Kumar (2003) develop this claim by 

examining the most critical factors affecting the implementation of a very negative way. 

These critical factors may include the various changes within the organization, choice of 

ERP-system vendors, selection of consultants, composition of project teams, planning, 

training and more. Markus & Tanis (2000) argue that one of the biggest problems in the 

implementation of ERP-systems is that there is not enough research on the subject; we 

now do not know enough to effectively demonstrate the disadvantages and advantages as 

an investment in ERP-systems can lead to. What critical factors affect the implementation 

of ERP-systems? What selection criteria are in planning to implement an ERP-system? 

What criteria and problems may be encountered in the implementation project? What 

problems can occur during implementation and how organizations can work to improve 

and maintain their ERP-system up to date? 

 

Kumar, Maheshwari, & Kumar (2003) study shows that organizations face several 

challenges in terms of behavior among employees and participants, but also management-

related problems. The end user was not ready for a new system, resistance to change, lack 

of training, turnover of key personnel in the project and lack of planning for the project 

were some of the critical factors that were found. The majority of respondents stated that 

within the organization should have spent more time on the behavior and management-

related problems than they did, and to improve the processes within the project (Kumar, 

Maheshwari, & Kumar, 2003). These claims can be strengthened by this result. Based on 

the result, we can see that the main problems arising in connection with human factors 

such as inadequate resources, lack of skills and inadequate education. 

 

Keywords: ERP-system, implementation, critical factors



IV 

Sammanfattning 

 

Många företagsledningar har svårighet att värdera ERP-system och de förändringar som 

krävs i företaget för att införa ett ERP-system. Syftet med denna studie är att skapa en 

förståelse kring vilka kritiska faktorer som kan påverka implementering av ERP-system, 

samt hur organisationer arbetar med att hålla sitt ERP-system uppdaterat. Grundidén till 

studien kommer från Markus & Tanis (2000) som i en artikel beskriver den bristande 

forskning som finns inom ämnet ERP-system. Ytterligare en artikel som ligger till grund 

för studien beskriver en kanadensisk undersökning av Kumar, Maheshwari & Kumar 

(2003). För att kunna bidra med ytterligare forskning, samt tyda och förstå 

forskningsområdet är studien genomförd med ett hermeneutiskt ställningstagande av 

kvalitativ art. Genom en enkätundersökning har den empiriska datan samlats in för att 

sedan via mönsterjämförelse med Kumar, Maheshwari & Kumars (2003) studie bidragit 

till att utveckla en redan befintlig studie, samt fyllt på den alltför tunna informationen 

inom forskningsämnet. 

 

Enligt Wilder & Davis (1998, se Kumar, Maheshwari & Kumar, 2003) anses ERP-

implementeringsprojekt vara de svåraste systemutvecklingsprojekten på kort sikt. Kumar, 

Maheshwari & Kumar (2003) utvecklar detta påstående, genom att undersöka flertalet 

kritiska faktorer som kan påverka implementeringen på ett mycket negativt sätt. Dessa 

kritiska faktorer kan exempelvis vara olika förändringar inom organisationen, val av 

ERP-system återförsäljare, val av konsulter, sammansättning av projektteam, planering, 

utbildning med flera. Markus & Tanis (2000) menar på att ett av de största problemen vid 

implementering av ERP-system är att det inte finns tillräckligt forskning inom ämnet, vi 

vet idag för lite för att konkret kunna påvisa de nackdelar och fördelar som en investering 

i ett ERP-system kan leda till. Vilka kritiska faktorer påverkar implementeringen av ERP-

system? Vilka urvalskriterier finns vid planeringen av att införa ett ERP-system? Vilka 

kriterier och problem kan påträffas inom implementeringsprojekt? Vilka problem kan 

förekomma under implementeringen och hur kan organisationer arbeta för att förbättra 

och hålla sitt ERP-system uppdaterat?  

 

Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) studie visar att organisationer ställs inför flertalet 

olika utmaningar både vad gäller beteende bland anställda och medverkande, men även 

ledningsrelaterade problem. Slutanvändaren var inte redo för ett nytt system, motstånd till 

förändring, brist på utbildning, omsättning av nyckelpersoner inom projektet och brist på 

planering inom projektet var några av de kritiska faktorer som påvisades. Flertalet av 

respondenterna ansåg att de inom organisationen borde ha lagt ned mer tid på beteende- 

och ledningsrelaterade problem, samt att förbättra processerna inom projektet (Kumar, 

Maheshwari, & Kumar, 2003). Dessa påståenden kan stärkas i och med resultatet från 

denna studie. Utifrån resultatsammanfattningen kan vi se att de främsta problemen 

uppstår i samband med männskliga faktorer så som bristande resurser, bristande 

kompetens och bristande utbildning.  

 

Nyckelord: ERP-system, implementering, kritiska faktorer 
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1 Inledning 

 

I inledningen ges en bakgrundsbeskrivning och en problemdiskussion till ämnet, med 

tillhörande frågeställning. Därefter beskrivs syftet med denna studie, förväntat resultat, 

samt studiens avgränsning och vilken målgrupp som studien vänder sig mot. Slutligen ges 

en presentation av uppsatsens vidare disposition. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Företag står idag inför en osäker och föränderlig omgivning där de även påverkas av en 

allt mer växande konkurrens. Därmed måste företagen ideligen sträva efter att reducera 

kostnader samtidigt som lyhördhet är en viktig faktor för att kunna tillgodose efterfrågan 

på högkvalitativa produkter och service. Detta har lett till att företag söker nya verktyg 

och tekniker som kan underlätta verkställandet av dessa krav (Kakouris & 

Polychronopoulos, 2005). Affärssystem och informationshantering har allt mer kommit 

att ses som ett sådant verktyg och därmed blivit en central del i många verksamheter. Väl 

anpassade affärssystem ger företag möjligheten att ta fram mer och bättre anpassad 

information som rör verksamheten. De organisationer som framgångsrikt har 

implementerat ett affärssystem, anser att det ökade informationsflödet leder till en 

effektivisering av företags processer, minskning av onödiga kostnader, vunna 

marknadsandelar och konkurrensfördelar (Davenport, 1998). 

 

Eftersträvan av ett ökat informationsflöde var redan på 1970-talet något som företag 

ägnade mycket tid åt. Genom uppställda informationskrav och funktionskrav strävade 

företagen efter att identifiera den mest lämpliga lösningen inom programvara. Dåtidens 

affärssystem, så kallade ekonomidatasystem, anskaffades för att kunna kontrollera 

information kring organisationens affärsprocesser och ekonomiska rutiner. 

Ekonomidatasystemet omfattade de mest grundläggande ekonomiska rutinerna såsom 

redovisning, fakturering, reskontra, lagerhantering, lönehantering, tidsredovisning, 

bokföring och materialadministration (Olve & Samuelsson, 2008; Kisari et al., 2012). 

Idag innefattar begreppet affärssystem en mycket bredare aspekt. Istället för att inrikta sig 

på enbart redovisning och logistik, handlar det numera om ett fullständigt 

informationssystem som stödjer och speglar företagets alla affärsmodeller. 

Affärssystemet är därmed ämnat att kontrollera organisationens alla interna och externa 

informationsflöden som ingår i affärsmodellen. Ett sådant ”mer modernt” affärssystem 

kallas för Enterprise Resource Planing system (Olve & Samuelsson, 2008), som i 

fortsättningen kommer att benämnas ERP-system. 

 

ERP-system blev ett stort genombrott och år 1998 hade cirka 40 % av alla företag, med 

årliga intäkter på mer än en miljard dollar, implementerat ett ERP-system. Återförsäljare 

av ERP-system har sedan dess inriktat sig mer mot mindre företag, då dessa utgör en 

mycket större marknad (Markus & Tanis, 2000). Detta har lett till att ERP-system blir allt 

vanligare även bland mindre och medelstora företag, då dessa företag har sett 
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konkurrenkraftiga fördelar av att implementera ett ERP-system (Vijayaraj, 2012). 

Resultatet av detta är att marknaden för ERP-system är enorm. Enligt Davenport (1998, 

se Markus & Tanis, 2000) hade den största leverantören av ERP-system, SAP Inc., år 

1998 intäkter på hela 3,3 miljarder dollar. Idag finns det ett brett spektrum av ERP-

system som riktar sig mot företag med olika behov och inom olika verksamhetsområden 

(Kisari et al., 2012). Vilka faktorer påverkar då valet av ERP-system? 

1.2 Problemdiskussion 

Trots ERP-systemens framgångar är processen inte enbart positiv. Flertalet företag har 

misslyckats med sina försök att implementera ett ERP-system, en del företag har trots 

motgångar vid implementeringen uppnått fördelar och en del företag har helt misslyckats 

att få tillbaka de ekonomiska resurser som investerats i ett nytt företag (Markus & Tanis, 

2000). Dock menar Markus & Tanis (2000) att företag haft liknande problem vid varje 

tillfälle av nytänkande IT-lösningar. Det tar åratal innan företag som investerat i nya 

omorganiserande system att se de fördelar som kommer och det finns mycket som kan gå 

fel på vägen (Markus & Tanis, 2000). Idag är det tolv år sedan Markus & Tanis (2000) 

presenterade denna problematik, så frågan är om företag har lärt sig av de misstag som 

uppmärksammades år 2000? 

 

Införandet utav ERP-system innebär stora investeringar som dessutom tar lång tid och 

som många gånger inte ger de effekter som först hoppades på. Tidigare studier har 

bekräftat att förändring eller införande av nya affärssystem förefaller vara en mycket 

komplex och svårplanerad process (Olve & Samuelsson, 2008). Davenport (1998) menar 

på att ett bra ERP-system inte är någon garanti för framgång, utan kan istället leda till en 

negativ spiral för företagen. Det finns flera exempel där organisationer inte lyckats 

upprätthålla de fördelar som först lockade dem till att investera stora kostnader i ERP-

system. Dessa misslyckanden beror oftast på orealistiska förväntningar, ett omfattande 

tekniskt arbete, samt enorma konsultarvoden (Davenport, 1998; Yusuf et al., 2004). 

 

Enligt Wilder & Davis (1998, se Kumar, Maheshwari & Kumar, 2003) anses ERP-

implementeringsprojekt vara de svåraste systemutvecklingsprojekten på kort sikt. Kumar, 

Maheshwari & Kumar (2003) utvecklar detta påstående, genom att undersöka flertalet 

kritiska faktorer som kan påverka implementeringen på ett mycket negativt sätt. Dessa 

kritiska faktorer kan exempelvis vara olika förändringar inom organisationen, val av 

ERP-system återförsäljare, val av konsulter, sammansättning av projektteam, planering, 

utbildning med flera. Svårigheter uppstår redan i ett tidigt stadium, då ledningen ska 

värdera ERP-system och besluta om vilka tekniska förändringar och 

organisationsmässiga förändringar som krävs. Detta kan vara ett stort problem då många 

applikationer är främmande för organisationen och därmed saknar förståelse både vad 

gäller applikationerna och hur dessa påverkar arbetet. Urval av ERP-systemutvecklare 

och konsulter kan därmed bli ett stort problem redan innan projektet tar vid. De externa 

systemutvecklarna och konsulterna saknar många gånger kunskap kring nuvarande flöde 

inom organisationen, därav måste samarbetet fungera väl mellan organisationen och de 

externa representanterna. Detta leder till nästa kritiska punkt: vilka personer inom 

organisationen som ska delta i projektet, vem som bör vara projektledare, samt hur 

projektteamet ska sättas samman. När projektet väl är igång påträffas ofta olika problem 
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så kallade road blocks. Detta kan i sin tur leda till reviderad budget eller tidsplan inom 

projektet, vilket kan bli mycket kostsamt för organisationen (Kumar, Maheshwari, & 

Kumar, 2003). De kritiska faktorer som Kumar, Maheshwari & Kumar (2003) beskriver 

kan delas in i ett ramverk, Enterprise System Experience Cycle (se Figur 2) som 

framställts av Markus & Tanis (2000). Ramverket är uppdelat i fyra olika faser; project 

chartering, the project, shakedown, onward and upward. Kortfattat är project chartering 

den första fasen då planeringen för att eventuellt implementera ett ERP-system sker, the 

project är själva implementeringsprojektet, shakedown likställs med införandet av det nya 

ERP-systemet och onward and upward fasen är den tid då ERP-systemet används i det 

dagliga arbetet och fram tills dess att det byts ut. Detta ramverk ligger till grund för denna 

studien och faserna beskrivs mer utförligt i kapitel 3.5.1 Enterprise System Experience 

Cycle.  

 

 
Figur 1: Enterprise System Experience Cycle (Markus & Tanis, 2000) 

 

Markus & Tanis (2000) menar dock på att ett av de största problemen vid implementering 

av ERP-system är att det inte finns tillräckligt forskning inom ämnet, vi vet idag för lite 

för att konkret kunna påvisa de nackdelar och fördelar som en investering i ett ERP-

system kan leda till. Vilka kritiska faktorer påverkar implementeringen och hur uppstår 

de problem som förekommer vid implementeringen? Hur kan en organisation arbeta för 

att undvika dessa faktorer? Är det så att organisationer låser sig vid en lösning/system 

och är detta positivt eller negativt? Kan ett enda ERP-system tillhandahålla allt det som 

efterfrågas inom ett företag?  

1.3 Syfte 

Många företagsledningar har svårighet att värdera ERP-system och de förändringar som 

krävs i företaget för att införa ett ERP-system. Syftet med denna studie är att skapa en 

förståelse kring vilka kritiska faktorer som kan påverka implementering av ERP-system, 

samt hur organisationer arbetar med att hålla sitt ERP-system uppdaterat. 
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1.4 Frågeställning 

Baserat på problemdiskussionen och för att uppnå studiens syfte har följande 

frågeställning arbetats fram. Frågeställningen bygger på en huvudfråga, samt fyra 

underliggande delfrågor. 

Huvudfråga: 

 Vilka kritiska faktorer påverkar implementering av ERP-system? 

 

Delfrågor: 

 Vilka kriterier finns vid planeringen av att införa ett ERP-system? 

 Vilka kriterier och problem kan påträffas inom implementeringsprojektet? 

 Vilka problem kan förekomma under implementeringen? 

 Hur kan organisationer arbeta för att förbättra och hålla sitt ERP-system 

uppdaterat? 

 

De delfrågor som används i studien har sin utgångspunkt i Markus & Tanis (2000) 

forskning och det ramverk, Enterprise System Experience Cycle, som författarna 

framställt. I ramverket identifieras fyra faser vid implementering av ERP-system; project 

chartering, the project, shakedown, onward and upward. Som figuren nedan visar bygger 

delfrågorna på dessa fyra faser, vilket leder fram till studiens huvudfråga. 

 
Figur 2: Frågeställningens uppbyggnad, egen utformning 
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1.5 Målgrupp 

Studien vänder sig till akademiker och professionella aktörer som berör uppsatsens 

ämnesområde. Resultatet av denna studie kan ge ytterligare kunskap inom ämnet ERP-

system, samt implementering av ERP-system. Uppsatsen kan även ge informatikstudenter 

förslag till nya forskningsstudier inom ämnet. Vidare riktar sig studien till företag som 

ska implementera ett nytt ERP-system och vill få en inblick i de kritiska faktorer som kan 

påverka implementeringen. Även verksamheter som har implementerat ett ERP-system 

kan, genom denna studie, upptäcka varför vissa faktorer påverkade implementeringen. 

1.6 Avgränsning 

Det ämne som berörs i studien är ERP-system, ett ämne som är mycket stort och 

komplext. I denna uppsats avgränsas ämnet till att behandla implementering och till viss 

del även förvaltning av ERP-system. Ämnet kommer att rikta sig mot 

verksamhetsutveckling främst utifrån ett ledningsperspektiv. De företag som undersöks 

avgränsas till att vara svenska alternativt bedriva verksamhet på svensk mark, samt ha 

implementerat ett ERP-system eller arbetar för att implementera ett ERP-system. 

1.7 Förväntat resultat 

Nedan framställs syftet med frågeställningen, samt vilket resultat som förväntas. 

Fråga Syfte Förväntat resultat 

Vilka kritiska faktorer 

påverkar implementering 

av ERP-system? 

Utifrån delfrågorna identifiera 

de kritiska faktorerna som 

påverkar implementeringen av 

ERP-system 

En slutsats som beskriver 

de faktorer som påverkar 

implementeringen. 

Vilka kriterier finns vid 

planeringen av att införa ett 

ERP-system? 

Påvisa vilka urvalskriterier som 

företagen använder vid 

planeringsfasen. 

Utifrån teori och empiri 

kunna framställa dessa 

urvalskriterier. 

Vilka kriterier och problem 

kan påträffas inom 

implementeringsprojektet? 

Skapa kunskap kring vilka 

kriterier som företagen ställer 

inom implementeringsprojektet, 

samt vilka problem som 

påträffas. 

Identifiera vilka urval och 

problem som påträffas i 

samband med projektet. 

Vilka problem kan 

förekomma under 

implementeringen? 

Belysa de problem som 

uppkommer under 

implementeringen. 

Sammanställning av alla 

de problem som 

uppkommer vid 

implementeringen. 

Hur kan organisationer 

arbeta för att förbättra och 

hålla sitt ERP-system 

uppdaterat? 

Identifiera hur företag arbetar 

med sitt ERP-system efter 

implementeringen, om de aktivt 

arbetar för förbättring eller om 

de anser sig vara nöjda med att 

enbart implementera ett ERP-

system. 

Grundläggande kunskap 

kring hur företag idag 

arbetar för att förvalta 

ERP-system, om de alls 

arbetar aktivt med 

förbättringar. 
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1.8 Författarens erfarenhet och bakgrund 

Varför jag valde att studera vilka kritiska faktorer som påverkar implementering av ERP-

system beror på mitt intresse för affärssystem i allmänhet och ERP-system i synnerhet. 

Jag har läst Dataekonomprogrammet på Högskolan i Borås, vilket har gett mig en god 

inblick i samhörigheten mellan ekonomi och systemutveckling. Därav är ERP-system 

särskilt intressant då detta innefattar de båda inriktningarna som dataekonomprogrammet 

erbjuder. Vidare har jag skrivit en magisteruppsats inom ekonomi om Affärssystem som 

operativt beslutstöd och vill nu även undersöka ämnet ur en mer informatikmässig 

synvinkel.  

 

Jag har även aktivt arbetat inom ett ERP-system, samt varit en så kallad superuser inom 

ett sådant system. Detta innebar att jag som specialist på systemet skulle vara behjälplig 

till resten av organisationen om problem uppstod. Idag arbetar jag som IT-konsult och 

förhoppningsvis kan denna studie vara till nytta både för mig och för andra som 

intresserar sig för ämnet. 

1.9 Disposition 

Nedan följer en beskrivning av rapportens vidare disposition. 

 

Kapitel 2 Metod 

I kapitel 2 beskrivs det vetenskapliga ställningstagande, den 

vetenskapliga undersökningsmetoden, samt den forskningsansats som 

antagits för att utforma studien. Vidare följer en förklaring till vilka 

metoder som använts för att samla in och analysera det teoretiska och 

empiriska materialet. Slutligen beskrivs valda utvärderingsmetoder som 

kommer att användas för att utvärdera resultatet. 

 

Kapitel 3 Teoretisk undersökning 

Den teoretiska undersökningen ger en inblick i den forskning som är 

etablerad inom forskningsområdet. Inledningsvis presenteras de 

nyckelbegrepp som används i studien, samt de ämnesområden och 

litteraturkällor som är relevanta för undersökningen. Därefter beskrivs 

tidigare forskning, samt de artiklar som studien grundat sig på och en 

mer ingående presentation av vad ERP-system är. Avslutningsvis ges en 

sammanfattning av teorin kopplat till forskningsfrågorna. 

 

Kapitel 4 Empiri 

Kapitel 4, Empirin, innehåller information som framgått genom den 

enkätundersökning som har genomförts. Här beskrivs syftet med den 

empiriska undersökningen, urval av respondenter, samt enkäten och det 

resultat som samlats in genom enkätundersökningen. Slutligen 

sammanfattas den empiriska undersökningen kopplat till 

forskningsfrågorna. 
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Kapitel 5 Analys och resultat 

I kapitel 5 analyseras det teoretiska och empiriska materialet relaterat till 

forskningsfrågorna. Därefter sammanfattas analysen och presenteras i 

form av en resultatsammanfattning. 

 

Kapitel 6 Diskussion 

Diskussionen innefattar resultatet av studien i form av en specifik 

slutsats, samt en diskussion kring de implikationer som kan identifieras 

till följd av studiens resultat. Vidare utvärderas valda metoder och 

resultatet av studien, samt de olika urval som gjorts genom arbetets gång. 

Slutligen ges förslag på fortsatt forskning och spekulationer inför 

framtiden. 
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2 Metod 

 

I följande kapitel beskrivs det vetenskapliga ställningstagande, den vetenskapliga 

undersökningsmetod, samt den forskningsansats som antagits för att utforma studien. 

Vidare följer en förklaring till vilka metoder som använts för att samla in och analysera 

det teoretiska och empiriska materialet. Slutligen beskrivs valda utvärderingsmetoder 

som kommer att användas för att utvärdera resultatet. 

 

2.1 Vetenskapligt ställningstagande 

Inom forskningen finns det i huvudsak två vetenskapliga förhållningssätt; hermeneutik 

respektive positivism. Dessa två förhållningssätt skiljer sig i synen på omvärlden, 

filosofin och vetenskapen. Det positivistiska synsättet bygger på logiska resonemang, där 

kunskapen insamlas genom logiskt prövbara mätningar och iakttagelser (Patel & 

Davidson, 2003). Forskarens egna värderingar och förförståelse utelämnas från det 

forskningsämne som studeras. Istället ska forskningen enbart grunda sig i fakta som kan 

säkerställas med rimlig sannolikhet (Johansson Lindfors, 1993). Hermeneutik utgör 

positivismens raka motsats. Till skillnad från positivismen, utgör hermeneutik en form av 

tolkning där forskaren studerar, tyder och försöker förstå det som ligger i fokus för 

studien. Hermeneutik betyder tolkningslära och utgår ifrån den förförståelse som 

forskaren har. Utifrån den egna förståelsen bildar forskaren en egen uppfattning kring det 

ämne som analyseras. Hermeneutiken kan därmed ses som ett arbetssätt som gör det 

möjligt att tolka en text på bästa möjliga sätt utifrån forskarens egna perspektiv (Patel & 

Davidson, 2003). Till skillnad från positivismen är hermeneutiken därmed subjektiv 

(Patel & Tebelius, 1987). 

 

Markus & Tanis (2000) påpekar i sin studie att det inte finns tillräckligt omfattande 

forskning för att konkret kunna påvisa de nackdelar och fördelar som en investering i ett 

ERP-system kan leda till. Syftet med denna studie är att fylla på detta tomrum inom 

forskningen. Målet är att skapa en förståelse för de bakomliggande faktorer som kan 

påverka hanteringen av ERP-systemen både vid implementering, samt efter 

implementering. Fokus ligger här på att tyda och förstå forskningsområdet, varpå ett 

hermeneutiskt ställningstagande används. 

2.2 Vetenskaplig undersökningsmetod 

Den empiriska undersökningen kan ske utifrån ett antal tillvägagångssätt, varav de två 

mest etablerade begreppen är kvantitativt respektive kvalitativt angreppssätt. I kvantitativ 

forskning används en bred ansats, där forskaren tar fram en liten mängd information om 

många undersökningsenheter. Detta görs vanligen genom ordnade observationer, såsom 

enkätundersökningar med fasta svarsalternativ, där fokus ligger på det som är gemensamt 

och representativt. Utifrån detta material drar forskaren få och enkla slutsatser (Holme & 

Solvang, 1997). 
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Till skillnad från ett kvantitativt angreppssätt, går det kvalitativa arbetssättet in på djupet i 

det forskningsområde som analyseras (Johansson Lindfors, 1993). Forskaren samlar då in 

en mängd information om ett fåtal forskningsobjekt. Utgångspunkten är forskarens 

förförståelse, som erhållits genom egna erfarenheter, utbildning eller vetenskapligt arbete. 

Vanligen genomförs studien med hjälp av djupgående intervjuer, där forskaren ställer 

öppna frågor och önskar få svar därefter. Den kvalitativa metoden kännetecknas av närhet 

till undersökningsenheterna, vilket kan uppnås genom att sätta sig in i den undersöktas 

situation (Holme & Solvang, 1997). Enligt Patel & Davidsson (2003) kan man se ett 

mönster där vetenskapliga ställningstaganden används vid olika forskningar beroende på 

omfattning. Positivismen förknippas med kvantitativa forskningsmetoder, medan 

hermeneutiken snarare förknippas med kvalitativa metoder där förståelse och tolkning 

står i fokus.  

 

I enlighet med den kvalitativa undersökningsmetoden strävar denna studie efter att skapa 

en djupgående kunskap kring vilka kritiska faktorer som påverkar implementeringen av 

ERP-system. För att få tillräckligt med empiriskt material att arbeta med och för att skapa 

en grundläggande kunskap kommer jag att försöka nå ut till flertalet företag. Därmed 

kommer den kvalitativa undersökningsmetoden att genomföras med hjälp av enkät med 

fria svarsalternativ (se kapitel 2.4.2 Enkät).  

2.3 Forskningsansats 

Vilken forskningsansats som används beror på hur forskaren vill närma sig den del av 

verkligheten som blir föremål för empiriska studier, alltså forskningsområdet (Johansson 

Lindfors, 1993). Forskningsansatsen ligger med andra ord till grund för hur empiri och 

teori kommer att relateras till varandra. Här ligger tre aktuella angreppssätt i fokus; 

deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson, 2003).  

 

Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskningen sker utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier som används för att dra slutsatser om enskilda företeelser. Forskaren 

utgår från teori för att därefter införskaffa det empiriska materialet (Johansson Lindfors, 

1993). Eftersom utgångspunkten ligger i redan existerande teorier hålls forskningen 

objektiv, där resultatet inte påverkas av forskarens egna åsikter. Kritik gentemot den 

deduktiva forskningsansatsen har riktats mot att nya upptäckter sällan påträffas, då 

utgångspunkten ligger i befintlig teori som styr forskningen (Patel & Davidson, 2003). 

 

Motsatsen till deduktion är induktion. Med ett induktivt arbetssätt utgår forskaren istället 

från empirin för att därefter undersöka teorin (Johansson Lindfors, 1993). 

Forskningsobjektet studeras utan någon förankring i befintlig teori, vilket leder fram till 

helt nytänkande forskning där teori formuleras utifrån empirin. Nackdelen med ett 

induktivt angreppssätt är att det aldrig går att veta hur generellt resultatet blir eftersom 

forskningsobjektet starkt påverkas av forskarens egna erfarenheter och åsikter (Patel & 

Davidson, 2003).  

 

Ibland kan det vara svårt att enbart hålla sig till en av de två ovan nämnda angreppssätten, 

vilket har lett till att en kombination av dessa växt fram, så kallad abduktion eller den 

gyllene medelvägen (Johansson Lindfors, 1993). Enligt Johansson Lindfors (1993) rör sig 
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forskaren här växelvis mellan empiri och teori och låter förståelsen successivt växa fram. 

Patel & Davidsson (2003) förklarar abduktion i två steg där forskaren utgår ifrån den 

induktiva forskningsansatsen som därefter övergår till en deduktiv ansats som testar den 

ursprungliga teorin i nya fall. Abduktion är ett relativt fritt sätt att arbeta som därmed kan 

leda till helt nytänkande forskning. Problemet ligger här, likt inom induktion, att 

forskningen präglas av en viss subjektivitet där forskarens egna erfarenheter och åsikter 

påverkar resultatet (Patel & Davidson, 2003).  

 

Grundidén till denna studie utgår ifrån Markus & Tanis (2000) tidigare forskning, där de 

påpekar att det finns för lite forskning inom ämnet för att skapa några grundläggande 

teorier. Målet med denna studie är att bidra med ytterligare forskning inom ämnet. 

Markus & Tanis (2000) menar även på att detta är ett så komplext ämne att det är näst 

intill omöjligt att framställa konkreta teorier utifrån enbart en studie. Ytterligare en artikel 

av Kumar, Maheshwari & Kumar (2003) har använts för att förbättra grundidén till denna 

studie. Kumar, Maheshwari & Kumar (2003) har gjort en liknande studie i Kanada och 

jag kommer att använda den som grund till utformningen av den kommande enkäten (se 

kapitel 2.4.2 Enkät). Jag utgår med andra ord från tidigare teorier som kommer att testas i 

nya fall och på så vis skapa en form av teori, eller en början till teori. Forskningsansatsen 

som används är därmed av deduktiv art. 

2.4 Insamlingsmetod 

2.4.1 Fallstudie 

Insamlingen av empiri och teori kommer i denna studie att leda till en djupgående 

kunskap inom forskningsområdet. För att stärka detta kommer insamling av empirin att 

ske genom fallstudier. Fallstudier kan genomföras på två olika sätt, antingen som en 

fåfallsstudie som enbart fokuserar på ett fall eller som en flerfallsstudie där studien 

grundar sig i två eller flera fall (Yin, 2003). I denna studie är målet att uppnå kunskap 

som olika organisationer i framtiden kan dra nytta utav. Därmed vill jag undvika att 

studien enbart påverkas av ett fåtal synpunkter och kommer alltså att använda 

flerfallsstudier vid undersökning av forskningsområdet. 

