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Sammanfattning 
De flesta organisationer startar smått och växer allt eftersom. Inte alla organisationer växer i 
samma takt utan växer olika mycket vid olika tidpunkter. Men allt eftersom de blir allt större 
och större blir organisationen alltmer komplex. Då blir integration en lösning på att kunna 
hantera denna komplexitet. Integration av informationssystem handlar om att slå ihop tidigare 
separerade system med målet att tillhandahålla en mer och komplett informationsresurs för en 
organisation, detta åstadkoms oftast genom affärssystem eller ERP som den vanligaste 
benämningen på dessa system är. 
 
Implementeringsprocessen av ERP system är väldigt komplex och misslyckas ofta. För att 
förhindra att den misslyckas finns det faktorer som är kritiska för en framgångsrik 
implementering och som man bör ta hänsyn. Denna uppsats behandlar de framgångsfaktorer 
som är kritiska för att ett företag inte skall tappa kontrollen över ERP implementerings-
processen samt att vi dessutom undersöker hur kritiska dessa är. 
 
Med hjälp av teorier och en kvalitativ fallstudie i form av intervjuer kring dessa faktorer har 
vi gjort en grundläggande undersökning där vi tittat på en specifik implementation i en 
organisation.  
 
Vår undersökning visar att det finns faktorer som är mer kritiska än andra. Vissa av dessa 
faktorer hänger ihop med varandra mer eller mindre vilket försvårat bedömningen av 
faktorerna. Slutligen har vi sett att faktorerna skiljer sig i kritisk grad beroende på var i 
organisationen man befinner sig.



 

Abstract 
Most organisations starts small and expands gradually. Not all organisations expands in same 
rate, instead they expands in different size in different moments. According as organisation 
expands, they become more complex. Integration is then a solution to be able to manage this 
complexity. Integration of information system is about to bring together earlier separated 
system to achieve a more and complete information resource in an organisation. This 
integration is usually done with enterprise system or ERP, which is the most common term 
used for these types of system. 
 
The implementation process is very complex and often fails. To prevent a failure there are 
factors that are critical to a successful implementation and therefore must be considered. This 
thesis deals with the critical success factors which are critical for organisations, and must be 
considered to avoid that the implementation process spins out of business control. This study 
also examine how critical these factors are. 
 
We have made a fundamental study on a specific implementation within an organisation with 
help of different theories and a qualitative case study about these factors.  
 
Our study shows that there are factors which are more critical than others. Some of these 
factors are connected with each other more or less which makes the grading more difficult. 
Finally, we have seen that the factors separates in how critical they are depending on where in 
the organisationally hierarchy you are.
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1 Inledning 
Detta kapitel kommer att redogöra för bakgrunden till vårt problemområde, vårt 
problemområde, vår forskningsfråga, syftet med uppsatsen, vilket resultat vi förväntat oss 
samt vilka avgränsningar vi har gjort. Sist i kapitlet nämner vi de nyckelord som vi kopplat 
till denna uppsats. 

1.1 Bakgrund 
På 1950 talet producerade stora tillverkningsföretag MRP (Material Requirements 
Planning) system för att hålla reda på alla produkter och material samt behovet av material 
över en eller flera fabriker. Två decennier senare utökades MRP applikationen (MRP II) med 
en planeringsprocess för produkter och material vilken innehöll produktionsscheman, antal 
tillgängliga resurser samt andra planeringskrav som företagen behövde 1. 
 
På senare dar har mjukvaruentreprenörer i Tyskland, Nederländerna och USA tagit fram 
integrerade mjukvarupaket där flera funktionella applikationer delar en gemensam databas 2.  
De flesta organisationer startar smått och växer allt eftersom, men inte alla organisationer 
växer i samma takt utan växer olika mycket vid olika tidpunkter. Allt eftersom de blir större 
och större blir även organisationen alltmer komplex. Då blir integration en lösning på att 
kunna hantera denna komplexitet. Integration av informationssystem handlar om att slå ihop 
tidigare separerade system med målet att tillhandahålla en mer och komplett 
informationsresurs för en organisation. Detta åstadkoms oftast genom affärssystem eller ERP 
(Enterprice Resource Planning) som den vanligaste benämningen på dessa system är 3. 
 
Allt eftersom leverantörer började förbättra funktionaliteten på dessa system så började de 
hävda (med en viss, men inte total sanning) att deras produkter möter alla de informations-
hanteringskrav företag har, om de använder dem. Löftet om integration och de fördelar de 
kunde ge, tillsammans med angreppssättet för det nya millenniumet och "år 2000 skräcken", 
gjorde ERP till den mest investerade mjukvaran på 1990 talet 4. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Men lever då ERP systemen upp till företagens förväntningar? Det ökade antalet 
skräckexempel om fallerade implementeringsprojekt borde helt klart göra IT chefer 
fundersamma. FoxMeyer Drugs menar att deras system gjorde att de gick i konkurs. Mobil 
Europe spenderade hundratals miljoner på deras system för att sedan överge det när deras 
allianspartner satte sig emot det. Dell fann att deras system inte passade deras nya 
decentraliserade hanteringsmodell. Applied Materials gav upp systemet när de fann sig själva 
överväldigad av det organisationsförändringar som systemet innebar. Dow Chemical 
spenderade sju år och en halv miljard dollar på att implementera ett ERP system, nu har de 
beslutat sig för att börja om igen med en klientserver version 5. 
 
Buckhout, Frey och Nemec tar upp ytterligare problem med ERP implementeringar runt om i 
världen. Implementeringar tar för lång tid, kostar för mycket och misslyckas med att leverera 

                                                 
1 Nah et al, 2002 
2 Tanis, 2000 
3 Sandoe, 2001 
4 Tanis, 2000 
5 Davenport, 1998 
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de påstådda fördelarna som konkurrensfördel och kostnadsreduktion. Statistiken visar att mer 
än 70 procent av alla ERP implementeringar (oavsett om de är egentillverkade eller designade 
av etablerade ERP leverantörer) misslyckas med att nå de mål företagen satt upp för dem. I en 
studie undersökte Standish Group, ett marknadsundersökningsföretag specialiserat på 
mjukvara och E-handel, implementeringar i företag som hade mer än 500 miljoner dollar i 
intäkter. Studien visade att den genomsnittliga överskrida implementeringskostnaden var 178 
procent, den genomsnittliga tidsöverskridningen för implementeringen var 230 procent, och 
den genomsnittliga glidningen i funktionella förbättringar var otroliga 59 procent i underskott 
6. 
 
Så vad är då svårigheten med ERP implementeringar? Buckhout, Frey och Nemec menar att 
svårigheterna med ERP beror på två saker. Att företaget inte har gjort de strategiska valen 
som behövs för att konfigurera systemen och processerna (vilket är ett problem vi inte 
kommer att behandla i denna uppsats), samt att implementeringsprocessen hamnar bortom 
företagets kontroll.  
 
En viss del av skulden för dessa katastrofer ligger på den enorma tekniska utmaningen som 
ERP system medför. Dessa system är väldigt komplexa och att implementera dem kräver 
stora investeringar, tid och expertis. Men den tekniska utmaningen, som dock är stor, är inte 
den huvudsakliga anledningen till att ERP system misslyckas. Det största problemet är 
företagsproblem. Företag misslyckas att förena de tekniska nödvändigheterna hos ERP system 
med företagets affärsbehov. Ett ERP system tvingar då på sin egen logik på företagens 
strategi, organisation och kultur. De trycker ett företag mot full integration om än en viss grad 
av segregation kan vara bra. Det trycker även ett företag mot att ha allmänna processer trots 
att skräddarsydda processer kan vara en fördel för konkurrensen. Om ett företag skyndar med 
att installera ett ERP system utan att först ha en klar förståelse över hur delaktiga och 
inblandade de blir, kan drömmen om integration förvandlas till en mardröm. Logiken hos 
systemet kan hamna i konflikt med logiken i företaget, och antingen misslyckas 
implementeringen, vilket ger bortkastade pengar och ett onödigt avbrott i affärerna, eller så 
försvagar systemet viktiga källor till konkurrensfördel 7. 
 
Tappar man greppet om implementeringsprocessen beror det ofta på att företagen lägger 
fokus på mjukvaran i stället för affärsmålen. Komplikationer som att implementeringen tar 
alldeles för länge, budgeten överskrids eller att man implementerar ett system som inte passar 
organisationen är då oundvikliga 8. Vad menas då med att ”tappa greppet över 
implementeringsprocessen”? Ledningen ser ofta dessa implementeringar som informations- 
och tekniska projekt, inte som affärsprojekt, och delegerar för stort ansvar till de tekniska 
experterna. När så väl ledningen avsäger sig ansvaret över projektet så tvingas arbetsteamet 
att ta kritiska beslut själva, och då är det inte länge innan implementeringen börjar spåra ur. 
Människor med goda avsikter lägger till ”bra - att - ha” funktionalitet som exponentiellt kan 
öka komplexiteten. Att endast nå till att systemet går ”plus minus noll” är en stor framgång. 
Fortsatta komplikationer är oundvikliga; det är vanligt att en implementering ökar med flera 
månader bortom punkten för ”plus minus noll” tack vare oväntade problem som exempelvis 
saknad data, sega responstider eller dåligt utbildad personal. Projektledare som anar att 
budgeten och schemat snart kommer att överskridas mot vad som var tänkt från början, 
försöker förhindra detta genom att eliminera omdesignen av vissa affärs- och fysiska 
processer. Implementeringsteamet försöker desperat skräddarsy den nya mjukvaran så att den 
                                                 
6 Buckhout et al., 1999 
7 Davenport, 1998 
8 Buckhout et al., 1999 
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passar existerande affärsprocesser. Detta fungerar väldigt sällan och resultatet blir att 
organisationen förlorar överblicken för affärsmålen, implementerar ett obrukligt system eller 
ett som är överbelastat med onödig funktionalitet. Seniorledningen förstår att de inte kan 
hantera vad de inte förstår och/eller inte kan översätta till resultat. Detta resulterar i att de drar 
sig tillbaka till de projektgränser som man hade före projektet startade, samt tillkännagiver att 
de kommer att kontrollera ERP installationen med budgetar och scheman. Planeringssteget för 
ERP system är viktigast men även det mest försummade steget, att verkligen försäkra sig om 
att systemet verkligen gör det som sagts. Man måste ha klart för sig vad man ska prioritera 
vilket är tidskrävande och gör att ledningen ibland vill starta med implementering för tidigt. 
För eller senare kommer systemet att sluta fungera på det sätt man tänkt sig 9. 
 
Enbart när ledningen förstår att ERP implementering är en komplext åtagande kan de ta de 
rätta besluten vad ERP systemet skall göra och inte göra. Först då kan de skapa en 
planeringsprocess och en implementering som kommer att bli effektiv. När de tekniska 
experterna tar de tekniska besluten och seniorledningen tar de affärs och strategiska besluten, 
kommer implementeringen att kunna möta målen och budgeten 10. 
 
Forskning kring kritiska succéfaktorer (CSF) för ERP implementeringar är ovanligt och 
väldigt fragmenterat 11. Till dags datum, har lite gjorts för att dokumentera de viktiga centrala 
delarna för ERP implementeringsframgång. Detta tillsammans med att vi finner 
ämnesområdet intressant motiverar vårat val av forskning 12.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som är kritiska för att ett företag inte 
skall tappa kontrollen över ERP implementeringsprocessen. Syftet är även att värdera dessa 
faktorer och att om möjligt hitta faktorer som saknas i teorin. 

1.4 Forskningsfråga 
Vilka kritiska framgångsfaktorer kan uppfattas som viktiga att ta hänsyn till vid ERP 
implementering? 

1.5 Avgränsning 
Vi har avgränsat oss till att bara behandla de framgångsfaktorer som är kopplade till 
problemet med att företag tappar kontrollen över implementeringsprocessen, och lämnar 
därför de faktorer som rör konfigureringen av systemet åt sidan. Vi har vidare valt att 
avgränsa oss till att bara behandla implementeringen av ett affärssystem inom organisationen. 
Vi har även valt att avgränsa oss till inte ta hänsyn till systemets funktionalitet och huruvida 
denna spelar någon roll för implementeringen. 

1.6 Nyckelord 
ERP, Enterprice Resource Planning, Affärssystem, MRPII, Critcal issues/factors, Success 

                                                 
9 Buckhout et al., 1999 
10 Ibid 
11 Nah et al., 2001 
12 Brown et al., 1999  
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2 Teori 
Vi kommer i detta avsnitt att visa och förklara vad ett ERP system är. Inom detta kapitel 
behandlas även kortfattat implementeringsprocessens alla steg som är nödvändiga vid 
införandet av affärssystemet, de kritiska framgångsfaktorerna som är centrala för ett lyckat 
implementeringsprojekt, faktorernas kritiska grad samt en motivering av valda faktorer. Sist 
visar vi en sammanställning över alla faktorer i en tabell. 

2.1 Vad är ett ERP-system? 
ERP är ett system vars funktion är att underlätta planeringen av organisationens tillgångar, så 
som material, ekonomiska medel och människor. Denna sorts informationssystem stödjer 
flera av företagets områden så som tillverkning, marknadsföring, ekonomi och 
personaladministration. Affärssystem ger en integration mellan dessa så att de bildar en 
helhet, vilket är fördelaktigt och önskvärt för de flesta organisationer. De ingående 
programvarorna är kostsamma och dessutom krävs en hel del arbete med installation och 
konfiguration innan de kan tas i bruk 13. Mjukvarans arkitektur underlättar integrationen av 
moduler och tillhandahåller ett informationsflöde mellan alla funktioner i ett företag. Företag 
som använder affärssystem tillåts att implementera ett singelintegrerat system genom att 
ersätta eller omdesigna deras mest inkompatibla nuvarande informationssystem.  
Modulerna i ett affärssystem kan endera arbeta som en fristående enhet eller så kan flera 
moduler kombineras till ett informationssystem. Systemet är designat så att det kan verka på 
olika plattformar som till exempel UNIX och MS Windows NT 14. 
 
Olika definitioner på ERP system: 
 
”ERP består av en kommersiell mjukvara som garanterar en hel omfattande integration av 
all information som flödar genom företaget genom att kombinera olika källor av information 
till en enda applikation och databas” 15. 
 
”ERP erbjuder företag möjligheten att standardisera och automatisera affärsprocesser 
genom organisationen och att öka produktiviteten och förkorta produktionscykeln” 16. 
 
”En databas, en applikation och ett enhetligt gränssnitt genom hela företaget” 17. 

2.2 ERP implementering 
Implementering av ett affärssystem består av olika faser och ser ut som följer: 

2.2.1 Initiering 
Initieringsfasen av implementeringen för ett affärssystem är kritiskt eftersom det utgör 
grunden för hela implementeringsprocessen. Fasen startar med att bygga ett affärsfall för 
systemet. Affärsfallet initierar projektet och innehåller dessa huvuddelar 18: 

• Projektuppdraget och huvudmålen. 
• Mätbara, önskade projektmål. 

                                                 
13 Nickerson, 2001 
14 Hossain, 2002 
15 Nah, 2002 
16 Ibid 
17 Tadjer, 1998 
18 Sandoe, 2001 
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• Projektdrivare och omgivning som driver organisationen till att göra 
implementeringen. 

• Problem, barriärer och andra motsträvande krafter som kan påverka projektets 
framgång. 

 
Flera stora beslut om implementeringsprojektet måste tas angående omfattningen och 
strategin, metodologin, mjukvaru och hårdvaruleverantörer samt samarbetspartners. 
Det finns olika typer av implementeringar av ett affärssystem: 

• Första gången man installerar ett affärssystem. 
• Uppgradera det existerande systemet. 
• Nya funktioner eller moduler läggs till systemet. 

Var och en av dessa strategier har i sin tur strategier som sträcker sig från top-down strategi 
till bottom-up strategi. I top-down strategin tittar man på processer i affärssystemet för att 
hitta delar som bäst motsvarar hur företaget vill göra affärer. När dessa processer är 
identifierade så jämför företaget sina ”as is” processer (hur de för närvarande gör affärer) mot 
”to be” (hur man kommer att utföra affärer) processerna. Det finns två val man kan göra där 
”as is” skiljer sig från ”to be”. Antingen ändrar man företaget för att passa affärssystemet eller 
så ändrar man affärssystemet för att passa företaget. Bottom-up strategin bygger på att man 
minimerar förändringarna i företaget, så att systemet skall passa, genom att kartlägga de 
existerande dataelementen i databasen för affärssystemet. 
Andra beslut som måste tas är om man ska implementera allting som en enda stor 
implementering (big bang) eller att dela upp implementeringen i olika faser 19. 

2.2.2 Planering 
Planeringsfasen hjälper organisationer att förbereda sig för förändringarna som 
implementeringen av ett affärssystem medför. I denna fas så formuleras 
projektadministration, projektgrupp, milstolpar och mål, resurser samt projektunderlag. Den 
viktigaste delen i planeringsfasen är projekthanteringen och administrationen. Att ha en bra 
projektgrupp, speciellt projektledaren, är kritiskt för framgången hos projektet. Det är även 
viktigt att välja en metodologi samt att någon från företaget kan hantera projektplanen. 
Projektadministration inkluderar att hitta rätt projektledare på en hög nivå och som kan 
genomföra förändringar och ta snabba beslut. Att sätta ihop en projektgrupp är kritiskt för att 
lyckas implementera affärssystemet. När man sätter upp mål är det viktigt att identifiera 
faktorerna som driver organisationen till implementeringen av affärssystemet och hur varje 
faktor bäst kan realiseras. Efter att mål och projektmedlemmar har identifierats så utvecklas 
en budget och resursplan. Denna plan är viktig för att lyckas i resten av projektet. Definiera 
kategorier av kostnader/utgifter som kunskapsöverföring (utbildning, dokumentation etc.), 
projekthantering, mjuk och hårdvara. Att uppskatta kostnader och fastställa källor för de 
behövda resurserna är en stor utmaning, speciellt för företag som inte har någon tidigare 
erfarenhet av ett affärssystem. En annan viktig aspekt är att fastställa mått för både det 
faktiska förloppet av projektet jämfört med projektplanen samt för att uppnå affärsmålen 20. 

2.2.3 Analys och design 
Denna fas av implementeringsprocessen är en av de mest kritiska. Företagen studerar vad de 
kan och inte kan om deras affärer. Viktiga aktiviteter är att fånga den nuvarande 
affärssituationen, bestämma önskad effekt av affärssystemet och sedan upprätta en analys. 
Den nuvarande situationen är känd som ”as is” och det framtida tillståndet av affärssystemet 
                                                 
19 Ibid 
20 Sandoe, 2001 
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är känt som ”to be”. Att skapa en ”as is” bild handlar bland annat om att fastställa process och 
informationskrav, definiera både konfigurationsstandards samt en process för att koordinera 
inställningen av systemet och definiera organisationsstrukturen etc. Det finns olika metoder 
för att skapa ”to be” och handlar om att kartlägga och definiera nuvarande processer. 
Analysen av nuvarande processer görs genom att identifiera kandidater för omdesignen 21. 