 

Valet av fall kan göras på två olika sätt; fallen väljs ut med syfte att resultaten från fallen 

ska kunna relateras till varandra, alltså liknande fall, eller så att resultaten kan påvisa 

kontraster mellan fallen, olika fall (Yin, 2003). I denna studie kommer liknande fall som 

kan relateras med varandra väljas ut, företag som implementerat ett ERP-system eller 

möjligen företag som är i fas med att implementera ett ERP-system. Detta är dock det 

enda krav som ställs och eftersom företagen kan ha stött på olika kritiska faktorer, eller 

hanterat dem på olika sätt vid implementeringen, så kan resultatet ändå skilja sig mellan 

fallen. Dock ligger tyngden som sagt vid att företagen ska ha implementerat alternativt 

håller på att implementera ett ERP-system och kan därmed relateras till varandra. 

2.4.2 Enkät 

Insamling av empiri kommer att ske med hjälp av enkätundersökning, detta för att nå ut 

till ett stort antal företag. Enkätundersökningar används ofta på grund av dess höga grad 
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av standardisering och strukturering. En hög grad av standardisering innebär att frågorna 

och situationerna är lika för respondenterna. Graden av strukturering beror på frågornas 

svarsalternativ, om dessa är fasta eller om respondenten får svara fritt. Fasta 

svarsalternativ innebär en högre grad av strukturering (Trost, 2007). I denna studie 

kommer enkäten (se Bilaga 1 - Enkät) att vara lika för alla respondenter, vilket innebär en 

hög standardisering, dock kommer inte situationerna att vara lika för alla respondenter. 

Detta för att respondenterna kan ha stött på olika problematiska händelser vid 

implementeringen av ERP-system. Fria svarsalternativ kommer att användas för att inte 

utesluta några situationer där respondenterna har stött på olika kritiska situationer. De fria 

svarsalternativen bidrar till en lägre grad av strukturering. 

 

Undersökning via enkät kan ske på olika sätt, där några av de vanligaste metoderna är; 

postenkät, gruppenkät, kombination intervju/enkät (Trost, 2007), enkät under ledning, 

enkät för den intresserade, datorenkät, med flera (Ejlertsson, 2005). För att nå ut till ett så 

stort antal företag som möjligt, under en begränsad tid, genomförs denna 

enkätundersökning i form av datorenkät. Via datorenkät samlas informationen in per e-

post eller via Internet-länk. Detta är en metod som på senare år har kommit att allt mer 

ersätta den tidigare enkäten i pappersform (Ejlertsson, 2005). I denna studie skickas 

enkäten ut via e-post, ett smidigt sätt att nå ut till et stort antal företag utan att besöka 

dem. Denna metod valdes mycket på grund av att jag vill nå ut till företag i hela Sverige 

under en begränsad tidsperiod. Dock kan även kombinationen intervju/enkät förekomma i 

de fall där jag anser att informationen som respondenten angav varit knapphändig. 

Kombinationen av intervju/enkät kan i detta fall även förekomma som mailkonversation 

eller via telefon. 

 

Enkäten utformades med hänsyn att undersöka de kritiska faktorer som kan påverka 

implementeringen av ERP-system. Frågorna är till viss del tagna från den kanadensiska 

studien som genomfördes av Kumar, Maheshwari & Kumar (2003). Dock har nårga 

frågor omarbetats eller tillkommit, de har även översatts till svenska. 

2.4.3 Urval 

Enligt Patel & Davidsson (2003) kan urvalet vid informationsinsamling ske med hjälp av 

flera olika metoder, där forskaren bland annat kan använda sig utav följande; 

slumpmässigt/obundet urval, systematiskt urval, stratifierat urval och icke slumpmässigt 

urval. I denna studie har urvalet skett utifrån företag som har implementerat ERP-system 

och där personer på företagen finns tillgängliga och är lämpliga att delta i 

enkätundersökningen. För att få kontakt med dessa företag används internetsidan 

Företagsfakta.se
1
. Här går det att hitta mailadresser till företag inom olika branscher i 

hela Sverige. Dock vet jag inte på förhand om företaget har implementerat ett ERP-

system eller implementerar ett ERP-system för tillfället. Därmed används ett 

slumpmässigt/obundet urval, vilket är en nackdel då bortfallet kan bli stort. För att ändå 

få ihop tillräckligt många företag så skickas enkäten ut till ett stort antal företag över hela 

Sverige. 

 

                                                 
1
 Företagsfakta url: <http://www.foretagsfakta.se/> [2012-01-08] 
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Urvalet av den teori som används inom studien var till en början slumpmässigt, då jag av 

en tillfällighet kom över Markus & Tanis (2000) artikel. Artikeln var väldigt intressant 

och kommentarerna angående den bristande forskningen gav mig idén till att forska inom 

ämnet. Därefter hittade jag artikeln av Kumar, Maheshwari & Kumar (2003), som gav 

mig ytterligare idéer kring hur denna studie skulle framställas. Vidare har jag på ett något 

mer strukturerat sätt sökt fram information kring ERP-system för att skapa 

grundläggande teori till ämnet. 

2.4.4 Insamling av teori 

Inom en studie kan man skilja på primär- och sekundär-data. Primärdata är den 

information som forskaren själv samlar in för att undersöka ett forskningsområde, alltså 

empirin. Sekundärdata innebär därmed information som tidigare insamlats för annat 

ändamål, i detta fall teorin. Denna information kan till exempel komma från statistik, 

litteratur, tidskrifter och media. Ett problem med sekundärdata är att informationen inte är 

direkt kopplad till undersökningen då insamlingen skett i samband med annan forskning 

(Eriksson & Weidersheim, 1998). De teorier som kommer att användas i denna studie är i 

enlighet med sekundärdata, information som insamlats av andra forskare men som 

utnyttjas i denna forskningsstudie för att skapa en grundläggande kunskap kring 

forskningsområdet, det vill säga ERP-system. Då de flesta insamlade teorier används för 

att skapa grundläggande kunskap kring implementering och ERP-system i allmänhet, så 

kommer den kanadensiska studien av Kumar, Maheshwari & Kumars (2003) även 

fungera som riktlinje vid insamling av empiri och utformning av enkäten. 

2.5 Analysmetod 

Vilken analysmetod som används skiljer sig något beroende på val av insamlingsmetod 

(Yin, 2007). För att få en djugående kunskap inom forskningsämnet och samtidigt nå ut 

till ett stort antal respondenter sker insamling av empiri via enkät (se kapitel 2.4.2 Enkät), 

samt flerfallstudier (se kapitel 2.4.1 Fallstudie). Vid insamling genom fallstudier så bör 

forskaren sträva efter att formulera en generell analytisk strategi där prioritering ligger i 

vad som ska analyseras, samt skälen till varför valt forskningsområde ska analyseras. För 

att hålla analysen av fallstudier i kurs och inte hamna i en återvändsgränd ligger tre 

strategier i fokus; teoretiska hypoteser, utformning av ett ramverk som rymmer 

rivaliserande förklaringar, samt utveckling av fallbeskrivningar (Yin, 2007). Då denna 

fallstudie strävar efter att tillföra forskning inom ett ämne där utgångspunkten ligger i 

tidigare fallstudier, så är den analysstrategi som kommer att följas i enlighet med den 

senare strategin, utveckling av fallbeskrivningar. För att utveckla tidigare fallbeskrivning 

används enkätundersökningen. Detta för att nå ut till ytterligare respondenter och samla 

in mer information om vilka kritiska faktorer som kan förekomma vis implementering av 

ERP-system och på så vis bidra till tidigare forskning inom ämnet. 

 

De tekniker som används vid analys av fallstudier är enligt följande; mönsterjämförelse, 

utformning av förklaringar, tidsserieanalyser, logiska modeller, samt synteser mellan 

olika fall. Vid fallstudier är analystekniken mönsterjämförelse den mest tillämpade. Vid 

mönsterjämförelse undersöks om mönster i tidigare resultat stämmer överens med 

mönster i nytt eller förväntat resultat (Yin, 2007). Vid analys av det insamlade materialet 
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kommer jag att använda mig utav tekniken mönsterjämförelse. Jämförelser kommer att 

göras mellan det resultat som framkommer i den teoretiska undersökningen (se kapitel 

3.7 Sammanfattning av teoretiskt resultat) och det empiriska resultatet (se kapitel 4.5 

Resultat från den empiriska undersökningen). I analysen kommer det med andra ord att 

undersökas om det finns ett mönster mellan redan befintlig forskning och studiens 

empiriska data.  

2.6 Utvärderingsmetod 

2.6.1 Kriterier för en trovärdig studie 

För att en studie ska hålla hög kvalitet är det viktigt att den insamlade informationen 

används och tolkas på ett trovärdigt sätt. Forskaren måste kunna påvisa att tolkningar inte 

är grundade på stereotypa uppfattningar, förutfattade meningar och förhastade slutsatser 

(Patel & Tebelius, 1987). Enligt Johansson Lindfors (1993) är trovärdigheten 

sammankopplad med övergången från den teoretiska referensramen som skall studeras 

till den empiriska verklighet som den ska avbilda. Det innebär att uppsatsens 

sanningskriterier till stor del hanteras redan inför och i samband med datainsamlingen. 

Det finns olika metoder för att utvärdera trovärdigheten i den information forskningen 

kommer att grunda sig på, där de vanligaste metoderna är validitet och reliabilitet (Patel 

& Davidsson, 2003). I denna studie kommer även metoderna relevans, originalitet, 

kumulativitet, generaliserbarhet, kongruens och kommunicerbarhet att användas, då även 

dessa är viktiga kriterier vid uppsatsskrivning och följer uppsatskraven för informatik på 

Högskolan i Borås (Högskolan i Borås, Krav på Kandidat- och Magisteruppsats, 2003).  

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten bestäms av det sätt som forskaren väljer att genomföra datainsamlingen, 

där vikten ligger vid att motverka slumpmässiga fel (Johansson Lindfors, 1993). Enligt 

Patel & Davidsson (2003) har en undersökningstyp med enkät svårt att inneha en hög 

reliabilitet då det inte i förväg går att veta vilka svar som kommer att erhållas. De svar 

som erhålls påverkas med andra ord av hur frågorna är utformade. Då enkätfrågorna i 

denna undersökning är likasinnade med enkätfrågorna i en tidigare studie av Kumar, 

Maheshwari & Kumar (2003), är frågorna redan testade och kan därmed öka reliabiliteten 

i detta avseende. Jag anser dock att det stora problemet är att få tag på tillräckligt 

kvalificerade personer inom företagen som kan svara på frågorna. Är respondenterna 

tillräckligt kvalificerade för att veta vilka kritiska faktorer som företaget har ställts inför 

vid implementeringen av ERP-systemet, så kommer studien att inneha en tillräckligt god 

reliabilitet.  

2.6.3 Validitet 

En god validitet speglar hur väl vi innehar förmågan att finna mätbara variabler som 

samtidigt överensstämmer med den teoretiska definitionen, att vi mäter det vi avser att 

mäta (Johansson Lindfors, 1993). Validiteten i denna undersökning påverkas av studiens 

forskningsansats, deduktion. I och med att studien utgår från en tidigare undersökning av 

Kumar, Maheshwari & Kumar (2003) är det lättare att finna variabler i den empiriska 
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undersökningen som är tillräckligt goda för att dra slutsatser till den teoretiska 

definitionen. Validiteten kan därmed ses som relativt god. 

2.6.4 Relevans 

Relevansen är direkt kopplad till forskningsfrågorna och ämnesvalet. Viktigt är att 

forskaren håller sig inom ämnesområdet och bidrar med kunskap inom detta område. 

Studien ska även inneha en relevant anknytning till tidigare forskning och teori, för att på 

så vis öka trovärdigheten (Högskolan i Borås, Krav på Kandidat- och Magisteruppsats, 

2003). Relevansen kan antas vara tillräckligt god då studien innefattar en deduktiv 

forskningsansats där utgångspunkten ligger i tidigare forskning. Kumar, Maheshwari & 

Kumars (2003) studie ligger till grund för enkätundersökningen, vilket bidrar ytterligare 

till att jag som forskare håller mig inom ämnesområdet. Enligt Högskolan i Borås (Krav 

på Kandidat- och Magisteruppsats, 2003) bör den nya kunskap som produceras även 

kunna utgöra utgångspunkt för fortsatt forskning. Förslag till fortsatt forskning beskrivs i 

kapitel 6.6 Idéer för fortsatt forskning. 

2.6.5 Originalitet och kumulativitet 

Ett av de krav som Högskolan i Borås ställer på en akademisk uppsats är att den ska 

producera ny kunskap. Det måste därför klart framgå vad som är författarens egna bidrag 

och vad som är hämtat ur tidigare forskning (Krav på Kandidat- och Magisteruppsats, 

2003). Den kritik som kan uppkomma gentemot denna studie är att den empiriska 

insamlingsmetoden ursprungligen bygger på Kumar, Maheshwari & Kumars (2003) 

studie, varpå det kan vara svårt att förstå vad som är författarens egna bidrag. Därför 

kommer Kumar, Maheshwari & Kumars (2003) studie att presenteras i den teoretiska 

referensramen (se kapitel 3.5.2 Kritiska faktorer vid implementeringsprojekt). Ett 

argument som ökar originaliteten är att Kumar, Maheshwari & Kumars studie 

genomfördes år 2003, vilket är nio år sedan. Det kan därmed vara av intresse att se om 

och hur implementeringen av ERP-system har utvecklats sedan dess. 

 

Högskolan i Borås (Krav på Kandidat- och Magisteruppsats, 2003) menar på att det är 

nödvändigt att relatera den egna undersökningen till annan forskning för att skapa 

kumulativitet. Kumulativitet innebär att uppsatsen utgör en del i den pågående 

forskningen inom ämnesområdet. Författaren måste både erkänna men samtidigt kritiskt 

granska tidigare studier. Markus & Tanis (2000) efterfrågade ytterligare forskning inom 

ämnet, vilket ges i och med denna studie. Även Kumar, Maheshwari & Kumars (2003) 

strävade i sin studie att öka kunskapen kring forskningsämnet och nu hoppas jag med 

dessa tidigare studier som bakgrundsmaterial att öka denna kunskap ytterligare vilket 

innebär att denna studie innehar en hög grad av kumulativitet. 

2.6.6 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas att resultatet av studien ska kunna användas i andra 

sammanhang än i den enskilda studien. Generalitet kan ofta vara ett problematiskt krav 

inom informatikområdet, på grund av den stora komplexitet och variationsrikedom som 

präglar det empiriska fältet inom informatik (Högskolan i Borås, Krav på Kandidat- och 
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Magisteruppsats, 2003). Målet med denna studie är att skaffa ytterligare kunskap inom 

ämnet implementering av ERP-system och bidra med mer information till den 

knapphändiga forskning som idag finns inom forskningsämnet. Förhoppningen är att 

upplysa den angivna målgruppen vilka kritiska faktorer som påverkar implementeringen 

av ERP-system, så att företag i framtiden kan få möjlighet att förebygga dessa 

problematiska situationer och därmed förbättra hanteringen ERP-system. 

2.6.7 Kongruens och kommunicerbarhet 

Kongruens innebär att uppsatsen ska utgöra en sammanhängande helhet, där läsaren 

enkelt uppfattar en ”röd tråd” som löper genom hela uppsatsen. Även kommunicerbarhet 

är ett viktigt krav vid uppsatsskrivande. Läsaren ska förstå vad författaren menar, varpå 

språket är av stor vikt. Specifika begrepp kan därmed kräva ytterligare definition för att 

inte misstolkningar ska förekomma (Högskolan i Borås, Krav på Kandidat- och 

Magisteruppsats, 2003). Dessa krav är något som jag genom arbetets gång ska arbeta med 

och lägga stor vikt vid. Texten kommer allt eftersom att revideras både av mig som 

författare och utvalda läsare för att texten ska flyta på bra och inga missuppfattningar ska 

förekomma. För att ytterligare förtydliga de specifika begrepp som förekommer i studien 

definieras dessa i kapitel 3.1 Nyckelbegrepp. 

2.7 Presentationsmetod 

För att anpassa studien till den läsande målgruppen så presenteras innehållet på ett tydligt 

sätt som ökar förståelsen bland läsarna. För att öka tydligheten i texten används som 

komplement tabeller och modeller. En ”röd tråd” har använts genom hela texten för att 

skapa en mer sammanhängande och intressant läsning. Jag har även under hela 

forskningsprocessen reviderat texten för att underlätta läsningen. Vidare har jag följt de 

riktlinjer som utfärdats av institutionen för Handels och IT (HIT, tidigare IDA) vid 

Högskolan i Borås. 
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3 Teoretisk undersökning 

 

Den teoretiska undersökningen ger en inblick i den forskning som är etablerad inom 

forskningsområdet. Inledningsvis presenteras de nyckelbegrepp som används i studien, samt 

de ämnesområden och litteraturkällor som är relevanta för undersökningen. Därefter 

beskrivs de artiklar som studien grundat sig i och en mer ingående presentation av vad ERP-

system är. Avslutningsvis ges en sammanfattning av teorin kopplat till forskningsfrågorna. 

 

3.1 Nyckelbegrepp 

Affärssystem Ett övergripande begrepp för system som stödjer verksamhetens 

processer. Begreppet affärssystem kan innefatta allt från dåtidens 

ekonomidatasystem till nutidens ERP-system (Olve & 

Samuelsson, 2008). I enkäten (se bilaga 1) menas ERP-system då 

det står affärssystem. Jag valde att använda mig av begreppet 

affärssystem då det, enligt min erfarenhet, används i dagligt tal 

ute bland svenska företag när man talar om ERP-system. 

 

ERP-system Enterprise Resource Planing system är ett begrepp som 

förtydligar att det är ett mer ”modernt” affärssystem vi talar om, 

alltså nutidens affärssystem. Detta är ett fullständigt 

informationssystem som stödjer och speglar företagets alla 

affärsmodeller. ERP-systemet är därmed ämnat att kontrollera 

organisationens alla interna och externa informationsflöden som 

ingår i affärsmodellen (Olve & Samuelsson, 2008). 

 

Implementering Implementering innebär införandet av ett system i en verksamhet. 

Enligt Davenport (2000) innebär en lyckad implementering att 

verksamheten ökar informationsflödet och på så vis blir mer 

effektiv i sin hantering av information. I denna studie innebär 

begreppet implementering mer specifikt implementering av ERP-

system. 

 

Kritiska faktorer Faktorer som kan påverka implementeringen på ett negativt sätt. 

Dessa kritiska faktorer kan exempelvis vara olika förändringar 

inom organisationen, val av ERP-system försäljare, val av 

konsulter, sammansättning av projektteam, planering, utbildning 

med flera (Kumar, Maheshwari & Kumar, 2003). Med begreppet 

kritiska faktorer, menas i denna studie kritiska faktorer vid 

implementering av ERP-system. 
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3.2 Ämnesområden som är relevanta för undersökningen 

I kapitel 3.6 ERP-system ges en god inblick i vad ett ERP-system är, vilka karaktäristiska 

drag som ett ERP-system innefattar, samt vilka mål som förekommer i och med 

införandet av ett ERP-system. Detta kapitel är ämnat för att ge en god förståelse kring 

ämnet ERP-system.  

 

Ämnet implementering kommer i denna studie att härledas till det mer specifika ämnet 

implementering av ERP-system. Implementering av ERP-system beskrivs i kapitel 3.5.1 

Enterprise Experience Cycle. I kapitlet beskrivs Markus & Tanis (2000) ramverk som 

innefattar de olika faser som förefaller vid implementering av ett ERP-system. 

 

Ämnet kritiska faktorer är även det från grunden hämtat från Markus & Tanis (2000) 

forskning och innebär de faktorer som kan påverka implementeringen av ERP-system på 

ett negativt sätt. I en forskningsstudie av Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) beskrivs 

dessa faktorer mer ingående, vilket kan läsas i kapitel 3.5.2 Kritiska faktorer vid 

implementeringsprojekt. 

3.3 Relevanta litteraturkällor 

De litteraturkällor som förekommer inom den teoretiska undersökningen är utvalda då de 

belyser ämnesområden inom studien på ett relevant sätt. Dock förekommer mer 

auktoritära källor än andra. Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) studie utgår från 

Markus & Tanis (2000) ramverk the Enterprise System Experience Cycle. Därmed 

förefaller Markus & Tanis (2000) vara en auktoritär litteraturkälla. Davenport (1998) är 

en författare som förekommer ofta som referens inom ämnet ERP-system och kan 

därmed ses som en kognitiv auktoritet inom ämnesområdet ERP-system. Resterande 

källor är inte auktoritära i den mening att andra författare ofta refererar till dem, även om 

de är relevanta i denna studie då de ger förklaringar till de olika begrepp som används i 

studien. 

3.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns inom forskningsämnet och som ligger som 

utgångspunkt för denna studie är en kanadensisk undersökning som genomförts av 

Kumar, Maheshwari & Kumar (2003). Författarna granskar de kritiska faktorer som 

uppstår vid implementering av ett ERP-system (se kapitel 3.5.2 Kritiska faktorer vid 

implementeringsprojekt). Den teoretiska grunden till Kumar, Maheshwari & Kumars 

(2003) studie härstammar från ramverket, Enterprise systems experience cycle, som 

framställts av Markus & Tanis (2000) och beskrivs i kapitel 3.5.1 Enterprise System 

Experience Cycle. Markus & Tanis (2000) påpekar den bristande forskning som finns 

inom ämnet och menar på att det krävs ett antal studier för att kunna framställa en teori 

kring vilka kritiska faktorer som påverkar implementeringen av ERP-system. Grunden till 

denna studie ligger i detta påstående där jag tar avstamp i Kumar, Maheshwari & Kumars 

(2003) studie men använder även Markus & Tanis (2000) ramverk som utgångspunkt för 

den teoretiska undersökningen. 
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3.5 Implementering av ERP-system 

3.5.1 Enterprise System Experience Cycle 

Studien grundar sig på Markus & Tanis (2000) forskning, där de bland annat påpekade 

den bristande forskningen inom ämnet. Genom sin forskning framställdes ett ramverk 

som beskriver de olika faser som förefaller vid implementering av ett ERP-system. 

Vidare följer en beskrivning av ramverket. 

 

Markus & Tanis (2000) ramverk, Enterprise System Experience Cycle, utgår från en 

processinriktad teori som designats av Soh & Markus (1995). Soh & Markus (1995) teori 

är utvecklad för att förklara hur informations teknologi skapar (eller misslyckas med att 

skapa) ett företagsvärde (Soh & Markus, 1995). I ramverket Enterprise System 

Experience Cycle har Markus & Tanis (2000) anpassat Soh & Markus (1995) teori till att 

passa bättre till implementering av ERP-system. Ramverket är uppdelat i fyra olika faser; 

project chartering, the project, shakedown, onward and upward. Faserna sammanfattas 

nedan och kan ses mer ingående i bilaga 2 - The Enterprise System Experience Cycle by 

phase. 

 

Phase 1 - The chartering phase 

Den första fasen, uppstartsfasen/planneringsfasen, omfattar beslut gällande en eventuell 

implementering av ett ERP-system. Nyckelpersoner som är inkopplade i första fasen kan 

variera, men i de flesta fall är leverantörer, konsulter, företagsledare och IT-specialister 

inkopplade. Huvudsysslan i första fasen är främst att ta fram ett business case för ERP-

systemet, val av mjukvara, identifiera en projektledare, samt godkänna en budget och ett 

tidsschema (se bilaga 2 för mer detaljerad aktivitetslista). Ett stort antal problem kan 

uppstå under denna fas. Exempelvis om verksamhetens case för att investera i ett nytt 

ERP-system inte är komplett eller felbedömt, organisationen underskattade behovet av en 

förändring, målen med ett nytt ERP-system är oidentifierade etc. Utifrån denna fas kan 

sedan beslut tas om att gå vidare med implementering eller avbryta projektet (Markus & 

Tanis, 2000). 

 

Phase 2 - The project phase 

I projektfasen ingår aktiviteter som har målsättningen att köra igång systemet i en eller 

flera organisationsenheter. Nyckelpersoner inkluderar projektledare, projektteam (ofta 

innehållande nyckelpersoner från olika delar av verksamheten), interna IT-specialister, 

återförsäljare och konsulter. Återigen kan detta variera beroende på om projektet 

genomförs internt med inhyrda konsulter eller om hela projektet outsourcas. Aktiviteter 

som förekommer är konfigurering av mjukvara, systemintegration, testning, data 

conversion, utbildning och införande. Problem kan förekomma så som; projektteamen 

blir sammansatt med otillräcklig representation, teamen saknar tillräcklig kunskap och 

färdigheter, teamen är inte tillräckligt omfattande, onödiga ändringar, datarensning, 

testning eller utbildning är otillräcklig. Verksamhetens förutsättningar kan ha ändrats, 

exempelvis kan verksamhetens finansiella situation ändrats, det kan ha skett en 

sammanslagning eller byte av verksamhetens affärsmodell (Markus & Tanis, 2000). 
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Phase 3 - The shakedown phase 

Under shakedown-fasen kommer organisationen till rätta med det nya ERP-systemet. 

Fasen kan sägas vara avslutad då ett ”normalt arbetsflöde” är uppnått (eller i annat fall då 

organisationen ger upp och avinstallerar systemet). Projektteamet kan välja att fortsätta 

vara involverade eller skicka vidare kontrollen till operativa chefer och slutanvändare, 

samt oberoende teknisk support. Aktiviteter i shakedown inkluderar lösning av buggar 

och omarbetning, finslipning av systemets prestanda, ytterligare utbildning och hantering 

tillfällig ineffektivitet.  

 

Till stor del är det i denna fas som fel och problem från tidigare faser uppmärksammas 

och bearbetas, exempel på problem kan vara minskad produktivitet eller andra störningar 

inom verksamheten. Även nya problem kan uppkomma i denna fas. Exempel på det kan 

vara att ta omvägar runt problem som uppkommit i tidigare faser och även om problemet 

elimineras så fortsätter användarna att arbeta runt problemet, på det sätt som de utbildats. 

Organisationen kan även komma att förlita sig alltför mycket på kunniga personer inom 

projektteamet, istället för att bygga upp kunskapen kring ERP-systemet hos de verkliga 

användarna (Markus & Tanis, 2000). 

 

Phase 4 - The onward and upward phase 

Den sista fasen pågår från det att ERP-systemet används ”normalt” till det att en ny 

uppdaterad version införs eller då det byts ut och implementeras med ett nytt system. Det 

är först nu som organisationen kan dra nytta av sin investering och utnyttja fördelarna 

(om det finns några) som det nya ERP-systemet har medfört. Nyckelpersoner är operativa 

chefer, slutanvändare och IT supporten som består av intern eller extern support. 

Leverantör och konsulter kan komma att kopplas in vid överläggning av eventuella 

uppdateringar. Aktiviteter som bör förekomma innehåller ständig förbättring av 

verksamheten, ytterligare utveckling av användarnas kunskaper och olika 

förbättringsförslag av ERP-systemet som kan öka nyttan i verksamheten ytterligare. 

Tyvärr genomförs dessa aktiviteter sällan. Ett vanligt problem i denna fas är bristen av 

kunskapsskicklighet vad gäller att kunna förbättra interna processer med hjälp av ERP-

systemet.  

 

Olika resultat kan förekomma utifrån unward-upward fasen. Organisationen är ovillig att 

förbättra eller uppgradera ERP-systemet ytterligare. Organisationen anser att 

investeringen i ett ERP-system inte uppfyller verksamhetens mål och behov. 

Organisationen anser att erfarenheten från implementeringen är lyckad. Vid det senare 

alternativet kan organisationens konkurrenskraftighet stärkts eller förbättrats som ett 

resultat av implementeringen (Markus & Tanis, 2000). 

3.5.2 Kritiska faktorer vid implementeringsprojekt 

Denna studie tar även avstamp från en forskningsartikel som skrevs av Kumar, 

Maheshwari & Kumar (2003). Kumar, Maheshwari & Kumars (2003) forskning kommer 

därmed att presenteras mer ingående i detta kapitel.  
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Författarna granskar de kritiska faktorer som uppstår vid implementering av ett ERP-

system. Den teoretiska grunden till Kumar, Maheshwari & Kumars (2003) studie 

härstammar från ramverket, Enterprise systems experience cycle, som framställts av 

Markus & Tanis (2000) och beskrivs i kapitel 3.5.1 Enterprise System Experience Cycle. 

Den empiriska informationen hämtas från 20 stycken kanadensiska organisationer som 

alla har implementerat ett ERP-system. Utav de 20 organisationer som deltog är nio 

statliga och elva privata. De flesta organisationerna är stora med fler än 200 anställda, 

men de har även med fyra stycken mindre företag med färre än 200 anställda. 