2.2.4 Realisering 
Här sätter man upp affärssystemet som ska stödja organisationen. Denna fas kallas realisering 
eftersom det är här kraven för systemet och organisationen blir realiserade. Kraven som 
definierades i analys och processfasen konfigureras och testas på en funktionell nivå.  
Realisering av systemet i en organisation är en tidskrävande fas. De vanliga aktiviteterna i 
denna fas är installation av hård och mjukvara, bestämma gränssnitt för nuvarande system 
som inte ska ersättas av affärssystemet, konfiguration, anpassa formulär, rapporter, 
skärmlayout, säkerhet etc. Huvudaktiviteten i denna fas är installation och hantering av 
systemlandskapet. Exempel på landskap är tvåskikt, treskikt och fyraskiktslösning och alla har 
sina för och nackdelar. Detta är en kritisk del för att skapa en förståelse om vad som verkligen 
måste göras för att organisationen ska kunna verka på affärssystemets plattform. 
Konfigurationen i sin tur handlar om att modifiera affärssystemet för att stödja de specifika 
affärsprocesserna, strukturen och kraven av data i en organisation. En del av konfigurationen 
handlar om att säga var affärsystsememet ska hitta data för processerna. 
Program är ofta specificerade, skrivna och testade för de specifika behoven i företaget, 
eftersom direkta ändringar i affärssystemet inte är att föredra enligt många leverantörer av 
systemet. Att skriva fristående program är mer vanligt, därför de är enklare att identifiera och 
testa för framtida uppgraderingar och enklare att upprätthålla under utveckling och testning av 
affärssystemet. Nästa stora steg i realiseringsfasen är att fastställa säkerheten och 
behörigheten som behövs för varje en eventuell slutanvändare. Designen av 
säkerhetssystemen startar med installation av systemet och fortsätter även när systemet är i 
produktion. Det kritiska är att säkerhetssystemet måste vara flexibelt nog för att kunna 
anpassas efter förändringar i arbete och processer, samt att felsökning snabbt och lätt kan 
genomföras. Även testning måste genomföras under denna fas. Först måste varje individuell 
enhet eller funktion testas för sig, vilket inkluderar dataomvandlingsprogram, gränssnitt och 
behörighet. När alla tester av enheter eller funktioner är färdiga startar integrationstester. Med 
det menas att hela affärssystemet testas som en helhet. Det är ganska vanligt att hälften av alla 
fel som upptäcks i denna fas är säkerhetsfel där användaren inte kan utföra vissa delar i 
processen som behövs 22. 

2.2.5 Övergång och driftsättning 
Den sista fasen i implementeringen är att ta systemet i bruk. Denna övergång ersätter flera 
nuvarande system och kan vara avgörande för hur ett företag kommer att utföra affärer i 
framtiden. De gamla systemen stängs av och organisationen övergår till det nya 
affärssystemet. Här gäller det att utföra kvalitetskontroller samt göra utvärderingar. Man 
måste även följa upp övergången med utbildning samt överblicka projektet 23. 

                                                 
21 Ibid 
22 Sandoe, 2001 
23 Ibid 
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2.3 Kritiska framgångsfaktorer 
Kritiska framgångsfaktorer är de nödvändiga företags, teknologi, och mänskliga faktorerna 
som hjälper en organisation nå de önskade målen. Nedan beskrivs de kritiska faktorerna som 
är centrala för ERP implementeringar 24.  

2.3.1 ERP teamarbete och teamsammansättning 
Ett ERP projekt involverar alla funktionella avdelningar i ett företag. Projektet kräver en stor 
ansträngning och ett brett samarbete av såväl tekniska och företagsexperter som 
slutanvändare.  
De mest kompetenta människorna i organisationen bör ingå i ERP teamet 25. ERP teamet skall 
vara balanserat, eller tvärfunktionellt, och bör bestå av en mix av externa konsulter och 
interna arbetare så att dessa kan bygga upp den tekniska kompetensen som behövs för 
designen och implementeringen av ERP systemet 26. Både företagsspecifik och teknisk 
kunskap är nödvändigt för framgång 27. ERP projektet bör vara teamets högsta prioritet, och 
deras arbetsbelastning bör vara hanterlig. Så långt som möjligt bör teamet även vara 
lokaliserade på samma plats för att underlätta samarbetet. Teamet bör också ges kompensation 
och uppmuntrande om de implementerar systemet inom den satta budgeten och tidsramen 28. 
Medlemmarna i teamet måste avsättas full tid för implementeringen, speciellt de som är 
experter i företaget 29. Teamet bör vara bekant med de befintliga affärsfunktionerna och 
produkterna så att de vet vilka krav som bör uppnås för att stödja de flesta affärsprocesserna 
30. Informationsdelningen inom företaget, speciellt mellan implementeringspartners, är vitala 
och kräver förtroende mellan de inblandade 31. 

2.3.2 Stöd från högsta ledningen 
Stöd från högsta ledningen behövs genom hela implementeringen och påstås av många som 
gjort undersökning i ämnet som huvudfaktorn till ett framgångsrikt implementeringsprojekt. 
Projektet måste få ett godkännande och stöd från högsta ledningen 32 samt vara i linje med de 
strategiska affärsmålen 33. Detta kan uppnås genom att man inför bonus till ledningen om 
projektet når framgång. Högsta ledningen måste explicit göra projektet till högsta prioritet 34. 
Seniorledningen måste vara engagerade genom egen inblandning samt vilja att allokera 
värdefulla resurser till implementeringen på grund av den stora belastning som projektet 
innebär 35. Detta innebär att förse implementeringen med rätt sorts människor samt tillräcklig 
med tid och resurser för att få jobbet gjort. Ledningen ska legitimera nya mål. En delad vision 
på organisationen och det nya systemets roll samt de nya strukturerna bör kommuniceras till 
de anställda. Nya organisationsstrukturer, roller och ansvar bör fastställas och godkännas. För 
att etablera nya system i organisationen bör högsta ledningen även etablera policys. Om det 
uppstår någon konflikt mellan parter under implementeringen ska ledningen agera medlare 36. 
En bra inställning och bra stöd, som en symbol för företagets prioritet, kan förstärks 
                                                 
24 Turban, 2002 
25 Buckhout et al., 1999; Bingi et al., 1999; Rosario, 2000; Wee, 2000 
26 Holland et al., 1999; Shanks et al., 2000; Sumner, 1999 
27 Bingi et al., 1999; Sumner, 1999 
28 Wee, 2000 
29 Wee, 2000; Shanks et al., 2000 
30 Rosario, 2000 
31 Stefanou, 1999 
32 Bingi, 1999; Buckhout, 1999; Sumner, 1999 
33 Sumner, 1999 
34 Wee, 2000 
35 Holland et al., 1999 
36 Roberts et al., 1992 
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engagemanget för projektet hos alla anställda i företaget. Engagemang från högsta ledningen 
resulterar i engagemang från resten av företaget, vilket är en huvudfaktor som påverkar 
framgången för ERP implementeringen 37. 

2.3.3 Affärsplan och vision 
Eftersom ERP implementeringar oftast överskrider tidsramen för typiska projekt, så behövs 
klara mål, en affärsplan och en vision för att förhindra detta samt guida organisationen under 
hela implementeringsprojektet 38. Även Rosario 39 betonar hur viktigt det är med en plan. 
Affärsplanen bör sammanfatta föreslagna strategiska och mätbara fördelar, resurser, 
kostnader, risker samt en tidslinje. Detta menar Wee är en kritisk faktor för implementeringen 
eftersom att det hjälper till att hålla fokus på affärsfördelar som kan nås genom 
implementeringen 40. Målet med projektet bör vara tydligt fastställt samt relaterat till de 
affärsbehov företaget har 41. Det ska även finnas en klar affärsmodell på hur den övriga 
organisationen skall arbeta förutom den ansträngning som läggs ner på implementeringen 
samt att mål och fördelar bör vara identifierade och de bör kunna spåras 42. 
 
Att nå utsatta mål och nytta är viktigt för att bibehålla organisationens engagemang till ERP 
implementeringen. Det bör finnas ett rättfärdigande för investeringen som baseras på den 
förändring av processer som uppstår och som är i linje med den framtida ledningen av den 
inblandade organisationen 43. 

2.3.4 Kommunikation 
Effektiv kommunikation är kritisk för ERP implementeringen. Varje nivå av förväntningar 
eller mål måste kommuniceras eftersom dessa kan hjälpa organisationen att ta fram milstolpar 
för ERP implementeringen. Klara kommunicerade mål kan hjälpa företag att nå fortsatt 
förbättring av ERP implementeringen 44. Kommunikationen skall vara öppen för att försäkra 
att den blir så ärlig som möjlig. Användarna behöver veta att den feedback de ger på processer 
och problem för ERP kommer fram och beaktas. Den öppna kommunikationen kan förbättra 
chansen för framgång samt möjliggöra ett företagsvitt lärande 45.  
 
Hantering av kommunikation, utbildning och förväntningar är kritiska genom hela 
organisationen. Ledningen på mittennivån måste kommunicera hur viktigt projektet är 46. 
Användarinput bör hanteras genom insamlandet av kommentarer, reaktioner, krav och 
godkännande 47. Kommunikation inkluderar den formella marknadsföringen av arbetslaget för 
projektet samt marknadsföringen om hur projektet framskrider för resten av organisationen.  
Företagskommunikation var identifierad som en kritisk framgångsfaktor bland de företag som 
Holland studerade. Månadsvisa rapporter, nyhetsbrev, veckomöten, och andra 
kommunikationsverktyg användes för att hålla användarna informerade om hur projektet 
framskred 48. I en annan studie gjord av Shanks, uttryckte många projektledare och konsulter 
                                                 
37 Bingi et al., 1999 
38 Buckhout et al., 1999 
39 Rosario, 2000 
40 Wee, 2000 
41 Roberts et al., 1992 
42 Holland et al., 1999 
43 Falkowski et al., 1998 
44 Ross, 1999 
45 Falkowski et al., 1998 
46 Wee, 2000 
47 Rosario, 2000 
48 Holland et al., 1999 
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att ERP implementeringar, där datum i förväg inte är väl kommunicerade, troligtvis 
misslyckas 49. De anställda bör i förväg bli informerade om projektplanen, projektets 
omfattning, mål och aktiviteter samt tala om vilka förändringar som kommer att ske i och med 
implementeringen 50. 

2.3.5 Projekthantering 
Bra projekthantering är väsentligt för implementeringen eftersom framgång i ERP 
implementeringen, och för de flesta IS projekt, vanligtvis utvärderas utifrån huruvida tid och 
budget hålls. En individ eller en grupp av människor bör ges ansvar för att projekthanteringen 
skall bli framgångsrik 51. Flera författare pekar på vikten av att projektets omfattning tydligt 
bör fastställas och kontrolleras 52. Detta i termer av den mängd system som skall 
implementeras, den mängd inblandning av företagsdelar samt den mängd BPR (Business 
Process Reengineering) som kommer att behövas.  
 
Alla de förändringar som föreslås bör utvärderas mot vilka affärsfördelar de ger, och så långt 
som möjligt, bli implementerade i en senare fas 53. En expandering av projektets omfattning 
kräver att behov värderas i termer av tid och kostnad av föreslagna förändringar 54. Sedan 
måste projektet formellt definieras i termer av milstolpar och de kritiska vägarna för projektet 
bör fastställas. Tidsaxeln för projektet och tidsbeslut bör hanteras och deadlines bör upprättas 
för att man skall hålla sig inom tidsgränsen och budgeten samt bibehålla projektets 
trovärdighet 55. Projekthantering bör disciplineras med koordinerad träning och med aktiv 
involvering från resursavdelningen 56. Fortsättningsvis bör väldefinierade uppgifter, samt 
uppskattning om hur stor ansträngningen blir, definieras. Om problem och konflikter trappas 
upp skall detta hanteras 57. Att leverera mått för succé tidigt är viktigt eftersom snabba, 
framgångsrika och begränsade levereringar är kritiska. Fokusering på resultat samt konstant 
spårning av scheman och budgetar mot mål är också viktigt 58.  

2.3.6 Projektdrivande/Projektledande 
En drivande kraft för projektet är viktigare i ERP implementeringar än i andra IS 
implementeringar eftersom framgång för ERP beror på det totala engagemanget och 
uthålligheten från organisationen. Engagemang från projektsponsorerna är kritiskt för att 
uppnå konsensus inom organisationen samt för att kunna ha översikt över hela 
implementeringslivscykeln 59. Någon bör ha den bestämmande makten för att kunna 
driva/leda projektet genom hela organisationen. Sumner fastslår att en företagsledare bör 
bestämma så att det är ett företags perspektiv på projektet 60. Falkowski pekar på att 
projektdrivaren bör vara en ledare som är högt uppsatt inom organisationen och som har 
makten att fastställa mål och legitimera förändringar 61. 
 

                                                 
49 Shanks et al., 2000 
50 Sumner, 1999 
51 Rosario, 2000 
52 Holland et al., 1999; Shanks et al., 2000; Rosario, 2000 
53 Sumner, 1999; Wee, 2000 
54 Sumner, 1999 
55 Holland et al., 1999; Rosario, 2000; Wee, 2000 
56 Falkowski et al., 1998 
57 Rosario, 2000 
58 Wee, 2000 
59 Rosario, 2000 
60 Sumner, 1999 
61 Falkowski et al., 1998 
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Projektdrivarens ledarskapskompetens spelar enligt Stefanou 62 en kritiskt roll för 
implementeringsframgång, eftersom han/hon hela tiden måste lösa konflikter och hantera 
motstånd och förändringar. ERP implementeringar kräver ofta att anställda måste jobba extra 
utöver de vanliga arbetsuppgifterna. Extra arbete och stress kan minska de anställdas moral, 
vilket projektdrivaren måste åtgärda för att försäkra engagemang från alla medlemmar. 

2.3.7 Förändra hantering/ledningsprogram och kultur 
Att erkänna behovet av förändring är viktigt, eftersom att ju större behovet av förändring är 
desto större chans är det att högsta ledningen och aktieägarna stödjer ERP implementeringen. 
Falkowski menar att företagsvid kultur och strukturförändring bör hanteras 63. Detta 
inkluderar människor, organisations och kulturella förändringar 64. En kultur som delar 
samma värderingar och har en stark företagsidentitet som är öppen för förändring är också 
kritiskt. Användarmedverkan i designen och implementeringen av nya affärsprocesser och 
ERP systemet rekommenderas och formell träning och utbildning bör ges för att hjälpa 
användarna att förstå hur ERP systemet kommer att påverka deras jobb 65. I verkligheten är 
träning och utbildning det första företag drar ner på när budgeten för projektet överskrids. 
Men träning och utbildning bör inte försummas, eftersom de människor som ska hantera och 
arbeta med systemet kan ta beslut som påverkar andra affärsfunktioner. Utan träning och 
utbildning kan besluten bli negativa 66.  
 
Som del i den förändrade hanteringsansträngningen, bör användarna vara delaktiga i designen 
och implementeringen av affärsprocesserna och ERP systemet, och formell utbildning och 
träning bör ges till dem för att de medverkar 67. Utbildning bör vara prioriterad från början av 
projektet, och tid/pengar bör avsättas för varierande former av utbildning 68. Träning, 
omskolning och professionellt framtagande av IT arbetsstyrkan är kritisk. Användarutbildning 
bör framhävas, och man bör investera i att utbilda mjukvaruspecialisterna så att de får mer 
kompetens inom design och metodologi 69. Wee förordar upprättandet av en support 
avdelning (t.ex. helpdesk, användarmanualer online) för att bemöta användarnas behov samt 
hantera organisationsförändringen. Han menar att det även bör finnas chans till extra träning 
och på - platsen - support för så väl arbetare som ledning under implementeringen. 
Supportavdelning är även kritisk för att möta användarnas behov efter installeringen 70. 

2.3.8 Övervakning och utvärdering av utförande och prestanda 
Sedan kommer övervakning och utvärdering av implementeringen. Milstolpar och mål måste 
aktivt övervakas för att kunna hålla koll på implementeringens framfart. Utförandet bör mätas 
mot projektmålen. För att övervaka dessa mål och milstolpar kan två kriterium användas 71. 
Projekthanteringskriterium bör användas för att kunna mätas mot projektets slutdatum, 
kostnader och kvalitet. Sedan bör operationelltkriterium användas för att mätas mot 
produktionssystemet. Ytterligare, så bör teammedlemmars kompensation vara kopplade till 
hur projektet utförts 72. 
                                                 
62 Stefanou, 1999 
63 Falkowski et al., 1998 
64 Rosario, 2000 
65 Bingi et al., 1999; Holland et al., 1999; Roberts et al., 1992; Shanks et al., 2000 
66 Murray et al., 2001; Rosario, 2000 
67 Bingi et al., 1999; Holland et al., 1999 
68 Roberts et al., 1992 
69 Sumner, 1999 
70 Wee, 2000 
71 Roberts et al., 1992 
72 Falkowski et al., 1998 
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Övervakning av utförande och feedback inkluderar även utbyte av information mellan de 
medverkande i projektteamet och analysen av den feedback man får från slutanvändare 73. 
Idealiskt så bör det finnas tidiga bevis om att implementeringen varit framgångsrik för att 
kunna möta skepticism 74. Ledningen behöver information om hur ERP systemet påverkar 
affärerna, därför måste rapporter eller processer för att samla in data designas. Dessa rapporter 
bör skapas utifrån fastställd statistik och bör inkludera förnuftiga, effektiva och mätbara 
projektmål som möter de utstakade behoven. Rapporteringen bör ske genom användandet av 
rapporteringsapplikationen och användarna av dessa applikationer bör tränas. Vanliga 
rapporter och projektuppdateringar kan hjälpa ledningen att övervaka implementeringen 75. 

2.3.9 Minimal anpassning 
Det är näst intill oundvikligt att man måste förändra affärsprocesser så att de ska passa det nya 
systemet 76. Att placera affärsprocesserna i linje med implementeringen är därför kritiskt 77.  
Organisationer bör vara beredda att ändra affärsprocesserna så att de ska passa systemet för 
att så minimal anpassning som möjligt av systemet bör göras 78. Mjukvaran bör, så långt som 
möjligt, inte modifieras 79. Modifikationer bör undvikas för att minimera fel och för att kunna 
dra fördel av nyare versioner och uppdateringar 80. Processmodelleringsverktyg kan användas 
för att anpassa affärsprocesserna utan att behöva ändra källkoden på mjukvaran 81. 
Murray et al noterade att många företag hade gjort onödiga anpassningar på ERP mjukvaran 
på grund av att de som gjorde förändringarna inte förstod det praktiska arbetet till fullo. Detta 
påvisar ytterligare vikten av att ha en klar plan samt en förståelse om existerande 
affärsprocesser 82. 

2.3.10 Rätt sorts nuvarande affärssystem (legacy systems) 
Holland et al anser att de gamla affärs- och IT-systemen (de som varit i organisationen en 
lång tid utan att uppgraderas) bestämmer hur stor grad av organisations och IT förändring som 
krävs för ERP implementering. Med detta menas att ju större komplexitet de gamla systemen 
har desto större blir kraven på den teknologiska förändringen samt förändringen i 
organisationen. Affärs och IT system (som involverar existerande affärsprocesser), 
organisationsstruktur, kultur, och informationsteknologi påverkar alla implementeringens 
framgång 83. 
 