Organisationerna implementerade sitt ERP-system enligt nedan tid sedan: 

 

Under det senaste året 3 

1-3 år sedan 2 

3-5 år sedan 10 

5-7 år sedan 4 

Mer än 7 år sedan 1 

 

Kumar, Maheshwari, & Kumar (2003) menar på att studien tydligt visar att de tillfrågade 

organisationerna ställdes inför flera utmaningar både vad gäller beteende bland anställda 

och medverkande, men även ledningsrelaterade problem. Slutanvändaren var inte redo 

för ett nytt system, motstånd till förändring, brist på utbildning, omsättning av 

nyckelpersoner inom projektet och brist på planering inom projektet var några av de 

utmaningar som pekades ut. Flertalet av respondenterna ansåg att de inom organisationen 

borde ha lagt ned mer tid på beteende- och ledningsrelaterade problem än vad de gjorde, 

samt att förbättra processerna inom projektet. Resultatet i Kumar, Maheshwari, & 

Kumars (2003) studie pekar även på att outsourcing av kompetens till konsulter är en 

accepterad metod vid implementering av ERP-system. Dock användes ingen formell 

metod för att utvärdera teknik och management bland konsulter. Kumar, Maheshwari, & 

Kumar (2003) ansåg det även vara av stort intresse att en organisation listade 

inkompetenta konsulter som en stor svårighet vid implementeringen (Kumar, 

Maheshwari, & Kumar, 2003). 

 

Nedan presenteras de svar som Kumar, Maheshwari, & Kumar fick via sin 

enkätundersökning. Samtliga siffror är hämtade från Kumar, Maheshwari, & Kumars 

(2003) artikel An investigation of critical management issues in ERP implementation: 

empirical evidence from Canadian organizations. 

 

Vad ansågs vara de viktigaste kriterierna, när återförsäljaren av affärssystemet 

valdes ut? 

De kanadensiska respondenterna ombads att lista vilka kriterier som användes för att 

välja ut försäljare av ERP-system. De viktigaste kriterierna var ERP-systemets 

funktionalitet, ERP-systemets tillförlitlighet, samt att det skulle passa med moderbolag 

eller andra allierade organisationers system. Nedan listas alla de kriterier som de 

svarande organisationerna tog hänsyn till: 

 Systemets funktionalitet (79 %) 

 Systemets tillförlitlighet (64 %) 
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 Anpassningsbart till moderbolag eller andra allierade organisationers system 

(64 %) 

 Anpassat till företagets affärsmodell (50 %) 

 Integrationen mellan moduler (50 %) 

 Att systemet innefattar den senaste teknologin (43 %) 

 Återförsäljarens rykte (43 %) 

 Tillgång till vanliga uppdateringar (29 %) 

 Kompabilitet med andra system (29 %) 

 Återförsäljarens support och service (29 %) 

 Lättheten i att anpassa systemet (29 %) 

 Lägre kostnader för ägandet (14 %) 

 Bättre anpassat med företagets affärsprocesser (14 %) 

 

Vilka kriterier ansågs vara viktigast vid val av projektledare? 

Respondenterna i Kumar, Maheshwari & Kumars (2003) tillfrågades därefter hur de 

valde ut en projektledare för att styra implementeringen av ERP-systemet. De högst 

rankade kriterierna blev projektledarens skicklighet och dennes praktiska erfarenhet. 

Projektledarens IT-kunskaper ansågs vara mindre viktigt, varefter de lägst rankade 

kriterierna var projektledarens inflytande i organisationen, samt om denna var 

initiativtagaren till projektet.  

 

Användes några samarbetspartners vid införandet av affärssystemet? I så fall 

vilka? 

Nästa fråga var vilka samarbetspartners som användes vid implementeringen av ERP-

systemet. De allra flesta organisationer hade använt sig av konsulter vid 

implementeringen. ERP-leverantören kommer enbart på andra plats och en mer ovanlig 

samarbetspartner var leverantörer av hårdvara.  

 

Vilka kriterier ansågs vara viktigast vid val av konsulter? 

De konsulter som användes, valdes främst ut efter deras rykte och ERP erfarenhet. 

Därefter rankades konsulternas kunskaper efter erfarenhet av processteknik, 

branschspecifika kunskaper, metoder och tillvägagångssätt, samt kostanden för 

konsulten. Det som organisationerna lade minst vikt vid var om konsulten var en 

samarbetspartner till ERP-leverantören eller inte, dock var det några organisationer som 

ändå tog hänsyn till detta (Kumar, Maheshwari, & Kumar, 2003). 

 

Hur planerades affärssystemprojektet? 

Respondenterna tillfrågades hur projektet att implementera ERP-systemet planerades och 

om projektet planerades stegvis, vilka var då de typiska stegen? Som svar fick Kumar, 

Maheshwari, & Kumar att alla projekt planerades stegvis. De organisationer som använde 

sig av stora återförsäljare använde liknande planeringsmetoder. Alla de steg som 

användes kunde Kumar, Maheshwari, & Kumar klumpa samman till fyra breda faser; 

planering, konfiguration, testning och implementation. Skillnader kunde ses i när de olika 

aktiviteterna inom stegen påbörjades, exempelvis genomfördes utbildning parallellt med 

konfigurationen inom vissa organisationer, medan andra startade utbildningen först när 

konfigurationen var färdigställd. 



 

- 22 - 

 

Utöver projektledaren, vilka andra nyckelpersoner användes i 

implementeringsteamet? 

Andra nyckelpersoner i implementeringsteamet var enligt följande: 

 Berörd personal och ledning (92 %) 

 IT-personal och ledning (92 %) 

 Högsta ledningen (50 %) 

 IT konsulter (50 %) 

 ERP leverantör (42 %) 

 Anställda hos moderbolaget (33 %) 

 Managementkonsulter (33 %) 

 Leverantör av hårdvara (17 %) 

 

Stötte ni på några problem under projektets gång? 

På frågan om organisationen stötte på några svårigheter under projektets gång, svarade 

hälften av alla organisationer att det uppstod svårigheter i att ändra från det gamla till det 

nya systemet. Utöver detta problem förekom en rad olika så kallade road blocks under 

projektets gång: 

 Svårigheter i att ändra från gamalt till nytt system (50 %) 

 Otillgänglighet av kunniga personer i projektet (42 %) 

 Omsättning av nyckelpersoner inom projektet (42 %) 

 Höga kostnader för implementeringen (42 %) 

 Svårigheter i att uppskatta projektkraven (42 %) 

 Ett betydande motstånd från personalen (25 %) 

 Begränsningar av tillgängliga resurser (25 %) 

 Oklar strategisk inriktning och vision för användningen av ERP-systemet (25 %) 

 Kunskapsklyfta mellan implementerare och användare (25 %) 

 Inte tillräckligt samarbete mellan olika funktionella grupper inom projektet 

(25 %) 

 Brist på engagemang från högsta ledningen (25 %) 

 Ett betydande motstånd från chefer (8 %) 

 Tekniska svårigheter i sammanställningen (8 %) 

 Inkompetenta konsulter (8 %) 

 Fel i mjukvaran (8 %) 

 Brist på support och utbildning från moderbolag (8 %) 

 

Ändrades tidsplaneringen eller budgeten under projektets gång? 

Respondenterna tillfrågades även om det förekom någon revision inom projektets 

schema, omfattning och/eller budget. Anledningar till att budgeten reviderades var allt för 

höga konsultkostnader, projektet drog ut på tiden, höga, utbildningskostnader, samt 

uppgradering inom hårdvara. Projektets ursprungliga tidplan förändrades i de fall då det 

fanns en underskattning av arbetstid, utvecklingsarbetet tog längre tid än planerat, 

projektplanen var orealistisk från början. Tidplanen förändrades även på grund av andra 

parallella deltaganden eller på grund av att det under projektets gång beslutades att 

organisationen skulle gå i drift med en modul senare. 
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Vilka kriterier anser ni vara viktiga för att ett projekt ska räknas som lyckat? 

De 20 kanadensiska organisationerna fick även lista vilka kriterier som användes för att 

påvisa om projektet var lyckat eller inte. Här ansåg 50 % av alla organisation att projektet 

var lyckat om det blev klart i tid. Lika många ansåg att projektet var lyckat om det höll 

sig inom förutbestämd budget. 17 % av alla respondenter ansåg att en viktig punkt var att 

kunna mäta framsteg vid olika utföranden, exempelvis tid att slutföra en säljorder eller 

mäta lageromsättning. 17 % ansåg projektet som lyckat om ERP-systemet fungerade vid 

driftstart. En av de 20 organisationerna hyrde in extern resurs som granskade om 

projektet kunde anses som lyckat. 

 

Påträffades det några problem vad gäller utbildning i det nya systemet? Vilka? 

Vad gäller utbildning tillfrågades respondenterna vilka svårigheter som påträffades i 

samband med utbildningen. 38 % ansåg att budgeten var otillräcklig och utbildningen 

prioriterades därmed inte fullt ut. Lika stor andel av organisationerna upplevde 

svårigheter i att hitta tider som passade utbildare och personal för att få tag på ett ledigt 

mötesrum, därefter fanns problem med att hitta tillräckligt många datorer som kunde 

användas vid utbildningen. 25 % hade svårt att hitta rätt utbildare, samt få tag på 

tillräckligt detaljerad utbildningsinformation. En fjärdedel av respondenterna upplevde 

svårigheter med att förstå effekterna av olika aktiviteter mot resten av organisationen. Ett 

stort problem var även den kanadensiska geografin där det kan vara svårt att ta sig till 

platsen för utbildning, samt hög omsättning av inblandad projektpersonal och användare. 

12 % ansåg att projektets tidsplanering inte hade tillräckligt med utrymme för 

utbildningen. Ytterligare 12 % hade svårigheter med att maila utbildningsmaterialet.  

 

Påträffades det några problem vid uppgradering av er organisations infrastruktur?  

Respondenterna tillfrågades vilka svårigheter som påträffades vid uppdateringen av 

organisationens infrastruktur för att anpassa den till det nya systemet. Svårigheterna 

rankades enligt nedan, där det mest problematiska rankas högst upp på listan: 

 Driftsättning av ny infrastruktur (50 %) 

 Hitta tillräckligt med kvalificerade personer med specifik kunskap inom både 

företaget och ERP-system (50 %) 

 Ny design (25 %) 

 Fasta deadlines i och med år 2000 (25 %) 

 Inkompabilitet mellan det nya systemet och den existerande infrastrukturen 

(25 %)  

 Svårigheter i att uppskatta kraven (15 %) 

 Mindre uppdaterad teknologi (15 %) 

 Politiska problem (8 %) 

 

Vilka problem uppstod mellan den nya mjukvaran och organisationens behov? 

Respondenterna tillfrågades även vilka problem som uppstod mellan den nya mjukvaran 

och organisationens behov. 44 % upplevde specifika problem för organisationen. 37 % 

upplevde problem inom företagsbranschen och/ eller att problemen var landspecifikt. 

 

Upplevde ni några begränsningar i det nya systemet? 
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Respondenterna tillfrågades vilka begränsningar som de upplevde med ERP-systemet. 

33 % av alla respondenter ansåg att mjukvaran inte var tillräckligt utvecklad. Lika stor 

andel av respondenterna upplevde begränsningar i den industrispecifika delen av 

systemet. 25 % ansåg att ERP-systemet inte hade tillräckligt med kapacitet för 

rapportering. Varpå 15 % dels ansåg att ERP-systemet inte innefattade en optimal 

prestanda och dels att ERP-systemet hängde sig på grund av fel, samt att det inte stödde 

vissa lagstiftade procedurer. 

 

Vilka strategier användes för att möta problem? 

På frågan om vilka strategier som åtagits för att möta begränsningarna i ERP-systemet 

och problemen mellan mjukvaran och organisationens behov, hade flertalet respondenter 

åtagit mer än en strategi. 65 % av respondenterna hade modifierat mjukvaran. 50 % hade 

utvecklat en del tillägg. 30 % omstrukturerade sina affärsprocesser och 15 % menade på 

att de får leva med en del fel. 

 

Hur testades det nya systemet? 

Respondenterna tillfrågades även vilka tester och aktiviteter som genomförts för att 

kvalitetssäkra systemet. Cirka 50 % av alla respondenter genomförde enhetstester för att 

identifiera problem med mjukvaran och se om ERP-systemet levde upp till en önskad 

funktionalitet. 38 % genomförde integrationstester för att validera systemets prestanda i 

den integrerade miljön. 38 % genomförde pilottester och 25 % genomförde 

uppladdningstester. 

 

Hur kvalitetssäkrades det nya systemet? 

Vad gäller aktiviteter för att kvalitetssäkra systemet, så satte cirka 30 % av 

respondenterna upp en teknisk miljö som fortsatte att köras även efter implementering. 

Detta för att försäkra sig om att informationen stämde och var precis. 30 % höll en 

ständig konversation med huvudansvarig kring vilka problem som påträffades. 30 % av 

organisationerna körde testskrift och 20 % genomförde pilottester för alla moduler och 

dess information. En fullständig validering/verifiering av all information mellan nytt och 

gammalt system genomfördes av 10 % av alla respondenter. Lika stor andel genomförde 

avstämningar av alla gamla konton. 

 

Vilka problem påträffades vid driftstarten? 

Vid implementering av systemet påträffades flera så kallade "shakedown challanges" som 

resulterade i en reducerad produktivitet eller störningar. Följande problem påträffades 

under denna fas: 

 Slutanvändaren var inte redo för det nya systemet (50 %) 

 Omfattningen av kundanpassning (36 %) 

 Fel i mjukvaran (36 %) 

 Begränsad omfattning av implementation (28 %) 

 Användare kunde inte passera vissa processer, ad-hoc aktiviteter var inte möjliga 

(28 %) 

 Förvirring kvartsår vad gäller förändringar inom organisationen (21 %) 

 Svårt att förena gammal data med det nya ERP-systemet (21 %) 
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 Problem med hårdvara, vad gäller tillförlitlighet, kapacitet och fortsatt 

funktionalitet (21 %) 

 Svårt att hålla uppe de anställdas arbetsmoral vid krångliga situationer och då det 

nya ERP-systemet inte fungerar (21 %) 

 Problem med att köra det befintliga systemet samtidigt (21 %) 

 Särskilja mellan vad personer tror är ett problem och vad det verkliga problemet 

är (21 %) 

 Avstämning av information mellan det nya och de gamla systemen (14 %) 

 

Vilka aktiviteter genomfördes för att förbättra användarnas inställning till 

förändringen? 

En av frågorna i enkäten fokuserade på att förstå problemet med användarnas 

motsträvighet och vilka strategier som genomfördes för att då med sig användarna i 

förändringarna. 75 % av alla respondenter använde utbildning och konsultation för att 

öka användarnas acceptans. Respondenterna arbetade även med att ge ytterligare support 

och utbildning till användarna så att de blir bättre på att utnyttja systemet kapacitet. De 

ansåg att det var viktigt att få användarna att förstå ERP-systemets potential och hur det 

kan bidra med ökad kommunikation.  

 

Vilka strategier användes för att minimera avbrott och störningar vid driftstart? 

Ett antal strategier användes för att minimera avbrott och störningar vid driftstart, dessa 

var enligt följande: 

 Manuella lösningar för att gå runt problematiken (58 %) 

 Testning och felsökning av fel (50 %) 

 Ständig kommunikation med kunder och leverantörer (50 %) 

 Det gamla systemet behölls och kördes parallellt med det nya (33 %) 

 Ändrade arbetsprocesser (25 %) 

 Modifiering av mjukvaran (17 %) 

 Hårdvaran uppdaterades (17 %) 

 

Vilka förändringar skedde inom organisationen i och med det nya systemet? 

De svarande organisationerna frågades även om sina initiativ till förändringsprojekt för 

att institutionalisera ERP-systemet i organisationen. 50 % genomförde utbildningar på 

chefsnivå för att bättre kunna hantera förändringarna. Inom 50 % av organisationerna 

skapades nya positioner och avdelningar. 42 % fick skriva om definitionen av flera 

arbetspositioner. Rådgivning gavs inom 25 % av alla organisationer. 25 % fick även 

omdefiniera mätningar av resultat och kontrollåtgärder. 

3.6 ERP-system 

3.6.1 ERP-systemets karaktäristiska drag 

ERP-system har flera olika karaktäristiska drag, som alla är viktiga faktorer vid 

implementering hos en organisation. Dessa karaktäristiska drag beskrivs nedan som 

integration, standardisering och utveckling. 
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Integration 

Ett ledord inom ERP-system är integration. Målet är att skapa integration mellan all 

information som flödar genom företaget - ekonomisk och redovisningsinformation, 

information om och för personal, produktionsinformation, och kundinformation 

(Davenport, 1998). Figur 2 nedan är en sammanställning av Davenports (1998) syn på 

hur ett ERP-system integrerar.  

 

 
Figur 3: ERP-systemets delar (Davenport, 1998). 

Bilden visar hur de olika delarna skickar och tar emot information gentemot en central 

databas. Genom att använda en gemensam databas så samlas all information endast på en 

plats. Detta skapar förutsättningar för ett allt snabbare informationsflöde och en högre 

grad av integration mellan verksamhetens olika delar (Davenport, 1998). 

 

Magnusson & Olsson (2005) definierar ett ERP-system som ”Standardiserade, 

verksamhetsövergripande systemstöd” där den verksamhetsövergripande delen innebär 

att ERP-systemet skapar en helhetstäckande bild av verksamhetens samlade information. 

Termen systemstöd innebär det informationssystem som hanterar all denna information 

som samlas och därmed effektiviserar de processer som systemet ska stödja (Magnusson 

& Olsson, 2005). Vidare menar Magnusson & Olsson (2005) att det blir betydligt svårare 

att veta vad som är relevant information för beslut om samma information kan finnas på 

flertalet platser, så kallad dubbellagring. Däremot, om information är lagrat på samma 

plats, så skapas det en högre tillförlitlighet och bättre förutsättningar för att få högre 
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relevans av information. Företagets ledning kan då snabbt få tillgång till relevant 

information och utifrån det ta ett bättre beslut vid styrning.  

 

Markus & Tanis (2000) hävdar dock att det är en stor överdrift att säga att ERP-system är 

"integrerat". De poängterar att det är mjukvaran som är integrerad. Så bara för att en 

organisation anskaffar ett ERP-system så blir inte informationen inom organisationen 

integrerad. Markus & Tanis (2000) poängterar här att det är av stor vikt hur systemet 

konfigureras om man vill skapa en hög grad av integration. Med konfigurering menas i 

detta samband valet av paketerade moduler som installeras och valet av 

mjukvaruparametrar som fungerar ihop med företagets produkter, kundhantering, 

redovisning, samt andra processer inom företaget. Risken finns att den plattform på 

vilken mjukvaran implementeras inte är integrerad och då kan det uppstå problem vid 

implementeringen. Det finns flertalet exempel då problem uppstått vid försök att 

integrera ett ERP-system med de hårdvarupaket, operativ system, databasmjukvaran, 

samt andra kommunikationsprogram som förekommer inom organisationer.  

 

Även Magnusson & Olsson (2005) är något kritiska till att skapa ett intryck av att ERP-

system löser all integration och på så vis effektiviserar verksamheten. De menar på att 

även om ERP-system ökar graden av automatisering, så blir företagets effektivitet 

förbättrad endast om personalens kompetens och motivation stiger i samband med 

införandet. 

 

Standardisering 

Enligt Magnusson & Olsson (2005) innebär standardisering att ERP-system oftast inte 

anpassas till kundens specifika krav och behov utan bygger på erkända standarder som 

redan existerar på marknaden. Dessa standarder är i grunden neutrala lösningar som ska 

passa de flesta användare. Markus & Tanis (2000) menar på att det skulle bli alldeles för 

dyrt att bygga varje ERP-system från grunden till varje enskild organisation. Därmed 

anskaffas de flesta ERP-system som en färdigutvecklad paketlösning av återförsäljare. 

Enligt Markus & Tanis (2000) påverkar detta organisationen på två viktiga punkter: 

 

 Alla företag som funderar på att implementera ett ERP-system ställs inför ett svårt 

beslut angående om de verkligen ska spendera i ett ERP-system eller spendera 

sina resurser på att förbättra redan befintliga parametrar inom företaget. Om 

företaget bestämmer sig för att implementera ett ERP-system ställs de inför nästa 

svåra beslut, att välja ett passande ERP-system (Kakouris & Polychronopoulos, 

2005). Då informationssystemets livscykel skiljer sig åt från företag till företag, 

finns det sällan ett ERP-system som helt och hållet är i enlighet med 

organisationens arbetssätt. Organisationen får därmed göra ett urval bland 

leverantörer och välja den paketering som är bäst anpassat till organisationens 

arbetssätt och hantering av de befintliga processerna (Markus & Tanis, 2000). 

 

 Organisationen måste även ställa sig frågan om de enbart ska vända sig till en 

specifik återförsäljare eller använda sig av delar av mjukvara från flera olika 

leverantörer (Kakouris & Polychronopoulos, 2005). Oavsett val så ingår 

organisationen ofta en långvarig relation med leverantören. Dock finns det 
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organisationer som köper ett ERP-system med en tanke om att vidareutveckla det 

i enlighet med organisationens processer och arbetsflöde. De organisationer som 

väljer att själva anpassa ett ERP-system går miste om leverantörens förbättringar 

av systemet. Organisationen måste i de flesta fall även ta in utomstående 

konsulter, på grund av att det inom de flesta organisationer inte finns tillräckligt 

med kompetens att på egen hand driva och utveckla ett ERP-system (Markus & 

Tanis, 2000). 
 

Utveckling 

Ytterligare ett karaktäristiskt drag för alla ERP-system är att de ständigt förändras, både 

vad gäller systemets arkitektur och dess funktioner. På 1980-talet var affärssystemen 

utvecklade för att passa stordata arkitekturen. Idag är ERP-systemen anpassade för en 

mer klientanpassad arkitektur (Markus & Tanis, 2000).  

 

Vad gäller affärssystemens funktionalitet, så var det från början anpassat till 

tillverkningsindustrin, mer specifikt, gentemot bilindustrin. Dock var inte termen 

affärssystem, eller den engelska termen ERP, i användning utan benämndes oftast som 

Management Information Systems (MIS). MIS är, till skillnad från dagens ERP-system, 

inriktade mot verksamhetens ledning. Systemet har som huvuduppgift att försörja 

ledningen med relevant information och därmed standardisera och säkerställa 

beslutsprocessen. På grund av denna inriktning så har MIS kritiseras då det anses vara 

alldeles för svårt och nära omöjligt att uppfylla ett sådant behov under ett enda 

informationssystem (Magnusson & Olsson, 2005). 

 

Tidiga versioner utav affärssystem började under 1960-talet att användas frekvent inom 

logistik och lagerhållning. Dessa system benämndes Material Requirements Planning 

(MRP) (Magnusson & Olsson, 2005). MRP-systemen utvecklades till att även kunna 

hantera schemaläggning och kapacitets planering och blev därmed Manufacturing 

Resource Planning (MRP-II) (Kakouris & Polychronopoulos, 2005). MRP-II var en del 

av den trend där man fokuserade på att skapa system som anpassades efter en viss del 

utav verksamheten. Däremot så ansågs detta snabbt omodernt då det växte ett behov att 

låta dessa system samverka med varandra. Behovet av att kunna dela information mellan 

avdelningar skapade vad vi idag kallar för ERP-system (Magnusson och Olsson, 2005). 

ERP-systemen är alltså i grunden ett MRP-system som även kan hantera funktioner så 

som ekonomi, leveranskedjan, mänskliga resurser och projekt (Kakouris & 

Polychronopoulos, 2005). Figur 3 visar utvecklingen av affärssystem, från att enbart 

hantera lagerhållning till ett ERP-system. 

 

1960-talet  1970-talet  1980-talet  1990-talet 

 
Figur 4: Evolution of ERP-systems (Kakouris & Polychronopoulos, 2005), 

egen utformning 

Lager-hållning MRP MRP II ERP 
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Idag arbetas det en hel del med webbaserade lösningar där klienterna blir mer fria i sitt 

användande av ERP-systemet och då främst att de inte måste vara på plats för att arbeta. 

Många återförsäljare arbetar även med objektorienterade system. Det pågår även en 

utveckling kring att integrera ett företags ERP-system till sina leverantörers och kunders 

ERP-system, så att det enkelt går att skicka information mellan fler ERP-system. Med 

andra ord pågår det en ständig utveckling inom ERP-system för att hela tiden anpassa 

systemen till att bli ytterligare anpassningsbara och skapa smarta lösningar (Markus & 

Tanis, 2000).  

3.6.2 Mål med ERP-system 

Vilka mål en organisation har då de väljer att implementera ett ERP-system, skiljer sig 

från forskare till forskare. I detta kapitel beskrivs några utvalda forskares syn på varför 

organisationer väljer att implementera ERP-system. Magnusson och Olsson (2005) menar 

att eftersom affärssystem syftar att effektivisera verksamheten så måste man alltid ha det 

som mål. Detta gör man främst genom att se till att effektivisera processer och förbättring 

utav beslutsunderlag. Davenport (1998) däremot, menar att ett ERP-systems främsta syfte 

är att samla och integrera information och att målen därför måste vara riktade mot detta 

ändamål. 

 

En mer konkret sammanställning utav mål med affärssystem sammanställde Lozinsky 

(1998, se Boquist & Olofsson, 2011) i sin bok Enterprise-Wide Software Solutions. Där 

angavs sju vanliga mål som företag brukar använda vid planering av införande utav 

affärssystem; 

1. Reducera storleken och kostnaden av företagets informationshantering. 

2. Decentralisera behandlingen utav information genom att informationen bli 

tillgänglig i realtid. 

3. Skapa tekniska verktyg som underlättar affärsprocesser inom verksamheten. 

4. Skapa möjligheter för minskade interna supportkostnader. 

5. Uppnå en bättre balans mellan decentralisering och kontroll av funktioner. 

6. Skapa möjlighet att hantera större kunder genom att information blir elektroniskt 

och automatiserat. 

7. Kunna tillämpa nya teknologier för att vara mer konkurrenskraftig. 

Holsapple & Sena (2005, se Boquist & Olofsson 2011) refererar till en studie som 

genomfördes av Cooke & Peterson (1998). Studien är en empirisk undersökning av 162 

användare utav SAP ERP-system där man ville framhäva vilka anledningar som företag 

köpt och implementerat ett affärssystem. De åtta främsta anledningarna var; 

 

1. Standardisering av affärsprocesser 

2. Integration av verksamheten och information 

3. Konstruera om affärsprocesser 

4. Optimera logistik eller lagerhållning 

5. Öka flexibiliteten inom verksamheten 
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6. Öka produktiviteten/reducera antal anställda 

7. Stöd för ändrad globaliseringsstrategi 

8. Lösa millenium-buggen  

Kakouris & Polychronopoulos (2005) diskuterar i sin artikel vilka anledningar det finns 

till att implementera ett ERP-system. Kakouris & Polychronopoulos (2005) menar på att 

om några av de parametrar som visas i figur 4, inte förbättras eller blir tillgängliga via ett 

ERP-system, så är det inte värt att investera i ett ERP-system. 

 

 
 

Figur 5: ERP Characteristics (Kakouris & Polychronopoulos, 2005), egen utformning 

3.7 Sammanfattning av teoretiskt resultat 

3.7.1 Vilka kriterier finns vid planeringen av att införa ett ERP-system? 

I Cooke & Petersons (1998) studie framgick det att de främsta anledningarna till att 

implementera ett ERP-system var; standardisering av affärsprocesser, integration av 

verksamheten och information, konstruera om affärsprocesser, optimera logistik eller 

lagerhållning, öka flexibiliteten inom verksamheten, öka produktiviteten/reducera antal 

anställda, stöd för ändrad globaliseringsstrategi, samt att lösa millennium-buggen 

(Holsapple & Sena 2005, se Boquist & Olofsson 2011). Liknande kriterier framkommer i 

Kakouris & Polychronopoulos (2005) artikel där de hävdar att om några av parametrarna 

i Figur 4 saknas, så är det inte värt att investera i ett ERP-system. Dessa skiljer sig något 

åt från de sju mål som enligt Lozinsky (1998) används när företag planerar att införa 

affärssystem. Dessa mål ämnar; reducera storleken och kostnaden av företagets 

informationshantering, decentralisera behandlingen utav information genom att 

informationen bli tillgänglig i realtid, skapa tekniska verktyg som underlättar 

affärsprocesser inom verksamheten, skapa möjligheter för minskade interna 

supportkostnader, uppnå en bättre balans mellan decentralisering och kontroll av 

funktioner, skapa möjlighet att hantera större kunder genom att information blir 

Multifunctional 

Integrated 

Modular 

Parametric Flexible 

Accessible 

Secure 

Workflow 
Managed 

ERP-system 
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elektroniskt och automatiserat, samt kunna tillämpa nya teknologier för att vara mer 

konkurrenskraftig (Lozinsky 1998, se Boquist & Olofsson, 2011). 

 

I Kumar, Maheshwari & Kumars (2003) studie ombads respondenterna att lista vilka 

kriterier som användes för att välja ut försäljare av ERP-system. De viktigaste kriterierna 

var ERP-systemets funktionalitet, ERP-systemets tillförlitlighet, samt att det skulle passa 

med moderbolag eller andra allierade organisationers system. Vidare ansågs det vara 

viktigt att systemet var anpassat till företagets affärsmodell och att systemet innefattar 

den senaste teknologin. Flertalet respondenter lade även stor vikt vid; återförsäljarens 

rykte, tillgången till vanliga uppdateringar, att systemet var kompatibelt med andra 

system, återförsäljarens support och service, samt att systemet var lättanpassat. Med på 

listan fanns även att systemet skulle medföra lägre kostnader för ägandet och att det var 

bättre anpassat med företagets affärsprocesser (Kumar, Maheshwari, & Kumar, 2003). 