Enligt Roberts et al så är stabila och framgångsrika inställningar väsentliga, och framgång i 
andra affärsområden är nödvändigt för framgångsrika ERP implementeringar. Ett stabilt och 
framgångsrikt företag har oftast starkare organisationsidentitet och är mer öppen för 
förändring, vilka är möjliggörande faktorer för ERP implementeringar. En stark 
företagsidentitet och en vilja att förändra kan kompensera några av de svårigheter som uppstår 
genom komplexiteten av de nuvarande systemen 84.  
                                                 
73 Holland et al., 1999 
74 Rosario, 2000 
75 Sumner, 1999 
76 Bingi et al., 1999 
77 Holland et al., 1999; Sumner, 1999 
78 Holland et al., 1999; Roberts et al., 1992 
79 Sumner, 1999 
80 Rosario, 2000 
81 Holland et al., 1999 
82 Murray et al., 2001 
83 Holland et al., 1999 
84 Roberts et al., 1992 



 

 12

2.3.11 Mjukvarutillverkning, testning och felsökning 
Det är väsentligt att tillverkning och testningsperspektiv, som är unikt för ERP projekt, är väl 
uttänkta och hanterade. Den generella ERP arkitekturen ska fastställas före utvecklingen, där 
hänsyn tas till de viktigaste implementeringskraven. Detta förhindrar återkonfigurering i varje 
steg av implementeringen 85. Ett beslut måste tas för vilken grad av funktionalitet man kräver 
samt vilket angreppssätt man skall ha för att länka ERP systemet till de gamla affärssystemen. 
Integreringen av egentillverkade system och specialiserade mjukvaruprodukter (som tjänar 
företagets unika behov), med ERP systemet är nödvändigt för att få ut det mesta ut av 
implementeringen samt för att kunna möta affärsbehoven. När mellanvara (se beskrivning) 
inte är tillgänglig så måste organisationen tillverka sådana gränssnitt själva för möjliggöra 
integrationen 86.  
 
Felsökning är kritiskt för implementeringen 87. Organisationen som implementerar ERP bör 
ha ett bra och nära samarbete med leverantörer och konsulter för att kunna lösa 
mjukvaruproblem. Snabb respons, tålamod, uthållighet, och problemlösningsförmåga är 
viktigt samt att noggrann och sofistikerad mjukvarutestning förenklar implementeringen 88. 
Scheer et al indikerar att modelleringsmetoder, arkitektur och verktyg är kritiskt för 
implementeringen. Kravdefinitioner kan skapas och krav på systemet kan dokumenteras 89. 
Det bör även finnas en plan för att flytta och städa upp data. Lämpliga verktyg och tekniker 
samt rätt kompetens för att använda dessa verktyg stöder ERP framgången 90. 

2.4 Faktorernas kritiska grad  
En studie gjord av Nah et al resulterade i olika nivåer av hur kritiska dessa faktorer är, 
rankade av olika informationschefer 91. De topp fem faktorerna, vilka är extremt kritiska, 
inkluderar stöd från högsta ledningen, projektdrivande/projektledande, ERP teamarbete och 
teamsammansättning, projekthantering samt förändra hantering/ledningsprogram och kultur. 
Nästa grupp som anses som kritiska och viktiga innefattar , kommunikation , minimal 
anpassning, övervakning och utvärdering av implementeringen samt affärsplan och vision. 
(Se bilaga1 för faktorernas kritiska grad). 

2.5 Motivering till val av faktorer 
Vi kommer här att redogöra och motivera vilka faktorer som hör till problemet att 
implementeringsprocessen hamnar bortom företagets kontroll, samt vilken betydelse dessa 
faktorer har.  
 
Den första faktorn ERP teamarbete och teamsammansättning handlar om att vid stora och 
komplexa projekt, som ERP implementeringar är, så måste rätt personer vara inblandade. 
Buckhout et al beskriver att så fort ledningen avsagt sig kontrollen så tvingas människor i 
arbetsgruppen ta kritiska beslut och det dröjer inte länge innan införandet börjar spåra ur 92. 
Därför måste stöd finnas från högsta ledningen som har befogenheter att ta beslut om 
framförallt resurser så att de mest kompetenta människorna kan användas och undvika att inte 
budgeten överskrids eller att man inför ett system som inte passar organisationen. Därför 
                                                 
85 Wee, 2000 
86 Bingi et al., 1999 
87 Holland et al., 1999 
88 Rosario, 2000 
89 Scheer et al., 2000 
90 Rosario, 2000 
91 Nah et al, 2003 
92 Buckhout et al., 1999 
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anser vi att dessa faktorer är väldigt viktiga att ta hänsyn till för att undvika att 
implementeringsprocessen hamnar bortom företagets kontroll.  
En annan viktig roll förutom ledningen är projektdrivaren. För att implementeringen ska 
lyckas måste alla lägga ner mycket extra arbete vilket kan medföra att de anställda tappar 
motivationen vilket kan leda till försämrade resultat och att deadlines överskrids. Därför anser 
vi att en projektdrivare spelar en betydande roll för att försäkra engagemang från alla 
inblandade för att förhindra eller minska risken att projektet skenar iväg bortom de uppsatta 
gränserna.  
Buckhout et al fortsätter och menar att det finns risk att implementeringen ökar med flera 
månader tack vare oväntade problem som bland annat dåligt utbildad personal 93. Som en del i 
faktorn att förändra hantering/ledningsprogram och kultur gäller det att genom träning och 
utbildning hjälpa användarna att förstå hur ERP systemet kommer att påverka deras jobb. 
Detta gör att de anställda är förberedda både på de förändringar och de arbetsuppgifter som 
det nya systemet kommer att resultera i, samt att man vet hur man ska agera den dagen 
systemet tas i bruk, då allt måste fungera. Detta är en väsentlig faktor, att man har den grund 
man behöver för att kunna fortsätta sitt vardagliga arbete trots förändrade arbetssätt. Allt för 
att övergången ska bli så smidig som möjlig. 
Gällande faktorn affärsplan och vision anser vi att den är grunden för hela projektet. Det är 
här man planerar om vilka människor som ska involveras, pengar, milstolpar, hur man ska 
arbeta, samt prioriteringar. Anledningen till att denna faktor ibland hamnar utanför företagets 
kontroll menar Buckhout et al, är att ledningen ibland vill starta med implementeringen för 
tidigt 94. Detta kan liknas vid ett bygge, man kan inte börja bygga väggar innan grunden är 
klar. Här kommer faktorn projekthantering också in. Att man har förberett sig på hur man ska 
gå tillväga ifall projektet expanderar, att deadlines upprättas för att man skall hålla sig inom 
tidsgränsen, budgeten och hur utbildning ska ske. Utesluts faktorerna affärsplan och vision, 
och projekthantering så dröjer det nog inte länge innan implementeringen får komplikationer 
som kan få drastiska följder som t ex att man tappar kontrollen eller implementerar ett system 
som inte passar organisationen.  
Kommunikation är även en faktor som måste fungera mellan alla inblandade på alla olika 
nivåer och positioner inom organisationen. Nonchalerar man detta innebär det att risken för 
missförstånd och oklarheter ökar avsevärt. Att hålla alla inblandade informerade med rätt 
sorts information är en väsentlig del så att samtliga vet vad som gäller och inte spinner vidare 
på gammal inaktuell information. Minimal anpassning är en annan faktor man måste ha i 
åtanke vid införande av ett ERP system. Börjar man modifiera i systemet ökar risken för fel 
och minskar chansen att kunna ta del av nyare versioner och uppdateringar. Buckhout et al 
menar att om man försöker skräddarsy den nya mjukvaran så att den passar existerande 
affärsprocesser kommer resultatet bli att organisationen förlorar överblicken för affärsmålen, 
implementerar ett obrukligt system eller ett som är överbelastat med onödig funktionalitet 95.  
Tillsist kommer övervakning och utvärdering av implementeringen. Milstolpar och mål måste 
aktivt övervakas för att kunna hålla koll på implementeringens framfart samt att man 
utvärderar införandet utifrån kostnaden, kvalitet samt huruvida slutdatumet hölls. Detta är 
nödvändigt för att se hur man ligger inom de uppsatta gränserna. Buckhout et al menat att, 
projektledare som anar att budgeten och schemat snart kommer att överskridas mot vad som 
var tänkt från början, försöker förhindra detta genom att eliminera omdesignen av vissa affärs 
och fysiska processer och istället modifiera det nya systemet som istället blir obrukligt 96. För 
att förhindra detta krävs kontinuerliga övervakningar.  
                                                 
93 Ibid 
94 Ibid 
95 Buckhout et al., 1999 
96 Ibid 
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Dessa nio faktorer anser vi, utifrån ovanstående resonemang, har stor betydelse för att 
förhindra att implementeringsprocessen hamnar bortom företagets kontroll och kommer 
därför att ligga som grund när vi gör vår empiriska undersökning och för att kunna svara på 
vårt syfte. (Se bilaga 1 över vilka faktorer som hör till problemet). 
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3 Metod 
I detta kapitel presenterar vi upplägget av undersökningen. Vi redogör för och motiverar de 
metoder vi använt oss av vid undersökningens genomförande för att kunna styrka det val vi 
gjort och för att underlätta förståelsen för de läsare som inte är insatta inom 
forskningsmetodikens grunder. Vi redogör även här valet av organisation och respondenter 
som vi valt att göra fallstudien på samt hur vi går tillväga i analysen. Detta material kommer 
att ligga som underlag vid våran empiriska undersökning.   

3.1 Vetenskaplig metod 
Man skiljer mellan två olika metodiska angreppssätt för att samla in information. Detta görs 
med utgångspunkt från den information man undersöker – mjukdata eller hårddata – och 
brukar då tala om kvantitativa och kvalitativa metoder. Den viktigaste skillnaden är hur man 
använder sig av siffror och statistik 97.  

3.1.1 Kvantitativ vs kvalitativ metod 
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Metoden är i långt större 
utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Metoden har sin styrka främst i att de 
kan förklara olika företeelser. Genom statistiska tekniker kan man också göra 
generaliseringar. Statistiska mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ 
information. Under vissa förutsättningar är den information man har skaffat sig representativ 
även för andra enheter än den man undersökt. Sådana undersökningar kännetecknas av att de 
går på bredden. Man har många enheter i sin undersökning, men man inriktar sig på 
förhållandevis få faktorer hos varje enhet. Vad man vill ha reda på är klart innan man påbörjar 
själva undersökningen 98. 
 
Graden av strukturering är mycket lägre i kvalitativa undersökningar. Utifrån frågeställningen 
har man ställt upp vissa riktlinjer och hållpunkter men man är inte bunden av dem. 
Uppläggning och planering vidareutvecklas under själva undersökningsfasen. Detta sätt att 
lägga upp en undersökning präglas också av att man går på djupet i stället för på bredden. 
Man har få enheter och strävar efter att få en helhetsbild av dem i relation till frågeställningen. 
Syftet blir att skapa en ökad förståelse för de problem man arbetar med. Metoden 
kännetecknas av närhet till den källa man hämtar sin information från 99. 

3.1.2 Val av vetenskaplig metod 
Vår fallstudie kommer att vara kvalitativ i syfte att få en djupare förståelse av problemen och 
för att skapa en helhetsbild. Detta för att kunna precisera våra frågeställningar på ett tydligare 
sätt för respondenten och för att få en mycket större närhet till de eller det som undersöks. 

3.2 Forskningsansatsansats  
Det finns två olika angreppssätt – deduktiv respektive induktiv metod. Deduktiv metod 
innebär att man utifrån olika teorier och metoder låter undersökaren bilda sig en egen 
uppfattning om ämnet, som sedan kan undersökas empiriskt. Genom empiriska 
undersökningen kan man sedan stärka eller försvaga tilliten i teorin 100. Den induktiva 
ansatsen i forskning innebär att man utgår från observationer i verkligheten och försöker 
                                                 
97 Holme et al., 1991 
98 Ibid 
99 Ibid 
100 Holme et al., 1991 
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sammanfatta regelbundenheter till teorier. Teorin innehåller inget annat än vad som redan 
finns i det empiriska materialet. Det ingår ett teoriinslag redan i urvalet av vad man observerar 
och ofta även i mätförfarandet. Utan en teoretisk förståelse vet man inte vad man skall mäta 
101.  

3.2.1 Val av forskningsansats 
Vi anser att det deduktiva angreppssättet lämpar sig bäst för att svara på vårt syfte och 
forskningsfråga. Den teori vi arbetat fram kommer att ligga som underlag när vi gör vår 
empiriska studie och undersöka om verkligheten stämmer överens med teorin. 

3.3 Undersökningsansats  
Yin framhåller tre kriterier som särskilt viktiga att beakta vid val av forsknings strategi: (a) 
forskningsfrågans utformning, (b) kontrollen som en forskare har över de verkliga 
händelseförlopp, och (c) fokus på samtidighet som motsats till historiska händelser.  
Val av fallstudie är en lämplig strategi när frågor som ”hur” och ”varför” där den 
undersökande har liten eller ingen kontroll över händelser och när fokus ligger på samtidiga 
fenomen. En fallstudie är en empirisk ansats som undersöker samtidiga fenomen i sin verkliga 
kontext och speciellt när gränserna mellan fenomen och kontext inte är helt tydliga 102.  
 
Fallstudien karakteriseras av att ett eller ett fåtal fall studeras intensivt i syfte att skapa en 
helhetsbild av fallet. Inom områden där teorin är välutvecklad kan fallstudier dessutom 
användas för att testa om det enskilda fallet stämmer överens med teorin 103. 
 
På grund av ovan nämnd teori kommer vi att göra en fallstudie där vi har som syfte att gör en 
analyserad jämförelse mellan vår teori och den empiriska undersökningen. 

3.4 Datainsamlingsmetod  
En intervju är ett samtal med ett tydligt syfte som vanligen sker mellan två personer, men 
ibland mellan fler och leds av en person med syftet att samla in information 104. 
Intervjuer kan utformas mycket olika, ges olika form och innehåll. Ett sätt att beskriva vilken 
typ av kunskap som erhålls genom olika former av intervjuer är att utgå ifrån skillnader i 
struktureringsgrad. För att kunna ta ställning till i vilka sammanhang intervjuformerna är 
användbara måste man veta vilken information olika former av intervjuer ger. Det finns olika 
typer av intervjuer nämligen strukturerad, ostrukturerad samt semistrukturerad. 
Den strukturerade intervjun har fasta svarsalternativ i en bestämd ordningsföljd som är lika 
för alla respondenter och ger möjlighet att beskriva frågor om ”hur mycket” av fenomenet, där 
man erhåller information om kvantiteter. Respondenten ger sin uppfattning om det som 
intervjuaren finner meningsfullt. Den ostrukturerade intervjun har oftast en vid fråga med 
öppna svarsalternativ. Intervjuaren kan följa upp och ställa följdfrågor för att fördjupa 
förståelsen av det respondenten vill belysa samt att intervjuaren fördjupar sig i det 
respondenten finner meningsfullt. I den semistrukturerade intervjun ställer man frågor i en 
bestämd ordningsföljd och kan inom varje fråga följa upp med följfrågor. Det är en 
kombination av öppna och fasta svar. Respondenten ger sin syn på det som intervjuaren finner 

                                                 
101 Wallen, 1996 
102 Yin, 2002 
103 Fleetwood, 1990 
104 Ely, 1993 
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meningsfullt samt att intervjuaren får en uppfattning om frågornas meningsfullhet för 
respondenten 105. 

3.4.1 Val av datainsamlingsmetod 
Vi har valt semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod därför att vissa av frågorna 
kan vara mer eller mindre komplexa och där vi kan vara tvungna att förklara närmare vad som 
menas. Detta ger oss också möjligheten att kunna ställa följdfrågor ifall missförstånd eller 
oklarheter skulle uppstå. Detta gör att vi då anser att en strukturerad och en ostrukturerad 
datainsamlingsmetod är olämplig i vårat fall. Intervjufrågorna kommer att baseras på de 
teorier vi tagit upp.  

3.5 Fallstudien 
Innan fallstudien genomförs kommer vi att låta bägge respondenterna ta del av 
intervjufrågorna några dagar innan den skarpa intervjun, detta för att han/hon skall vara väl 
förberedd inför den skarpa fallstudien och för att minimera eventuella oklarheter. Våra 
respondenter för den skarpa undersökningen skall ha varit delaktig i arbetet med 
implementeringen av affärssystemet. Detta för att erhålla ett mer rättvisande resultat. 
Intervjuerna kommer att bandas för att så noggrant som möjligt kunna dokumentera intervjun 
och få validitet i svaren. Våra respondenter kommer först att få besvara frågorna från vårat 
intervjuunderlag där de även får ge förslag på nya faktorer. Därefter kommer respondenterna 
att få värdera de olika faktorerna efter en femgradig skala. 
 
Fallstudie kan behandla ett eller flera fall. Den så kallade klassiska fallstudien behandlar 
endast ett fall som analyseras intensivt. När fler än ett fall tas med är det vanligen för att 
jämförelser mellan fallen skall kunna göras, så kallad komparativ fallanalys 106. 
 
Den grundläggande skillnaden i designen av fallstudien är mellan de ”enskilda fallet” och de 
”multipla fallet”. Enskilda fall är mer lämplig än ”multipla fall” under ett flertal förhållanden, 
t ex när fallet representerar ett representativt fall eller ett typiskt fall. Målet är att fånga villkor 
och omständigheter från en vardaglig situation 107. 
 
Vi kommer endast att behandla ett fall där vi kommer att göra en grundläggande 
undersökning som kommer att analyseras intensivt. En annan anledning till att bara behandla 
ett fall är att vi kommer att titta på en specifik implementeringen, detta för att kunna få djup i 
uppsatsen och slippa ligga på en generell nivå. Utifrån ovanstående teori och vårt resonemang 
kommer endast ett fall att utföras. 

3.6 Val av analysenhet och respondent 
Vald analysenhet skall vara ett större företag. Med större företag menar vi att de skall ha över 
500 anställda samt ha flera olika funktionella (inköp, produktion, marknadsföring, etc.) 
avdelningar. Företaget skall ha ett implementerat affärssystem som fungerat och varit i drift 
en längre tid (minst ett år). 
 
Vi kommer att intervjua två respondenter inom samma organisation. Dessa personer skall vara 
en högt uppsatt person samt en person på operativ nivå inom den organisation vi tänkt 
undersöka för att få en större bredd på våra svar. Detta för att våra kritiska framgångsfaktorer 
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riktar sig till både en ledningsnivå och operativ nivå där det handlar om att kunna ta beslut 
och genomföra förändringar. Respondenterna ska dessutom ha varit delaktiga på något sätt 
vid implementeringen av ERP systemet för att bättre kunna svara på våra frågor. 

3.7 Tillvägagångssätt vid analys 
Den bästa förberedelsen för utförandet av en fallstudieanalys är att ha generella 
analysstrategier. Yin nämner tre strategier för analys av data. Den första utgår ifrån teoretiska 
påståenden som reflekterar forskningsfrågan och litteraturen. Den andra försöker att definiera, 
testa andra förklaringar och den tredje och sista går ut på att utveckla en beskrivande ram för 
studiens uppläggning. 
 
Enligt Yin är den första strategin att föredra där påståenden reflekterar forskningsfrågan och 
litteraturen och nya hypoteser eller påståenden. Dessa påståenden har påverkat utformningen 
av datainsamlingen. Påståenden hjälper till i analysen att fokusera uppmärksamheten på viss 
data medan andra data kan ignoreras 108. 
 
Vi har valt den första analysstrategin, då vi utifrån teorin utgår från vilken data som vi 
verkligen är intresserad av. Man har alltså möjlighet att ”filtrera” bort sådant material som 
man fått fram i och med datainsamlingen som inte håller sig inom de ramar man satt upp. När 
vi utfört vår intervju kommer vi att sammanfatta denna information på bästa sätt för att sedan 
redovisa denna i det empiriska kapitlet. Efter att ha sammanställt vår empiri, ska vi kritiskt 
granska svaren och göra en analyserad jämförelse mellan den teori som vi grundat 
undersökningen på och den empiri som vi utfört. Utifrån denna analys ska vi sedan dra 
slutsatser för att svara på den forskningsfråga och det syfte vi fastställt.  