 

Respondenterna i Kumar, Maheshwari & Kumar (2003) tillfrågades därefter hur de valde 

ut en projektledare för att styra implementeringen av ERP-systemet. De högst rankade 

kriterierna blev projektledarens skicklighet och dennes praktiska erfarenhet. 

Projektledarens IT-kunskaper ansågs vara mindre viktigt, varefter de lägst rankade 

kriterierna var projektledarens inflytande i organisationen, samt om denna var 

initiativtagaren till projektet (Kumar, Maheshwari, & Kumar, 2003). 

 

De allra flesta organisationer i Kumar, Maheshwari & Kumars (2003) undersökning hade 

använt sig av konsulter vid implementeringen. ERP-leverantören kommer enbart på andra 

plats och en mer ovanlig samarbetspartner var leverantörer av hårdvara. De konsulter 

som användes, valdes främst ut efter deras rykte och ERP erfarenhet. Därefter rankades 

konsulternas kunskaper efter erfarenhet av processteknik, branschspecifika kunskaper, 

metoder och tillvägagångssätt, samt kostanden för konsulten. Det som organisationerna 

lade minst vikt vid var om konsulten var en samarbetspartner till ERP-leverantören eller 

inte, dock var det några organisationer som ändå tog hänsyn till detta (Kumar, 

Maheshwari, & Kumar, 2003). 

3.7.2 Vilka kriterier och problem kan påträffas inom 
implementeringsprojektet? 

Aktiviteter som förekommer i projektet är enligt Markus & Tanis (2000); konfigurering 

av mjukvara, systemintegration, testning, data conversion, utbildning och införande. 

Problem som kan förekomma är exempelvis: projektteamen blir sammansatt med 

otillräcklig representation, teamen saknar tillräcklig kunskap och färdigheter, teamen är 

inte tillräckligt omfattande, onödiga ändringar, datarensning, testning eller utbildning är 

otillräcklig. Verksamhetens förutsättningar kan ha ändrats, exempelvis kan 

verksamhetens finansiella situation ändrats, det kan ha skett en sammanslagning eller 

byte av verksamhetens affärsmodell. 

 

Enligt Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) undersökning planerades de flesta 

projekten stegvis, där de olika stegen kan sammanfattas i form av: planering, 

konfiguration, testning och implementation. Nyckelpersoner i implementeringsteamet 

valdes ut efter de kanadensiska respondenternas följande kriterier; berörd personal och 
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ledning, IT-personal och ledning, högsta ledningen, IT konsulter, ERP leverantör, 

anställda hos moderbolaget, managementkonsulter, leverantör av hårdvara (Kumar, 

Maheshwari, & Kumar, 2003). 

 

Kumar, Maheshwari, & Kumar (2003) ställde frågan om organisationen stötte på några 

svårigheter under projektets gång, svarade hälften av alla organisationer att det uppstod 

svårigheter i att ändra från det gamla till det nya systemet. Utöver detta problem förekom 

flertalet andra problem under projektets gång: otillgänglighet av kunniga personer i 

projektet, omsättning av nyckelpersoner inom projektet, höga kostnader för 

implementeringen, svårigheter i att uppskatta projektkraven, ett betydande motstånd från 

personalen, begränsningar av tillgängliga resurser, oklar strategisk inriktning och vision 

för användningen av ERP-systemet, kunskapsklyfta mellan implementerare och 

användare, inte tillräckligt samarbete mellan olika funktionella grupper inom projektet, 

brist på engagemang från högsta ledningen, ett betydande motstånd från chefer, tekniska 

svårigheter i sammanställningen, inkompetenta konsulter, fel i mjukvaran, samt brist på 

support och utbildning från moderbolag. Respondenterna tillfrågades även om det 

förekom någon revision inom projektets schema, omfattning och/eller budget. De 

organisationer som var tvungna att revidera sin ursprungliga plan angav de främsta 

orsakerna till varför en revidering ägde rum. Anledningar till att budgeten reviderades var 

allt för höga konsultkostnader, projektet drog ut på tiden, höga, utbildningskostnader, 

samt uppgradering inom hårdvara. Projektets ursprungliga tidplan förändrades i de fall då 

det fanns en underskattning av arbetstid, utvecklingsarbetet tog längre tid än planerat, 

projektplanen var orealistisk från början. Tidplanen förändrades även på grund av andra 

parallella deltaganden eller på grund av att det under projektets gång beslutades att 

organisationen skulle gå i drift med en modul senare (Kumar, Maheshwari, & Kumar, 

2003). 

 

De 20 kanadensiska organisationerna i Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) 

undersökning fick även lista vilka kriterier som användes för att påvisa om projektet var 

lyckat eller inte. Här ansåg 50 % av alla organisationer att projektet var lyckat om det 

blev klart i tid. Lika många ansåg att projektet var lyckat om det höll sig inom 

förutbestämd budget. 17 % av alla respondenter ansåg att en viktig punkt var att kunna 

mäta framsteg vid olika utföranden, exempelvis tid att slutföra en säljorder eller mäta 

lageromsättning. 17 % ansåg projektet som lyckat om ERP-systemet fungerade vid 

driftstart. En av de 20 organisationerna hyrde in extern resurs som granskade om 

projektet kunde anses som lyckat (Kumar, Maheshwari, & Kumar, 2003). 

 

Vad gäller utbildning frågade Kumar, Maheshwari, & Kumar (2003) respondenterna 

vilka svårigheter som påträffades i samband med utbildningen. 38 % ansåg att budgeten 

var otillräcklig. Lika stor andel av organisationerna upplevde svårigheter i att hitta tider 

som passade utbildare och personal för att få tag på ett ledigt mötesrum, därefter fanns 

problem med att hitta tillräckligt många datorer som kunde användas vid utbildningen. 

Många hade även svårt att hitta rätt utbildare, samt få tag på tillräckligt detaljerad 

utbildningsinformation. En fjärdedel av respondenterna upplevde svårigheter med att 

förstå effekterna av olika aktiviteter mot resten av organisationen. Ett stort problem var 

även den kanadensiska geografin där det kan vara svårt att ta sig till platsen för 
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utbildning, samt hög omsättning av inblandad projektpersonal och användare. 12 % ansåg 

att projektets tidsplanering inte hade tillräckligt med utrymme för utbildningen. 

Ytterligare 12 % hade svårigheter med att maila utbildningsmaterialet (Kumar, 

Maheshwari, & Kumar, 2003). 

 

Respondenterna tillfrågades även vilka svårigheter som påträffades vid uppdateringen av 

organisationens infrastruktur för att anpassa den till det nya systemet. Problem 

påträffades i samband med följande aktiviteter; driftsättning av ny infrastruktur, hitta 

tillräckligt med kvalificerade personer med specifik kunskap inom både företaget och 

ERP-system, ny design, fasta deadlines i och med år 2000, inkompabilitet mellan det nya 

systemet och den existerande infrastrukturen, svårigheter i att uppskatta kraven, mindre 

uppdaterad teknologi, politiska problem. respondenterna tillfrågades även vilka problem 

som uppstod mellan den nya mjukvaran och organisationens behov. 44 % upplevde 

specifika problem för organisationen. 37 % upplevde problem inom företagsbranschen 

eller att problemen var landspecifikt (Kumar, Maheshwari, & Kumar, 2003). 

 

Respondenterna i Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) undersökning tillfrågades vilka 

begränsningar som de upplevde med ERP-systemet. 33 % av alla respondenter ansåg att 

mjukvaran inte var tillräckligt utvecklad. Lika stor andel av respondenterna upplevde 

begränsningar i den industrispecifika delen av systemet. 25 % ansåg att ERP-systemet 

inte hade tillräckligt med kapacitet för rapportering. Varpå 15 % dels ansåg att ERP-

systemet inte innefattade en optimal prestanda och dels att ERP-systemet hängde sig på 

grund av fel, samt att det inte stödde vissa lagstiftade procedurer. 

 

När Kumar, Maheshwari, & Kumar (2003) frågade vilka strategier som åtagits för att 

möta begränsningarna i ERP-systemet och problemen mellan mjukvaran och 

organisationens behov, hade 65 % av respondenterna modifierat mjukvaran. 50 % hade 

utvecklat en del tillägg. 30 % omstrukturerade sina affärsprocesser och 15 % menade på 

att de får leva med en del fel (Kumar, Maheshwari, & Kumar, 2003). 

 

Kumar, Maheshwari, & Kumar (2003) frågade även respondenterna vilka tester och 

aktiviteter som genomförts för att kvalitetssäkra systemet. Cirka 50 % av alla 

respondenter genomförde enhetstester för att identifiera problem med mjukvaran och se 

om ERP-systemet levde upp till en önskad funktionalitet. 38 % genomförde 

integrationstester för att validera systemets prestanda i den integrerade miljön. 38 % 

genomförde pilottester och 25 % genomförde uppladdningstester. Vad gäller aktiviteter 

för att kvalitetssäkra systemet, så satte cirka 30 % av respondenterna upp en teknisk miljö 

som fortsatte att köras även efter implementering. Detta för att försäkra sig om att 

informationen stämde och var precis. 30 % höll en ständig konversation med 

huvudansvarig kring vilka problem som påträffades. 30 % av organisationerna körde 

testskrift och 20 % genomförde pilottester för alla moduler och dess information. En 

fullständig validering/verifiering av all information mellan nytt och gammalt system 

genomfördes av 10 % av alla respondenter. Lika stor andel genomförde avstämningar av 

alla gamla konton (Kumar, Maheshwari, & Kumars, 2003). 
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3.7.3 Vilka problem kan förekomma under implementeringen? 

Enligt Markus & Tanis (2000) är det till stor del under implementeringsfasen som fel och 

problem från tidigare faser uppmärksammas och bearbetas. Exempel på sådana problem 

kan vara minskad produktivitet eller andra störningar inom verksamheten. Även nya 

problem kan förekomma i denna fas. Exempel på det kan vara att ta omvägar runt 

problem som uppkommit i tidigare faser och även om problemet elimineras så fortsätter 

användarna att arbeta runt problemet, på det sätt som de utbildats. Organisationen kan 

även komma att förlita sig alltför mycket på kunniga personer inom projektteamet, istället 

för att bygga upp kunskapen kring ERP-systemet hos de verkliga användarna (Markus & 

Tanis, 2000). 

 

När Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) undersökte vilka utmaningar som resulterade 

i reducerad produktivitet eller störningar under implementeringen, fick de fram följande 

faktorer; slutanvändaren var inte redo för det nya systemet, kundanpassningen var väldigt 

omfattande, fel i mjukvaran, begränsad omfattning av implementation, användare kunde 

inte passera vissa processer, ad-hoc aktiviteter var inte möjliga, förvirring kvartsår vad 

gäller förändringar inom organisationen, svårt att förena gammal data med det nya ERP-

systemet, problem med hårdvara, vad gäller tillförlitlighet, kapacitet och fortsatt 

funktionalitet, svårt att hålla uppe de anställdas arbetsmoral vid krångliga situationer och 

då det nya ERP-systemet inte fungerar, problem med att köra det befintliga systemet 

samtidigt, särskilja mellan vad personer tror är ett problem och vad det verkliga 

problemet är, avstämning av information mellan det nya och de gamla systemen 

krånglade (Kumar, Maheshwari, & Kumars, 2003). 

 

En av frågorna i Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) undersökning fokuserade på att 

förstå problemet med användarnas motsträvighet och vilka strategier som genomfördes 

för att då med sig användarna i förändringarna. 75 % av alla respondenter använde 

utbildning och konsultation för att öka användarnas acceptans. Respondenterna arbetade 

även med att ge ytterligare support och utbildning till användarna så att de blir bättre på 

att utnyttja systemet kapacitet. Respondenterna ansåg att det var viktigt att få användarna 

att förstå ERP-systemets potential och hur det kan bidra med ökad kommunikation 

(Kumar, Maheshwari, & Kumars, 2003). 

 

De strategier som respondenterna, i Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) 

undersökning, använt för att minimera avbrott och störningar vid driftstart var enligt 

följande; manuella lösningar för att gå runt problematiken, testning och felsökning av fel, 

ständig kommunikation med kunder och leverantörer, det gamla systemet behölls och 

kördes parallellt med det nya, ändrade arbetsprocesser, modifiering av mjukvaran, 

hårdvaran uppdaterades (Kumar, Maheshwari, & Kumars, 2003). 

3.7.4 Hur kan organisationer arbeta för att förbättra och hålla sitt ERP-
system uppdaterat? 

Markus & Tanis (2000) menar på att verksamheten ständigt måste arbeta med att 

förbättra verksamheten, detta kan göras genom ytterligare utveckling av användarnas 

kunskaper och genom att lyfta fram olika förbättringsförslag av ERP-systemet som kan 

öka nyttan i företaget ytterligare. Tyvärr genomförs dessa förbättringsaktiviteter sällan. 
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Ett vanligt problem är enligt Markus & Tanis (2000) bristen av kunskapsskicklighet vad 

gäller att kunna förbättra processer med hjälp av ERP-system. Andra faktorer till att ERP-

system inte förbättras kan vara att organisationen är ovillig att förbättra eller uppgradera 

ERP-systemet ytterligare (Markus & Tanis, 2000).  

 

I Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) studie frågades respondenterna om sina initiativ 

till förändringsprojekt för att institutionalisera ERP-systemet i organisationen. Hälften av 

respondenterna genomförde utbildningar på chefsnivå för att bättre kunna hantera 

förändringarna. Det skapades även nya positioner och avdelningar, samt omskrivning av 

definitioner för flera arbetspositioner. Ytterligare åtgärder var rådgivning, omdefinition 

av mätningar för resultat och kontrollåtgärder (Kumar, Maheshwari, & Kumars, 2003). 

3.8 Argument för en empirisk studie 

Efter att ha besvarat forskningsfrågorna utifrån det material som framgått genom den 

teoretiska undersökningen, är nästa steg att testa resultatet genom en empirisk 

undersökning. I enlighet med den deduktiva forskningsansatsen ligger utgångspunkten i 

redan befintliga teorier, varpå empirin samlas in för att verifiera dessa teorier (Patel & 

Davidson, 2003). På så vis håller jag som forskare mig objektiv och inom ramen för 

forskningsområdet. 
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4 Empiri 

 

Empirin innehåller den information som framgått genom en undersökning av de primära 

källor som förekommit i studien. Här beskrivs syftet med den empiriska undersökningen, 

urval av respondenter, samt enkäten och det resultat som samlats in genom 

enkätundersökningen. 

 

4.1 Syfte med den empiriska undersökningen 

Syftet med den empiriska undersökningen är att få en inblick i hur svenska företag, 

alternativt företag som bedriver verksamhet på svensk marknad, har hanterat 

implementeringen av sina ERP-system. Fokus ligger på att, genom enkätundersökning, 

identifiera de problem som förekommit vid implementeringen och därigenom kunna 

bidra med svar till forskningsfrågorna. 

4.2 Sampling 

Det främsta urvalskriteriet är att företaget som medverkar i enkätundersökningen ska ha 

implementerat ett ERP-system. Urvalet sträcker sig även till svenska företag, alternativt 

företag som bedriver verksamhet på den svenska marknaden. Kontaktinformation till 

företag fick jag genom internetsidan Företagsfakta.se
2
. Sidan innehåller 

kontaktinformation till företag som bedriver verksamhet i Sverige. För att söka fram 

företagen använde jag mig utav sökordet AB och 100 som minsta antalet anställda. Jag 

fick då fram över 2000 företag. Dock fanns inte mailadress till alla. Då jag genom 

tidigare erfarenhet vet att bortfallet blir stort skickade jag ut mail till samtliga företag där 

mailadresser fanns tillgängligt (cirka 900 stycken). Drygt 300 av adresserna var inaktiva. 

Ytterligare ett stort bortfall föreföll då det fanns flertalet företag som inte hade 

implementerat något ERP-system eller där systemet var så gammalt att ingen som 

medverkade vid implementeringen arbetade kvar på företaget idag och kompetens att 

svara på frågorna därmed inte längre fanns kvar inom företaget. Flertalet företag saknade 

även tid till att svara på enkäten och kunde därmed inte bidra till undersökningen. 

 

För att få tag på lämpliga respondenter inom företagen angav jag i utskicket att 

respondenten bör vara projektledare eller på annat sätt haft en ledande roll vid 

implementeringen av ERP-systemet. På så vis vidarebefordrades mailutskicket till 

aktuella respondenter för undersökningen. Slutligen kunde svar från 37 stycken 

respondenter sammanställas, dock har inte samtliga 37 respondenter svarat på samtliga 

frågor (se 4.4 Enkätresultat). 

                                                 
2
 Företagsfakta url: <http://www.foretagsfakta.se/> [2012-05-01] 
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4.3 Enkäten 

Enkäten bygger på 26 stycken öppna frågor (se Bilaga 1 – Enkät). Med öppna frågor 

menar jag att respondenten inte har några svarsalternativ, utan får svara utefter egen 

erfarenhet. Detta för att inte styra respondenten i sitt svar. Frågorna är till viss del tagna 

från den kanadensiska studien som genomfördes av Kumar, Maheshwari & Kumar 

(2003), de är översatta till svenska och något modifierade. Då frågorna använts i en 

tidigare studie redan testats och kommer alltså inte att testas ytterligare innan utskick. 

 

Allteftersom svar från respondenterna kommer in sammanställs svaren i ett Excel ark för 

att se likheter och olikheter mellan de olika respondenternas svar. Då frågorna är öppna 

kan liknande svar vara formulerade på olika sätt. Därmed kommer fortsatt 

mailkonversation att hållas med respondenterna för att reda ut eventuella frågetecken 

eller olika begrepp. Vidare sammanställs materialet av enkätundersökningen i tabeller 

och text i nästa kapitel (4.4 Enkätresultat). 

4.4 Enkätresultat 

Inom vilken sektor verkar företaget? 

De svarande företagen verkar inom allt från dagligvaruhandel till verksamhetsutveckling. 

Främst var det företag från tillverkningsindustrin som svarade på enkäten. Det var enbart 

företag från den privata sektorn som svarade på enkäten. 

 

Hur många är anställda på företaget? 

Medelstort företag (50-249) 28 

Stort företag (= > 250)
3
 9 

 

Hur längesedan var det ni gick i drift med företagets affärssystem? 

Driftsättning pågår 3 

Det senaste året 4 

1-3 år sedan 7 

4-6 år sedan 9 

7-9 år sedan 5 

Mer än 9 år sedan 9 

 

Vad ansågs vara de viktigaste kriterierna, när återförsäljaren av affärssystemet 

valdes ut? 

Antal svarande företag: 37 

 Funktionalitet 24 % 

 Beslut togs på koncernnivå 16 % 

 Användarvänligt 14 % 

 Att systemet var branschanpassat 14 % 

                                                 
3
 Definition av företagens storlek, Ekonomifakta. url: 

<http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/> [2012-07-24] 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/
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 Pris 11 % 

 Leverantör med förståelse för verksamheten 11 % 

 Välkänd och etablerad leverantören 11 % 

 Samarbetspartner sedan tidigare 8 % 

 Pålitlig 8 % 

 Helintegrerat 8 % 

 Lättanpassat systen 8 % 

 Möjlighet till vidareutveckling 8 % 

 Goda referenser 8 % 

 Andra dotterbolag inom koncernen hade god erfarenhet 5 % 

 Kompetens hos leverantörens konsulter 5 % 

 Erfarenhet av implementation av affärssystem. 5 % 

 Tillgång till bra support 5 % 

 Upprättade kravspecifikation och valde den återförsäljare som bäst 

uppfyllde kraven 
5 % 

 Uppföljningsstöd 5 % 

 Leverantör med solid ekonomi.  5 % 

 Måste klara koncernstandard 5 % 

 Eget utformat system 3 % 

 Lång erfarenhet av systemet 3 % 

 Klara av år 2000 (Y2K) 3 % 

 Affärsnytta 3 % 

 Nära besläktat med tidigare system 3 % 

 Prestanda 3 % 

 Trådlös service management 3 % 

 Standardapplikationen som inte behöver anpassas 3 % 

 

Enligt enkätundersökningen var systemets funktionalitet ett av de viktigaste kriterierna då 

återförsäljare av affärssystemet valdes ut. Att systemet var branschanpassat och 

användarvänligt var också viktiga kriterier. I flera av de fall där beslutet togs på 

koncernnivå hade andra dotterbolag infört ERP-systemet tidigare och därmed kunde valet 

av ERP-system hänvisas till att andra dotterbolag hade goda erfarenheter. Andra fall där 

beslutet togs på koncernnivå vet inte respondenten koncernens urvalskriterier och kunde 

därmed inte ge ett mer förtydligande svar än att beslutet togs på koncernnivå. Även priset 

var något som flera av de tillfrågade företagen tog hänsyn till. Viktigt var även 

leverantörens/återförsäljarens förståelse för verksamheten, samt att denne var välkänd 

och etablerad. Ytterligare kriterier som avgjorde valet av återförsäljare var att företaget 

samarbetat med återförsäljaren sedan tidigare, att återförsäljaren var pålitlig, hade goda 

referenser, kompetens hos återförsäljarens konsulter, erfarenhet, kunde tillgodose god 

support, samt att återförsäljaren hade en solid ekonomi. Vidare kriterier var att systemet 

var lättanpassat och gav möjlighet till vidareutveckling, uppföljningsstöd, affärsnytta, 

prestanda, var nära besläktat med företagets tidigare system, samt att det erhölls trådlös 

service management eller standardapplikationer som inte behövde anpassas. Ett av 
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företagen implementerade sitt ERP-system år 1998. Detta företag lade stor vikt vid att 

systemet skulle klarar av år 2000 (Y2K), samt att detta skulle vara helintegrerat. 

 

Vilka kriterier ansågs vara viktigast vid val av projektledare? 

Antal svarande företag: 35 

 God kunskap kring verksamhetens processer 43 % 

 Erfarenhet av liknande projekt. 34 % 

 Kompetent 20 % 

 Handlingskraftig med förmåga att driva 14 % 

 Affärssystemserfarenhet 11 % 

 Förmåga att hålla 1) kostnadsramen och 2) tidsplanen 9 % 

 Resurstillgänglighet 9 % 

 Har inte haft någon projektledare 9 % 

 Strukturerad 6 % 

 Senior 6 % 

 Branschkunnig 6 % 

 Engagemang 6 % 

 God kommunikationsförmåga 3 % 

 Helhetssyn 3 % 

 Opartisk 3 % 

 Ingår i ledningsgruppen 3 % 

 IT-kunskap 3 % 

 

De kriterier som ansågs vara viktigast vid valet av projektledare var god kunskap kring 

verksamhetens processer, samt erfarenhet av liknande projekt och att projektledaren är 

kompetent nog att leda projektet. Vidare ansågs det av vikt om projektledaren var 

handlingskraftig med förmåga att driva projektet framåt, men även förmåga att hålla sig 

inom den bestämda kostnadsramen och tidplanen. Affärssystemserfarenhet var ytterligare 

en faktor som flera respondenter ansåg vara viktigt vid valet av projektledare. Tre av 

företagen har inte använt sig av någon projektledare. En av dessa respondenter angav att 

projektet leddes av en intern grupp med medarbetare som förstod verksamheten, men att 

inte en specifik projektledare tillsattes. En annan respondent meddelade att det inte fanns 

en enskild projektledare, eftersom att systemet infördes på tre separata divisioner 

parallellt. Flera företag gick enbart på om det fanns en projektledare tillgänglig att leda 

projektet och ett annat företag svarade att det bara förefall sig så att IT ansvarig inom 

företaget blev projektledare, de angav därmed kriteriet IT kunskaper på frågan vilka 

kriterier som ansågs vara viktigast vid val av projektledare. Detta skiljer sig något från en 

annan verksamhet som lade stor vikt vid valet av projektledare och såg även på sikt 

projektledarens involvering: 

 

De kriterier vi tagit hänsyn till vid valet av projektledare är kompetens inom 

projektarbete, förståelse för verksamheten, att det är en person som kommer från en 

opartisk del av verksamheten samt att projektledaren kan fortsätta arbetet som 

systemförvaltare efter driftsättning. 
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Strukturerad, senior, branschkunnig, visa engagemang, inneha god 

kommunikationsförmåga och helhetssyn, samt vara opartisk var några av de mer 

personliga egenskaper som skattades viktiga vid val av projektledare. Ytterligare ett 

kriterie som angavs var att projektledaren skulle ingå i ledningsgruppen. 

 

Användes några samarbetspartners vid införandet av affärssystemet? I så fall 

vilka? 

Antal svarande företag: 37 

 Extern konsult 65 % 

 Återförsäljaren 27 % 

 Nej 19 % 

 Egen koncernintern organisation 5 % 

 

Enligt sammanställningen av enkätundersökningen kan vi se att hela 65 % av 

respondenterna har använt sig av externa konsulter och 27 % samarbetade med 

återförsäljaren. Två stycken av de svarande respondenterna tillsatte en intern organisation 

inom koncernen med kunskap om systemet som själva ansvarade för implementeringen. 

19 % av de tillfrågade företagen använde sig inte av några samarbetspartners. 

 

Om ni använde er utav konsulter, vilka kriterier ansågs vara viktigast vid val av 

dessa? 

Antal svarande företag: 24 

 Erfarenhet 38 % 

 Kunskap av systemet 38 % 

 Kunskap om verksamhetens processer 25 % 

 God kompetens 25 % 

 Goda referenser 17 % 

 Pris 13 % 

 Tillgänglighet 13 % 

 samarbetspartner sedan tidigare 8 % 

 Personlighet 4 % 

 En lagom liten partner där vårt företag inte skulle falla bort i mängden utan 

få bra support. 
4 % 

 

De kriterier som ansågs vara viktigast vid val av konsulter var först och främst erfarenhet 

och kunskap inom systemet. 25 % av respondenterna ansåg det även vara av stor vikt att 

konsulterna hade kunskap om verksamhetens processer, samt att konsulten hade 

kompetens att genomföra stora implementationer eller anpassa och utveckla program 

inom ERP-systemet. Vidare var goda referenser, pris och tillgänglighet kriterier som 

angavs vid valet av konsulter. Två företag hade även god erfarenhet av tidigare 

samarbeten och gjorde sitt val utifrån denna faktor. Ett företag valde konsult utifrån 

dennes personlighet och ytterligare ett företag valde en mindre partner då de lade stor vikt 

vid framtida support och ville inte falla bort i mängden av andra kunder till konsulten. 
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Hur planerades affärssystemprojektet? 

Antal svarande företag: 35 

 Stegvis 77 % 

 I den dagliga driften 11 % 

 På ett seniort sätt (grov planering som var hyfsat rätt) 6 % 

 En projektgrupp sattes samman och kartlade behov, gjorde en upphandling 

och sålde in det till VD.  
3 % 

 Vi hade en ganska lång startsträcka innan vi beslutade vilket system vi 

skulle ha, men när vi väl valt system så startade vi upp ganska så direkt.   
3 % 

 Vi ägnade för lite tid till planering, och hade ingen detaljerad plan. 3 % 

 

77 % av de svarande respondenterna planerade projektet stegvis. De företag som inte 

planerade projektet stegvis gjorde det i den dagliga driften eller på ett seniort sätt, det vill 

säga en grov planering som är hyfsat rätt. Ytterligare tillvägagångssätt var att en 

projektgrupp kartlade behov och utifrån dessa behov gjorde en upphandling som 

presenterades för VD. En respondent beskrev att företaget lade ned mycket tid på att 

besluta vilket system som skulle användas men att de därefter startade upp direkt utan att 

planera avsevärt. Ett annat företag medgav att de ägnade för lite tid åt planering och 

saknade därmed en detaljerad plan för projektet. 

 

Om projektet planerades i olika steg, vilka var då dessa stegen? 

Svaren skiljer sig åt mellan de 29 respondenterna, både vad gäller uttryck men även hur 

detaljerat de beskriver de olika stegen. Dock kan de olika stegen i grova drag klumpas 

samman till fyra mer övergripande steg: planering, konfiguration, testning och 

implementation. Vad gäller utbildning skiljer sig detta åt då en del av respondenterna 

startat utbildningen redan i första steget då de utbildat sina keyusers i det system som ska 

införas, medan andra respondenter angav att utbildningen skedde så sent som efter 

implementationen.  

 

Utöver projektledaren, vilka andra nyckelpersoner användes i 

implementeringsteamet? 

Antal svarande företag: 35 

 Keyuser/Superuser (utvalda personer från de olika avdelningarna) 83 % 

 Styrgrupp (ledningsgrupp) 29 % 

 Användarna 17 % 

 Processägare 17 % 

 IT-avdelning/IT-chef 14 % 

 Solution manager (med övergripande kunskap om samtliga processer) 9 % 

 Implementationskonsult. 9 % 

 Leverantörens projektledare 9 % 

 Kvalitetsansvarig/valideringsledare 9 % 

 Specialister inom olika funktioner (konsulter) 6 % 
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De flesta (83 %) av respondenterna angav att nyckelpersoner som deltagit i projektet var 

keyusers eller superusers, alltså utvalda personer från olika avdelningar i verksamheten 

med god kunskap kring den avdelningsprocessen. Flera företag har även använt sig av en 

styrgrupp med beslutande ledning. Vidare har användare, processägare, IT-avdelning/IT-

chef ingått i implementeringsteamet. Somliga företag har även använt sig av en person 

med övergripande kunskap om samtliga processer inom verksamheten, en så kallad 

solution manager. Kvalitetsansvarig/valideringsledare har också ingått i vissa 

projektteam. Från konsulter har projektledare, implementeringsansvarig och specialister 

inom olika funktioner tagits in. 

 

Stötte ni på några problem under projektets gång? I så fall vilka? 

Antal svarande företag: 36 

Ja 86 % 

En del småproblem, men inget som påverkade projektet nämnvärt. 11 % 

Nej 3 % 

 

Hela 86 % av de svarande respondenterna stötte på problem under projektets gång. 

Problemen varierar från företag till företag, de 31 respondenterna angav följande orsaker 

till att problemen uppstod: 

 Funktionalitet som inte riktigt fungerade 13 % 

 Begränsningar av tillgängliga resurser 13 % 

 Flera anpassningar tillkom 13 % 

 Tidsbrist 10 % 

 Ovana med nya arbetssätt och nya rutiner 10 % 

 Massor, i princip alla man kan stöta på under ett sådant projekt 10 % 

 Omständiga processer som saknade stöd/funktionalitet i systemet 10 % 

 Strukturering av processer 10 % 

 Återförsäljaren höll inte tidplan 6 % 

 Migrering av data från tidigare system, en del data felaktigt/otillförlitligt.  6 % 

 Motvilja hos användare 6 % 

 Engagemang från ledningsgruppen 3 % 

 Bristande kompetens hos keyusers 3 % 

 Leverantörer levde inte upp till sina löften 3 % 

 Saknade tillräckligt med stöd efter driftstart 3 % 

 Konsulterna från respektive modul borde varit mer kunniga i övriga 

moduler 
3 % 

 Konsulter slutade 3 % 

 Meningsskiljaktigheter mellan verksamhet och leverantören 3 % 

 För lite praktisk testande under utbildning 3 % 

 Folk tycks utgå från att systemet styr verkligheten och inte tvärtom. 

Handhavarna är de som ska stå i centrum.  
3 % 

 Frånvaro bland nyckelpersoner 3 % 

 Nya program kunde medföra att procedurer fick ändras 3 % 
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 Integrationsproblem 3 % 

 Konfigurationsproblem 3 % 

 Olika arbetssätt i regionerna 3 % 

 

Fick ni göra ändringar i budgeten för projektet? Vad var orsaken till detta? 

Antal svarande företag: 31 

Nej: 52 % 

 
Ja: 48 % 

 

Utav de 15 företag som fick göra ändringar i budgeten, var orsaken till detta följande: 

 Tillkommande krav och behov från verksamheten 53 % 

 Dyrare konsultkostnad än väntat 20 % 

 Höga interna kostnader pga. Tidsbrist 20 % 

 Implementering tidigarelades 7 % 

 Avveckling av tidigare anpassningar 7 % 

 

48 % av respondenterna medgav att de fick göra ändringar i budgeten för projektet. 

Främsta orsaken till detta var tillkommande krav och behov från verksamheten, detta 

kunde exempelvis leda till att kompletterande anpassningar fick göras vilket kostade 

ytterligare. Dyrare konsultkostnader än väntat, samt höga interna kostnader på grund av 

tidsbrist var även det starka orsaker till att budgeten ändrades. Ett företag fick även ökade 

kostnader på grund av att implementeringen tidigarelades och ett annat på grund av 

avveckling av tidigare anpassningar. 

 

Ändrades tidsplaneringen under projektets gång? Vad var orsaken till detta? 

Antal svarande företag: 37 

Nej: 51 % 

Ja: 46 % 

Saknade riktlinjer för tidplan 3 % 

 

17 företag tvingades ändra sin tidplan på grund av följande orsaker: 

 Allt tog längre tid än väntat 24 % 

 Förändringar och tillkommande krav från verksamheten 18 % 

 Byte av konsult/Upplärning av nya konsulter 12 % 

 Resursbrist 12 % 

 Tidpunkten för implementeringen tidigarelades 6 % 

 Återförsäljaren kunde inte leverera enligt tidsram. 6 % 

 Konverteringar drog ut på tiden 6 % 

 Medvetet val för att inte tumma på kvalitén på leveransen 6 % 

 Den nya strukturen var inte klar 6 % 

 Frånvaro bland nyckelpersoner 6 % 

 De nya processerna drog ut på tiden 6 % 
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Hela 46 % av samtliga tillfrågade företag fick ändra tidsplaneringen under projektets 

gång. Den främsta orsaken var att de missbedömt hur lång tid alla steg tog. Flera 

tidsplaner ändrades även på grund av tillkommande krav från verksamheten, resursbrist 

eller på grund av att konsulter byttes ut och det tog tid för de nya konsulterna att sätta sig 

in i verksamheten. Vidare berodde uppskjutandet av implementeringen på att 

återförsäljaren inte kunde leverera i tid, konverteringar och processer drog ut på tiden 

eller på grund av att den nya strukturen inte var färdigställd. Frånvaro bland 

nyckelpersoner var också en orsak till fördröjning, samt att implementeringen senarelades 

som ett medvetet val för att inte tumma på kvalitén. Ett företag skiljer sig något från de 

andra då de tidigarelade tidpunkten för implementeringen. 

 

Vilka kriterier anser ni vara viktiga för att ett projekt ska räknas som lyckat? 

Antal svarande företag: 34 

 Att tidplan hålls 41 % 

 Att budget hålls 41 % 

 Systemet motsvarar förväntningarna och verksamhetens krav 38 % 

 Att systemet fungerar fullt ut 21 % 

 Utbildningen har skett på ett bra sätt så att användarna förstår de nya 

arbetsuppgifterna 
18 % 

 Systemet accepteras av användarna 15 % 

 Tydliga mål och projektplan 9 % 

 Förankrat hos ledning och organisationen 9 % 

 Samarbetet med alla inblandade har fungerat 6 % 

 Nyttan är större med det nya systemet än det gamla (räknas ut genom 

nyttoanalys) 
6 % 

 Bra grundarbete, förstudie 6 % 

 Delaktighet från start till mål 6 % 

 Kvalitet 3 % 

 Inga akuta driftstopp vid driftstart. 3 % 

 Alla processer under kontroll 3 % 

 Användbarhet 3 % 

 Full fokus från hela organisationen.  3 % 

 Att projektgruppen träffas regelbundet och jobbar tillsammans över 

organisationsgränserna.  
3 % 

 Att tillräcklig tid avsätts för utbildning, systemarbete och introduktion.  3 % 

 Att respekten finns för att detta är en kraftsamling utöver det vanliga vilket 

innebär att övrigt utvecklingsarbete temporärt får stå tillbaka. 
3 % 

 Inte påverkar businessen negativt i allt för stor utsträckning 3 % 

 Projektet når ett avslut 3 % 

 Verksamheten snabbt återfinner sig efter bytet 3 % 

 

Respondenterna tillfrågades vilka kriterier som är viktigast då ett projekt ska räknas som 

lyckat. De kriterier som främst angavs är att tidplanen och budgeten hålls, tätt följt av att 
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systemet motsvarar förväntningarna och verksamhetens krav. Därefter angavs att 

systemet ska fungera fullt ut, att utbildningen har skett på ett bra sätt så att användarna 

förstår de nya arbetsuppgifterna och att systemet accepteras av användarna.  

 

Påträffades det några problem vad gäller utbildning i det nya systemet? Vilka? 

Antal svarande företag: 33 

Nej: 55 % 

 
Ja: 45 % 

 

De 15 företag som svarade Ja upplevde följande problem med utbildningen: 

 Det lades inte ned tillräckligt med tid på utbildning 27 % 

 Keyusers skulle själv göra utbildningsmaterialet. 13 % 

 Utbildarna var inte så pedagogiska 13 % 

 Användarna tog inte till sig utbildningen 13 % 

 Dålig datorovana bland användarna 13 % 

 Utbildningen kunde inte genomföras som planerat 7 % 

 Sällananvändare glömmer snabbt. 7 % 

 Informationen var för knapphändig 7 % 

 Svårt att avgöra vilka grupper som behövde ta del av en viss utbildning.  7 % 

 Svårt att få loss resurser 7 % 

 

27 % av de företag som påträffade problem vad gäller utbildning angav att orsaken var att 

det inte lades ned tillräckligt med tid på utbildning. 13 % angav att orsaken till problemen 

var att keyuser själva fick göra utbildningsmaterialet, att utbildarna inte var så 

pedagogiska eller att det berodde på att användarna inte tog till sig utbildningen eller 

hade dålig datorvana. En orsak var även att de som var sällananvändare i systemet och 

fick utbildning snabbt glömde vad de lärt sig då de inte använder funktionerna tillräckligt 

ofta. Ytterligare orsaker som angavs var att utbildningen inte kunde genomföras som 

planerat, att informationen var för knapphändig, att det var svårt att avgöra vilka grupper 

som behövde ta del av en viss utbildning eller att det var svårt att få loss resurser.  

 

Påträffades det några problem vid uppgradering av er organisations infrastruktur? 

Vilka? 

Antal svarande företag: 33 

Nej: 73 % 

 
Ja: 27 % 

 

Av de 9 företag som påträffade problem angav de att följande faktorer skapade problem 

vid uppgradering av infrastrukturen: 

 Nya datorer, nätverk, servrar 44 % 

 Omorganisering av arbetssätt 33 % 

 Alla vill vara kvar i ”som-det-alltid-varit” och det måste man ha respekt för 

när man förändrar organisationer 
11 % 

 Problemen uppstod i gränssnitten mellan befintliga system och det nya 

affärssystemet 
11 % 
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Enbart 27 % av företagen påträffade problem vid uppgradering av organisationens 

infrastruktur. Då var det främst problem med nya datorer, nätverk och servrar som 

orsakade störningar. Omorganisering av arbetssätten i och med det nya ERP-systemet var 

också en orsak, liksom att användarna var skeptiska till att arbeta med nya metoder, 

tekniker etc. För ett företag uppstod även problem i gränssnittet mellan befintliga system 

och det nya ERP-systemet. 

 

Upplevde ni några begränsningar i det nya systemet? Och i så fall vilka? 

Antal svarande företag: 33 

Ja 48 % 

Nej 36 % 

Det dök inte upp fler begräsningar utöver de vi redan kände till 9 % 

Det är klart att många vill ha mer funktionalitet och fler rapporter men 

det är budgeten/resurserna som är begränsningen, inte systemet i sig. 6 % 

 

De 16 företag som upplevde begränsningar i det nya systemet angav följande orsaker till 

detta: 

 Konsultinsatsen blir ganska stor när förändringar ska utföras i 

systemen. 
31 % 

 Vi känner oss ibland mer styrda av det nya systemet gentemot det 

gamla 
19 % 

 Ändrat arbetssätt, där arbetsuppgifterna ibland tar längre tid än tidigare 19 % 

 Ytterligare anpassningar krävs 13 % 

 Allt som utlovats följde inte med 13 % 

 Versionen av systemet var oflexibelt och gammalmodigt 6 % 

 Många processer upplevs för svåra, komplexa och tidsödande 6 % 

 

9 % av respondenterna angav att det inte förekom fler begränsningar än vad de redan 

kände till, dessa räknas inte med i de 48 % som svarade att de upplevde begränsningar. 

Vidare ansåg två respondenter att användarna vill ha mer funktionalitet och rapporter 

men att detta inte införts på grund av begränsad budget och resurser, alltså inte en 

begränsning i systemet i sig. Inte heller dessa svar räknas med i de 48 % som upplevde 

begränsningar. 

 

Utav de 16 företag som upplevde begränsningar i det nya systemet angav de som den 

främsta begränsningen att konsultinsatsen blir stor och dyr när förändringar ska utföras i 

ERP-systemet. Vidare känner de sig mer styrda av det nya systemet, gentemot det gamla 

och att arbetsuppgifterna i vissa fall tar längre tid än vad de tidigare gjort, detta kan 

orsakas både av ett komplext system eller bristande kompetens hos användarna. Många 

anger även att det krävs ytterligare anpassningar, exempelvis fick sidosystem skapas för 

att upprätthålla befintligt informationsbehov. Enligt två av respondenterna orsakades 

begränsningarna eftersom att allt som utlovats, vad gäller processtöd och funktioner, inte 

följde med. Vidare angav företag att versionen av systemet var oflexibelt och 

gammalmodigt och att flera processer upplevs svåra, komplexa och tidsödande. 
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Vilka strategier användes för att möta problem? 

Antal svarande företag: 28 

 Kommunikation 18 % 

 Gediget förarbete 18 % 

 Ingen direkt strategi, löste problemen löpande medan de uppstod 18 % 

 Försökte hitta alternativa arbetssätt 14 % 

 Använder support hos leverantören 14 % 

 Prioritering och bedömning. 11 % 

 Problem och risk hanteringsstrategi 7 % 

 Gruppmöten och utbildning 7 % 

 Uppsamling av problem för att om möjligt minska konsultkostnader 4 % 

 Projektledaren utsågs till systemansvarig och förväntades ta tag i de 

problem som eventuellt skulle uppstå. 
4 % 

 Mera kunskap om det nya systemet. Upplärning från systemleverantören 

fortsatte ca ett halvår efter införandet. 
4 % 

 Vi väntade i det längsta med att uppgradera 4 % 

 Anpassningar 4 % 

 Noggrann ändringshantering i projektet och en väldigt involverad 

styrgrupp som kunde ta snabba beslut. 
4 % 

 

De främsta strategier som användes för att bemöta problem var kommunikation och 

gediget förarbete. Det var även ett stort antal som inte hade någon strategi utan löste 

problemen löpande medan de uppstod. Många svarande angav att de försökte hitta 

alternativa arbetssätt eller att de använder sig av leverantörens support då problem 

uppstår. Prioritering och bedömning om problemen var affärskritiska användes även av 

några företag, likaså problem och riskhanteringsstrategi, samt gruppmöten och 

utbildning. En respondent angav att de samlade upp problemen och skickade dem sedan 

klumpvis till leverantören för att på så vis minska konsultkostnaderna. Inom ett företag 

utsågs projektledaren till systemansvarig och förväntades därmed ta tag i de problem som 

uppstod. Andra strategier som angavs var att utbildningen från leverantör pågick i cirka 

ett halvår efter införandet, ett företag väntade in i det längsta med att uppgradera och ett 

annat löste problem genom anpassningar. Ytterligare ett företag hade en väldigt 

involverad styrgrupp som kunde fatta snabba beslut vid ändringar och problem som 

uppstod. 

 

Hur testades det nya systemet? 

Antal svarande företag: 35 

Enhetstest 49 % 

I storskaletest, där hela kedjan verifierades 20 % 

Först tester av it-avdelningen och sedan avdelningsvis. 9 % 

Externt testföretag 6 % 

Ett antal riktiga case testades i samband med utbildning och konfiguration 6 % 
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Gick in skarpt i ett av bolagen först och körde det i ett par månader innan det 

implementerades i övriga bolag. 
6 % 

På ett fåtal testanvändare. 6 % 

Integrationstest 6 % 

Acceptanstest 6 % 

Under migreringen 3 % 

Jämförde med tidigare användare 3 % 

Pilottest 3 % 

 

Flertalet företag genomförde simuleringar av det nya systemet i testmiljö där de först och 

främst genomförde enhetstester för att se till att systemet fungerade önskvärt. Vidare 

genomförde ett stort antal av företagen tester i stor skala där hela kedjan verifierades. 

Något färre företag genomförde även integrationstest, acceptanstest och pilottester. 9 % 

av respondenterna angav att de delade upp det så att först IT-avdelningen och därefter de 

olika avdelningarna genomförde testerna. Två företag hyrde in ett externt testföretag som 

genomförde samtliga tester av systemet. Några företag testa ett antal riktiga case i 

samband med utbildning och konfiguration. Det fanns även de företag som gick in skarpt 

i ett av koncernens bolag och körde systemet några månader för att sedan införa det i 

samtliga bolag eller som jämförde med tidigare användare. Ett företag genomförde 

testerna i samband med migreringen. 

 

Hur kvalitetssäkrades det nya systemet? 

Antal svarande företag: 32 

 Utifrån testerna 48 % 

 Genom leverantören 13 % 

 Gjordes i samband med uppföljningar 10 % 

 Oklart. 6 % 

 Genom dokumentation och analys av processer. 6 % 

 Användare och Processägare fick ”signa” sina moduler. 6 % 

 Jämförelser med uppgifter från tidigare system 6 % 

 Kommunikation med slutanvändare 3 % 

 Vi hade en kvalitetsansvarig som bevakade att projektet följde projektplan 3 % 

 Grunden testades på koncernnivå 3 % 

 Genom en ledningsgrupp för projekt som ansvarade för helheten 3 % 

 Hela processen är en enda lång kvalitetssäkring.  3 % 

 

Cirka hälften av företagen kvalitetssäkrade enbart systemet utifrån testerna. 13 % av 

respondenterna angav att de outsourcat kvalitetssäkringen till leverantören. Vidare 

genomfördes kvalitetssäkringen i samband med uppföljningar, genom dokumentation och 

analys av processer eller genom jämförelser med uppgifter från tidigare system. Några 

företag lät användare och processägare ”signa” sina moduler eller använde sig utav 

slutanvändarna för att se till att funktionerna fungerade som de skulle. Ett företag hade en 

kvalitetsansvarig som bevakade att projektet följde projektplanen, alternativ till detta var 

att ledningsgruppen ansvarade för kvalitetssäkringen, eller att grunden testades på 
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koncernnivå. En respondent menade på att hela projektprocessen är en enda lång 

kvalitetssäkring. Slutligen angav två respondenter att det inom verksamheten är oklart hur 

systemet kvalitetssäkrades. 

 

Vilka problem påträffades vid driftstarten? 

Antal svarande företag: 28 

 Inga stora utan mest mindre saker som inte hindrade verksamheten. 32 % 

 Funktioner fungerade inte önskvärt 21 % 

 Inte tillräcklig utbildningen 14 % 

 Användarnas ovana vid nya systemfunktioner 14 % 

 Inga 11 % 

 För lite support från leverantör 7 % 

 Olika typer av störningar, framförallt på lagret som är mest tidskritiskt vid 

problem. 
4 % 

 Att det blev en världsomfattande kris, där en mängd processer som vi 

aldrig trodde skulle hända inträffande, kunder sedan 25 år gick i konkurs, 

banker gick inte i god för kunder, stoppa leverans av material som redan 

fanns på fartyg etc. 

4 % 

 Att arbeta i två parallella system under en tid visade sig vara en utmaning 4 % 

 Det var bara rörigt 4 % 

 Samma process kunde utföras på flera olika sätt i systemet. 4 % 

 Buggar i koden 4 % 

 

Problem som påträffades vid driftstarten var främst mindre som inte hindrade 

verksamheten, men det fanns även de företag som hade problem med funktioner som inte 

fungerade önskvärt. 14 % av respondenterna angav för lite utbildning och användarnas 

ovana i de nya systemfunktionerna som stora problem. 11 % av de svarande 

respondenterna uppfattade inge problem vid driftstarten. 7 % meddelade att de fick för 

lite support från leverantör/konsult. Ett företag påträffade olika typer av störningar och då 

framförallt på lagret som de upplever är mest tidskritiskt vid problem. Ytterligare 

problem som påträffades var att samma process kunde utföras på flera olika sätt i 

systemet, buggar i koden, samt att det var en utmaning att arbeta parallellt i två olika 

system samtidigt. En respondent svarade att allt var ”rörigt” och ytterligare ett företag 

ställdes i en världsomfattande kris i samband med driftstarten, vilket påverkade hela 

verksamheten mycket negativt. 

 

Hur accepterades det nya systemet av användarna? Vilka aktiviteter genomfördes 

för att förbättra användarnas inställning till förändringen? 

Antal svarande företag: 26 

 Bra/Positivt 65 % 

 Efter några månader var alla med på banan och de gamla invanda rutinerna 

uppdaterade 
12 % 

 Ganska bra men de tyckte nog att de behövde mer utbildning. 8 % 
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 Användarna var kritiska till att delar av det nya systemet inte fungerade 

som de ville/var vana vid 
8 % 

 Jobbigt att lära sig något nytt 8 % 

 Mycket motstånd 8 % 

 

28 stycken företag hade genomfört aktiviteter för att förbättra användarnas inställning, 

dessa var: 

 Information och utbildning 71 % 

 Delaktighet i projektet för att öka förståelsen 25 % 

 Dedikerad ledning 7 % 

 Stöd vid införandet 4 % 

 Uppdatering av terminaler för att visa på förändring. 4 % 

 Avdelningsöverskridande aktiviteter 4 % 

 Påbud från ledning att systemet ska användas 4 % 

 Inga specifika aktiviteter 4 % 

 

De flesta respondenterna anger att användarna var positiva till det nya systemet. Några 

var lite mer kritiska till en början men efter några månader var alla med på banan och de 

gamla invande rutinerna var uppdaterade. Somliga tyckte även att de behövde mer 

utbildning och några var kritiska till att delar av det nya systemet inte fungerade önskvärt. 

8 % av respondenterna angav att användarna tyckte att det var jobbigt att lära sig något 

nytt och lika många stötte på mycket motstånd. 

 

De aktiviteter som genomfördes för att förbättra användarnas inställning var främst att gå 

ut med mycket information och utbildning. 25 % av de svarande företagen involverade 

även användarna i projektet för att öka förståelsen och öka den positiva känslan av 

förändring. En dedikerad ledning bidrog till en förbättrad inställning för två av företagen. 

Ytterligare aktiviteter var stöd vid införandet, uppdatering av terminaler för att visa på 

förändring, samt avdelningsöverskridande aktiviteter. Inom ett av företagen var ledningen 

tvungen att gå ut med en tillsägelse om att det nya systemet skulle användas och 

ytterligare ett företag genomförde inga specifika aktiviteter. 

 

Vilka strategier användes för att minimera avbrott och störningar vid driftstart? 

Antal svarande företag: 31 

 Beredskap hos kvalificerade resurser 45 % 

 Mycket test av både mjuk och hårdvara innan driftstart. 16 % 

 God planering 13 % 

 Tydlig prioritering och allokering av rätt resurser.  13 % 

 Inga direkta strategier 10 % 

 Utbildning innan driftstart 10 % 

 Överföringen gjordes under en helg 10 % 

 Det gamla systemet kördes parallellt 6 % 

 En testuppgradering genomfördes och där riskerna kartalades  3 % 
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 Ett möte varje morgon där problem togs upp och fördelades med 

målsättning att vara löst inom 24 timmar. Superanvändare och konsulter 

deltog. 

3 % 

 Start i mindre skala 3 % 

 Ägarskap hos funktionerna 3 % 

 Backup ifall något kritiskt skulle inträffa. 3 % 

 Hitta alternativa vägar ifall något går fel 3 % 

 Sköts på koncernnivå 3 % 

 

Strategier som användes för att minimera avbrott och störningar vid driftstart var främst 

beredskap hos kvalificerade resurser. Flera företag genomförde även ett stort antal tester 

av både mjukvara och hårdvara innan driftstart. 13 % av svarande fokuserade på god 

planering eller tydlig prioritering och allokering av rätt resurser. Ett antal företag lade 

driftstarten över en helg för att på så vis minimera produktionsstopp. Andra strategier var 

att köra det gamla systemet parallellt, start i mindre skala, kartläggning av riskerna 

utifrån en testuppdatering, ägarskap hos funktionerna, backup, eller hitta alternativa vägar 

ifall något skulle gå fel. Ett företag införde dagliga möten där påträffade problem 

fördelades ut bland superusers och konsulter med målsättning att vara lösta inom 24 

timmar. För ett företag skedde allt sådant på koncernnivå, medan 10 % av de svarande 

inte hade någon specifik strategi.  

 

Vilka förändringar skedde inom organisationen i och med det nya systemet? 

Antal svarande företag: 33 

 Inga eller inga som påverkade något större 52 % 

 Nya arbetsuppgifter/roller 36 % 

 Ökad kunskapsnivå när det gäller de interna processerna 9 % 

 Minskat antal anställda 6 % 

 Mer kundfokus.  6 % 

 Minskat beroende av individer med specialistkunskap 6 % 

 Fler aktiva användare 6 % 

 Informationens kvalitet ökade radikalt 6 % 

 Minskad pappershantering 6 % 

 Att arbeta mer processtyrt än funktionsstyrt. 6 % 

 IT-avdelningen blev ett eget bolag. 3 % 

 Ny systemägarorganisation (systemägare, processägare, superusers) 3 % 

 

Vad gäller förändringar inom organisationen angav 52 % av respondenterna att det inte 

skett några förändringar i och med det nya systemet eller inga som påverkade något 

större. Istället utformades ERP-systemet för att passa organisationen och de processer 

som fanns sedan tidigare istället för tvärtom. 36 % uppgav nya arbetsuppgifter och roller 

som största förändringen. Ökad kunskapsnivå, mer kundfokus, minskat beroende av 

individer med specialistkunskap, fler aktiva användare, ökad kvalité vad gäller 

information och minskad pappershantering var några av de positiva förändringar som 

skedde. Dock innebar förändringen ett minskat antal anställde för 6 % av företagen. Två 
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företag kunde börja arbeta mer processtyrt än funktionsstyrt. Inom ett företag blev IT-

avdelningen ett eget bolag och ett annat företag införde en ny systemägarorganisation 

med systemägare, processägare och superusers. 

 

Har arbetssättet förändrats i och med det nya affärssystemet? Och hur har detta i 

så fall uppfattats av personalen? 

Antal svarande företag: 32 

94 % av de svarande respondenterna upplevde att arbetssättet förändrades i och med det 

nya ERP-systemet. 6 % upplevde ingen förändring mer än att de idag arbetar i ett annat 

system. 

 

70 % av respondenterna angav att användarna var positiva till förändringen, 7 % var 

negativa till förändring och 22 % mottog förändringen med blandade känslor. De 

blandade känslorna kan främst förklaras till ett allmänt motstånd vid införandet av det 

nya ERP-systemet men att användarna efterhand övergick till en mer positiv inställning 

eller en acceptans för att förändringen skett. Den positiva andan kan förklaras främst på 

grund av att arbetsuppgifter effektiviserats i och med det nya ERP-systemet, exempel på 

detta är effektivare inmatning och hantering av information med minskade avvikelser, 

vilket även lett till en mer utbredd kunskap bland användarna. De som varit negativa till 

de nya arbetssätten har i största allmänhet ansett att det är jobbigt och komplext.  

 

Hur arbetar ni idag för att förbättra och hålla systemet uppdaterat? 

Antal svarande företag: 36 

 Förbättringsgrupp/förvaltningsplan 58 % 

 Support från leverantör/konsult 19 % 

 Sporadiska möten i mån av tid 11 % 

 Planerar att införa ett nytt ERP-system 8 % 

 Undviker uppdateringar 6 % 

 Förbättringsarbetet är obefintligt 6 % 

 Löpande efter rekommendation 6 % 

 Bestämda uppdateringstillfällen 6 % 

 Utbildar användarna 3 % 

 Programändringar görs vid behov. Det finns en helpdesk som tar sig an 

problem med buggar. 
3 % 

 

30 av de tillfrågade företagen arbetar aktivt med förbättringar och uppdateringar. 58 % av 

alla företag leder förbättringsarbetet internt, medan 19 % får extern support. De 21 

företag som leder arbetet internt har tillsatt någon form av förbättringsgrupp eller 

förvaltningsplan för att hålla sitt ERP-system uppdaterat. Flertalet av dessa företag har 

tillsatt en grupp som träffas en gång i månaden och diskuterar funktion och eventuella 

ändringar och framtida anpassningar. Sju av företagen har inte tillsatt någon egen 

förbättringsgrupp utan får istället support från leverantören eller 

implementeringskonsulterna. Ett företag förklarar hur systemleverantören tillhandahåller 

en större versionsuppgradering som innehåller förbättringar och/eller önskemål från 

kunder. Nya moduler kan också ingå. Dessutom kommer mindre uppdateringar med 
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rättningar m.m. ett antal gånger under året. Företaget som kund rapporterar/felanmäler till 

leverantörens supportavdelning som sedan leder till åtgärder. Två företag gör även 

uppdateringar löpande efter rekommendation. Ett av de tillfrågade företagen genomför 

programförändringar efter behov, men arbetar inte med någon tillförordnad 

förändringsgrupp i förebyggande syfte. Istället används en helpdesk som löser buggar 

allteftersom de uppstår. Ytterligare två företag har bortsett från att införa en 

förbättringsgrupp. Dessa företag har istället bestämda uppdateringstillfällen där de får 

förutbestämda uppdateringar från leverantör. Tre företag planerar att införa ett nytt ERP-

system, två företag undviker helt uppdateringar såvida det inte krävs på grund av 

myndighetsbeslut eller ger ett mervärde i nya funktioner eller rationellare hantering av 

data. 11 % av de svarande företagen har sporadiska möten i mån av tid och för 6 % av 

företagen är förbättringsarbetet helt obefintligt. Vidare anger ett företag att de inte arbetar 

med att förbättra systemet, utan satsar istället på att utbilda användarna så att de kan 

arbeta mer effektivt i systemet. 