3.8 Metodproblem 
Sammanfattningsvis och avslutningsvis diskuteras nedan tillvägagångssätten för att erhålla 
kvalité på vårt arbete. Vilken metod man än väljer för insamling av information måste man 
alltid kritiskt granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den information är som man 
får fram 109. För att bedöma forskningsdesignen kvalité rekommenderar Yin att denna bör 
granskas med avseende validitet och reliabilitet 110. 

3.8.1 Validitet 
Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta 
eller beskriva. Om en fråga inte är reliabel, saknar den också validitet, men bara för att 
reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara hög. Man ska kritiskt granska sina frågor. 
Man ska fråga sig om en annan student eller forskare som använder sig av ens intervju skulle 
komma fram till samma resultat eller få samma svar 111. 
Det finns tre taktiker för att öka validitet. Det första är att använda sig av multipla 
informationskällor på ett sådant sätt att försäkra överensstämmelse av frågorna. Den andra är 
att fastslå en kedja av bevis som också är relevant för datainsamlingen. Den tredje och sista 
taktiken är att låta respondenterna granska ett utkast från fallstudien 112. 
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Vi kommer att granska forskningsrapporter och böcker inom ämnet för att skapa oss en 
helhetsbild inom ämnet. Vidare kommer vi att upprätta en beviskedja genom att vi skall 
referera till de källor vi använt oss av. Respondenterna kommer också att få inspektera ett 
utkast av fallstudien. Vi har även tillgång till stödgrupp som skall granska våra intervjufrågor.  
Vi kommer även att använda multipla informationskällor i och med att vi skall utföra två 
intervjuer. Detta anser vi är en bra grund för att skapa god validitet.  

3.8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid 
olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Man kontrollerar reliabiliteten när man 
formulerar frågorna och när man hanterar intervjun 113. Härmed avses hur man minimerar fel 
och förutfattade meningar som påverkar resultaten. Om en fallstudie skall ha hög reliabilitet, 
skall man om man följer anvisningar som gjorts i en tidigare fallstudie komma fram till 
samma resultat och slutsatser som vid den ursprungliga fallstudien. Reliabiliteten är beroende 
av noggrann dokumentation av arbetes alla steg. Utan sådan dokumentation kan inte ens 
forskaren själv upprepa sitt arbete 114. 
 
Vi kommer att utföra två undersökningar där en av undersökningarna kommer att ske genom 
en telefonintervju vilket möjligtvis kan försämra reliabiliteten eftersom vi inte har chans att 
observera hur respondenten agerar och reagerar vid t ex vissa av våra frågor. Men för att öka 
reliabiliteten i vår undersökning kommer vi att noggrant dokumentera allt vi gör, detta 
underlättas genom att vi kommer att banda och dokumentera allt det respondenten säger i 
undersökningen vilket gör att förutfattade meningar och fel minimeras och istället ökar 
reliabiliteten. Vi har även tillgång till stödgrupp som skall granska våra intervjufrågor. Dessa 
frågor kommer vi att skicka ut före undersökningen så att respondenten har tid att förbereda 
sig vilket minskar missförstånd och ökar intervjuns effektivitet samt att chansen att hitta nya 
faktorer ökar vilket var en del av vårt syfte. Vi kommer dessutom ifall det är nödvändigt, att 
komplettera vår undersökning på de frågor som inte har det svar som krävs, via mail. 
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4 Empiri 
I detta kapitel har vi sammanställt vår datainsamling. Vi presenterar först organisationen, 
respondenterna och därefter följer en redogörelse av vad respondenterna svarat. Intervjuerna 
tog ungefär en timme var att genomföra. Den organisation vi undersökt och de respondenter 
vi intervjuat har valt att vara anonyma.  

4.1 Organisationen 
Organisationen vi utförde vår undersökning på har omkring 600 anställda. Den typ av ERP 
system som organisationen använder sig av är ett SAP/R3 system. Detta system har varit i 
drift sedan sista kvartalet 1999. Projektet med att implementera SAP/R3 startade 1997 med en 
förändrings- och behovsanalys samt en första kalkyl, och sen gick projektet in i en fas där 
man tittade på olika möjliga systemlösningar. Efter denna fas kördes projektet igång med 
själva projekteringen och det var inriktat på driftstart sista kvartalet 1999. Från den tidpunkten 
och närmaste halvåret/året var oerhört jobbigt för att få igång allting. I vissa avseenden har 
implementeringen fortsatt även senare. Detta innebär att det har varit en ständigt pågående 
process, och för vissa delar har implementeringen fortsatt hela tiden. Ett exempel är 
Internetbaserad handel. Detta fanns inte med i själva projektet men direkt efter driftstart såg 
dom möjligheter att sätta upp en Internet baserad trävaruförsäljning som togs i bruk ett år efter 
driftstart. 

4.2 Respondent A 
Respondent A är idag chef för affärsutvecklingen inom organisationen. Under tiden då 
SAP/R3 infördes var han vd ända fram till 2000 och har sedan dess jobbat med 
affärsutvecklingen. Respondenten har en skogutbildning och blev 1978 jägmästare. 
Respondenten har tidigare jobbat på Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) och har även 
tidigare jobbat i ett antal olika befattningar inom organisationen. Respondentens roll vid 
implemenationen av SAP/R3 var en affärsledningsroll. Han hade en typ av beslutsposition 
tillsammans med den person som var huvudansvarig. 

4.3 Respondent B 
Respondent B har jobbat många år för organisationen, både inom olika industrier och i olika 
roller. Han har alltid jobbat med personalfrågor och ekonomiansvar men även arbetat som 
projektledare där han infört redovisningssystem. Idag är han administrativ chef, vilket innebär 
att i första hand ha ansvar för ekonomi, personal, förråd och inköp, men även att köpa in 
organisationens IT utrustning. Under implementeringen av SAP/R3 systemet var 
respondentens uppgift att hålla i en del av systemet som kallas för CO, vilket är den interna 
redovisningen, och huvudsakligen är det inom ramen för systemets ekonomimoduler. 

4.4 Resultatredovisning 
Här presenterar vi en sammanställning av de svar vi fått från respondenterna när de under vår 
vägledning har svarat på frågorna (se bilaga 2 för fullständig resultatredovisning). Den 
kursiverade stilen under varje faktor är de frågor vi ställde och under respektive fråga visas 
vad respondenterna svarat. Frågorna och svaren är indelade i kategorier precis som i intervjun 
och i resten av uppsatsen. Detta för att få en bättre struktur och underlätta för läsaren. 
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4.4.1 Sammansättning av ERP team och temaarbete 
1. Bestod implementeringsteamet av de mest kompetenta människorna? Hur garanterade 

man detta? 
 

Enligt respondent A så handplockades människor från organisationen som skulle vara 
delprojektledare och även de personer som skulle vara med som projektmedarbetare. 
Målsättningen var att hitta de mest kompetenta personerna och i stort sett så lyckades man 
med det. 
 
Enligt respondet B så bestod implementeringsteamet med mycket kompetenta personer 
som dels var verksamhetskunniga (personer med förtroendeställning i organisationen), 
dels konsulter i olika roller. Från organisationens sida fanns ett underskott av personer 
som kunde systemering/programmering varför dessa uppgifter nästan uteslutande fick 
utföras av personer från konsultföretag som inte kunde verksamheten. 

 
2. Var teamet balanserat, dvs. bestod teamet av medlemmar från flera funktionella 

avdelningar (ex, inköp, order, tillverkning)? 
 

Respondent A svarade att dom hade delprojektgrupper med delprojektledare och dom 
grupperna innehöll några människor från linjeorganisationen som projektmedarbetare. 
Dom människorna var från samma funktionella område men olika geografiska enheter 
eller olika organisatoriska enheter t ex centralstab ute på något sågverk, eller någon annan 
enhet t ex ett säljkontor. Det fanns även en projektledargrupp. Projektet hade en 
projektledare på heltid som höll i alla delprojektgrupperna och där fanns det en gruppering 
med alla delprojektledare och huvudprojektledaren som träffades regelbundet och även 
ibland tillsammans med externa konsulter.  
 
Det var både dom som jobbade med inköp och de som jobbade med underhåll och 
ekonomi som var delaktiga i projektet menade respondent B. 

 
3. Avsattes teammedlemmarna full tid till projektet för att kunna engagera sig fullständigt 

eller hade man andra uppgifter parallellt under tiden? 
 

Enligt respondent A så jobbade huvudprojektledaren 100 % med projektet och hade inga 
andra uppgifter. Även delprojektledarna var fulltidsengagerade i projektet. De övriga hade 
sina ordinarie arbetsuppgifter kvar samtidigt som man jobbade med projektet. 
 
Man hade andra uppgifter parallellt under tiden. Så de klassiska problemen fanns ju, dvs. 
att ge medlemmarna tillräckligt med tid till projektet menade respondent B. 

 
4. Var medlemmarna i teamet lokaliserade på samma plats under implementeringen för att 

gynna samarbetet? 
 
Delprojektledarna fanns alla på samma plats och i samma korridor på kontoret. 
Respondent A sa att man gjorde en speciellavdelning där man satte ihop alla som arbetade 
heltid med projektet. Respondent A nämner att i varje delprojektgrupp så fanns det 
förutom den heltidsengagerade delprojektledaren också i princip en heltidsengagerad 
konsult som togs in utifrån. 
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Mycket av jobbet gjordes på samma plats trots att man strävade efter en geografisk 
spridning och därför hämtade medlemmar från olika enheter. Det blev ju ändå en viss 
splittring av teamet och man träffades definitivt inte varje dag. Men det var ganska täta 
kontakter i det flesta grupper menade respondent B. 

 
5. Gavs någon form av kompensation till implementeringsteamet om de lyckades hålla 

implementeringen inom den satta tid och budgeten? 
 

Det var bonusupplägg som låg på 10 % av lönen som man fick om man lyckades. Men det 
fanns också högre nivåer beroende på vilken befattning man hade i projektet menade 
respondent A. 
 
Respondent B visste inte detta, han hade aldrig fått det bekräftat. Men själv hade han 
ingenting extra. 

 
6. Fanns det i implementeringsteamet nödvändig teknisk och företagsspecifik kunskap? 
 

De fanns företagsspecifika kunskaper och det var en väldig styrka och förutsättning för 
projektet. Teknisk kunskap varierade på så viss att dom konsulter man använde hade olika 
kompetens. Konsulterna hade inte tillräcklig kunskap om systemet menade respondent A. 
 
Den funktionella kunskapen fanns men däremot fanns det inte tillräcklig kunskap om 
verktyget. De konsulter man använde hade aldrig jobbat med SAP/R3, det var nytt för 
dem menade respondent B. 

4.4.2 Stöd från högsta ledningen 
7. Gav högsta ledningen sitt godkännande och stöd till projektet? 
 

Projektet beslutades i styrelsen så stöd och godkännande gavs menade respondent A. 
 
Enligt respondent B godkändes projektet av ledningen samt att ledningen gav även stöd 
till projektet. Det var ju en förutsättning eftersom det var ett så stort projekt. Det låg ju på 
sådana beslutsnivåer. 

 
8. Fick ledningen någon bonus om implementeringen blev lyckad? 

 
Inte mer än det generella bonussystem som fanns och som var uppbyggt på resultat och 
lönsamhet. På så vis kan man säga att det var indirekt kopplat till ledningens bonus 
menade respondent A. 
 
Enligt respondent B så hade projektledningen någon form av bonus för drifttagande. 

 
9. Förklarade ledningen tydligt vilken prioritet projektet hade?  
 

Med tanke på den resursinsats som avsattes för projektet så tyckte respondent A att man 
förklarade tydligt, men det hade säkert kunnat ske ännu tydligare. 
 
Respondent B upplevde att ledningen tydligt visade och gav projektet en hög  prioritet och 
att man som deltagare ansåg det som viktigt. 
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10. Hur var ledningens vilja att allokera nödvändiga resurser (dvs. förse implementateringen 
med rätt sorts människor samt tillräcklig med tid och resurser för att få jobbet gjort)? 

 
Det fanns enligt respondent A en vilja att allokera nödvändiga resurser. 
 
Enligt respondent B så gjordes mycket för att få rätt personer engagerade. Man ställde helt 
enkelt krav på de lokala undercheferna att de var tvungna att släppa nödvändig personal. 
Det är dock inte så lätt att göra det eftersom de personer som kan bidra till sådana här 
projekt även är de som har stort inflytande i den vardagliga verksamheten. Det blir lätt en 
kollision där. Men man gjorde mycket för att frigöra så mycket tid som det gick. 

 
11. Hur inblandade/engagerade/delaktiga var ledningen i implementeringsprocessen? 
 

Enligt respondent A var införandet uppe som en fast punkt på alla ledningsgruppsmöten 
där konstaterade avvikelser hanterades kontinuerligt. Vägvalsfrågor till ledningen kom 
kontinuerligt upp från projektorganisationen och dom försökte rent allmänt ”peppa” 
medarbetarna. 
 
Ledningen var inte så involverade i implementeringsprocessen annat än i besluten. 
Toppledningen var inte heller så engagerade utan man vände sig till dom om man behövde 
mera pengar till projektet menade respondent B. 

 
12. Hur agerade ledningen vid konflikter (tex. agerade de medlare, brydde sig inte, etc.)? 
 

Det handlade om att ge sig på konflikterna för att få det att fungera menade respondent A. 
 
Det fanns inga tydliga konflikter menade respondent B. 

 
13. Hur fungerade kommunikationen från ledningen (exempelvis systemets roll för 

användarna)? 
 

Genom de möjligheter man såg genom ett förbättrat beslutstöd och det märktes ju hela 
vägen, inte bara från min sida utan det var ju alla sågverkschefer, marknadschef och 
ledningsgrupp där man pratade om det här sakerna och förde sen ut det i den övriga 
organisationen svarade respondent A. 
 
De hade inte så mycket kommunikation där menade respondent B. Det fanns säkert 
tillfällen där ledningen hade önskemål men i så fall gick de via projektledarna, men någon 
direkt kommunikation fanns inte. Oftast sitter dom inte inne med den detaljkunskap som 
krävs för projektet utan de är mer fokuserade på annat.  

4.4.3 Affärsplan eller vision 
14. Fanns det klart definierade mål och en vision med systemimplementeringen, och var dessa  

tydligt fastställda samt relaterade till de affärsbehov företaget hade? 
 

Respondenten A har den uppfattningen att det fanns klart definierade mål med 
implementeringen och detta skedde i en förstudie i form av en behovsanalys som var 
väldigt omfattande. Arbetsuppgifterna omfattade kartläggning av dagsläget och 
identifiering av problem, möjligheter samt kartläggning av vilka förändringsbehov som 
fanns inom olika delar av verksamheten. 
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Det fanns enligt respondent B många gemensamma diskussioner som i förväg behandlade 
organisationens systemupphandling. Det fanns även formulerade affärsmål och kalkyler 
för själva projektet, alltså en så kallad lönsamhetsberäkning för projektet. 
 

15. Innehöll affärsplanen föreslagna strategiska och mätbara fördelar projektet skulle 
generera, vilka resurser som skulle krävas, vad kostnaden skulle bli, vilka risker 
implementeringen skulle innebära, samt en tidslinje för projektet? 

 
Respondent A menar att svaret är ja på alla delar. Men det kanske var mer eller mindre 
tydligt. Efter förstudien så fick man fram en kalkyl för projektet, alltså en budget för 
projektet som sedan förfinades i en liten djupare förprojektering då de bland annat tittade 
på vilka olika systemalternativ som de kunde tänkas ha för att kunna lösa de behov som 
fanns. 
 
Respondent B svarade att det fanns en budget för hur mycket investeringen skulle få 
kosta. Det fanns även utstakade strategiska fördelar, alltså pengasatta fördelar, som man 
skulle nå med projektet, till exempel vilka kostnadsbesparingar som skulle kunna falla ut.  

 
16. Fanns det en klar affärsmodell över hur den övriga organisationen skulle arbeta under 

implementeringen? 
 

Respondent A svarade att han inte riktigt vet, men att man kan säga att det var ”business 
as usual”, dvs. att fortsätta sköta den verksamhet som man hade och fortfarande har. Det 
fanns också många från organisationen som deltog i projektet redan i förstudien och sedan 
genom hela projektet, men vissa av dom hade kvar en del ordinarie linjeuppgifter 
parallellt med att man jobbade med projektet. 
 
Enligt respondent B så fanns en klar affärsmodell. Det fanns en utbildningsplan som dels 
tog fasta på systemet som sådant och hur man arbetar med detta (på-loggning, menyer, 
olika delar och hur man bläddrar mellan dessa), dels hur olika uppgifter ska hanteras i 
systemet (arbetsrelaterad utbildning).  

 
17. Fanns det något som rättfärdigade investeringen. Exempelvis förbättrade processer och 

flöden? 
 

Det var två saker egentligen som respondent A pekade på. Det ena var år 2000 
problematiken, dvs. att förbereda sig på de krav millennieskiftet ställde. Det andra var de 
nya affärsbehov som fanns och som hade kommit fram i förstudien, och det var väl så att 
de senare var ett mycket större rättfärdigande än 2000 problematiken. 
 
Respondent B menade att ett rättfärdigande fanns i den investeringskalkyl man hade. Det 
fanns ett antal fördelar, strategiska och även kostnadsmässiga, som man pekade på och 
som motiverade investeringen. Sen fanns det en annan ganska viktig faktor som 
motiverade investeringen och det var att det system, som framför allt användes för 
ekonomi, hade en ändlig framtid.  

4.4.4 Kommunikation 
18. Hur uppnåddes en effektiv kommunikation under implementeringen (exempelvis öppen 

kommunikation för att försäkra ärligheten)? 
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Det fanns olika grupperingar i projektet och även under implementeringsfasen med 
regelbundna möten och en väldigt omfattande kommunikation naturligtvis. Respondent A 
menade att han inte kunde svara på frågan i detalj för att han var lite för långt ifrån den 
verksamheten. Han konstaterade att på någon punkt så lyckades de inte kommunicera 
tillräckligt effektivt för det visade sig sedan att när de skulle starta införandet, så hade de 
dålig förankring på något ämnesområde hos de personer som skulle vara så kallade 
systemägare i verkligheten.  
 
Det var alltid mycket kommunikation, speciellt mellan proffsanvändarna som var 
engagerade i projektet, om hur t ex de olika lösningarna skulle göras. Kommunikationen 
var av den typen att man träffades och hade öppna ”ansikte - till – ansikte” diskussioner 
samt brainstorming menade respondent B. 

 
19. Hur gick kommunikationen till mellan risktagare, partners, aktieägare, etc. (ex, 

månadsvisa rapporter, veckomöten, nyhetsbrev)? 
 

Respondent A menade att kommunikationen skedde i form av möten. Det var inget möte 
under den här perioden, oavsett var i organisationen det hölls, där man inte hade det här 
projektet som en stående punkt på agendan, Dessutom hade man på alla 
ledningsgruppsmöten det här som en stående punkt. 
 
Enligt respondent B var aktieägarna inte särskilt inblandade i implementeringen. Däremot 
fanns det en styrgrupp för projektet som fick information om hur implementeringen löpte 
och hur man förhöll sig. Man tittade på tid, funktion och pengar och man hade en 
kontinuerlig rapportering. 