4.5 Resultat från den empiriska undersökningen 

4.5.1 Vilka kriterier finns vid planeringen av att införa ett ERP-system? 

Respondenterna tillfrågades vilka kriterier som var viktigast vid val av återförsäljare till 

ERP-systemet. Enligt enkätundersökningen var systemets funktionalitet ett av de 

viktigaste kriterierna då återförsäljare valdes ut. Att systemet var branschanpassat och 

användarvänligt var också viktiga kriterier. I flera av de fall där beslutet togs på 

koncernnivå hade andra dotterbolag infört ERP-systemet tidigare och därmed kunde valet 

av ERP-system hänvisas till att andra dotterbolag hade goda erfarenheter. Andra fall där 

beslutet togs på koncernnivå vet inte respondenten koncernens urvalskriterier och kunde 

därmed inte ge ett mer förtydligande svar än att beslutet togs på koncernnivå. Även priset 

var något som flera av de tillfrågade företagen tog hänsyn till. Viktigt var även 

leverantörens/återförsäljarens förståelse för verksamheten, samt att denne var välkänd 

och etablerad. Ytterligare kriterier som avgjorde valet av återförsäljare var att företaget 

samarbetat med återförsäljaren sedan tidigare, att återförsäljaren var pålitlig, hade goda 

referenser, kompetens hos återförsäljarens konsulter, erfarenhet, kunde tillgodose god 

support, samt att återförsäljaren hade en solid ekonomi. Vidare kriterier var att systemet 

var lättanpassat och gav möjlighet till vidareutveckling, uppföljningsstöd, affärsnytta, 

prestanda, var nära besläktat med företagets tidigare system, samt att det erhölls trådlös 

service management eller standardapplikationer som inte behövde anpassas. Ett av 

företagen implementerade sitt ERP-system år 1998. Detta företag lade stor vikt vid att 

systemet skulle klarar av år 2000 (Y2K), samt att detta skulle vara helintegrerat. 

 

De kriterier som ansågs vara viktigast vid valet av projektledare var god kunskap kring 

verksamhetens processer, samt erfarenhet av liknande projekt och att projektledaren är 

kompetent nog att leda projektet. Vidare ansågs det av vikt om projektledaren var 

handlingskraftig med förmåga att driva projektet framåt, men även förmåga att hålla sig 

inom den bestämda kostnadsramen och tidplanen. Affärssystemserfarenhet var ytterligare 

ett kriterie som flera respondenter angav som ett kriterie för valet av projektledare. Tre av 

företagen har inte använt sig av någon projektledare. En av dessa respondenter angav att 

projektet leddes av en intern grupp med medarbetare som förstod verksamheten, men att 
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inte en specifik projektledare tillsattes. En annan respondent meddelade att det inte fanns 

en enskild projektledare, eftersom att systemet infördes på tre separata divisioner 

parallellt. Flera företag gick enbart på om det fanns en projektledare tillgänglig att leda 

projektet och ett annat företag svarade att det bara förefall sig så att IT ansvarig inom 

företaget blev projektledare, de angav därmed kriteriet IT kunskaper på frågan vilka 

kriterier som ansågs vara viktigast vid val av projektledare. Detta skiljer sig något från en 

annan verksamhet som lade stor vikt vid valet av projektledare och såg även på sikt 

projektledarens involvering då denne skulle fortsätta som systemförvaltare efter 

driftsättning. Strukturerad, senior, branschkunnig, visa engagemang, inneha god 

kommunikationsförmåga och helhetssyn, samt vara opartisk var några av de mer 

personliga egenskaper som skattades viktiga vid val av projektledare. Ytterligare ett 

kriterie som angavs var att projektledaren skulle ingå i ledningsgruppen. 

 

Vad gäller samarbetspartners kan vi enligt sammanställningen av enkätundersökningen se 

att hela 65 % av respondenterna har använt sig av externa konsulter och 27 % 

samarbetade med återförsäljaren. Två av de svarande tillsatte en intern organisation inom 

koncernen med kunskap om systemet som själva ansvarade för implementeringen. 19 % 

av de tillfrågade företagen använde sig inte av några samarbetspartners. 

 

De kriterier som ansågs vara viktigast vid val av konsulter var först och främst erfarenhet 

och kunskap inom systemet. 25 % av respondenterna ansåg det även vara av stor vikt att 

konsulterna hade kunskap om verksamhetens processer, samt att konsulten hade 

kompetens att genomföra stora implementationer eller anpassa och utveckla program 

inom ERP-systemet. Vidare var goda referenser, pris och tillgänglighet kriterier som 

angavs vid valet av konsulter. Två företag hade även god erfarenhet av tidigare 

samarbeten och gjorde sitt val utifrån denna faktor. Ett företag valde konsult utifrån 

dennes personlighet och ytterligare ett företag valde en mindre partner då de lade stor vikt 

vid framtida support och ville inte falla bort i mängden av andra kunder till konsulten. 

4.5.2 Vilka kriterier och problem kan påträffas inom 
implementeringsprojektet? 

77 % av de svarande respondenterna planerade projektet stegvis. De företag som inte 

planerade projektet stegvis gjorde det i den dagliga driften eller på ett seniort sätt, det vill 

säga en grov planering som är hyfsat rätt. Ytterligare tillvägagångssätt var att en 

projektgrupp kartlade behov och utifrån dessa behov gjorde en upphandling som 

presenterades för VD. En respondent beskrev att företaget lade ned mycket tid på att 

besluta vilket system som skulle användas men att de därefter startade upp direkt utan att 

planera avsevärt. Ett annat företag medgav att de ägnade för lite tid åt planering och 

saknade därmed en detaljerad plan för projektet. På frågan om vilka de olika stegen var 

skiljer sig svaren åt mellan de 29 respondenterna, både vad gäller uttryck men även hur 

detaljerat de beskriver de olika stegen. Dock kan de olika stegen i grova drag klumpas 

samman till fyra mer övergripande steg: planering, konfiguration, testning och 

implementation. Vad gäller utbildning skiljer sig detta åt då en del av respondenterna 

startat utbildningen redan i första steget då de utbildat sina keyusers i det system som ska 

införas, medan andra respondenter angav att utbildningen skedde så sent som efter 

implementationen.  
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På frågan om vilka nyckelpersoner som användes i implementeringsteamet utöver 

projektledaren angav hela 83 % av respondenterna att keyusers eller superusers deltagit. 

Detta är utvalda personer från olika avdelningar i verksamheten med god kunskap kring 

den avdelningsprocessen. Flera företag har även använt sig av en styrgrupp med 

beslutande ledning. Vidare har användare, processägare, IT-avdelning/IT-chef ingått i 

implementeringsteamet. Somliga företag har även använt sig av en person med 

övergripande kunskap om samtliga processer inom verksamheten, en så kallad solution 

manager. Kvalitetsansvarig/valideringsledare har också ingått i vissa projektteam. Från 

konsulter har projektledare, implementeringsansvarig och specialister inom olika 

funktioner tagits in. 

 

Respondenterna i undersökningen frågades om de stötte på några problem under 

projektets gång. Hela 86 % av de svarande respondenterna svarade ja på denna fråga. 

Problemen varierar från företag till företag och de 31 respondenterna angav följande 

orsaker till att problemen uppstod: 

 Funktionalitet som inte riktigt fungerade 13 % 

 Begränsningar av tillgängliga resurser 13 % 

 Flera anpassningar tillkom 13 % 

 Tidsbrist 10 % 

 Ovana med nya arbetssätt och nya rutiner 10 % 

 Massor, i princip alla man kan stöta på under ett sådant projekt 10 % 

 Omständiga processer som saknade stöd/funktionalitet i systemet 10 % 

 Strukturering av processer 10 % 

 Återförsäljaren höll inte tidplan 6 % 

 Migrering av data från tidigare system, en del data felaktigt/otillförlitligt.  6 % 

 Motvilja hos användare 6 % 

 Engagemang från ledningsgruppen 3 % 

 Bristande kompetens hos keyusers 3 % 

 Leverantörer levde inte upp till sina löften 3 % 

 Saknade tillräckligt med stöd efter driftstart 3 % 

 Konsulterna från respektive modul borde varit mer kunniga i övriga 

moduler 
3 % 

 Konsulter slutade 3 % 

 Meningsskiljaktigheter mellan verksamhet och leverantören 3 % 

 För lite praktisk testande under utbildning 3 % 

 Folk tycks utgå från att systemet styr verkligheten och inte tvärtom. 

Handhavarna är de som ska stå i centrum.  
3 % 

 Frånvaro bland nyckelpersoner 3 % 

 Nya program kunde medföra att procedurer fick ändras 3 % 

 Integrationsproblem 3 % 

 Konfigurationsproblem 3 % 

 Olika arbetssätt i regionerna 3 % 
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48 % av respondenterna medgav att de fick göra ändringar i budgeten för projektet. 

Främsta orsaken till detta var tillkommande krav och behov från verksamheten, detta 

kunde exempelvis leda till att kompletterande anpassningar fick göras vilket kostade 

ytterligare. Dyrare konsultkostnader än väntat, samt höga interna kostnader på grund av 

tidsbrist var även det starka orsaker till att budgeten ändrades. Ett företag fick även ökade 

kostnader på grund av att implementeringen tidigarelades och ett annat på grund av 

avveckling av tidigare anpassningar. 

 

Hela 46 % av samtliga tillfrågade företag fick ändra tidsplaneringen under projektets 

gång. Den främsta orsaken var att de missbedömt hur lång tid alla steg tog. Flera 

tidsplaner ändrades även på grund av tillkommande krav från verksamheten, resursbrist 

eller på grund av att konsulter byttes ut och det tog tid för de nya konsulterna att sätta sig 

in i verksamheten. Vidare berodde uppskjutandet av implementeringen på att 

återförsäljaren inte kunde leverera i tid, konverteringar och processer drog ut på tiden 

eller på grund av att den nya strukturen inte var färdigställd. Frånvaro bland 

nyckelpersoner var också en orsak till fördröjning, samt att implementeringen senarelades 

som ett medvetet val för att inte tumma på kvalitén. Ett företag skiljer sig något från de 

andra då de tidigarelade tidpunkten för implementeringen. 

 

Respondenterna tillfrågades vilka kriterier som är viktigast då ett projekt ska räknas som 

lyckat. De kriterier som främst angavs är att tidplanen och budgeten hålls, tätt följt av att 

systemet motsvarar förväntningarna och verksamhetens krav. Därefter angavs att 

systemet ska fungera fullt ut, att utbildningen har skett på ett bra sätt så att användarna 

förstår de nya arbetsuppgifterna och att systemet accepteras av användarna. Därefter 

följer kriterier som enbart en eller två företag angett som viktiga: 

 Tydliga mål och projektplan 

 Förankrat hos ledning och organisationen 

 Samarbetet med alla inblandade har fungerat 

 Nyttan är större med det nya systemet än det gamla (räknas ut genom nyttoanalys) 

 Bra grundarbete, förstudie 

 Delaktighet från start till mål 

 Kvalitet 

 Inga akuta driftstopp vid driftstart. 

 Alla processer under kontroll 

 Användbarhet 

 Full fokus från hela organisationen.  

 Att projektgruppen träffas regelbundet och jobbar tillsammans över 

organisationsgränserna.  

 Att tillräcklig tid avsätts för utbildning, systemarbete och introduktion.  

 Att respekten finns för att detta är en kraftsamling utöver det vanliga vilket 

innebär att övrigt utvecklingsarbete temporärt får stå tillbaka. 

 Inte påverkar businessen negativt i allt för stor utsträckning 

 Projektet når ett avslut 
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 Verksamheten snabbt återfinner sig efter bytet 

 

Problem vad gäller utbildning påträffades av 45 % av de tillfrågade respondenterna.  

27 % av de företag som påträffade problem angav att orsaken var att det inte lades ned 

tillräckligt med tid på utbildning. 13 % angav att orsaken till problemen var att keyuser 

själva fick göra utbildningsmaterialet, att utbildarna inte var så pedagogiska eller att det 

berodde på att användarna inte tog till sig utbildningen eller hade dålig datorvana. En 

orsak var även att de som var sällananvändare i systemet och fick utbildning snabbt 

glömde vad de lärt sig då de inte använder funktionerna tillräckligt ofta. Ytterligare 

orsaker som angavs var att utbildningen inte kunde genomföras som planerat, att 

informationen var för knapphändig, att det var svårt att avgöra vilka grupper som 

behövde ta del av en viss utbildning eller att det var svårt att få loss resurser.  

 

Enbart 27 % av företagen påträffade problem vid uppgradering av organisationens 

infrastruktur. Då var det främst problem med nya datorer, nätverk och servrar som 

orsakade störningar. Omorganisering av arbetssätten i och med det nya ERP-systemet var 

också en orsak, liksom att användarna var skeptiska till att arbeta med nya metoder, 

tekniker etc. För ett företag uppstod även problem i gränssnittet mellan befintliga system 

och det nya ERP-systemet. 

 

På frågan om det upplevdes begränsningar i systemet angav 9 % av respondenterna att 

det inte förekom fler begränsningar än vad de redan kände till, dessa räknas inte med i de 

48 % som svarade att de upplevde begränsningar. Vidare ansåg två respondenter att 

användarna vill ha mer funktionalitet och rapporter men att detta inte införts på grund av 

begränsad budget och resurser, alltså inte en begränsning i systemet i sig. Inte heller 

dessa svar räknas med i de 48 % som upplevde begränsningar. 

 

Utav de 16 företag som upplevde begränsningar i det nya systemet angav de som den 

främsta begränsningen att konsultinsatsen blir stor och dyr när förändringar ska utföras i 

ERP-systemet. Vidare känner de sig mer styrda av det nya systemet, gentemot det gamla 

och att arbetsuppgifterna i vissa fall tar längre tid än vad de tidigare gjort, detta kan 

orsakas både av ett komplext system eller bristande kompetens hos användarna. Många 

anger även att det krävs ytterligare anpassningar, exempelvis fick sidosystem skapas för 

att upprätthålla befintligt informationsbehov. Enligt två av respondenterna orsakades 

begränsningarna eftersom att allt som utlovats, vad gäller processtöd och funktioner, inte 

följde med. Vidare angav företag att versionen av systemet var oflexibelt och 

gammalmodigt och att flera processer upplevs svåra, komplexa och tidsödande. 

 

De främsta strategier som användes för att bemöta problem var enligt respondenterna 

kommunikation och gediget förarbete. Det var även ett stort antal som inte hade någon 

strategi utan löste problemen löpande medan de uppstod. Många svarande angav att de 

försökte hitta alternativa arbetssätt eller att de använder sig av leverantörens support då 

problem uppstår. Prioritering och bedömning om problemen var affärskritiska användes 

även av några företag, likaså problem och riskhanteringsstrategi, samt gruppmöten och 

utbildning. En respondent angav att de samlade upp problemen och skickade dem sedan 

klumpvis till leverantören för att på så vis minska konsultkostnaderna. Inom ett företag 
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utsågs projektledaren till systemansvarig och förväntades därmed ta tag i de problem som 

uppstod. Andra strategier som angavs var att utbildningen från leverantör pågick i cirka 

ett halvår efter införandet, ett företag väntade in i det längsta med att uppgradera och ett 

annat löste problem genom anpassningar. Ytterligare ett företag hade en väldigt 

involverad styrgrupp som kunde fatta snabba beslut vid ändringar och problem som 

uppstod. 

 

Hur systemet testades skilde sig åt mellan respondenterna, även om flertalet företag 

genomförde simuleringar av det nya systemet i testmiljö där de först och främst 

genomförde enhetstester för att se till att systemet fungerade önskvärt. Vidare 

genomförde ett stort antal av företagen tester i stor skala där hela kedjan verifierades. 

Något färre företag genomförde även integrationstest, acceptanstest och pilottester. 9 % 

av respondenterna angav att de delade upp det så att först IT-avdelningen och därefter de 

olika avdelningarna genomförde testerna. Två företag hyrde in ett externt testföretag som 

genomförde samtliga tester av systemet. Några företag testa ett antal riktiga case i 

samband med utbildning och konfiguration. Det fanns även de företag som gick in skarpt 

i ett av koncernens bolag och körde systemet några månader för att sedan införa det i 

samtliga bolag eller som jämförde med tidigare användare. Ett företag genomförde 

testerna i samband med migreringen. 

 

På frågan hur systemet kvalitetssäkrades angav cirka hälften av företagen att 

kvalitetssäkringen enbart skedde utifrån testerna. 13 % av respondenterna angav att de 

outsourcat kvalitetssäkringen till leverantören. Vidare genomfördes kvalitetssäkringen i 

samband med uppföljningar, genom dokumentation och analys av processer eller genom 

jämförelser med uppgifter från tidigare system. Några företag lät användare och 

processägare ”signa” sina moduler eller använde sig utav slutanvändarna för att se till att 

funktionerna fungerade som de skulle. Ett företag hade en kvalitetsansvarig som 

bevakade att projektet följde projektplanen, alternativ till detta var att ledningsgruppen 

ansvarade för kvalitetssäkringen, eller att grunden testades på koncernnivå. En 

respondent menade på att hela projektprocessen är en enda lång kvalitetssäkring. 

Slutligen angav två respondenter att det inom verksamheten är oklart hur systemet 

kvalitetssäkrades. 

4.5.3 Vilka problem kan förekomma under implementeringen? 

Problem som påträffades vid driftstarten var främst mindre som inte hindrade 

verksamheten, men det fanns även de företag som hade problem med funktioner som inte 

fungerade önskvärt. 14 % av respondenterna angav för lite utbildning och användarnas 

ovana i de nya systemfunktionerna som stora problem. 11 % av de svarande 

respondenterna uppfattade inge problem vid driftstarten. 7 % meddelade att de fick för 

lite support från leverantör/konsult. Ett företag påträffade olika typer av störningar och då 

framförallt på lagret som de upplever är mest tidskritiskt vid problem. Ytterligare 

problem som påträffades var att samma process kunde utföras på flera olika sätt i 

systemet, buggar i koden, samt att det var en utmaning att arbeta parallellt i två olika 

system samtidigt. En respondent svarade att allt var ”rörigt” och ytterligare ett företag 

ställdes i en världsomfattande kris i samband med driftstarten, vilket påverkade hela 

verksamheten mycket negativt. 
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De flesta respondenterna anger att användarna var positiva till det nya systemet. Några 

var lite mer kritiska till en början men efter några månader var alla med på banan och de 

gamla invande rutinerna var uppdaterade. Somliga tyckte även att de behövde mer 

utbildning och några var kritiska till att delar av det nya systemet inte fungerade önskvärt. 

8 % av respondenterna angav att användarna tyckte att det var jobbigt att lära sig något 

nytt och lika många stötte på mycket motstånd. De aktiviteter som genomfördes för att 

förbättra användarnas inställning var främst att gå ut med mycket information och 

utbildning. 25 % av de svarande företagen involverade även användarna i projektet för att 

öka förståelsen och öka den positiva känslan av förändring. En dedikerad ledning bidrog 

till en förbättrad inställning för två av företagen. Ytterligare aktiviteter var stöd vid 

införandet, uppdatering av terminaler för att visa på förändring, samt 

avdelningsöverskridande aktiviteter. Inom ett av företagen var ledningen tvungen att gå 

ut med en tillsägelse om att det nya systemet skulle användas och ytterligare ett företag 

genomförde inga specifika aktiviteter. 

 

Strategier som användes för att minimera avbrott och störningar vid driftstart var främst 

beredskap hos kvalificerade resurser. Flera företag genomförde även ett stort antal tester 

av både mjukvara och hårdvara innan driftstart. 13 % av svarande fokuserade på god 

planering eller tydlig prioritering och allokering av rätt resurser. Ett antal företag lade 

driftstarten över en helg för att på så vis minimera produktionsstopp. Andra strategier var 

att köra det gamla systemet parallellt, start i mindre skala, kartläggning av riskerna 

utifrån en testuppdatering, ägarskap hos funktionerna, backup, eller hitta alternativa vägar 

ifall något skulle gå fel. Ett företag införde dagliga möten där påträffade problem 

fördelades ut bland superusers och konsulter med målsättning att vara lösta inom 24 

timmar. För ett företag skedde allt sådant på koncernnivå, medan 10 % av de svarande 

inte hade någon specifik strategi.  

4.5.4 Hur kan organisationer arbeta för att förbättra och hålla sitt ERP-
system uppdaterat? 

På frågan om vilka förändringar som skedde inom organisationen i och med det nya 

systemet angav 52 % av respondenterna att det inte skett några förändringar i och med 

det nya systemet eller inga som påverkade något större. Istället utformades ERP-systemet 

för att passa organisationen och de processer som fanns sedan tidigare istället för tvärtom. 

36 % uppgav nya arbetsuppgifter och roller som största förändringen. Ökad 

kunskapsnivå, mer kundfokus, minskat beroende av individer med specialistkunskap, fler 

aktiva användare, ökad kvalité vad gäller information och minskad pappershantering var 

några av de positiva förändringar som skedde. Dock innebar förändringen ett minskat 

antal anställde för 6 % av företagen. Två företag kunde börja arbeta mer processtyrt än 

funktionsstyrt. Inom ett företag blev IT-avdelningen ett eget bolag och ett annat företag 

införde en ny systemägarorganisation med systemägare, processägare och superusers. 

 

Respondenterna fick även svara på frågan om arbetssättet har förändrats i och med det 

nya affärssystemet och hur detta i så fall uppfattats av personalen. 94 % av de svarande 

respondenterna upplevde att arbetssättet förändrades i och med det nya ERP-systemet. 6 

% upplevde ingen förändring mer än att de idag arbetar i ett annat system. 70 % av 
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respondenterna angav att användarna var positiva till förändringen, 7 % var negativa till 

förändring och 22 % mottog förändringen med blandade känslor. De blandade känslorna 

kan främst förklaras till ett allmänt motstånd vid införandet av det nya ERP-systemet men 

att användarna efterhand övergick till en mer positiv inställning eller en acceptans för att 

förändringen skett. Den positiva andan kan förklaras främst på grund av att 

arbetsuppgifter effektiviserats i och med det nya ERP-systemet, exempel på detta är 

effektivare inmatning och hantering av information med minskade avvikelser, vilket även 

lett till en mer utbredd kunskap bland användarna. De som varit negativa till de nya 

arbetssätten har i största allmänhet ansett att det är jobbigt och komplext.  

 

Flertalet av de tillfrågade företagen arbetar aktivt med förbättringar och uppdateringar av 

sitt ERP-system. De allra flesta företagen har arbetat fram en förvaltningsplan, samt 

tillsatt en intern grupp som har regelbundna möten för att diskutera eventuella 

uppdateringar och framtida anpassningar. Ett alternativ till att internt arbeta med 

förbättringar är att få extern support både vad gäller uppdateringar men även för problem 

med buggar med mera. Det förekommer även företag som löpande får externa 

rekommendationer angående vilka uppdateringar som ska göras men utför 

uppdateringarna internt om det finns behov. Av de svarande företagen fanns det även 

flera som inte arbetade med förbättringar och uppdateringar i förebyggande syfte, utan 

genomförde istället programuppdateringar vid behov. En helpdesk fanns då tillgänglig för 

att lösa buggar allt eftersom de uppstår. Det förekommer även företag som har bestämda 

uppdateringstillfällen, men som inte fokuserar på förbättringar utöver dessa tillfällen. 

Vidare planerar tre företag att införa ett nytt ERP-system. Två företag undviker helt 

uppdateringar såvida det inte krävs på grund av myndighetsbeslut eller ger ett mervärde i 

nya funktioner eller rationellare hantering av data. 11 % av de svarande företagen har 

sporadiska möten i mån av tid och för 6 % av företagen är förbättringsarbetet helt 

obefintligt. Vidare anger ett företag att de inte arbetar med att förbättra systemet, utan 

satsar istället på att utbilda användarna så att de kan arbeta mer effektivt i systemet.  
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5 Analys och resultat 

 

I Analys och resultat analyseras det teoretiska och empiriska materialet relaterat till 

forskningsfrågorna. Därefter presenteras en sammanfattning av analysen i form av en 

resultatsammanfattning. 

 

5.1 Analys 

5.1.1 Analysmetod 

Den metod som används för att analysera den insamlade informationen beskrivs i kapitel 

2.5 Analysmetod. I korta drag är strategin som används utveckling av fallbeskrivningar, 

samt tekniken mönsterjämförelse. Nedan analyseras med andra ord likheter och 

skillnader mellan den teoretiska och den empiriska undersökningen för att leda fram till 

en utvecklad fallstudie. 

5.1.2 Vilka kriterier finns vid planeringen av att införa ett ERP-system? 

Vidare följer en analys kring vilka kriterier som påverkar planeringsfasen. Den teoretiska 

undersökningen kommer att utvecklas genom en jämförelse med den empiriska 

undersökningen för att därigenom besvara frågan ”Vilka kriterier finns vid planeringen 

av att införa ett ERP-system. 

 
Figur 6: Process för att besvara vilka kriterier som finns vid planeringen av att införa ett 

ERP-system, egen utformning 

ERP-systemets funktionalitet var, både enligt den teoretiska och den empiriska 

undersökningen, det viktigaste urvalskriteriet vid val av ERP-system återförsäljare. 

Andra kriterier som ansågs vara viktiga vid val av återförsäljare var ERP-systemets 

tillförlitlighet, samt att det skulle passa med moderbolagets krav. Enligt de svar som 

framkommer i den teoretiska undersökningen och i den empriska enkätundersökningen 

kan vi se att respondenterna har valt ERP-system både utefter vad ERP-systemet i sig 

självt kan erbjuda, exempelvis branschanpassat, prestanda, integration och kompabilitet. 

Men även vad återförsäljaren erbjuder i form av rykte och support. Det kriterie som vi i 

dagsläget kan bortse ifrån är att ERP-systemet ska klara av Y2K, vilket känns förlegat år 

2012. 

 

Vid val av projektledare ligger kriterier så som kompetens och erfarenhet nära till hands. 

Enligt enkätundersökningen var det även av stor vikt att projektledaren har god kunskap 

kring verksamhetens processer, samt att denna har förmåga att driva projektet framåt och 

inom den bestämda kostnadsramen och tidplanen. IT-kunskap eller 
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affärssystemserfarenhet var viktigt för en del respondenter. Projektledarens inflytande i 

organisationen eller om denna ingår i ledningsgruppen avgjorde valet för en del företag, 

samt om personen ifråga var initiativtagaren till projektet. Detta skiljer sig en del från 

kriteriet att projektledaren måste vara opartisk. Flera företag valde enbart ut en person 

som fanns tillgänglig och lade ingen större vikt vid dennes egenskaper. Ett antal företag 

använde sig inte alls av någon projektledare, medan vissa företag angav en rad olika 

kriterier för vilke egenskaper en projektledare måste ha. Ett av företagen som svarade på 

enkäten angav att det var mycket viktigt för dem att hitta rätt projektledare, eftersom att 

projektledaren efter driftsättning skulle fortsätta som systemförvaltare.  

 

Som samarbetspartner vid införandet av ERP-systemet, har de allra flesta använt sig utav 

konsulter och därefter ERP-återförsäljaren. Det som varit lite mer ovanliga svar är i 

Kumar, Maheshwari & Kumars (2003, se kapitel 3.7.1) undersökning att använda sig 

utav leverantören för hårdvara som samarbetspartner. I enkätundersökningen är det lite 

mer ovanliga svaret att företagen tillsatt en intern organisation inom koncernen med 

kunskap om systemet och som själva ansvarat för implementeringen. 19 % av de 

tillfrågade företagen i enkätundersökningen använde sig inte av några samarbetspartners. 

 

Vid val av konsulter var de främsta kriterierna rykte, erfarenhet, kompetens och kunskap 

inom systemet, samt om branschen och verksamhetens processer. Även konsultkostnaden 

förekom som kriterie både i den teoretiska undersökningen och i den empiriska 

undersökningen. Respondenterna som svarade på enkäten angav tillgänglighet, 

personlighet, framtida support, samt tidigare samarbeten med konsulten som avgörande 

kriterier. Enligt den teoretiska undersökningen (se kapitel 3.7.1) valdes konsulterna även 

efter metoder och tillvägagångssätt och om konsulten var en samarbetspartner till ERP-

leverantören. 

5.1.3 Vilka kriterier och problem kan påträffas inom 
implementeringsprojektet? 

Följande kapitel berör själva projektfasen. Den teoretiska undersökningen kommer att 

utvecklas genom en jämförelse med den information som framgick via 

enkätundersökningen och besvara frågan ”Vilka kriterier finns vid planeringen av att 

införa ett ERP-system. 

 
Figur 7: Process för att besvara vilka kriterier och problem som kan påträffas inom 

implementeringsprojektet, egen utformning 

De flesta projekt planeras stegvis, där stegen kan klumpas samman till fyra stora faser: 

planering, konfiguration, testning och implementation. En kritisk faktor kan här anses 

vara att, som ett företag uttryckte sig, för lite tid ägnades åt planering vilket ledde till en 

bristande plan för projektet.  
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Det som skiljer sig mycket åt från projekt till projekt är utbildningen. En del av 

respondenterna startade utbildningen redan i första steget då de utbildat sina keyusers i 

det system som ska införas, medan andra respondenter angav att utbildningen skedde så 

sent som efter implementationen. Flertalet respondenter angav även att det påträffades 

problem vad gäller utbildningen i det nya ERP-systemet. En stark orsak till detta var att 

det inte lades ned tillräckligt med tid på utbildningen eller att det skärdes ned på 

utbildningen på grund av otillräcklig budget eller att utbildningen av andra orsaker inte 

kunde genomföras som planerat. Respondenterna angav att problem uppstod då keyusers 

själva fick framställa utbildningsmaterialet eller då det på annat sätt var svårt att hitta rätt 

utbildare. Ytterligare orsaker till problem var att utbildarna inte var tillräckligt 

pedagogiska, användarna inte tog till sig utbildningen, informationen var för 

knapphändig, att det var svårt att avgöra vilka grupper som behövde ta del av en viss 

utbildning eller att det var svårt att få loss resurser. Ett stort problem enligt de 

kanadensiska respondenterna var den kanadensiska geografin där det kan vara svårt att ta 

sig till platsen för utbildning, samt hög omsättning av inblandad projektpersonal och 

användare.  