 
20. Hur skedde kommunikationen till alla berörda om hur projektet framskred (ex, 

månadsvisa rapporter, veckomöten, nyhetsbrev)? 
 

De var framförallt Intranätbaserad rapportering samt i skriftform. De hade protokoll från 
projektgruppsmötena och annat material som sattes ut på intranätet menade respondent A. 
 
Det gick ut informationsblad om hur projektet fortskred, men detta var på en ganska 
övergripande och generell nivå. Men i takt med att man dokumenterade projektet så kom 
det in mer och mer information menade respondent B. 

 
21. Hur behandlades input (reaktioner, feedback, krav, förslag, etc.) från användarna? 
 

Enligt respondent A fanns det ett antal projektmedarbetare från organisationen som hade 
kvar sina ordinarie arbetsuppgifter under projektets gång. De här människorna var 
förankrade och skickade kontinuerligt in förslag och lösningar från användarna som 
diskuterades i projektgrupperna. 
 
Enligt respondent B fanns det en projektledare för varje avsnitt som man kunde vända sig 
till och som skulle ta emot användarsynpunkter. Från början var det bara projektledarna 
man vände sig till men sedan etablerades en supportorganisationen som skulle ta emot 
sådana här synpunkter. 
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22. Om användarna gav feedback på systemet eller implementeringen, fick de få respons om 
att man skulle ta hänsyn till deras feedback? 

 
Respondent A kunde inte svara på om användarna fick respons ifall de gav feedback på 
systemet. Det var säkert varierande. 
 
Enligt respondent B berodde det alldeles på vilket typ av problem det rörde sig om. Det 
fanns en kravspecifikation om vilka funktioner som skulle kunna göras och kunde man 
inte göra en viss sak så gjordes det ju ansträngningar för att förändra det. Konsulterna och 
proffsanvändarna fortsatte att jobba långt efter drifttagandet just för att göra klart och 
hantera problem som dök upp på vägen. 

4.4.5 Projekthantering 
23. Tilldelades någon att ha ansvar över implementeringsprojektet (ex, en projektledare)?  
   

Enligt respondent A tilldelades huvudprojektledaren ansvar över implementerings-
projektet. 
 
En projektledare fanns ju menade respondent B. 

 
24. Fastställdes och kontrollerades projektets omfattning (detta i termer av den mängd system 

som skulle implementeras, den mängd inblandning av olika företagsdelar samt hur stor 
organisationsförändring som var tvungen att ske) 

 
Respondent A svarade att man fastställde och kontrollerade projektets omfattning. Vissa 
delar var lite problematiskt, alltså personalområdet fick dom avveckla och inte gå vidare 
med. Respondenten sa även att man inte lyckades tydliggöra förändrade arbetssätt i ett 
tidigt skede utan i vissa fall blev det i ett sent skede. 
 
Respondent B svarade att på något sätt så bildades det en uppfattning om vilket arbete 
som skulle läggas ner samt vilka resurser man skulle vara tvungen att satsa för att komma 
igenom implementeringen. Man försökte bilda sig en uppfattning om vad som skulle 
krävas via veckovisa möten, mellan projektledarna samt hur man låg till i tid och resurser. 

 
25. Hur kontrollerade man projektets omfattning?  
 

Det hade en avancerad uppföljning där respondenten A menade att man räknade mandagar 
både vad gäller extern personal (konsulter), där räknade man till och med timmar. Man 
följde också upp den interna personalens arbete i form av mandagar och det var rapporter 
per dag från alla som deltog. Sen var det uppföljning veckovis mot en budget och mot de 
avtal dom hade handlat upp konsulterna.  
 
Det fanns en projektplan för varje del, dvs. vilka saker som skulle genomföras menade 
respondent B. Vi som var engagerade i implementeringen arbetade efter ett antal 
funktioner som vi skulle implementera och man följde projektplanen sekventiellt och 
styrde med tider. 

 
26. Expanderade projektets omfattning någon gång. Om så, värderades denna expandering 

mot vilken tid och kostnad som skulle krävas? 
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Respondent A menade att det gick snarare åt motsatt håll eftersom dom skar bort 
personalmodulen och att man väntade med ledningssystemsfrågorna och istället 
koncentrerade sig på de operativa modulerna.  
 
Innan drifttagandet blev det ingen expansion av projektet. Det var ingenstans som 
respondent B kunde komma ihåg att man utökade, snarare tog man bort vissa delar. Man 
skulle t.ex. ha elektroniskhantering av alla leverantörsfakturor men det släpptes helt och 
det är fortfarande inte infört. 

 
27. Upprättades någon deadline för projektet? 

 
Det upprättades enligt respondent A en deadline för projektet. För att inte behöva köra 
igång vid årsskiftet så körde man igång första september.  
 
För drifttagandet var det satt ett datum, och då skulle det vara klart att ta systemet i drift 
vilket man även gjorde svarade respondent B. 

 
28. Upprättades milstolpar och tidslinjer för projektet?  
 

Milstolpar och tidslinjer var mycket väl definierade menade respondent A. 
 
Detta upprättades menade respondent B. Varje del hade sina planer och det fanns en lista 
med en tidsplan för varje del som skulle implementeras. 

 
29. Definierades det vilka uppgifter man skulle ha i implementeringsprojektet? 
 

Respondent A tyckte att detta var definierat. Delprojektledarna var ansvariga att planera 
implementeringen inom sitt respektive område och med hjälp av dom projektmedarbetare 
som fanns. 
 
Delprojektledarna var ansvariga att planera implementeringen inom sitt respektive område 
och med hjälp av dom projektmedarbetare som fanns. Respondent A tyckte att detta var 
definierat. 
 
Det gjorde man inom varje projektledares ansvar, alltså man diskuterade vem som skulle 
göra vad. Det fanns även protokoll osv. för vem som jobbade med vad svarade respondent 
B. 

 
30. Checkade man av projektet mot den avsatta tiden och budgeten någon gång? 
 

Hela tiden enligt respondent A. Det var skedde veckovis i vissa delar. 
 
Detta gjordes men kanske inte på det sätt som man borde ha gjort enligt respondent B. 
Men man kollade av för att man skulle se så att man låg rätt och så att systemet var 
möjligt att ta i drift. 

4.4.6 Projektdrivare 
31. Fanns det någon projektdrivare under implementeringen, dvs. någon som drev och 

engagerade projektet genom hela organisationen? 
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Respondent A menade att huvudprojektledaren var en projektdrivare och parallellt med 
den personen fanns den en IT chef som också jobbade i princip enbart med det här under 
projekttiden. 
 
Det fanns enlig respondent B en projektledare som hade den rollen. Projektet drevs ju på 
många olika plan, så det fanns många olika grupperingar för projektchefen och 
projektledarna. Det fanns även en projektchef för allting som kom från IT avdelningen 
och som hade den rollen. 

 
32. Minskade de anställdas moral, eller vilja att arbeta i och med förändringarna, under 

projektet. Om så, åtgärdades detta genom projektdrivaren? 
 

Det var inte många kriser vad gällde de anställdas moral, eller vilja att arbeta i och med 
förändringarna, under projektet. Respondent A sa och, vilket han nämnt tidigare (se fråga 
18), att de inom ett område missade att konstatera att delprojektledaren och den ansvarige 
funktionschefen i linjeorganisationen inte pratade samma språk och därmed inte hade haft 
den kommunikation som behövdes. Detta åtgärdades inte genom någon projektdrivare och 
dessutom var det någonting vi upptäckte alldeles för sent. 
 
Respondent B menade att det inte var någon som behövde ta den där rollen eftersom det 
rullade på rätt bra och ingen minskning av moral syntes till. 

 
33. Om konflikter uppstod under implementeringen, hur hanterades detta av projektdrivaren? 
 

Respondent A sa att projektdrivaren kom till honom eller någon annan, förmodligen IT 
chefen och sen så genomförde de åtgärder för att komma till rätta med det. Och det var i 
ett par fall mindre sådana saker. 
 
Respondent B bevittnade aldrig några konflikter, så han kunde inte svara på den frågan. 

 
34. Var projektdrivaren någon högt uppsatt inom organisationen som hade makten att 

fastställa mål och legitimera förändringar?  
 

Huvudprojektledaren hade inte befogenheter att ta alla beslut utan han gick till IT chefen 
och han hade inte heller befogenheter att ta alla beslut så då kom ju han till mig menade 
respondent A. 
 
Respondent B upplevde att IT chefen, trots att han var tvungen att gå till den högt uppsatta 
styrgruppen, hade vida befogenheter.  
 

35. Hur engagerade/delaktiga i implementeringen var de som sponsrade projektet? 
   

Den huvudansvarige för hela projektet, då i form av VD, var enligt respondent A delaktig 
i dom beslutspunkter som var definierade i projektet, likväl var respondent A. Men man 
kan inte säga att de var drivande i projektet. Sen om man går upp på styrelse nivå så var 
det ju rapportering till styrelsen om det här och det var ju styrelsen som hade fattat beslut 
om projektet som sådant men man kan inte säga att dom var speciellt 
engagerade/delaktiga i arbetet. Det var mer på rapporterings nivå. 
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Respondent B trodde inte att styrelsen (som i hans mening var projektsponsorer) var så 
aktiv i implementeringen utan överlät det till en styrgrupp. 

4.4.7 Förändra hanterings/ledningsprogram och kultur 
36. När förstod man att man var i behov av en förändring? 
 

Enligt respondent A var skälen till en förändring, den år2000-problematik som förelåg 
samt det bristande verksamhetsstöd som vi hade. 
 
Organisationen var enligt respondent B tvungen att ändra ekonomisystemen i vilket fall 
som helst på grund av att dom aldrig hade klarat av att överleva mer än ett par år till. Det 
fanns helt enkelt ingen framtid för systemen. Det var omöjligt att köra vidare på just den 
plattformen som den såg ut då. 

 
37. Hur hanterades företagskulturen (olika värderingar hos personal, etc.) vid förändringen 

som implementeringen innebar? 
 

Respondent A menade att eftersom det var rätt många människor engagerade i projektet 
redan under förstudien så blev det ju en successiv process där man kom till någon form av 
konsensusuppfattningar och därmed blev värderingarna rätt likriktade successivt. Vad 
gällde de övriga människorna som då inte var aktiva i de tidigare skedena, så var det ju en 
varierande situation och det var i vissa fall bristande och kanske för sen hantering av dom 
här grundläggande frågorna kring värderingar och annat.  
 
Den stora förändring som respondent B ser det är arbetssättet. Man hanterar en produkt på 
ett helt annat sätt än tidigare gällande registrering, lagerförflyttningar osv. Detta var från 
början manuella rutiner där man var ganska ovan med att registrera så här noggrant och 
det är väl den förändring som det här har inneburit. Man har ett helt annat angreppssätt nu 
där man jobbar med individer istället som förut då man jobbade med kollektivet och det är 
den stora skillnaden. 

 
38. Gavs någon utbildning eller träning för användarna för att hjälpa dem förstå hur systemet 

skulle påverka deras arbete? 
 

Utbildning gavs, men respondent A hade ingen klar uppfattning om i vilken utsträckning 
den utbildningen var tydligt inriktad på just de här personerna så att de skulle förstå exakt 
hur deras arbete förändrades. 
 
Enligt respondent B plockade man användare från olika enheter. Varje enhet hade minst 
en proffsanvändare (de som jobbar i projektet, en eller flera dagar i veckan) som var med i 
projektet. Utbildning gav sedan i form av generell SAP (som verktyg) utbildning, men 
även utbildning gavs specifikt för arbetsuppgifterna. 

 
39. Var utbildning prioriterad från början? 
 

Respondent A svarade att utbildningen var prioriterad från början och att det också var ett 
av skälen till varför de hade det angreppssätt som de hade, nämligen ett brett engagemang 
från organisationen redan från början. 
 



 

 30

Det fanns ju en projektplan menade respondent B, och i den ingick utbildning, så 
utbildning var prioriterad från början. Sedan hade dessutom alla utbildning på systemet 
vid driftstart. 

 
40. Avsattes tid/pengar för varierande former av utbildning? 
 

Respondent A kom ihåg att de hade dels en allmän utbildning som alla de anställda fick i 
form av en introduktion, en generell utbildning om/i systemet. Sen var det ju 
specialiserade utbildningar beroende på vilken befattningsgrupp man tillhörde som var av 
varierande omfattning. Respondent A berättade även att de hade utbildningsombud ute i 
organisationen som hade till uppgift att ge stöd i vardagsarbetet.  
 
Det gavs olika former av utbildning. Varje enhet fick sätta en tid för utbildning som man 
ansåg behövdes för varje individ menade respondent B. 

 
41. Upprättades någon supportavdelning (ex, helpdesk, användarmanualer online) för att 

bemöta användarnas behov? 
 

Det respondent A tyckte var viktigast, var utbildningsombuden som man hade med och 
som utbildades rätt rejält i tidiga skeden för att sedan fungera som utbildare djupt ned i 
organisationen. 
 
Det fanns ingen helpdesk under tiden projektet pågick. Respondent B svarade att det 
däremot fanns en ansvarig från varje del från organisationen samt att det fanns en 
motsvarande konsult som behandlade just detta. Projektledarna för uppdraget gjorde 
dessutom manualer för respektive systemavsnitt. 

 
42. Fanns det chans för extra träning eller ”på platsen support” för såväl arbetare som 

ledning under implementeringen? 
 

Det fanns utbildningsombud som respondent A tidigare nämnt, som utbildade och tog 
hand om vidareutbildning och problemlösning ute i organisationen utifrån de behov som 
uppstod under själva införandet. 
 
Enligt respondent B fanns det datorer som var uppkopplade och fungerade som hjälp men 
sen var ju nästa fråga om i vilken mån det fanns möjlighet att kunna göra någonting om 
det blev fel. Det fanns alltså delar där man inte hade fått igenom det här momentet i en 
fas. Inte ens den dag man körde igång systemet hade man fått det på en bra 
utbildningsnivå, dvs. att utbildning kommit hela vägen. 

 
43. Hur delaktiga var användarna i implementeringen av systemet och de nya affärs-

processerna? 
 

Om man skall summera det så började det enligt respondent A redan i förstudien med 
aktiva projektdeltagare från organisationen och sedan fortsatte det som en röd tråd genom 
hela projektet. Dessutom fanns utbildningsombuden vilket var ett viktigt steg i 
delaktigheten. 
 
Det fanns en delaktighet i och med att man ganska mycket av tiden hade med de egna 
anställda i implementeringen. Meningen var att man både skulle ha en geografisk 
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spridning och att duktiga proffsanvändare på olika delenheter skulle vara delaktiga i 
projektet menade respondent B. 

 
44. Skedde det någon form av omskolning (exempelvis vidareutbildning för mjukvaru-

specialister) av IT arbetsstyrkan under projektets gång? 
 

Det här projektet som sådant var ju absolut ett dominerande projekt under rätt så lång tid 
så därför menade respondent A att nog ingen slapp undan, utan det var nog utbildning för 
alla. Respondenten var lite osäker i vilken utsträckning man kan säga att det var en 
generellvidareutbildning för övrig IT personal. 

 
Enligt respondent B var det ingen speciell satsning på detta. Man hade (och har) ju nästan 
inga egna IT specialister utan det var ju konsulter som stod för den huvudsakliga tekniska 
kompetensen. 

 
45. Hur var användarnas reaktioner på förändringen som system implementeringen innebar? 
 

Respondent A svarade att användarnas reaktioner var i viss mån varierande, men i stort 
sett positiv. 
 
Respondent B påstod att det var kaotiskt till en början. Förändringen drabbade ju många 
användare på det ena och det andra sättet, men allt eftersom så har man anpassat sig och 
blivit mer och mer positiv.  

4.4.8 Övervakning och utvärdering av utförande och prestanda 
46. Övervakades implementeringsprojektet utifrån de milstolpar och mål man ställt upp. 

Detta för att kunna hålla koll på implementeringens framfart? 
 

Respondent A svarade att man följde upp detta systematiskt. 
 
Respondent B hade en del synpunkter på att styrningen i alla delar inte fungerade på ett 
tillräckligt bra sätt.  

 
47. Utvärderades implementeringen efter driftstart, utifrån kostnaden, kvalitet, huruvida 

slutdatumet hölls, etc.? 
 

Man gjorde en efterkalkyl ett år efter driftstart och ytterligare en efterkalkyl drygt 2 år 
efter driftstart, menade respondent A. 
 
Respondent B hade inte en bra bild av kostnadssidan men han antar att ramen överskreds 
med betydande belopp. Det fanns olika skäl härför men en del orsaker finns i 
projektstyrningen. Respondenten har även uppfattningen att ”det gick fort mot slutet” och 
att vissa funktioner gjordes klar efter driftstart, tvärtom mot projektplanen, allt för att 
driftstarten skulle ske i tid. 

 
48. Har det kommit in någon användarfeedback efter implementeringen? Om så, hur har man 

tagit hänsyn, tillvara på, denna? 
 

Enligt respondent A inrättade man en användargrupp/modul och de grupperna tog hand 
om och utvärderade inkomna synpunkter samt prioriterade eventuella åtgärder. 
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Många synpunkter och projektet ”levde” under lång tid efter driftstart, menade respondent 
B. Orsaken härför var de synpunkter som fanns från olika användare och de problem som 
var förknippade med ett organisationsövertagande av systemet, inte minst ur kompetens 
synpunkt. 

 
49. Har ledningen fått någon information om hur ERP systemet, i efterhand, påverkat 

affärerna (fördelar, nackdelar)? Om så, hur har detta gått till (exempelvis, har man 
skapat någon form av rapporteringsapplikationer eller har man skickat vanliga rapporter, 
etc.)? 

 
Respondent A visste inte om man utvärderat, mer än vid efterkalkylstillfällena. 
 
Respondent B har inte sett någon efterkalkyl så han kunde inte svara på i vilken mån 
affärerna påverkats. Respondentens uppfattning av läget idag är dock att man har mycket 
bra uppföljning av verksamheten genom att man på ett bra sätt kan knyta ihop tillverkning 
och försäljning på ett bättre sätt än tidigare och därigenom kan jämföra olika affärer till 
stöd för att nå högre lönsamhet. 

4.4.9 Minimal anpassning 
50. Ändrades affärsprocesserna någon gång för att passa det nya systemet (SAP/R3)? 
 

Utgångspunkten var att man skulle klara sig med ett standardsystem menade respondent 
A. Han kunde inte bedöma exakt hur affärsprocesserna påverkades, men med hänsyn till 
projektets stora bredd är det troligt att de ändrades i flera fall. 
 
Enligt respondent B ändrades inte affärsprocesserna, men det förekom justering för att 
passa SAP R/3. Noterar dock kravspecifikationen som låg tillgrund för upphandling av 
system som tillförsäkrar att köpt system klarar att uppfylla krav från affärsprocesser. 

 
51. Modifierades det nya systemet för att passa affärsprocesserna, Om så, var det personer 

som var kompetenta att utföra dessa ändringar? 
 

Respondent A menade att man valde hur man skulle sätta upp/konfigurera de olika 
modulerna för att skapa så god samstämmighet som möjligt med affärsprocesserna.  
 
Respondent B svarade nej på denna fråga. 

4.5 Övriga/nya faktorer 
De tre nedanstående faktorerna är nya faktorer som respondenterna ansett man också bör ta 
hänsyn till. 
 
52. Övriga faktorer som ni anser man bör ta hänsyn till vid implementeringen för att inte 

tappa kontrollen över implementeringsprocessen?  