 

Nyckelpersoner i implementeringsteamet valdes ut efter de kanadensiska respondenternas 

följande kriterier; berörd personal och ledning, IT-personal och ledning, högsta 

ledningen, IT konsulter, ERP leverantör, anställda hos moderbolaget, 

managementkonsulter, leverantör av hårdvara (se kapitel 3.7.2). Detta skiljer sig starkt åt 

från den empiriska undersökningen där hela 83 % angav så kallade keyusers eller 

superusers som främsta nyckelpersoner. Detta är utvalda personer från olika avdelningar i 

verksamheten med god kunskap kring den avdelningsprocessen. Först därefter kommer 

styrgrupp med beslutande ledning. Vidare har användare, processägare, IT-avdelning/IT-

chef ingått i implementeringsteamet. Somliga företag har även använt sig av en person 

med övergripande kunskap om samtliga processer inom verksamheten, en så kallad 

solution manager. Kvalitetsansvarig/valideringsledare har också ingått i vissa 

projektteam. Från konsulter har projektledare, implementeringsansvarig och specialister 

inom olika funktioner tagits in. 

 

Enligt den empiriska undersökningen stötte hela 86 % av företagen på problem under 

projektets gång. Problemen varierar mellan företagen som angav en rad problematiska 

faktorer: funktionalitet som inte fungerade, begränsningar av tillgängliga resurser, flera 

anpassningar tillkom, tidsbrist, ovana med nya arbetssätt och nya rutiner. 3 företag stötte 

på jätte mycket problem, i princip alla problem som kan förekomma under ett 

implementeringsprojekt. Ytterligare problem var omständiga processer som saknade 

stöd/funktionalitet i systemet, strukturering av processer, återförsäljaren höll inte 

tidplanen, felaktig/otillförlitlig data vid migrering, motvilja hos användare, bristande 

engagemang från ledningsgruppen, bristande kompetens hos keyusers, leverantörer levde 

inte upp till sina löften, saknade tillräckligt stöd efter driftstart, bristande kompetens hos 

konsulter, konsulter slutade. Det förekom även meningsskiljaktigheter mellan verksamhet 

och leverantör, för lite praktiskt testande under utbildning, frånvaro bland 

nyckelpersoner, nya program kunde medföra att procedurer fick ändras, 

integrationsproblem, konfigurationsproblem och olika arbetssätt i regionerna. En 

respondent menade även på att folk tycks utgå från att systemet styr verksamheten och 
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inte tvärtom, vilket skapade en del problem. I den teoretiska undersökning angav hälften 

av alla de kanadensiska respondenterna att de upplevde svårigheter i att ändra från det 

gamla till det nya systemet. Utöver detta problem förekom flertalet andra problem under 

projektets gång: otillgänglighet av kunniga personer i projektet, omsättning av 

nyckelpersoner inom projektet, höga kostnader för implementeringen, svårigheter i att 

uppskatta projektkraven, ett betydande motstånd från personalen, begränsningar av 

tillgängliga resurser, oklar strategisk inriktning och vision för användningen av ERP-

systemet, kunskapsklyfta mellan implementerare och användare, inte tillräckligt 

samarbete mellan olika funktionella grupper inom projektet, brist på engagemang från 

högsta ledningen, ett betydande motstånd från chefer, tekniska svårigheter i 

sammanställningen, inkompetenta konsulter, fel i mjukvaran, samt brist på support och 

utbildning från moderbolag. 

 

48 % av de företag som svarat på enkäten medgav att de fick göra ändringar i budgeten 

för projektet. Främsta orsaken till detta var tillkommande krav och behov från 

verksamheten, detta kunde exempelvis leda till att kompletterande anpassningar fick 

göras vilket kostade ytterligare. Dyrare konsultkostnader än väntat, samt höga interna 

kostnader på grund av tidsbrist var även det starka orsaker till att budgeten ändrades. Ett 

företag fick även ökade kostnader på grund av att implementeringen tidigarelades och ett 

annat på grund av avveckling av tidigare anpassningar. Enligt Kumar, Maheshwari, & 

Kumars (2003) studie (se kapitel 3.7.2) var den främsta anledning till revidering av 

budgenen allt för höga konsultkostnader, att projektet drog ut på tiden, höga 

utbildningskostnader, samt uppgradering inom hårdvara. Hela 46 % av samtliga 

tillfrågade företag i den empiriska undersökningen fick även ändra tidsplaneringen under 

projektets gång. Den främsta orsaken var att de missbedömt hur lång tid alla steg tog. 

Flera tidsplaner ändrades även på grund av tillkommande krav från verksamheten, 

resursbrist eller på grund av att konsulter byttes ut och det tog tid för de nya konsulterna 

att sätta sig in i verksamheten. Vidare berodde uppskjutandet av implementeringen på att 

återförsäljaren inte kunde leverera i tid, konverteringar och processer drog ut på tiden 

eller på grund av att den nya strukturen inte var färdigställd. Frånvaro bland 

nyckelpersoner var också en orsak till fördröjning, samt att implementeringen senarelades 

som ett medvetet val för att inte tumma på kvalitén. Ett företag skiljer sig något från de 

andra då de tidigarelade tidpunkten för implementeringen. Även enligt den teoretiska 

undersökningen var den främsta anledningen till att revidera tidplanen underskattning av 

arbetstid, följt av att utvecklingsarbetet tog längre tid än planerat, projektplanen var 

orealistisk från början. Tidplanen förändrades även på grund av andra parallella 

deltaganden eller på grund av att det under projektets gång beslutades att organisationen 

skulle gå i drift med en modul senare 

 

De 20 kanadensiska organisationerna i Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) 

undersökning (se kapitel 3.7.2) listade vilka kriterier som användes för att påvisa om 

projektet var lyckat eller inte. Här ansåg 50 % av alla organisationer att projektet var 

lyckat om det blev klart i tid. Lika många ansåg att projektet var lyckat om det höll sig 

inom förutbestämd budget. 17 % av alla respondenter ansåg att en viktig punkt var att 

kunna mäta framsteg vid olika utföranden, exempelvis tid att slutföra en säljorder eller 

mäta lageromsättning. 17 % ansåg projektet som lyckat om ERP-systemet fungerade vid 
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driftstart. En av de 20 organisationerna hyrde in extern resurs som granskade om 

projektet kunde anses som lyckat. Dessa kriterier kan liknas vid de som framkom ur den 

empiriska undersökningen, där de främsta kriterierna var att tidplanen och budgeten hålls, 

tätt följt av att systemet motsvarar förväntningarna och verksamhetens krav. Därefter 

angavs att systemet ska fungera fullt ut, att utbildningen har skett på ett bra sätt så att 

användarna förstår de nya arbetsuppgifterna och att systemet accepteras av användarna. 

Ytterligare kriterier som föreföll var tydliga mål, förankrat hos ledning och resterande 

organisation, samarbetet mellan alla inblandade har fungerat, nyttan är större med det nya 

systemet än det tidigare, grundarbetet har varit bra, delaktighet från start till mål, kvalitet, 

inga akuta driftstopp vid driftstart, alla processer är under kontroll, användbarhet, full 

fokus från hela organisationen, inte påverkar businessen negativt i allt för stor 

utsträckning, projektet når ett avslut, verksamheten snabbt återfinner sig efter bytet. 

Vidare ansågs det även vara lyckat om projektgruppen träffas regelbundet och jobbar 

tillsammans över organisationsgränserna, att tillräckligt med tid avsätts för utbildning, 

systemarbete och introduktion, samt att respekten finns för att detta är en kraftsamling 

utöver det vanliga vilket innebär att övrigt utvecklingsarbete temporärt får stå tillbaka. 

 

Respondenterna tillfrågades även vilka svårigheter som påträffades vid uppdateringen av 

organisationens infrastruktur för att anpassa den till det nya systemet. Enligt den 

teoretiska undersökningen påträffades problem i samband med följande aktiviteter; 

driftsättning av ny infrastruktur, hitta tillräckligt med kvalificerade personer med specifik 

kunskap inom både företaget och ERP-system, ny design, fasta deadlines i och med år 

2000, inkompabilitet mellan det nya systemet och den existerande infrastrukturen, 

svårigheter i att uppskatta kraven, mindre uppdaterad teknologi, politiska problem. 

Enbart 27 % av företagen i den empiriska undersökningen påträffade problem vid 

uppgradering av organisationens infrastruktur. Då var det främst problem med nya 

datorer, nätverk och servrar som orsakade störningar. Omorganisering av arbetssätten i 

och med det nya ERP-systemet var också en orsak, liksom att användarna var skeptiska 

till att arbeta med nya metoder, tekniker etc. För ett företag uppstod även problem i 

gränssnittet mellan befintliga system och det nya ERP-systemet. 

 

På frågan om det upplevdes begränsningar i systemet angav 9 % av enkätrespondenterna 

att det inte förekom fler begränsningar än vad de redan kände till, dessa räknas inte med i 

de 48 % som svarade att de upplevde begränsningar. Vidare ansåg två respondenter att 

användarna vill ha mer funktionalitet och rapporter men att detta inte införts på grund av 

begränsad budget och resurser, alltså inte en begränsning i systemet i sig. Inte heller 

dessa svar räknas med i de 48 % som upplevde begränsningar. Utav de 16 företag som 

upplevde begränsningar i det nya systemet angav de som den främsta begränsningen att 

konsultinsatsen blir stor och dyr när förändringar ska utföras i ERP-systemet. Vidare 

känner de sig mer styrda av det nya systemet, gentemot det gamla och att 

arbetsuppgifterna i vissa fall tar längre tid än vad de tidigare gjort, detta kan orsakas både 

av ett komplext system eller bristande kompetens hos användarna. Många anger även att 

det krävs ytterligare anpassningar, exempelvis fick sidosystem skapas för att upprätthålla 

befintligt informationsbehov. Enligt två av respondenterna orsakades begränsningarna 

eftersom att allt som utlovats, vad gäller processtöd och funktioner, inte följde med. 

Vidare angav företag att versionen av systemet var oflexibelt och gammalmodigt och att 
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flera processer upplevs svåra, komplexa och tidsödande. Skillnader kan här ses gentemot 

den teoretiska undersökning där 33 % av alla respondenter ansåg att mjukvaran inte var 

tillräckligt utvecklad. Lika stor andel av respondenterna upplevde begränsningar i den 

industrispecifika delen av systemet. 25 % ansåg att ERP-systemet inte hade tillräckligt 

med kapacitet för rapportering. Varpå 15 % dels ansåg att ERP-systemet inte innefattade 

en optimal prestanda och dels att ERP-systemet hängde sig på grund av fel, samt att det 

inte stödde vissa lagstiftade procedurer. 

 

När Kumar, Maheshwari, & Kumar (2003, se kapitel 3.7.2) frågade vilka strategier som 

åtagits för att möta begränsningarna i ERP-systemet och problemen mellan mjukvaran 

och organisationens behov, hade 65 % av respondenterna modifierat mjukvaran. 50 % 

hade utvecklat en del tillägg. 30 % omstrukturerade sina affärsprocesser och 15 % 

menade på att de får leva med en del fel. Enligt respondenterna i den empiriska 

undersökningen var de främsta strategierna för att bemöta problem, kommunikation och 

ett gediget förarbete. Det var även ett stort antal som inte hade någon strategi utan löste 

problemen löpande medan de uppstod. Många svarande angav att de försökte hitta 

alternativa arbetssätt eller att de använder sig av leverantörens support då problem 

uppstår. Prioritering och bedömning om problemen var affärskritiska användes även av 

några företag, likaså problem och riskhanteringsstrategi, samt gruppmöten och 

utbildning. En respondent angav att de samlade upp problemen och skickade dem sedan 

klumpvis till leverantören för att på så vis minska konsultkostnaderna. Inom ett företag 

utsågs projektledaren till systemansvarig och förväntades därmed ta tag i de problem som 

uppstod. Andra strategier som angavs var att utbildningen från leverantör pågick i cirka 

ett halvår efter införandet, ett företag väntade in i det längsta med att uppgradera och ett 

annat löste problem genom anpassningar. Ytterligare ett företag hade en väldigt 

involverad styrgrupp som kunde fatta snabba beslut vid ändringar och problem som 

uppstod. 

 

Flertalet företag i den empiriska undersökningen genomförde simuleringar av det nya 

systemet i testmiljö där de först och främst genomförde enhetstester för att se till att 

systemet fungerade önskvärt. Vidare genomförde ett stort antal av företagen tester i stor 

skala där hela kedjan verifierades. Något färre företag genomförde även integrationstest, 

acceptanstest och pilottester. 9 % av respondenterna angav att de delade upp det så att 

först IT-avdelningen och därefter de olika avdelningarna genomförde testerna. Två 

företag hyrde in ett externt testföretag som genomförde samtliga tester av systemet. 

Några företag testa ett antal riktiga case i samband med utbildning och konfiguration. Det 

fanns även de företag som gick in skarpt i ett av koncernens bolag och körde systemet 

några månader för att sedan införa det i samtliga bolag eller som jämförde med tidigare 

användare. Ett företag genomförde testerna i samband med migreringen. Detta skiljer sig 

från den teoretiska undersökningen där svaren är mer styrda Cirka 50 % av alla 

respondenter genomförde enhetstester för att identifiera problem med mjukvaran och se 

om ERP-systemet levde upp till en önskad funktionalitet. 38 % genomförde 

integrationstester för att validera systemets prestanda i den integrerade miljön. 38 % 

genomförde pilottester och 25 % genomförde. 
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Vad gäller aktiviteter för att kvalitetssäkra systemet, så satte cirka 30 % av 

respondenterna i den kanadensiska undersökningen upp en teknisk miljö som fortsatte att 

köras även efter implementering. Detta för att försäkra sig om att informationen stämde 

och var precis. 30 % höll en ständig konversation med huvudansvarig kring vilka 

problem som påträffades. 30 % av organisationerna körde testskrift och 20 % 

genomförde pilottester för alla moduler och dess information. En fullständig 

validering/verifiering av all information mellan nytt och gammalt system genomfördes av 

10 % av alla respondenter. Lika stor andel genomförde avstämningar av alla gamla 

konton. Även i den empiriska undersökningen utgick cirka hälften av företagen ifrån 

tester då de kvalitetssäkrade systemet. 13 % av respondenterna angav att de outsourcat 

kvalitetssäkringen till leverantören. Vidare genomfördes kvalitetssäkringen i samband 

med uppföljningar, genom dokumentation och analys av processer eller genom 

jämförelser med uppgifter från tidigare system. Några företag lät användare och 

processägare ”signa” sina moduler eller använde sig utav slutanvändarna för att se till att 

funktionerna fungerade som de skulle. Ett företag hade en kvalitetsansvarig som 

bevakade att projektet följde projektplanen, alternativ till detta var att ledningsgruppen 

ansvarade för kvalitetssäkringen, eller att grunden testades på koncernnivå. En 

respondent menade på att hela projektprocessen är en enda lång kvalitetssäkring. 

Slutligen angav två respondenter att det inom verksamheten är oklart hur systemet 

kvalitetssäkrades. 

5.1.4 Vilka problem kan förekomma under implementeringen? 

Vidare analyseras de problem som kan förekomma under implementeringsfasen. Den 

empiriska undersökningen ämnar jämföras med tidigare teorier för att tillsammans 

besvara frågan ”Vilka problem kan förekomma under implementeringen?”. 

 
Figur 8: Process för att besvara vilka problem som kan förekomma under 

implementeringen, egen utformning 

När Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003, se kapitel 3.7.3) undersökte vilka utmaningar 

som resulterade i reducerad produktivitet eller störningar under implementeringen, fick 

de fram följande faktorer; slutanvändaren var inte redo för det nya systemet, 

kundanpassningen var väldigt omfattande, fel i mjukvaran, begränsad omfattning av 

implementation, användare kunde inte passera vissa processer, ad-hoc aktiviteter var inte 

möjliga, förvirring kvarstår vad gäller förändringar inom organisationen, svårt att förena 

gammal data med det nya ERP-systemet, problem med hårdvara, vad gäller 

tillförlitlighet, kapacitet och fortsatt funktionalitet, svårt att hålla uppe de anställdas 

arbetsmoral vid krångliga situationer och då det nya ERP-systemet inte fungerar, problem 

med att köra det befintliga systemet samtidigt, särskilja mellan vad personer tror är ett 

problem och vad det verkliga problemet är, avstämning av information mellan det nya 

och de gamla systemen krånglade. Problem som påträffades enligt den empiriska 

undersökningen var främst mindre som inte hindrade verksamheten, men det fanns även 
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de företag som hade problem med funktioner som inte fungerade önskvärt. 14 % av 

respondenterna angav för lite utbildning och användarnas ovana i de nya 

systemfunktionerna som stora problem. 11 % av de svarande respondenterna uppfattade 

inga problem vid driftstarten. 7 % meddelade att de fick för lite support från 

leverantör/konsult. Ett företag påträffade olika typer av störningar och då framförallt på 

lagret som de upplever är mest tidskritiskt vid problem. Ytterligare problem som 

påträffades var att samma process kunde utföras på flera olika sätt i systemet, buggar i 

koden, samt att det var en utmaning att arbeta parallellt i två olika system samtidigt. En 

respondent svarade att allt var ”rörigt” och ytterligare ett företag ställdes i en 

världsomfattande kris i samband med driftstarten, vilket påverkade hela verksamheten 

mycket negativt. 

 

De flesta respondenterna som svarade på enkäten anger att användarna var positiva till 

det nya systemet. Några var lite mer kritiska till en början men efter några månader var 

alla med på banan och de gamla invande rutinerna var uppdaterade. Somliga tyckte även 

att de behövde mer utbildning och några var kritiska till att delar av det nya systemet inte 

fungerade önskvärt. 8 % av respondenterna angav att användarna tyckte att det var 

jobbigt att lära sig något nytt och lika många stötte på mycket motstånd bland 

användarna. De aktiviteter som genomfördes för att förbättra användarnas inställning var 

främst att gå ut med mycket information och utbildning enligt den empiriska 

undersökningen. Även i den teoretiska undersökningen ser vi att den främsta aktiviteten 

för att öka användarnas acceptans var utbildning och konsultation. Vidare arbetade de 

kanadensiska respondenterna med att ge ytterligare support och utbildning till användarna 

så att de blir bättre på att utnyttja systemet kapacitet. Respondenterna ansåg att det var 

viktigt att få användarna att förstå ERP-systemets potential och hur det kan bidra med 

ökad kommunikation. Likheter kan dras gentemot de svar som enkätundersökningen gav, 

där 25 % av företagen involverade användarna i projektet för att öka förståelsen och öka 

den positiva känslan av förändring. En dedikerad ledning bidrog till en förbättrad 

inställning för två av företagen. Ytterligare aktiviteter var stöd vid införandet, 

uppdatering av terminaler för att visa på förändring, samt avdelningsöverskridande 

aktiviteter. Dock ser vi en stor skillnad då ett av företagens ledning var tvungna att gå ut 

med en tillsägelse om att det nya systemet skulle användas och ytterligare ett företag som 

inte genomförde några specifika aktiviteter. 

 

De strategier som respondenterna, i de teoretiska undersökningen, använt för att 

minimera avbrott och störningar vid driftstart var enligt följande; manuella lösningar för 

att gå runt problematiken, testning och felsökning av fel, ständig kommunikation med 

kunder och leverantörer, det gamla systemet behölls och kördes parallellt med det nya, 

ändrade arbetsprocesser, modifiering av mjukvaran, hårdvaran uppdaterades. Strategier 

som användes för att minimera avbrott och störningar vid driftstart enligt respondenterna 

i den empiriska undersökningen var främst beredskap hos kvalificerade resurser. Flera 

företag genomförde även ett stort antal tester av både mjukvara och hårdvara innan 

driftstart. 13 % av svarande fokuserade på god planering eller tydlig prioritering och 

allokering av rätt resurser. Ett antal företag lade driftstarten över en helg för att på så vis 

minimera produktionsstopp. Andra strategier var att köra det gamla systemet parallellt, 

start i mindre skala, kartläggning av riskerna utifrån en testuppdatering, ägarskap hos 
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funktionerna, backup, eller hitta alternativa vägar ifall något skulle gå fel. Ett företag 

införde dagliga möten där påträffade problem fördelades ut bland superusers och 

konsulter med målsättning att vara lösta inom 24 timmar. För ett företag skedde allt 

sådant på koncernnivå, medan 10 % av de svarande inte hade någon specifik strategi. 

5.1.5 Hur kan organisationer arbeta för att förbättra och hålla sitt ERP-
system uppdaterat? 

Den sista delfrågan berör den fas då ERP-systemet används i den dagliga driften och fram 

tills dess att det byts ut. Tidigare forskning har jämförts med den empiriska 

undersökningen, varpå bidraget till forskningsämnet har utvecklats. Nedan besvaras 

frågan ”Hur kan organisationer arbeta för att förbättra och hålla sitt ERP-system 

uppdaterat?”. 

 
Figur 9: Process för att besvara hur organisationer kan arbeta för att förbättra och hålla 

sitt ERP-system uppdaterat, egen utformning 

 

På frågan om vilka förändringar som skedde inom organisationen i och med det nya 

systemet angav 52 % av respondenterna i enkätundersökningen att det inte skett några 

förändringar i och med det nya systemet eller inga som påverkade något större. Istället 

utformades ERP-systemet för att passa organisationen och de processer som fanns sedan 

tidigare. De respondenter som upplevde en förändring angav nya arbetsuppgifter och 

roller som största förändringen. Ökad kunskapsnivå, mer kundfokus, minskat beroende 

av individer med specialistkunskap, fler aktiva användare, ökad kvalité vad gäller 

information och minskad pappershantering var några av de positiva förändringar som 

skedde. Förändring skedde även i form av minskat antal anställda, ett mer processtyrt 

arbetssätt, IT-avdelningen blev ett eget bolag eller en ny systemägarorganisation med 

systemägare, processägare och superusers. 

 

Respondenterna i den empiriska undersökningen fick även svara på frågan om 

arbetssättet har förändrats i och med det nya affärssystemet och hur detta i så fall 

uppfattats av personalen. 94 % av de svarande respondenterna upplevde att arbetssättet 

förändrades i och med det nya ERP-systemet. 6 % upplevde ingen förändring mer än att 

de idag arbetar i ett annat system. 70 % av respondenterna angav att användarna var 

positiva till förändringen, 7 % var negativa till förändring och 22 % mottog förändringen 

med blandade känslor. De blandade känslorna kan främst förklaras till ett allmänt 

motstånd vid införandet av det nya ERP-systemet men att användarna efterhand övergick 

till en mer positiv inställning eller en acceptans för att förändringen skett. Den positiva 

andan kan förklaras främst på grund av att arbetsuppgifter effektiviserats i och med det 

nya ERP-systemet, exempel på detta är effektivare inmatning och hantering av 

information med minskade avvikelser, vilket även lett till en mer utbredd kunskap bland 
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användarna. De som varit negativa till de nya arbetssätten har i största allmänhet ansett 

att det är jobbigt och komplext.  

 

På frågan om vilka initiativ till förändringsprojekt för att institutionalisera ERP-systemet 

i organisationen, kan vi se att hälften av respondenterna i den teoretiska undersökningen 

genomförde utbildningar på chefsnivå för att bättre kunna hantera förändringarna. Det 

skapades även nya positioner och avdelningar, samt omskrivning av definitioner för flera 

arbetspositioner. Ytterligare åtgärder var rådgivning, omdefinition av mätningar för 

resultat och kontrollåtgärder. Till skillnad från de kanadensiska respondenterna arbetar 

företagen enligt den empiriska undersökningen mer aktivt med förbättringsgrupper och 

förvaltningsplaner. Flertalet av de tillfrågade företagen arbetar aktivt med förbättringar 

och uppdateringar av sitt ERP-system. De allra flesta företagen har arbetat fram en 

förvaltningsplan, samt tillsatt en intern grupp som har regelbundna möten för att 

diskutera eventuella uppdateringar och framtida anpassningar. Ett alternativ till att internt 

arbeta med förbättringar är att få extern support både vad gäller uppdateringar men även 

för problem med buggar med mera. Det förekommer företag som löpande får externa 

rekommendationer angående vilka uppdateringar som ska göras men utför 

uppdateringarna internt om det finns behov. Av de svarande företagen fanns det även 

flera som inte arbetade med förbättringar och uppdateringar i förebyggande syfte, utan 

genomförde istället programuppdateringar vid behov. En helpdesk fanns då tillgänglig för 

att lösa buggar allt eftersom de uppstår. Det förekommer även företag som har bestämda 

uppdateringstillfällen, men som inte fokuserar på förbättringar utöver dessa tillfällen. 

Vidare planerar tre företag att införa ett nytt ERP-system. Två företag undviker helt 

uppdateringar såvida det inte krävs på grund av myndighetsbeslut eller ger ett mervärde i 

nya funktioner eller rationellare hantering av data. 11 % av de svarande företagen har 

sporadiska möten i mån av tid och för 6 % av företagen är förbättringsarbetet helt 

obefintligt. Vidare anger ett företag att de inte arbetar med att förbättra systemet, utan 

satsar istället på att utbilda användarna så att de kan arbeta mer effektivt i systemet. 

5.2 Resultatsammanfattning 

De främsta kriterier för att ett projekt ska räknas som lyckat var, både enligt den 

teoretiska och den empiriska undersökningen, att tidplanen och budgeten hålls. Det var 

även flera företag i den empiriska undersökningen som valde ut projektledare efter 

dennes förmåga att kunna driva ettt projekt inom förutbestämd tidplan och budget. Tid 

och budget  var dock problematiska faktorer under flera projekt. Hela 46 % av samtliga 

tillfrågade företag i den empiriska undersökningen fick ändra tidsplaneringen under 

projektets gång. Den främsta orsaken var att de missbedömt hur lång tid alla steg tog. 

Flera tidsplaner ändrades även på grund av tillkommande krav från verksamheten, 

resursbrist eller på grund av att konsulter byttes ut och det tog tid för de nya konsulterna 

att sätta sig in i verksamheten. Vidare berodde uppskjutandet av implementeringen på att 

återförsäljaren inte kunde leverera i tid, konverteringar och processer drog ut på tiden 

eller på grund av att den nya strukturen inte var färdigställd. Frånvaro bland 

nyckelpersoner var också en orsak till fördröjning, samt att implementeringen senarelades 

som ett medvetet val för att inte tumma på kvalitén. Ett företag skiljer sig något från de 

andra då de tidigarelade tidpunkten för implementeringen. Även i den teoretiska 

undersökningen var den främsta anledningen till att revidera tidplanen underskattning av 
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arbetstid, följt av att utvecklingsarbetet tog längre tid än planerat, projektplanen var 

orealistisk från början. Tidplanen förändrades även på grund av andra parallella 

deltaganden eller på grund av att det under projektets gång beslutades att organisationen 

skulle gå i drift med en modul senare. 48 % av de företag som svarat på enkäten fick även 

göra ändringar i budgeten för projektet. Dyrare konsultkostnader än väntat, samt höga 

interna kostnader på grund av tidsbrist var starka orsaker till att budgeten ändrades. Ett 

företag fick även ökade kostnader på grund av att implementeringen tidigarelades och ett 

annat på grund av avveckling av tidigare anpassningar. Enligt den teoretiska 

undersökningen var den främsta anledning till revidering av budgenen allt för höga 

konsultkostnader, att projektet drog ut på tiden, höga utbildningskostnader, samt 

uppgradering inom hårdvara.  

 

Enligt den empiriska undersökningen stötte hela 86 % av företagen på problem under 

projektets gång. Vad som är anmärkningsvärt är att flera av respondenterna i 

enkätundersökningen angav att de inte hade någon specifik strategi för att bemöta 

problem, utan att problemen fick lösas allteftersom de uppstod. Problemen varierar 

mellan företagen som angav en rad problematiska faktorer, bland annat funktionalitet 

som inte fungerade, omständiga processer som saknade stöd/funktionalitet i systemet, 

samt att flera anpassningar tillkom. Funktioner som inte fungerade önskvärt var ett stort 

problem både under projektets gång och under själva implementeringen. Funktionalitet 

som inte fungerade fullt ut påverkade även användarnas inställning negativt. Problemet 

med funktionaliteten är intressant då det urvalskriterie som, enligt både den teoretiska 

och den empiriska undersökningen, ansågs vara viktigast vid val av ERP-

system/återförsäljare var just ERP-systemets funktionalitet. Det var även av betydelse att 

ERP-systemet var branschanpassat. Ändå var kompletterande anpassningar på grund av 

tillkommande krav och behov från verksamheten den främsta orsaken till att budgeten 

reviderades. Respondenter i enkätundersökningen anger även att det krävs ytterligare 

anpassningar för att motarbeta begränsningar i det nya ERP-systemet, exempelvis fick 

sidosystem skapas för att upprätthålla befintligt informationsbehov.  

 

I den teoretiska undersökningen angav hälften av alla de kanadensiska respondenterna att 

de upplevde svårigheter i att ändra från det gamla till det nya systemet. I 

enkätundersökningen föreföll problem så som integrationsproblem och 

konfigurationsproblem. Detta trots att flertalet repondenter valde ERP-system utefter 

systemets integration, kompabilitet och prestanda. Ytterligare problem var strukturering 

av processer och felaktig/otillförlitlig data vid migrering. Enligt den teoretiska 

undersökningen förkom det även fel i mjukvaran, tekniska svårigheter i 

sammanställningen, svårigheter i att uppskatta projektkraven, samt oklar strategisk 

inriktning och vision för användningen av ERP-systemet. Problem med tekniska delar i 

ERP-systemet förekom även vid driftstarten. Respondenter i enkätundersökningen angav 

bland annat följande implementeringsproblem; samma process kunde utföras på flera 

olika sätt i systemet, buggar i koden, samt att det var en utmaning att arbeta parallellt i 

två olika system samtidigt. Ett antal repondenter i enkätundersökningen kände sig även 

mer mer styrda av det nya systemet, gentemot det gamla. En respondent menade även på 

att folk tycks utgå från att systemet styr verksamheten och inte tvärtom.  
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Ytterligare problem som föreföll under projektets gång, både i den teoretiska och den 

empiriska undersökningen, var begränsningar av tillgängliga resurser, samt bristande 

kompetens bland befintliga resurser. Bristande kompetens upplevdes som ett problem 

trots att just kompetens var ett urvalskriterie som var viktigt både vid val av 

återförsäljare, konsulter och projektledare. Även bland nyckelpersoner som enligt den 

empiriska undersökningen främst var keyusers/superuser upplevdes det problem i form 

av bristande kompetens. Detta trots att keyusers bör besitta kunskap kring sin avdelsnings 

arbetsprocesser. Enligt den empiriska undersökningen valdes även nyckelpersoner med 

övergripande kunskap om samtliga processer inom verksamheten ut för att delta i 

projektet, samt specialister inom olika funktioner. Problem med att hitta tillräckligt med 

kvalificerade personer med specifik kunskap inom både företaget och ERP-system var 

även ett problem vid uppdatering av organisationens infrastruktur, enligt den teoretiska 

undersökningen. Den teoretiska undersökningen visar även på en kunskapsklyfta mellan 

implementerare och användare, samt ett bristande sammarbete mellan olika funktionella 

grupper inom projektet. Enligt enkätundersökningen upplevdes det som en begränsning 

att arbetsuppgifter i vissa fall tar längre tid än vad de tidigare gjort. Orsaker till detta var 

både ett komplext system, samt bristande kompetens hos användarna. Vidare angav 

företag att versionen av systemet var oflexibelt och gammalmodigt och att flera processer 

upplevs svåra, komplexa och tidsödande. 

 

Vad gäller utbildning skillde sig tidpunkten för att utbilda användare sig mycket mellan 

respondenterna, både inom den teoretiska och inom den empiriska undersökningen. Ändå 

var ett av de kriterier som gjorde att ett projekt kan räknas som lyckat, enligt 

enkätundersökningen, att utbildningen har skett på ett bra sätt så att användarna förstår de 

nya arbetsuppgifterna och att systemet accepteras av användarna. Dock upplevde 

respondenterna i den empiriska undersökningen problem med motvilja bland användare 

och i den teoretiska undersökningen även ett betynda motstånd från personal och chefer. 

De aktiviteter som genomfördes för att förbättra användarnas inställning var främst 

utbildning och information. Dock föreföll det mycket problem med just utbildningen. En 

stark orsak till detta var, enligt enkätundersökningen, att det inte lades ned tillräckligt 

med tid på utbildningen eller att det skärdes ned på utbildningen på grund av otillräcklig 

budget eller att utbildningen av andra orsaker inte kunde genomföras som planerat. 

Respondenterna angav även att problem uppstod då keyusers själva fick framställa 

utbildningsmaterialet eller då det på annat sätt var svårt att hitta rätt utbildare. Ytterligare 

orsaker till problem var att utbildarna inte var tillräckligt pedagogiska, användarna inte 

tog till sig utbildningen, informationen var för knapphändig, att det var svårt att avgöra 

vilka grupper som behövde ta del av en viss utbildning eller att det var svårt att få loss 

resurser, samt att det var för lite praktiskt testande under utbildningen. Under 

implementeringen hade flera företag, enligt enkätundersökningen, problem då 

användarna fått för lite utbildning, samt på grund av användarnas ovana i de nya 

systemfunktionerna. Enligt den empiriska undersökningen tyckte flera användare att det 

var jobbigt att lära sig något nytt. 

 

Det förekom även meningsskiljaktigheter mellan verksamhet och leverantör. 

Respondenter i enkätundersökningen upplevde det som att leverantörer inte levde upp till 

sina löften, samt att de inte fick tillräckligt med stöd under implementering eller efter 
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driftstart. Dessa problem förekom trots att flertalet respondenter i den teoretiska och den 

empiriska undersökningen gick efter återförsäljarens rykte och support vid val av ERP-

system. Även flera av de företag som valt att sammarbeta med konsulter utgick ifrån 

konsulternas rykte och framtida support. Enligt den teoretiska undersökningen upplevdes 

det problem med att respondenter sammarbetat med inkompetenta konsulter. 

Konsultinsatsen är även ett problem när förändringar ska utföras i ERP-systemet då 

konsultinsatsen blir stor och dyr, enligt enkätundersökningen. 

 

I analyskapitlet har delfrågorna besvarats utifrån tidigare teorier som jämförts med den 

empiriska undersökningen. Detta har bidragit till ytterligare information inom 

forskningsämnet. Figur 10 visar hur utgångspunkten ligger i Markus & Tanis (2000) 

ramverk Enterprise System Experience Cycle. Ramverkets fyra faser innefattar en del 

kritiska faktorer, vilka undersöktes i Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) 

kanadensiska undersökning. Markus & Tanis (2000) menade dock på att detta är ett 

alltför komplext område för att en teori ska kunna skapas enbart utifrån en undersökning. 

Den empiriska undersökning som genomförts i denna studie har alltså utvecklat tidigare 

teorier ytterligare och därmed besvaras delfrågorna med ytterligare information. I nästa 

kapitel besvaras huvudfrågan utifrån de fyra delfrågorna. 

 

 

 

 
 

Figur 10: Utveckling av tidigare teori, egen utformning 
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6 Diskussion 

 

I den avslutande diskussionen presenteras det specifika resultatet, i form av en slutsats. 

Därefter diskuteras vilka implikationer för informatiken som studiens resultat medför. 

Vidare utvärderas använda metoder och resultatet, samt hur giltiga de presenterade 

forskningsresultaten är utanför ramarna av denna studie. Avslutningsvis ges förlag på 

fortsatt forskning, samt spekulationer inför framtiden. 

 

6.1 Slutsats 

6.1.1 Vilka kritiska faktorer påverkar implementering av ERP-system? 

Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) studie visar att organisationer ställs inför flertalet 

olika utmaningar både vad gäller beteende bland anställda och medverkande, men även 

ledningsrelaterade problem. Slutanvändaren var inte redo för ett nytt system, motstånd till 

förändring, brist på utbildning, omsättning av nyckelpersoner inom projektet och brist på 

planering inom projektet var några av de kritiska faktorer som påvisades. Flertalet av 

respondenterna ansåg att de inom organisationen borde ha lagt ned mer tid på beteende- 

och ledningsrelaterade problem än vad de gjorde, samt att förbättra processerna inom 

projektet (Kumar, Maheshwari, & Kumar, 2003). Dessa påståenden kan stärkas i och med 

detta resultat. Utifrån resultatsammanfattningen kan vi se att de främsta problemen 

uppstår i samband med männskliga faktorer så som bristande resurser, bristande 

kompetens och bristande utbildning.  

 

Ett samband kan ses mellan de tre första delfrågorna ”Vilka urvalskriterier finns vid 

planeringen av att införa ett ERP-system?, Vilka kriterier och problem kan påträffas 

inom implementeringsprojektet? Vilka problem kan förekomma under 

implementeringen?”. Intressant är att utifrån de urvalskriterier som angetts, vid val av 

bland annat återförsäljare/ERP-system, konsulter, projektledare och andra 

nyckelpersoner, kan vi dra likheter till de problem som uppstår under projektetet och 

implementeringsfasen. Exempelvis valdes återförsäljarens främst ut efter ERP-systemets 

funktionalitet. Funktionaliteten var även den främsta orsaken till problem under 

projektets gång, vilket för en del kunde lösas med ytterliagre anpassningar. Svårare att 

lösa var användarnas inställning till förändring. Här försökte de flesta företag att förbättra 

användarnas inställning via utbildning. Dock uppstod det mycket problem med 

utbildningen. Likaså upplevde flera respondenter i enkätundersökningen en bristande 

support och problem med återförsäljare och konsulter. Detta skedde trots att företag 

väljer ut sammarbetsparners utefter kompetens och rykte. Flertalet problem ledde till en 

reducerad tidsram och budget, vilket kan ses som ett misslycket projekt då de främsta 

kriterierna för att ett projekt ska räknas som lyckat var, enligt enkätundersökningen, just 

att projektet ska hålla en förutbestämd tidsplan och budget. Även en del projektledare 

valdes ut om de besatt kompetensen att driva ett projekt inom dessa förutbestämda ramar.  
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Genom den sista delfrågan ”Hur kan organisationer arbeta för att förbättra och hålla sitt 

ERP-system uppdaterat?” kan vi se hur användarna reagerade på förändringen, vilket 

konkret kan kopplas till huvudfrågan. Dock ger den sista delfrågan även en insikt i hur 

företag arbetar med ett redan implementerat ERP-system för att hålla det uppdaterat. 

Detta är inte en direkt koppling till huvudfrågan, men jag anser att det är en intressant 

synpunkt som bör tas med inom problematiken. Jag blev förvånad över att det inte var 

fler företag som aktivt arbetade med att förbättra och uppdatera sitt ERP-system.  

 

De slutsatser som jag som författare vill lyfta fram från studien är att organisationer som 

planerar att implementera ett ERP-system bör lägga stor vikt vid de mänskliga faktorerna. 

En negativ inställning till ett nytt ERP-system försvårar hela processen. Personligen tror 

jag att det är viktigt att få användarna att känna sig delaktiga och informera om vad som 

planeras att genomföras. Utbildning är något som flera företag drar ned på av olika 

anledningar, vilket jag personligen anser vara ett problem. Utan utbildning skjuts 

problemen framåt tills dess att användarna ska börja använda ERP-systemet och inte vet 

hur de ska genomföra sitt dagliga arbete. Jag vill även lyfta fram fasen plannering som 

något som bör läggas stor vikt vid. De beslut som tas i planneringsfasen återkommer 

senare i implementeringsfasen, antingen som positiva aspekter eller negativa. Slutligen 

anser jag även att företag generellt bör lägga ned större vikt vid att underhålla det 

befintliga ERP-systemet. Jag anser att ett aktivt arbete med att förbättra och hålla ERP-

systemet uppdaterat leder till ett bättre fungerande arbetssätt där användarna kan vara 

delaktiga och komma med förbättringsförslag. På så vis känner sig användarna viktiga 

och på samma gång kan dagliga rutiner effektiviseras. Ett ERP-system som underhålls är 

även bra för att strukturera information och på så vis blir det enklare vid eventuella byten 

av ERP-system i framtiden. 

6.2 Implikationer för informatik 

De implikationer för informatikområdet som studien kan bidra med är att sprida 

information angående de kritiska faktorer som påverkar implementeringen av ERP-

system. Användningen av detta resultat kan användas för att försöka undvika dessa 

faktorer. Företag kan lära sig av andras misstag och på så vis förebygga dessa problem 

vid framtida implementeringsprojekt. Likaså kan konsulter som arbetar med ERP 

implementering använda informationen till att förebygga problem och kan på så vis 

stärka sin position på marknaden med ett förbättrat rykte om att de bidragit med smidiga 

implementeringslösningar. Återförsäljare av ERP-system kan använda detta material till 

att utbilda företagen redan innan implementeringen för att företagen ska få en ökad 

förståelse för vilka kritiska faktorer som kan förekomma och hur de ska undvika dessa. 

Detta kan bidra till att återförsäljaren framställer sig som mer trovärdig, samtidigt som de 

faktiskt påvisar att framtida problem inte alltid kan skyllas på ett dåligt ERP-system, 

snarare är det allt som oftast den männskliga faktorn som påverkar 

implementeringsprojekten negativt.  

 

Den männskliga faktor bör uppdagas mer vid planering för ett byte av ERP-system. 

Personligen anser jag att dessa implementeringsprojekt bör lägga lika stor vikt vid att 

utveckla användaren som den tekniska sidan av ERP-systemen. Får ett företag med sig 

hela organisationen, ledningen, användare med flera så har de redan kommit en lång bit 
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på väg i sitt implementeringsprojekt. Självklart kan ERP-systemen i sig bli ännu mer 

tekniskt vassa, men jag tror att den främsta lärdomen som kan dras utifrån denna studie är 

att inom informatikområdet så måste den männskliga faktorn beaktas i en större 

utsträckning än vad som sker idag. Här kan det allra viktigaste, speciellt för konsulter och 

återförsäljare, vara att tala verksamhetens språk då det ofta förekommer missförstånd 

mellan den tekniska framställningen och verksamhetens krav. Även skolor kan lära sig en 

hel del av detta. Som jag tidigare nämnt läste jag till Dataekonom, där hälften av kurserna 

lästes med systemutvecklare och hälften med civilekonomer. Personligen anser jag att det 

var extremt stor skillnad mellan de olika inriktningarna vad gäller utbildningsmetoder. 

Dessa inriktningar går enligt mig alltmer ihop då framtiden erbjuder alltmer tekniska 

ERP-lösningar där användare och utvecklare måste ha förståelse för helheten. Därmed 

anser jag att även skolorna bör se till denna utveckling och redan här förbereda 

studenterna på detta. 

6.3 Metodutvärdering 

6.3.1 Insamlingsmetod 

I kapitel 2.4.1Fallstudie argumenteras det för valet av flerfallsstudie, där de olika fallen 

kan relateras till varandra. Insamling av fall gjordes genom en enkät som skickades ut via 

mail, detta gav möjlighet till att fler företag tillfrågades att medverka i undersökningen. I 

mailet beskrev jag vilken typ av respondent jag efterfrågade och att företaget skulle ha 

implementerat ett ERP-system, alternativt var i driftsättningsfasen. Därmed kunde den 

insamlade informationen relateras till varandra i form av att alla företag hade 

implementerat eller implementerade ett ERP-system. 

 

Enkätens grad av standardisering förblev hög i och med att respondenterna kunde referera 

till samma situation, implementering av ERP-system. Vad gäller enkätens strukturering 

däremot, kan den anses som låg då jag använde mig utav fria svarsalternativ i 

enkätundersökningen. Den relativt låga struktureringen märktes tydligt då respondenterna 

uttrycker sig på olika sätt även i de fall de menar samma sak. På grund av detta användes 

i vissa fall ytterligare mailkonversation för att reda ut begrepp och förklaringar. Det 

positiva med de fria svarsalternativen var att det framkom att även om alla företag kunde 

referera till samma situation, implementering av ett ERP-system, så kunde problematiken 

mellan fallen kraftigt skilja sig åt. Metoden för enkätundersökningen var datorenkät. 

Detta för att nå ut till ett stort antal företag runt om i Sverige på begränsad tid. Dock 

anser jag att intervju skulle varit att föredra. Detta på grund av att diskussionen blir något 

knapphändig via mail. Tyvärr hade jag ingen möjlighet att genomföra intervjuer med 

företagen, även om det troligtvis skulle ha bidragit med ytterligare information till den 

empiriska undersökningen. 

 

Det enda konkreta urval som jag som forskare gjorde vad gäller empiri var att fylla i 

sökorden AB och 100 som minsta antalet anställda på internetsidan Företagsfakta.se
4
. 

tyvärr kunde jag inte söka ut om företagen hade implementerat ett ERP-system eller inte. 

Metoden som användes var därmed slumpmässigt/obundet urval, vilket är en nackdel då 

                                                 
4
 Företagsfakta url: <http://www.foretagsfakta.se/> [2012-05-18] 
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bortfallet kan bli stort. Dock var jag förberedd på ett stort bortfall och skickade därmed ut 

till samtliga företag som matchade sökorden och där kontaktinformation fanns. 

 

Även urvalet av information till den teoretiska undersökningen var från början 

slumpmässig, då jag av en tillfällighet kom över Markus & Tanis (2000) artikel. Artikeln 

gav mig idén till forskningsämnet, varpå jag fann artikeln av Kumar, Maheshwari & 

Kumar (2003). Dessa två forskningsstudier blev alltså grunden till denna studie. Vidare 

sökte jag på ett mer strukturerat sätt fram information som bidrog till att skapa ytterligare 

förståelse om forskningsämnet och de olika nyckelbegreppen. Den senare informationen 

var enbart relevant för att öka kunskapen kring ERP-system och bidrog inte till studiens 

framställning i den grad som de två artiklarna gjorde. 

6.3.2 Analysmetod 

I kapitel 2.5 Analysmetod beskrivs och argumenteras det för att denna studie utgår från 

analysmetoden utveckling av fallbeskrivningar, där tekniken som används är 

mönsterjämförelse. För att göra metoden tydlig och lättbegriplig, svarade jag på 

forskningsfrågorna först utifrån den teoretiska undersökningen och därefter utifrån den 

empiriska undersökningen. Detta gav en mycket bra grund till att i analysen jämföra 

resultatet från den teoretiska och empiriska undersökningen och på så vis bidra med 

ytterligare kunskap inom forskningsämnet. 

6.4 Resultatutvärdering 

6.4.1 Reliabilitet 

Enligt Patel & Davidsson (2003) har en undersökningstyp med enkät svårt att inneha en 

hög reliabilitet då det inte i förväg går att veta vilka svar som kommer att erhållas. Då jag 

valde att använda mig utav öppna frågor med fria svarsalternativ varierade svaren mycket 

och reliabiliteten kan därmed ses som relativt låg. Respondenterna uttryckte sig olika och 

använde sig av olika termer. För att ändå inneha någon form av realibilitet krävdes det en 

del återkoppling för att reda ut vissa svar.  

6.4.2 Validitet 

Validiteten i denna undersökning påverkas av studiens forskningsansats, deduktion. I och 

med att studien utgår från en tidigare undersökning av Kumar, Maheshwari & Kumar 

(2003) är det lättare att finna variabler som är tillräckligt goda för att dra slutsatser till 

den teoretiska definitionen. Jag har även försökt att klargöra dessa mätbara variabler 

ytterligare genom att besvara forskningsfrågorna, först utifrån den teoretiska 

undersökningen och därefter utifrån den empiriska undersökningen. Detta gör det lättare 

att i resultatet tydligt se likheter och skillnaderna mellan tidigare forskning och det 

insamlade materialet från respondenterna. Validiteten kan därmed ses som relativt god. 

6.4.3 Relevans 

Studien ska inneha en relevant anknytning till tidigare forskning och teori, för att på så 

vis öka trovärdigheten (Högskolan i Borås, Krav på Kandidat- och Magisteruppsats, 

2003). Grundidén till denna studies forskningsfrågor har en stark anknytning till Markus 

& Tanis (2000) studie. För att hålla mig inom forskningsämnet använde jag mig utav en 
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deduktiv forskningsansats där jag svarade på forskningsfrågorna först utifrån teorin, 

därefter utifrån empirin och slutligen analyserades resultatet. Markus & Tanis (2000) på 

pekar även att det inte finns tillräckligt med forskning inom forskningsämnet, vilket 

bidrar starkt till att denna studie är relevant. 

6.4.4 Originalitet och kumulativitet 

Ett av de krav som Högskolan i Borås ställer på en akademisk uppsats är att den ska 

producera ny kunskap. Detta är ytterligare ett argument till varför jag valde att besvara 

forskningsfrågorna först utifrån teorin och därefter utifrån empirin. Detta ger en klarare 

ståndpunkt till vilken information som kan härledas till tidigare forskning och vilken 

information som bidrar till ny kunskap. 

 

Högskolan i Borås (Krav på Kandidat- och Magisteruppsats, 2003) menar på att det är 

nödvändigt att relatera den egna undersökningen till annan forskning för att skapa 

kumulativitet. Detta har gjorts genom att jag utgick från två tidigare forskningsstudier av 

Markus & Tanis (2000) och Kumar, Maheshwari & Kumar (2003). 

6.4.5 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas att resultatet av studien ska kunna användas i andra 

sammanhang än i den enskilda studien (Högskolan i Borås, Krav på Kandidat- och 

Magisteruppsats, 2003). Resultatet i denna studie har bidragit med ytterligare kunskap 

kring vilka kritiska faktorer som kan förekomma vid implementering av ERP-system. 

Flera respondenter har bett att få ta del av resultatet, vilket kan på visa att det finns ett 

intresse till forskningsämnet och vad denna studie kan bidra med. Förhoppningsvis kan 

företag ta hjälp av detta resultat vid implementering eller uppdatering av ERP-system.  

 

Vid val av respondenter fanns kriteriet att företaget skulle ha implementerat eller var i fas 

med att implementera ett ERP-system. Detta urval var ett måste för att den empiriska 

informationen skulle vara relevant för studien. Företagen valdes även ut med kriteriet att 

ha över 100 stycken anställda. Detta för att minska ned något på antalet företag, men 

även för att enklare kunna jämföra resultatet med det resultat som framkom i Kumar, 

Maheshwari & Kumars (2003) studie, där de använt sig främst av organisationer med 200 

eller fler anställda. Svaren som insamlades via enkätundersökningen, skulle kunna varit 

något annorlunda om personer med samma ställning inom företagen svarat på 

enkätundersökningen. Min antydan beror på att VD, projektledare, IT-chef med flera kan 

se vissa situationer på olika sätt beroende på vilka krav och mål som personen ifråga har 

eller ställs inför.  

 

Vad gäller de två forskningsstudier som undersökningen bygger på anser jag att jag inte 

har haft någon ytterligare möjlighet att generalisera. Detta på grund av att hela studien 

faller utan denna grund att stå på. Dock kan de andra källorna som använts vid insamling 

av teoretisk information ifrågasättas om dessa kunnat generaliseras ytterligare. Som 

nämndes i kapitel 3.5.2 Mål med ERP-system, går åsikterna isär vad gäller vilka mål och 

krav som ställs på ett ERP-system. I kapitlet presenteras en del av dessa åsikter, vilka 

troligtvis skulle skilt sig åt om urvalet genomförts på ett annat sätt. 
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6.4.6 Kongruens och kommunicerbarhet 

Kongruens innebär att uppsatsen ska utgöra en sammanhängande helhet, där läsaren 

enkelt uppfattar en ”röd tråd” som löper genom hela uppsatsen. Den deduktiva 

forskningsansatsen har bidragit till att jag håller mig inom ämnet. Kongruensen har även 

stärkts då forskningsfrågorna upprepats och därigenom tydliggör vad det är som ska 

undersökas. För att öka kommunicerbarheten har specifika begrepp förtydligats i kapitel 

3.1 Nyckelbegrepp. Detta för att inte skapa missuppfattningar gällande vad de olika 

begreppen innebär i denna studie. 

6.5 Idéer för fortsatt forskning 

Flertalet idéer till fortsatt forskning kan identifieras i och med denna studie. Exempelvis 

en mer detaljerad forskning angående hur utbildningen sker vid implementering av ERP-

system. En sådan forskning kan bidra ytterligare till hur företag förbereder sina 

användare på ett nytt arbetssätt. Likaså hur konsulter och återförsäljare handskas med 

utbildningen på en mer detaljerad nivå. En annan synvinkel som skulle vara väldigt 

intressant att undersöka om och hur företag har tjänat på att införa ett ERP-system. Hur 

mycket nytta gör ett effektivt informationsflöde inom en organisation, både vad gäller 

informatik med även utifrån en ekonomisk utgångspunkt? 

 

Slutligen anser jag det vara mycket intressant att fokusera mer på så kallade molntjänster 

där informationen kan nås även utifrån företagets väggar. Hur går företagen nu vidare för 

att följa utvecklingen? Satsar de allt mer på att lägga sitt ERP-system i det så kallade 

”molnet”? Och hur går de tillväga för att förflytta informationen så att alltfler utanför 

företaget, exempelvis leverantörer kan komma åt information? Vad leder detta i sin tur 

till? Bristande säkerhet eller möjligheter till ett effektivare informationsflöde där 

molntjänsterna leder till ett friare arbetssätt? 

6.6 Spekulationer inför framtiden 

Kritiska faktorer kommer alltid att finnas då människor är inblandade. Jag tror dock att 

motståndet bland användare kommer att minskas i och med ett generationsskifte. De som 

växer upp i dagens samhälle är mer vana vid tekniska hjälpmedel och därmed tror jag att 

motstånd till att även använda sig av system som underlättar arbetet kommer att ses som 

allt mer positivt. Ett stort bakslag kan ske då tekniken innebär ett effektivare arbetssätt 

vilket betyder att det krävs mindre arbetskraft för att genomföra arbetet. Risken för 

uppsägningar kan vara en stor faktor till rädslan för förändring bland många användare.  

 

Nästa steg i utvecklingen kommer att bli ett mer fritt arbetssätt där användarna kommer 

att kunna arbeta allt mer på distans. Detta kan ske redan idag men har inte nått den 

acceptans som krävs för att det ska sprida sig. När detta sprider ut sig tror jag att det 

kommer att ses som mycket positivt. Människor kan utnyttja sin tid på ett helt annat sätt. 

Exempel på detta är bilköer som uppstår då alla ska vara på jobbet klockan 08.00. Dessa 

bilköer kan på lång sikt helt försvinna då allt en användare behöver är en pc och kan välja 

om de vill arbeta hemifrån och bara komma in till kontoret under möten, eller välja att 

hålla möten över internet med hjälp av exempelvis Lync eller liknande 
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samarbetshjälpmedel för distansarbete. Detta kommer att gynna företagen då användarna 

alltid har med sig arbetet, nackdelen för användarna tror jag kommer att vara att 

gränserna mellan privatliv och arbetsliv kommer att suddas ut och vi kommer inte att tala 

om 8 timmars arbetstid längre utan snarare om kvalitet och prestation. Inser företagen 

vikten av detta så tror jag att ett sådant arbetssätt kommer att gynna hela samhället då 

även gränser mellan storstäder och landsbyggd kommer att suddas ut. Det spelar ingen 

roll om du har 2 timmars resväg till kontoret om du bara är där en gång i veckan. Allt fler 

flyttar därmed ut på landet, utsläpp från bilar minskar, minskade trafikolyckor och mindre 

problematik vad gäller samhällets infrastruktur.  
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Bilaga 1 – Enkät 
 

 Inom vilken sektor verkar företaget? 

 Hur många är anställda på företaget? 

 Hur längesedan var det ni gick i drift med företagets affärssystem? 

 Vad ansågs vara de viktigaste kriterierna, när återförsäljaren av affärssystemet 

valdes ut? 

 Vilka kriterier ansågs vara viktigast vid val av projektledare? 

 Användes några samarbetspartners vid införandet av affärssystemet? I så fall 

vilka? 

 Om ni använde er utav konsulter, vilka kriterier ansågs vara viktigast vid val av 

dessa? 

 Hur planerades affärssystemprojektet? 

 Om projektet planerades i olika steg, vilka var då dessa stegen? 

 Utöver projektledaren, vilka andra nyckelpersoner användes i 

implementeringsteamet? 

 Stötte ni på några problem under projektets gång? I så fall vilka? 

 Fick ni göra ändringar i budgeten för projektet? Vad var orsaken till detta? 

 Ändrades tidsplaneringen under projektets gång? Vad var orsaken till detta? 

 Vilka kriterier anser ni vara viktiga för att ett projekt ska räknas som lyckat? 

 Påträffades det några problem vad gäller utbildning i det nya systemet? Vilka? 

 Påträffades det några problem vid uppgradering av er organisations infrastruktur? 

Vilka? 

 Upplevde ni några begränsningar i det nya systemet? Och i så fall vilka? 

 Vilka strategier användes för att möta problem? 

 Hur testades det nya systemet? 

 Hur kvalitetssäkrades det nya systemet? 
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 Vilka problem påträffades vid driftstarten? 

 Hur accepterades det nya systemet av användarna? Vilka aktiviteter genomfördes 

för att förbättra användarnas inställning till förändringen? 

 Vilka strategier användes för att minimera avbrott och störningar vid driftstart? 

 Vilka förändringar skedde inom organisationen i och med det nya systemet? 

 Har arbetssättet förändrats i och med det nya affärssystemet? Och hur har detta i 

så fall uppfattats av personalen? 

 Hur arbetar ni idag för att förbättra och hålla systemet uppdaterat? 
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Bilaga 2 – The Enterprise System Experience Cycle by 
phase 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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