4.5.1 Efterarbete efter driftstart (Respondent A) 
Ett sådant här projekt är ett gigantiskt åtagande och en gigantisk ansträngning i organisationen 
och man inriktar arbetet på driftstart. Respondenten menar, att man inte tillräckligt tar fasta på 
den period som kommer efter driftstarten, trots en god planering på olika sätt så är det bara 
konstatera att det var mycket större arbetsuppgifter än man hade trott, och att förbereda samt 
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organisera sig för efterarbetet efter driftstarts tidpunkten är oerhört viktigt. Det är allt ifrån 
problemhantering i driftstarten där det kommer upp saker som man inte har tänkt på eller som 
man inte riktig vet hur man ska hantera och det måste man direkt ta tag i problemhanteringen. 
Respondenten tycker att man undervärderar den arbetsbelastning som en driftstart innebär för 
hela organisationen och problemhanteringen som kan vara liten eller stor och som finns i alla 
lägen och även i deras projekt.  

4.5.2 Fånga den trånga resursen (Respondent B) 
Det är viktigt i sådana här projekt att fånga den trånga resursen (använda personer som har en 
stor kunskap om verksamheten). Att man verkligen får använda dessa personer på bästa sätt 
och att ta vara på deras kunskap. För att göra detta realiserbart bör man ha personer som bara 
har till uppgift att göra det enkla som t ex en sekreterarassistent. Det som tar mycket tid i 
sådana här projekt är att kalla till möten och dokumentera det man kommit fram till, beställa 
resor och övernattningar. Många gånger hamnar de personer, som jobbar med i projektet, i 
den sitts där de jobbar flera timmar om dagen med att ägna sig åt detta. Det handlar om att de 
personer som är engagerade i lösningarna verkligen ska kunna arbeta med det och inte behöva 
sitta och skriva protokoll. 

4.5.3 Målinriktat och disciplinerat engagemang (Respondent B) 
Det krävs otrolig disciplin för dessa projekt. Man måste ha en aning om hur det är att jobba i 
en projektgrupp, och man måste gå igenom det med var och en. Man måste vara mycket 
noggrann med att personer alltid gör det som är sagt och att man har någon form av kontrakt.  
Har man sagt att jag skall göra 20 timmar i ett projekt så skall man göra det och för det krävs 
det att man har personer som är oerhört målinriktade och strukturerade. 
Projektledare måste vara väldigt tydliga vad som gäller kontrakt och en plan med 
arbetstidsscheman om hur man skall jobba, och komma överens med var och en. Man måste 
vara otroligt tydliga och ha standardiserade arbetssätt på grund av att man jobbar under så kort 
tid. 

4.6 Värdering 
Nedan visas hur respondenterna värderat de olika faktorerna utifrån hur kritiska de är för att 
inte tappa kontrollen över implementeringen. Nedan visas även motiveringen till varför de har 
motiverat faktorerna som de gjort (se bilaga 3 för tabellsammanställning av värderingen). 
Faktorerna har värderats utifrån följande alternativ: 

• Extremt kritiskt och viktigt för framgång (värdering = 5) 
• Kritiskt och viktigt för framgång (värdering = 4) 
• Något så när kritiskt och viktigt för framgång (värdering = 3) 
• Viktigt men inte kritiskt för framgång (värdering = 2) 
• Varken kritiskt eller viktigt för framgång (värdering = 1) 
 

4.6.1 Sammansättning av ERP team och temaarbete 
Respondent A: Något så när kritisk och viktig (3) 
Denna hänger egentligen ihop med några av de tyngre faktorerna affärsplan och vision samt 
projekthantering. 
. 
Respondent B: Extremt kritisk och viktig (5) 
Med byte av system vill man normalt uppnå förbättringar i både funktionalitet och 
effektivitet. Detta förutsätter en bra "brainstormfas" och för att uppnå detta krävs initierade 
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deltagare som alltid är en bristvara. Även under projektets gång krävs denna typ av 
kontinuerliga diskussioner samt i samband med testning behöver man kunna se "runt hörn". 

4.6.2 Stöd från högsta ledningen 
Respondent A: Något så när kritisk och viktig (3) 
Ledningsstöd är något så när kritisk men inte som de tyngre faktorerna affärsplan och vision 
samt projekthantering. 
 
Respondent B: Extremt kritisk och viktig (5) 
För att lyckas engagera dom bästa krävs stöd från ledningen. Det ställer även krav på 
ledningen att inte göra sådana förändringar "under resans gång" som försvårar projektet. 

4.6.3 Affärsplan eller vision 
Respondent A: Extremt kritisk och viktig (5) 
Det är i högsta grad kritiskt att veta vad vi vill, vilket förändringsbehov som finns. 
 
Respondent B: Extremt kritisk och viktig (5) 
För att projektstyrningen ska kunna göras bra måste en detaljerad plan föreligga och att de 
visioner som finns är realistiska. 

4.6.4 Kommunikation 
Respondent A: Viktig men inte kritisk  (2) 
Denna hänger egentligen ihop med några av de tyngre faktorerna affärsplan och vision samt 
projekthantering. 
 
Respondent B: Extremt kritisk och viktig (5) 
Eftersom inget är synligt innan driftsättning krävs "försäljning" av visioner och lösningar 
samt en bra utbildning i rätt tid av blivande användare. 

4.6.5 Projekthantering 
Respondent A: Extremt kritisk och viktig (5) 
Är kritiskt för att kunna utföra/förverkliga detta så effektivt som möjligt, vilket i sig 
inkluderar att ha rätt projektorganisation och –bemanning. 
 
Respondent B: Extremt kritisk och viktig (5) 
Styrningen är extremt viktig just pga "osynligheten" men där ofta ett stort antal personer 
påverkas och förväntas arbeta annorlunda. 

4.6.6 Projektdrivare 
Respondent A: Något så när kritisk och viktig (3) 
Den hänger ihop med andra faktorer och som helhet är kritisk men som ensamstående då inte 
är kritisk för framgång. 
 
Respondent B: Kritisk och viktig (4) 
För att projektet ska ges den prioritet det förtjänar krävs att många som engageras lägger sitt 
ordinarie arbete åt sidan. 
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4.6.7 Förändra hanterings/ledningsprogram och kultur 
Respondent A: Något så när kritisk och viktig (3) 
Den hänger ihop med andra faktorer och som helhet är kritisk men som ensamstående då inte 
är kritisk för framgång. 
 
Respondent B: Kritisk och viktig (4) 
I stora förändringar kan krävas kulturåtgärder som alltid kräver ledningens stöd och fulla 
engagemang. 
 
4.6.8 Övervakning och utvärdering av utförande och prestanda 
Respondent A: Kritisk och viktig (4) 
För att kunna åtgärda eventuella brister i tid så att projektet inte missar tidsmässiga och 
ekonomiska mål. 
 
Respondent B: Extremt kritisk och viktig (5) 
Eftersom användaren ställer höga krav på funktionaliteten och för att undvika långa svarstider 
och att man dessutom måste hantera skepsis från normalanvändare. 

4.6.9 Minimal anpassning 
Respondent A: Något så när kritisk och viktig (3) 
På grund av att det är viktigt att hitta rätt balans mellan systemförändringarna och 
processförändringarna men inte kritiskt för själva projektet som helhet. 
 
Respondent B: Extremt kritisk och viktig (5) 
Det är viktigt att affärsprocesserna kan lösas på det sätt som avsågs med upphandlingen. 
Normalt är det för sent att komma på dessa brister i samband med implementeringen. Om 
man köper ett standardsystem som behöver anpassas till verkligheten har man tappat 
fördelarna med standardsystem. Denna typ av applikationer kräver utveckling och att man kan 
följa med i denna i form av releasebyten successivt. Dessa försvåras och omöjliggörs om man 
varit tvungen till stora anpassningar. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att jämföra den teori som vi grundat undersökningen på och det 
resultat vi fått från vår empiriska undersökning. Vi kommer att analysera utifrån de faktorer i 
teorin som hör till vårt problemområde. 

5.1 Sammansättning av ERP team och teamarbete 
Vad gäller ERP team och teamarbete så kan vi ur våra intervjuer se att våra respondenter 
värderade denna faktor annorlunda. Den ene värderade denna faktor till något så när kritisk 
eftersom att den egentligen hänger ihop med några av de något tyngre faktorerna (affärsplan 
och vision samt projekthantering). Den andre värderade denna faktor som extremt kritisk 
eftersom att byte av system kräver en bra ”brainstorm fas” och för att uppnå detta krävs 
kompetenta deltagare, något som ofta är en bristvara 115. Även Nah et al 116 menar att denna 
faktor är en av de fem mest extremt kritiska faktorerna eftersom att bra sammansättning, 
koordinering och kommunikation mellan implementeringsdeltagare är avgörande, men 
avviker alltså från vad den första respondenten tyckte. 
 
För att uppnå detta så handplockades de som skulle vara med i teamet från organisationen och 
målsättningen var att hitta de mest kompetenta personerna 117 vilket också stämmer överens 
med Buckhout et al, Bingi et al, Rosario och Wee’s teorier 118.2.3.1 ERP teamarbete och 
teamsammansättning Man hade delprojektgrupper med delprojektledare, och dessa grupper 
innehöll några människor från linjeorganisationen som projektmedarbetare. Dessa människor 
var från samma funktionella område men olika geografiska enheter eller olika organisatoriska 
enheter. Det var både dom som jobbade med inköp och de som jobbade med underhåll och 
ekonomi som var delaktiga i projektet vilket ökade balansen och tvärfunktionaliteten 117. 
Detta står i direkt relation till Holland et al, Shanks et al och Sumner som menar att teamet 
skall vara balanserat, eller tvärfunktionellt, och bör bestå av en mix av externa konsulter och 
interna arbetare så att dessa kan bygga upp den tekniska kompetensen som behövs för 
designen och implementeringen av ERP systemet 118. Det fanns en stor företagsspecifik 
kunskap 117 vilket är viktigt i ett projekt enligt Holland et al, Shanks et al, Sumner och Bingi 
et al som anser att denna kunskap är viktig för framfång 118. Det fanns även en viss teknisk 
kunskap i form av konsulter, men denna kunskap var inte tillräcklig på grund av okunskap 
kring systemet. För att gynna samarbetet så fanns delprojektledarna på samma plats och på 
samma kontor under implementeringen. Man gjorde en specialavdelning där man satte alla 
som var heltidsengagerade i projektet. Det var täta kontakter trots att det blev en viss splittring 
av teamet 117. Wee menar att kompensation bör ges till teamet om de implementerar systemet 
inom den satta budgeten och tidsramen 118. Enligt respondent A gavs kompensation på vissa 
håll beroende på vilken befattning man hade. Normalt var det 10 % av lönen om man 
lyckades med implementeringen, men det fanns också högre bonusnivåer. Detta var något 
som respondent B inte visste och hade därför inte tagit del av någon kompensation 117. Wee 
och Shanks et al menar att det är viktigt att teamet måste avsättas full tid för 
implementeringen 118. För att kunna engagera sig fullständigt avsattes full tid för projektet åt 
de flesta av teammedlemmarna som jobbade där. Huvudprojektledaren och delprojektledaren 
jobbade 100 % med projektet medan de övriga hade sina ordinarie arbetsuppgifter parallellt 
med projektet 117. 

                                                 
115 4.6.1 Sammansättning av ERP team och teamarbete 
116 2.4 Faktorernas kritiska grad 
117 4.4.1 Sammansättning av ERP team och teamarbete 
118 2.3.1 Sammansättning av ERP team och teamarbete 
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5.2 Stöd från högsta ledningen 
Gällande stöd från högsta ledningen så kan vi se i våra intervjuer att denna faktor är mycket 
värdefull för ett stort och komplext projekt som detta. Respondenterna hade avvikande svar 
gällande faktorns betydelse. Respondent A menade att ledningsstöd är kritiskt men inte lika 
kritiskt som affärsplan och vision. Respondent B uppfattade denna faktor som extremt kritiskt 
eftersom man måste engagera dom bästa och för att uppnå detta krävs det stöd från ledningen 
119. Detta överensstämmer med Nah et al som menar att denna faktor är extremt kritiskt för att 
kunna allokera resurser och som har befogenhet att ta avgörande beslut 120. 
 
Vad gäller denna faktor, så godkändes projektet av högsta ledningen som fattade de allra 
högsta besluten 121. Enligt Bingi, Buckhout och Sumner är detta huvudfaktorn till ett 
framgångsrikt implementeringsprojekt. För att engagera ledningen till projektet kan ett 
bonussystem införas 122. Det fanns ett bonussystem men som inte var speciellt kopplat till om 
implementeringen blev lyckad utan man använde ett mer generellt bonussystem som var 
uppbyggt på resultat och lönsamhet som ledningen fick ta del av samt att projektledarna fick 
någon form av bonus vid drifttagande 121. Wee menar att ledningen ska göra projektet till 
högsta prioritet 122 vilket ledningen i projektet visade tydligt med tanke på den resursinsats 
som avsattes för projektet  121. Man allokerade nödvändiga resurser för att få rätt personer 
engagerade och man frigjorde så mycket tid som det gick från den vardagliga verksamheten  
121 vilket överensstämmer med Holland et al 122. Detta var bägge respondenterna överens om. 
Bingi et al hävdar att engagemang från högsta ledningen resulterar i engagemang från resten 
av företaget 122.  
Enligt respondent A var införandet uppe som en fast punkt på alla ledningsgruppsmöten och 
vägvalsfrågor till ledningen kom kontinuerligt upp från projektorganisationen och dom 
försökte rent allmänt ”peppa” medarbetarna. Respondent B ansåg att ledningen inte var så 
involverad i implementeringsprocessen annat än i vissa beslut trots att engagemang från 
högsta ledningen resulterar i engagemang från resten av företaget 121. Enligt Roberts et al 
måste ledningen informera systemets roll och nya strukturer till de anställda och agera vid 
konflikter 122 vilket också ledningen gjorde för att kunna gå vidare och få det att fungera  121. 
Respondent B menade att där han befann sig, så fanns det inga tydliga konflikter. Den 
kommunikation som fanns menade respondent A fungerade på så viss att man förmedlade 
vidare till den övriga organisationen vad som sagts och beslutats via olika chefer. Den direkta 
kommunikationen från ledningen märkte inte respondent B av. Han menade att de gick via 
projektledarna om de vill kommunicera något  121. 

5.3 Affärsplan eller vision 
Båda våra respondenter värderade denna faktor som extremt kritisk på grund av att det är i 
högsta grad kritiskt att veta vad man vill och vilket förändringsbehov som finns. För att 
projektstyrningen skall fungera måste det finnas en detaljerad plan och att de visioner som 
finns är realistiska 123. Här finner vi en avvikelse eftersom Nah et al 124 menar att denna faktor 
är enbart kritisk och viktig.  
 
Detta uppnåddes eftersom att målet med projektet var tydligt fastställt och relaterat till de 
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affärsbehov företaget hade och har 125, vilket står i direkt relation till Roberts et al:s teori 126. 
Buckhout et al menar också att det är viktigt med klara mål, affärsplan och vision för att 
förhindra att tidsramen överskrids 126. För att förhindra att organisationen överskred tidsramen 
för projektet samt för att guida organisationen genom implementeringen hade man klart 
definierade mål med implementeringen vilket skedde i en förstudie i form av en väldigt 
omfattande behovsanalys 125.  
Man genomförde många gemensamma diskussioner som i förväg behandlade organisationens 
systemupphandling och det fanns formulerade affärsmål och kalkyler för själva projektet. 
Kalkylen som uppstod efter förstudien innehöll systemalternativ, investeringskostnad, 
mätbara fördelar, kostnadsbesparingar, etc., vilket hjälpte till att hålla fokus på de 
affärsfördelar som kunde nås genom implementeringen 125. Detta menar Wee är kritiskt för 
implementeringen 126. Enligt Holland et al skall det finnas en affärsmodell på hur den övriga 
organisationen skall arbeta 126. Den affärsmodell man hade för hur den övriga organisationen 
skulle arbeta under implementeringen var ”business as usual”, dvs. att fortsätta sköta den 
dagliga verksamheten 125. Falkowski et al säger att det bör finnas ett rättfärdigande för 
investeringen 126. Det som rättfärdigade investeringen var de krav millennieskiftet ställde samt 
de nya affärsbehoven. Det fanns även ett antal fördelar, strategiska och även kostnadsmässiga, 
som man pekade på och som motiverade investeringen. Dessutom så var man tvungen att byta 
ut det gamla ekonomisystemet eftersom det hade en ändlig framtid 125. 

5.4 Kommunikation 
Vår empiri visar avvikande svar på denna faktor. Utifrån resultaten i intervjuerna var denna 
faktor den som skiljde sig mest mellan respondenterna och som uppfattades väldigt olika. 
respondent A tyckte att denna faktor var viktig men inte kritisk medan respondent B menade 
att denna är extremt kritisk eftersom inget är synligt innan driftsättning. Man måste 
kommunicera visioner och lösningar samt en bra utbildning i rätt tid av blivande användare 
127. Respondenternas värderingar stämmer heller inte överens med Nah et al som hävdar att 
denna faktor inte är extremt kritisk men dock kritisk och viktig 128. 
 
Även Ross 129 menar att effektiv kommunikation är kritisk för ERP implementeringen och 
Respondent A menade att kommunikationen skedde i form av regelbundna möten, men att 
man på någon punkt inte lyckades kommunicera tillräckligt effektivt på grund av brister vid 
införandet. Respondent B hade den uppfattningen att det alltid var mycket kommunikation 
och att den var av typen öppna ”ansikte - till – ansikte” diskussioner samt brainstorming. Den 
öppna kommunikationen är speciellt viktigt för att försäkra ärligheten 130. Falkowski et al 
menar att om användarna ger feedback kring systemet måste de få veta att detta beaktas 129 så 
att en effektiv kommunikation upprätthålls. Respondenterna hade olika uppfattningar om till 
vilken utsträckning man tog hänsyn till detta. Respondent A menade att han inte hade någon 
uppfattning men att den säker var varierande. Respondent B hade den uppfattningen från den 
position han hade att man jobbade långt efter drifttagandet för att hantera problem som 
uppstod 130. Den input som användare ger menar Rosario, bör hanteras genom insamlande av 
kommentarer, reaktioner och krav 129. I detta projekt hade man för varje modulområde en 
projektledare samt en supportorganisation som tog hänsyn till förslag och lösningar från 
användarna 130. En annan viktig del enligt Holland et al är att informera berörda parter om hur 
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projektet framskrider 129. För att alla berörda i projektet skulle veta hur arbetet framskred 
använde man Intranätbaserad rapportering och skickade ut informationsblad 130. Holland et al 
fortsätter och menar att företagskommunikation (aktieägare, risktagare, partners), i form av 
månadsvisa rapporter, nyhetsbrev, veckomöten, är en kritisk faktor för framgång 129. Om detta 
rådde det delade meningar. Enligt respondent A skedde denna kommunikation i form av 
möten med alla inblandade parter medan respondent B menade att företagskommunikationen 
inte var speciellt omfattande. Det fanns en styrgrupp som fick information och som hade 
kontinuerlig rapportering 130.  

5.5 Projekthantering 
Våra intervjuer visade att de båda respondenterna motiverade denna faktor till extremt kritisk. 
Detta just på grund av att ett stort antal personer ofta påverkas och förväntas arbeta 
annorlunda, samt för att kunna utföra/förverkliga implementeringen så effektivt som möjligt, 
vilket i sig inkluderar rätt projektorganisation och bemanning 131. Detta överensstämmer med 
Nah et al  som menar att denna faktor är extremt kritisk 132.  
 
En god projekthantering realiserades genom att huvudprojektledare tilldelades ansvaret över 
projektet 133, detta för att projekthanteringen skall bli framgångsrik menar Rosario 134. 
Projektets omfattning fastställdes och kontrollerades och det bildades en uppfattning om 
vilket arbete som skulle läggas ner samt vilka resurser man skulle vara tvungen att satsa för 
att komma igenom implementeringen 133. Enligt Holland et al, Shanks et al och Rosario görs 
detta i termer av den mängd system som skall implementeras, den mängd inblandning av 
företagsdelar samt den mängd BPR som kommer att behövas 134. Man kontrollerade projektet 
via mandagar för intern och extern personal samt hade veckovisa uppföljningar mot budget 
och avtal. Man följde även en projektplan, där man sekventiellt såg vilka saker som skulle 
genomföras och detta styrdes med tider 133. Sumner hävdar att en expandering av projektets 
omfattning kräver att behov värderas i termer av tid och kostnad av föreslagna förändringar 
134, men ingen sådan expandering skedde. Istället skar man bort personalmodulen, väntade 
med ledningssytemfrågorna och släppte den elektroniska hanteringen av leverantörsfakturor 
133. Man definierade milstolpar och tidslinjer för projektet samt upprättade deadlines 133 vilket 
överensstämmer med Holland et al, Rosario och Wee för att man skall hålla sig inom 
tidsgränsen och budgeten, samt bibehålla projektets trovärdighet  134.  
Fortsättningsvis menar Rosario att uppgifterna bör vara väldefinierade 134. Bägge 
respondenterna menade att arbetsuppgifterna var väl definierade, där vem som skulle göra vad 
planerades och låg inom varje projektledares ansvar 133. Fokusering på resultat samt konstant 
spårning av scheman och budgetar mot mål är också viktigt menar Wee 134 och detta gjordes 
hela tiden, inom vissa delar veckovis, för att se så att man låg rätt till. Däremot gjordes det 
kanske inte på det sätt man borde ha gjort 133.  

5.6 Projektdrivare 
Nah et al menar att denna faktor är en av de fem faktorerna som är extremt kritisk 135, men vår 
undersökning motsäger detta. Bägge respondenterna var ganska överens i deras värdering av 
denna faktor. Respondent A menade att denna faktor är något så när kritisk med motiveringen 
att den hänger ihop med andra faktorer och som helhet är kritisk men som ensamstående då 
inte är kritisk för framgång. Respondent B hade uppfattningen att en projektdrivare är kritisk 
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så att projektet kan ges den prioritet och att de som är engagerade lägger sitt ordinarie arbete 
åt sidan 136.  
 
Man hade en huvudprojektledare och en IT chef från organisationen som var en drivande kraft 
för ERP implementering 137. Detta är viktigt menar Rosario eftersom framgång beror på det 
totala engagemanget och uthålligheten från hela organisationen 138. Även engagemang från 
projektsponsorerna är kritiskt för att uppnå konsensus inom organisationen 138 där man hade 
en huvudansvarig som var delaktig i dom beslutspunkter som fanns definierade i projektet och 
en styrelse, men som i det här fallet inte var speciellt engagerade/inblandade. Bägge 
respondenterna delade de åsikterna och tyckte att det var mer på rapporterings nivå 137. 
Gällande projektdrivarens ledarskapskompetens, så spelar det en kritisk roll för 
implementeringen menar Stefanou, eftersom man hela tiden måste lösa konflikter och hantera 
motstånd och förändringar 138 vilket löstes i detta projekt genom att projektdrivaren vände sig 
till respondent A för att komma till rätta med problem och att genomföra åtgärder 137. 
Falkowski et al fortsätter och menar att denna projektdrivare bör vara en ledare som är högt 
uppsatt inom organisationen och som har makten att fastställa mål och legitimera förändringar 
138. Huvudprojektledaren och IT chefen hade vida befogenheter att ta beslut, men i vissa 
beslut var de tvungna att vända sig till andra som satt på andra befogenheter 137. Gällande de 
anställdas moral och vilja att arbeta i och med förändringarna, kan avtas enligt Stefanou och 
måste då åtgärdas för att försäkra engagemang från alla medlemmar 138. Enligt de bägge 
respondenterna så fanns inga kriser gällande de anställdas moral 137.  

5.7 Förändra hanterings/ledningsprogram och kultur 
Nah et al 139 menar att denna faktor är en av de fem som är extremt kritisk. Här har vi funnit 
en motsägelse eftersom båda våra respondenter värderat denna faktor lägre än så. Respondent 
A menar att faktorn är något så när kritisk eftersom den är en del av andra mer kritiska 
faktorer. Respondent B menar att den är kritisk eftersom att det i stora förändringar kan 
krävas kulturåtgärder vilka alltid kräver ledningens stöd och engagemang 140. 
 
Att erkänna behovet av förändring är viktigt för projektet och det gjorde man 1997 när man 
inte såg en framtid i de system man då hade 141. Falkowski et al menar att företagsvid kultur 
och strukturförändring bör hanteras 142 och gjordes successivt där man kom till någon form av 
konsensusuppfattningar vilket resulterade i rätt så likartade värderingar inom organisationen 
samt nådde någon form av positivism för förändringen 141 vilket är kritiskt enligt Rosario 128. 
Trots att läget kring förändringen var kaotisk till en början har man anpassat sig och kritiken 
har minskat. Vad gällde de människorna som inte var aktiva i de tidigare skedena så var det i 
vissa fall bristande och kanske för sen hantering av dom grundläggande frågorna kring 
värderingar och annat. Användarmedverkan uppkom redan i förstudien i och med aktiva 
projektdeltagare och aktivt deltagande från organisationen och fortsatte sedan som en röd tråd 
genom hela projektet. Dessutom fanns utbildningsombud vilket var ett viktigt steg i 
delaktigheten 141. Delaktighet tillsammans med användarträning och utbildning 
rekommenderas kraftigt av Bingi et al, Holland et al, Roberts et al och Shanks et al i ett 
implementeringsprojekt 142. Murray et al och Rosario menar att utan träning och utbildning 
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kan besluten bli negativa 142. Utbildningen bör vara prioriterad från början menar Roberts et al 
142, där båda respondenterna medgav att detta var prioriterat och pengar avsattes till 
varierande former av utbildning 141. Man hade en generell utbildning av verktyget men även 
specifik utbildning för arbetsuppgifterna samt varierande utbildning beroende på vilken 
befattningsgrupp man tillhörde 141. Sumner påpekar att träning och omskolning av IT 
arbetsstyrkan är viktigt 142, men huruvida detta realiserades var respondent A lite osäker om. 
Han trodde att ingen slapp undan utbildningen och menade att de olika projektgrupperna blev 
specialister på de olika modulerna och levde kvar som IT specialister i organisationen. 
Respondent B ansåg att ingen speciell satsning gjordes angående detta 141. För att möta 
användarnas behov och för att hantera organisationsförändringen bör en supportavdelning 
samt chans för extra träning eller ”på platsen support” upprättas menar Wee 142. Man hade 
utbildningsombud vilka fungerade som utbildare djupt ner i organisationen. Detta var en kanal 
för uppsamling av problem som då kunde bearbetas och även manualer skapades för 
respektive systemavsnitt. Respondent B menade att det fanns datorer som fungerade som 
hjälp men att det var begränsat ifall det uppstod fel 141. 

5.8 Övervakning och utvärdering av utförande och prestanda 
Nah et al 143 menar att denna faktor är kritisk och viktig  vilket också stämmer överens med 
respondet A, som menar att övervakning och utvärdering är kritisk och viktig för att kunna 
åtgärda eventuella brister i tid så att projektet inte missar tidsmässiga och 
ekonomiska mål. Respondent B avviker från detta resonemang och menar att en faktor som 
denna är extremt kritiskt eftersom användaren ställer höga krav på funktionaliteten och för att 
undvika långa svarstider och att man dessutom måste hantera skepsis från normalanvändare 
144. 
 
Roberts et al menar att milstolpar och mål måste aktivt övervakas för att kunna hålla koll på 
implementeringens framfart och utförandet bör mätas mot projektmålen 145. De rådde delade 
meningar mellan respondenterna i vilken mån detta gjordes. Respondent A svarade att man 
följde upp detta systematiskt medan respondent B hade synpunkter på att styrningen i alla 
delar inte fungerade på tillräckligt bra sätt 146. För att övervaka mål och milstolpar kan dessa 
mätas mot projektets slutdatum, kostnader och kvalitet menar Falkowski et al 145. Enligt 
Respondent A gjordes en efterkalkyl ett år efter driftstart och ytterligare en efterkalkyl drygt 2 
år efter driftstart. Respondent B hade inte en bra bild över detta men menade att vissa 
funktioner gjordes klar efter driftstart, tvärtom mot projektplanen, allt för att driftstarten 
skulle ske i tid 146. 
 
Övervakning av utförande och feedback inkluderar utbyte av information mellan de 
medverkande i projektteamet och analysen av den feedback man får från slutanvändare 145. 
Enligt de båda respondenterna inrättade man en användargrupp/modul och de grupperna tog 
hand om och utvärderade inkomna synpunkter samt prioriterade eventuella åtgärder 146. 
Rosario hävdar att det bör finnas tidiga bevis om att implementeringen varit framgångsrik för 
att kunna möta skepticism. Ledningen behöver information om hur ERP systemet påverkar 
affärerna 145. Respondent A visste inte om man utvärderat, mer än vid efterkalkylstillfällena. 
Respondent B hade inte sett någon efterkalkyl så han kunde inte svara på i vilken mån 
affärerna påverkats 146. 
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5.9 Minimal anpassning 
Nah et al 147 menar att denna faktor är kritisk och viktig. Här har vi funnit en motsägelse 
eftersom att ingen av de två respondenterna värderat denna faktor så. Det är även avvikande 
svar respondenterna emellan, där Respondent A menar att faktorn är något så när kritisk på 
grund av att det är viktigt att hitta rätt balans mellan systemförändringarna och 
processförändringarna men inte kritiskt för själva projektet som helhet. Respondent B menar 
att denna faktor är extremt kritisk eftersom det är viktigt att affärsprocesserna kan lösas på det 
sätt som avsågs med upphandlingen. Normalt är det för sent att komma på dessa brister i 
samband med implementeringen. Om man köper ett standardsystem som behöver anpassas till 
verkligheten har man tappat fördelarna med standardsystem. Denna typ av applikationer 
kräver utveckling och att man kan följa med i denna i form av releasebyten successivt. Dessa 
försvåras/omöjliggörs om man varit tvungen till stora anpassningar  148. 
 
Enligt Holland et al och Roberts et al bör organisationer vara beredda att ändra 
affärsprocesserna så att de ska passa systemet och för att så minimal anpassning som möjligt 
av systemet bör göras 149. Respondent A menade att han inte kunde bedöma exakt hur 
affärsprocesserna påverkades, men med tanke på projektets stora bredd är det troligt att de 
ändrades. Respondent B trodde inte affärsprocesserna ändrades utan istället förekom det 
justeringar för att passa SAP R/3 systemet 150. Sumner menar att mjukvaran bör, så långt som 
det är möjligt, inte modifieras 149 och enligt respondent B hade man inte ändrat i systemet. 
Respondent A hade den uppfattningen att man konfigurerade de olika modulerna för att skapa 
en så god samstämmighet som möjligt med affärsprocesserna 150. Rosario fortsätter och menar 
att modifikationer bör undvikas för att minimera fel och för att kunna dra fördel av nyare 
versioner och uppdateringar 149. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel kommer vi att beskriva de slutsatser vi kunnat dra utifrån vår analys. Vi har 
delat in faktorerna efter hur kritiska de är för att mer överskådligt kunna visa vilka faktorer 
som hör till respektive kritiska grad. Sedan följer en del där vi tar upp våra egna reflektioner 
samt en metoddiskussion där vi diskuterar kvalitén med vårt arbete. Slutligen ger vi förslag 
på fortsatt intressant arbete inom detta område. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som är kritiska för att ett företag inte 
skall tappa kontrollen över ERP implementeringsprocessen. Syftet är även att värdera dessa 
faktorer för att få fram viktiga samt mindre viktiga faktorer och att om möjligt hitta faktorer 
som saknas i teorin. 
 
Följande faktorer har vi i vår undersökning kommit fram till är extremt kritiska och bör 
tas hänsyn till för att inte tappa kontrollen över implementeringsprocessen; 
 
Vi kan utifrån vår empiriska undersökning samt den teoretiska referensramen konstatera att 
projekthantering är en faktor som uppfattas som extremt kritisk. En bra projekthantering 
möjliggör en effektiv implementering på grund av att man lättare kan fastställa och 
kontrollera projektets omfattning och resurser, ofta via tidslinjer, milstolpar och deadlines. 
 
Affärsplan och vision kan vi även konstatera är en annan extremt kritisk faktor eftersom att 
båda våra respondenter och den teori vi utgått ifrån värderat denna faktor högt. För att kunna 
styra projektet dit man vill behövs en detaljerad plan och en realistisk vision. En klar 
affärsplan, klara mål, och en vision förhindrar att tidsramen för projektet överskrids samt 
underlättar och guidar organisationen genom implementeringen. Detta kan realiseras med 
hjälp av en förstudie och en omfattande behovsanalys. 
 
Följande faktorer har vi i vår undersökning kommit fram till är kritiska och viktiga och 
bör tas hänsyn till för att inte tappa kontrollen över implementeringsprocessen; 
 
Stöd från högsta ledningen är kritisk och viktig faktor för att kunna ha kontroll på 
implementeringsprocessen. Stöd och engagemang från ledningen resulterar i engagemang från 
resten av företaget. Ledningens stöd är kritiskt för resursallokeringen och besluten angående 
implementeringen. Det är viktigt att ledningen prioriterar projektet högt samt har bra 
kommunikation kring allt som rör projektet. Anledningen till att denna faktor inte värderades 
som extremt kritisk är att vi såg divergenser mellan de olika respondenternas värderingar. 
Detta beror troligen på de olika respondenternas position i projektet, där en av respondenterna 
sitter i en högre position och därför inte känner lika stort behov som en som agerar lägre ner i 
projektet. 
 
Även sammansättning av ERP team och teamarbete är en kritisk och viktig faktor. En bra 
sammansättning av teamet, där medlemmarna består av en mix av kompetenta interna arbetare 
och externa kompetenta konsulter, leder till ett tvärfunktionellt teamarbete som ökar chansen 
till god kommunikation och bättre koordinerade aktiviteter som i sin tur ökar chansen till ett 
väl implementerat system. Även här gör avvikelsen mellan de båda respondenternas värdering 
till att inte faktorn anses som extremt kritisk. Anledningen till att värderingen skiljer sig 
mellan respondenterna tror vi beror på att en av dem befann sig nära teamet och därför ser ett 



 

 44

större behov i att ha kompetenta och organiserade medarbetare omkring sig i ett projekt som 
detta, än en som befinner sig på ledningsnivå och inte behöver agera inom det. 
 
Vi anser också att övervakning och utvärdering av utförande och prestanda är en kritisk och 
viktig faktor för att kunna åtgärda eventuella brister och problem i tid, så att inte tidsmässiga 
och ekonomiska mål överskrids. Via systematisk uppföljning samt övervakande av uppsatta 
milstolpar och mål håller man koll på implementeringens framfart och utförande, vilket vi tror 
minimerar chansen att implementeringen skenar iväg. Graderingen på denna faktor motiveras 
genom en snarlik värdering respondenterna samt Nah et al 151 emellan. 
 
Följande faktorer har vi i vår undersökning kommit fram till är något så när kritiska 
och viktiga och bör tas hänsyn till för att inte tappa kontrollen över 
implementeringsprocessen; 
 
Vi kan utifrån den empiriska studien och teorin konstatera att projektdrivare är en något så 
när kritisk och viktig faktor eftersom en framgångsrik implementeringen underlättas av det 
totala engagemanget från organisationen, vilket en projektdrivare kan realisera. 
Projektdrivarens ledarkompetens spelar stor roll eftersom han/hon måste lösa konflikter och 
hantera motstånd mot förändringar så att inte projektet stannar. Projektdrivaren kan vara en 
huvudprojektledare eller en IT chef som har makten att fastställa mål och legitimera 
förändringar om detta kulle vara nödvändigt. För denna faktor har vi sett en stor skillnad i 
värdering, där den teoretiska referensramen menat att den är extremt kritisk. Vår värdering 
bygger dock även på den emiriska undersökningen, där de bägge respondenterna värderat den 
lägre än så vilket motiverar vårt val av kritisk grad. Denna faktor har fått en högre värdering 
av den respondent som befunnit sig längre ner i organisationen under implementeringen. 
Detta kan kanske förklaras med att man ser ett större behov av en drivande kraft med 
befogenheter att ta beslut och delegera uppgifter ju längre ner i organisationen man kommer. 
Vi tror att om man har någon engagerad kraft som driver på projektet ökar troligen även 
motivationen för de inblandade. Detta har troligen inte lika stor betydelse högre upp i 
organisationen, där dessa personer kanske själv agerar projektdrivare. 
 
Förändra hanterings/ledningsprogram och kultur är en annan faktor som vi finner är något så 
när kritisk och viktig eftersom en kultur med delade värderingar och en stark företagsidentitet 
som är öppen, är viktigt vid dessa typer av projekt. Detta erhålls genom hantering av den 
företagsvida kulturen och de strukturförändringar som uppstår, via exempelvis träning, 
information och utbildning. För att uppnå likartade värderingar bör man försöka komma till 
någon form av konsensusuppfattning så att organisationen är positiv till förändringen, vilket 
vi tror gör att implementeringsprocessen flyter smidigare. Denna faktor erhåller denna 
värdering på grund av den motsägelse vi funnit mellan vår undersökning och den teori vi 
behandlat. Nah et al 152 menar att denna faktor är extremt kritisk medan våra respondenter har 
en lägre värdering. Eftersom att vi inte säkert kan uttala oss om vilka de bakomliggande 
orsakerna är till denna avvikelse, kan vi bara spekulera om tänkbara orsaker. En förklaring till 
detta kan vara att vår undersökning gjordes på ett svenskt företag där man troligtvis ser 
annorlunda på kultur och delade värderingar än i de utländska organisationerna Nah et al 153 
studerade. En annan orsak kan vara storleken på företagen samt vilken typ av organisation det 
är man studerar. Varför det dessutom skiljer mellan hur våra båda respondenter värderat 
denna faktor kan bero på i viken nivå i hierarkin man befinner sig. Ju längre ner du är desto 
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närmare är du de människor som skall använda systemet och de som troligtvis gör motstånd 
till ett införande av det, och desto viktigare blir det då med delade värderingar och en stark 
företagsidentitet. 
 
Även minimal anpassning klassificeras in som något så när kritisk och viktig. För att slippa 
göra modifieringar och anpassningar i mjukvaran bör man istället förändra vissa 
affärsprocesser. För att förenkla implementeringsprocessen och förändringen av dessa 
processer bör man placera dem i linje med implementeringen. Valet av värdering motiveras 
genom en avvikelse mellan Nah et al:s 154värdering, respondent A:s värdering samt 
respondent B:s värdering, vilket kan ha sin förklaring i att det skiljer sig beroende på vilken 
organisation man studerar samt vilken befattning de man intervjuar har. Detta kan dock inte 
konstateras eftersom fakta kring de organisationer som Nah et al 155 undersökte saknas. 
 
Följande faktor har vi i vår undersökning kommit fram till är viktig men inte kritisk och 
bör tas hänsyn till för att inte tappa kontrollen över implementeringsprocessen; 
 
Kommunikation var den enda faktor som vi i vår undersökning funnit vara viktig men inte 
kritisk för att kunna ha större kontroll på implementeringsprocessen. En effektiv 
kommunikation är viktig eftersom det kan förenkla och hjälpa organisationen att ta fram 
milstolpar, samt att klara kommunicerade mål kan hjälpa organisationer att nå fortsatt 
förbättring på implementeringen. Anledningen till att denna faktor inte når upp till en högre 
kritisk grad beror på en stor differens mellan den teoretiska värderingen och den empiriska 
värderingen. En orsak till att det råder så stor skillnad mellan hur Nah et al 156 värderat 
kommunikation och respondent A:s värdering tror vi beror på att respondent A uppfattat 
kommunikation som en faktor som hänger ihop med de övriga och därför kanske inte bedömt 
denna faktor som separat. Detta tror vi också är den bakomliggande orsaken till varför det 
råder så stora skillnader mellan de bägge respondenternas värdering. Man bör ha i åtanke att 
denna faktor kanske egentligen borde värderas högre med tanke på att kommunikation är 
något som sker på alla plan under implementeringen och en effektiv sådan får därför inte 
försummas. 
 
Följande övriga kritiska faktorer har vi i vår undersökning hittat som man kan ta 
hänsyn till för att få en bättre kontroll över implementeringsprocessen; 
 
Att implementera ett ERP system är ett gigantiskt projekt som kräver ett stort åtagande och en 
stor ansträngning av organisationen. Processen för att implementera ett sådant system 
fortsätter även efter att systemet tagits i drift. En kritisk faktor som vi i våran undersökning 
hittat är efterarbete efter driftstart, vilket är allt ifrån problemhantering i driftstarten, där det 
kommer upp saker som man inte har tänkt på eller som man inte riktig vet hur man ska 
hantera, till systemförändringar, både i smått och i stort. Det är lätt att man undervärderar den 
arbetsbelastning som en driftstart innebär för hela organisationen. I många fall kräver en 
driftstart en rejäl övertid på sina håll för att få systemet att fungera samt komma till rätta med 
de initiala problem som uppstår. Detta kräver att man har en organisation för det och resurser 
för att klara det samt en bra planering och förberedelse.  
 
En annan faktor vi hittat är fånga den trånga resursen. Med den trånga resursen menas de 
personer som har en stor kunskap om verksamheten där systemet skall implementeras och 
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som är nyckel personer i sådana här projekt och så otroligt värdefulla. Eftersom att 
implementeringen är en lång och komplex process krävs det att man får använda dessa 
personer på bästa sätt och verkligen få ta vara på deras kunskap samt att all deras tid går åt till 
att jobba med lösningarna. Det som tar mycket tid i sådana här typer av projekt är t ex att 
kalla till möten och dokumentera det man kommit fram till samt beställa resor och 
övernattningar. För att de trånga resurserna skall slippa sådant arbete bör det finnas någon 
som bara har i uppgift att göra det enkla, alltså en typ av sekreterarassistent, som kan föra 
anteckningar och fånga möten så att de personer som är engagerade i lösningarna verkligen 
kan arbeta med det och inte behöva sitta och skriva protokoll. 
 
Den sista kritiska faktorn vi funnit genom våran studie är målinriktat och disciplinerat arbete. 
För att förhindra att implementeringsprocessen överskrider tidsramen gäller det att man 
arbetar hårt och gör som det är sagt och för det krävs det att man har personer som är oerhört 
målinriktade, strukturerade och disciplinerade. Man måste gå igenom med var och en hur det 
är att jobba i en projektgrupp eftersom man måste ha en aning om detta för att få ett 
strukturerat arbete. Projektledaren måste vara tydlig om vad som gäller och det bör finnas 
klara kontrakt och en klar plan med arbetsscheman och man bör komma överens med var och 
en i projektet om hur man skall jobba. Eftersom man jobbar under en så kort tid måste 
dessutom arbetssätten vara tydliga och standardiserade för att minska missförstånd under 
implementeringen.   

6.2 Avslutande slutsats 
Vi kan konstatera att de ovan nämnda faktorerna spelar alla en mer eller mindre kritisk roll för 
en framgångsrik ERP implementering. Genomgående för alla faktorer har vi märkt att den 
respondent som befinner sig på en lägre nivå i organisationen gett faktorerna en högre kritiskt 
grad än den respondent som sitter högre upp. Av detta har vi kunnat dra slutsatsen att dessa 
faktorer är av olika kritisk grad beroende på var man befinner sig i organisationen under 
projektet.  
 
Vi anser att i verkligheten hänger dessa faktorer ihop med varandra mer eller mindre vilket 
försvårar den separata bedömningen men vi vill ändå framhålla de två som vi anser vara mest 
kritiska; affärsplan/vision samt projekthantering. Det är alltid viktigt att ha en bra grund att 
stå på innan man kastar sig in i implementeringen samt att man har en tydlig och strukturerad 
hantering så att projektet framskrider enligt de uppsatta planerna. 
 
De övriga faktorerna; efterarbete efter driftstart, fånga den trånga resursen samt målinriktat 
och disciplinerat arbete är faktorer som vi inte kan gradera hur kritiska eller viktiga de är för 
att inte tappa kontrollen över implementeringsprocessen. Detta med tanke på att vår 
undersökning rör en specifik organisation och där respondenterna endast värderat den eller de 
faktorer som de själva uppgett samt att dessa faktorer saknar teoretiskt stöd. Vi kan dock 
föreslå att det kan beaktas för att öka chansen för en lyckad implementeringsprocess.  

6.3 Metoddiskussion 
För att kvalitén i den empiriska undersökningen ska bli så hög som möjligt så ligger det en 
viktig del i arbetet att upprätta en hög grad av giltighet i de analyser och slutsatser som dras. 
Vi kommer här att diskutera vilka åtgärder vi vidtagit för att påvisa kvalitén i vårt arbete. 

6.3.1 Validitet 
Den undersökning vi gjort har innefattat ett företag där vi intervjuade två personer vilket kan 
vara i minsta laget för att kunna dra generella slutsatser. En trovärdig generalisering skulle 
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kräva fler fall. Ett argument för trovärdigheten är att vi gjort en grundläggande undersökning 
för en specifik implementeringen som vi har analyserat intensivt och använt oss av personer 
som sitter på olika positioner i organisationen för att få större bred i våra svar och att dessa 
personer dessutom har varit delaktiga vid implementeringen av ERP systemet. Vi anser att 
datainsamlingsmetoden vi valt, nämligen semistrukturerade intervjuer är en bra metod för att 
uppnå vårt syfte. Detta på grund av att det är viktigt att kunna förtydliga frågan ifall oklarheter 
skulle uppstå och att kunna ställa följdfrågor. En av våra undersökningar gjordes genom 
telefonintervju vilket möjligtvis kan försämra validiteten eftersom vi inte hade chans att 
observera hur respondenten agerade och reagerade vid t ex vissa av våra frågor. Däremot har 
vi spelat in intervjuerna vilket medfört att en bättre analys kunnat genomföras, vilket i sin tur 
medfört att en bättre slutsats kan dras. Detta anser vi har ökat validiteten i vår uppsats. 

6.3.2 Reliabilitet 
För att inte missa de åsikter respondenterna hade så valde vi att spela in intervjuerna på band. 
Detta tror vi ökar reliabiliteten eftersom de ger frågeställaren möjlighet att i lugn och ro 
noggrant dokumentera allt som sagts från intervjun vilket gör att förutfattade meningar och fel 
minimeras. En annan sak som vi tror ökat vår reliabilitet är att respondenterna fick ta del av 
intervjufrågorna i god tid innan den skarpa fallstudien. Detta för att respondenterna skulle 
vara väl förberedda för att minska missförstånd. Detta tror vi även ökat intervjuns effektivitet 
samt att chansen att hitta nya faktorer ökar vilket var en del av vårt syfte. Vi har även haft 
möjlighet att komplettera vår undersökning på de frågor som inte har det svar som krävs. 

6.3.3 Övrigt 
Vad gäller de nya faktorer som framkommit i undersökningen så anser vi att dessa i viss mån 
hänger samman eller går att koppla till vissa av de ursprungliga faktorerna. Motiveringen till 
varför vi valt att göra dessa till egna faktorer är på grund att vi anser att de innehåller väldig 
mycket information som vi inte funnit i de ursprungliga faktorerna. Därför har vi valt att 
separera dessa som egna nya faktorer.  
 
Efter att vi sammanställt empirin såg vi att vissa av svaren inte svarade på frågan. Även då vi 
itererade i uppsatsen såg vi att ytterligare två faktorer som hörde till problemområdet inte 
hade behandlats i intervjuerna. Detta åtgärdades via en komplettering för att kunna gå vidare 
med analysen. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har i vår undersökning tittat på implementeringen av ERP system inom en organisation. Vi 
tycker det skulle vara intressant att undersöka dessa kritiska framgångsfaktorer ur en annan 
infallsvinkel. Exempelvis så skulle man kunna titta på integration mellan företag i en supply 
chain eller integration mellan ett företags affärssystem och deras webbsystem. Ytterligare 
skulle det vara intressant att välja en av dessa faktorer och titta närmare och djupare på den.  
 
En annan intressant vinkling skulle kunna vara att jämföra olika organisationer för att se om 
faktorerna skiljer sig mellan dem istället för att bara titta på en organisation.
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Bilagor 

1 Översiktstabell över kritiska framgångsfaktorer 
Vi kommer endast att behandla de faktorer som berör problemet att företag tappar kontrollen 
över implementeringsprocessen. I tabellen nedan visas vilka faktorer som hör till problemet.  
 

FAKTOR 
”Värdering av hur 

kritisk faktorn” 
”Tappa kontrollen över 

implementeringsprocessen”
1. ERP teamarbete och teamsammansättning 
- Mest kompetenta i teamet 
- Balanserat eller tvärfunktionellt team 
- Full tid till teammedlemmarna 
- Kompensation 
- Affärs och teknisk kunskap hos medlemmarna i 
teamet 

Extremt kritisk 
(5) 

X 

2. Stöd från högsta ledningen 
- Godkännande och stöd från högsta ledningen 
- Lednings förklarande och publicerande av 
projektet som högsta prioritet 
- Allokera resurser och egen inblandning 
- Ledningens roll som medlare 

Extremt kritisk 
(5) 

X 

3. Affärsplan och vision 
- Affärsplan, mål och vision 
- Rättfärdigande för ERP investeringen 

Kritisk (4) X 
4. Kommunikation 
- Effektiv kommunikation 
- Kommunikation mellan risktagare 
- Kommunikation om projektets framskridande 
- Användarinput 

Kritisk (4) X 

5.  Projekthantering 
- Tilldela ansvar 
- Tydligt fastställa projektets omfattning 
- Kontrollera projektets omfattning 
- Kontrollera och utvärdera krav om utvidgning av 
omfattning av projektet 
- Sätta realistiska projektmilstolpar, slutdatum och 
slutdatum för projektet 
- Koordinera projektaktiviteter för alla berörda 
parter 
- Checka av projektet  

Extremt kritisk 
(5) 

X 

6. Projektdrivande /Projektledande 
- Existensen av en projektdrivare 
- En högt uppsatt som projektdrivare 
- Engagemang från projektsponsorer 

Extremt kritisk 
(5) 

X 

7. Förändra hantering/ledningsprogram och 
kultur 
- Förstå behovet av förändring 
- Företagsvid kultur och strukturhantering 
- Användarutbildning, träning och support 
- Delaktighet/inblandning för användarna 
- Kompetensomskolning av IT-styrkan 
- Hängivenhet till förändring 

Extremt kritisk 
(5) 

X 

8. Övervakning och utvärdering av utförande 
och prestanda 
- Spåra milstolpar och mål 
- Analys av användarfeedback och rapportering 

Kritisk (4) X 



 

 

9. Minimal anpassning 
- Minimal anpassning Kritisk (4) X 
Tabell 1 Översiktstabell över vilka faktorer som hör till problemet och dess kritiska grad (Nah et al, 2003 – egen 
bearbetning). 

2 Resultatredovisning 

2.1 Sammansättning av ERP team och temaarbete 
1. Bestod implementeringsteamet av de mest kompetenta människorna? Hur garanterade 

man detta? 
 

Enligt respondent A så handplockades människor från organisationen som skulle vara 
delprojektledare och även de personer som skulle vara med som projektmedarbetare. 
Målsättningen var att hitta de mest kompetenta personerna och i stort sett så lyckades man 
med det. 
 
Enligt respondet B så bestod implementeringsteamet med mycket kompetenta personer 
som dels var verksamhetskunniga (personer med förtroendeställning i organisationen), 
dels konsulter i olika roller. Respondenten menar att det är ett generellt problem i stora 
installationer där ingen person under projektfasen greppar frågan ”från ax till limpa”. 
Konsulterna som användes kunde verksamhetsområdet där detta är mer generellt t ex 
kundreskontra, leverantörsreskontra och redovisning på ett bra sätt och i några fall 
behärskade man även verktyget SAP R/3. I andra fall kunde man verksamheten men hade 
aldrig träffat på SAP R/3 förut. Från organisationens sida fanns ett underskott av personer 
som kunde systemering/programmering varför dessa uppgifter nästan uteslutande fick 
utföras av personer från konsultföretag som inte kunde verksamheten. Även sättet att 
dokumentera den funktionalitet som efterfrågas fanns brister ifrån organisationens sida. 
Att många av konsulterna som användes aldrig förut arbetat med SAP R/3 var ett 
betydande hinder och skapade mycket merarbete på olika sätt. 

 
2. Var teamet balanserat, dvs. bestod teamet av medlemmar från flera funktionella 

avdelningar (ex, inköp, order, tillverkning)? 
 

Respondent A svarade att dom hade delprojektgrupper med delprojektledare och dom 
grupperna innehöll några människor från linjeorganisationen som projektmedarbetare. 
Dom människorna var från samma funktionella område men olika geografiska enheter 
eller olika organisatoriska enheter t ex centralstab ute på något sågverk, eller någon annan 
enhet t ex ett säljkontor. Det fanns även en projektledargrupp. Projektet hade en 
projektledare på heltid som höll i alla delprojektgrupperna och där fanns det en gruppering 
med alla delprojektledare och huvudprojektledaren som träffades regelbundet och även 
ibland tillsammans med externa konsulter.  
 
Det var både dom som jobbade med inköp och de som jobbade med underhåll och 
ekonomi som var delaktiga i projektet menade respondent B. 

 
3. Avsattes teammedlemmarna full tid till projektet för att kunna engagera sig fullständigt 

eller hade man andra uppgifter parallellt under tiden? 
 



 

 

Enligt respondent A så jobbade huvudprojektledaren 100 % med projektet och hade inga 
andra uppgifter. Även delprojektledarna var fulltidsengagerade i projektet. De övriga hade 
sina ordinarie arbetsuppgifter kvar samtidigt som man jobbade med projektet. 
 
Man hade andra uppgifter parallellt under tiden. Så de klassiska problemen fanns ju, dvs. 
att ge medlemmarna tillräckligt med tid till projektet menade respondent B. 

 
4. Var medlemmarna i teamet lokaliserade på samma plats under implementeringen för att 

gynna samarbetet? 
 
Delprojektledarna fanns alla på samma plats och i samma korridor på kontoret. 
Respondent A sa att man gjorde en speciellavdelning där man satte ihop alla som arbetade 
heltid med projektet. Respondent A nämner att i varje delprojektgrupp så fanns det 
förutom den heltidsengagerade delprojektledaren också i princip en heltidsengagerad 
konsult som togs in utifrån. 
 
Mycket av jobbet gjordes på samma plats trots att man strävade efter en geografisk 
spridning och därför hämtade medlemmar från olika enheter. Det blev ju ändå ett viss 
splittring av teamet och man träffades definitivt inte varje dag. Men det var ganska täta 
kontakter i det flesta grupper menade respondent B. 

 
5. Gavs någon form av kompensation till implementeringsteamet om de lyckades hålla 

implementeringen inom den satta tid och budgeten? 
 

Det var bonusupplägg som låg på 10 % av lönen som man fick om man lyckades. Men det 
fanns också högre nivåer beroende på vilken befattning man hade i projektet menade 
respondent A. 
 
Respondent B visste inte detta, han hade aldrig fått det bekräftat. Men själv hade han 
ingenting extra. 

 
6. Fanns det i implementeringsteamet nödvändig teknisk och företagsspecifik kunskap? 
 

De fanns företagsspecifika kunskaper och det var en väldig styrka och förutsättning för 
projektet. Teknisk kunskap varierade på så viss att dom konsulter man använde hade olika 
kompetens. Konsulterna hade inte tillräcklig kunskap om systemet menade respondent A. 
 
Den funktionella kunskapen fanns men däremot fanns det inte tillräcklig kunskap om 
verktyget. De konsulter man använde hade aldrig jobbat med SAP/R3, det var nytt för 
dem menade respondent B. 

2.2 Stöd från högsta ledningen 
7. Gav högsta ledningen sitt godkännande och stöd till projektet? 
 

Projektet beslutades i styrelsen så stöd och godkännande gavs menade respondent A. 
 
Enligt respondent B godkändes projektet av ledningen samt att ledningen gav stöd till 
projektet. Det var ju en förutsättning eftersom det var ett så stort projekt. Det låg ju på 
sådana beslutsnivåer. 

 



 

 

8. Fick ledningen någon bonus om implementeringen blev lyckad? 
 

Inte mer än det generella bonussystem som fanns och som var uppbyggt på resultat och 
lönsamhet. På så vis kan man säga att det var indirekt kopplat till ledningens bonus 
menade respondent A. 
 
Enligt respondent B så hade projektledningen någon form av bonus för drifttagande. 

 
9. Förklarade ledningen tydligt vilken prioritet projektet hade?  
 

Med tanke på den resursinsats som avsattes för projektet så tyckte respondent A att man 
förklarade tydligt, men det hade säkert kunnat skett ännu tydligare. 
 
Respondent B upplevde att ledningen tydligt visade och gav projektet en hög  prioritet och 
att man som deltagare ansåg det som viktigt. 

 
10. Hur var ledningens vilja att allokera nödvändiga resurser (dvs. förse implementateringen 

med rätt sorts människor samt tillräcklig med tid och resurser för att få jobbet gjort)? 
 

Det fanns enligt respondent A en vilja att allokera nödvändiga resurser. 
 
Enligt respondent B så gjordes mycket för att få rätt personer engagerade. Man ställde helt 
enkelt krav på de lokala undercheferna att de var tvungna att släppa nödvändig personal. 
Det är dock inte så lätt att göra det eftersom de personer som kan bidra till sådana här 
projekt även är de som har stort inflytande i den vardagliga verksamheten. Det blir lätt en 
kollision där. Men man gjorde mycket för att frigöra så mycket tid som det gick. 

 
11. Hur inblandade/engagerade/delaktiga var ledningen i implementeringsprocessen? 
 

Enligt respondent A var införandet uppe som en fast punkt på alla ledningsgruppsmöten 
där konstaterade avvikelser hanterades kontinuerligt. Vägvalsfrågor till ledningen kom 
kontinuerligt upp från projektorganisationen och dom försökte rent allmänt ”peppa” 
medarbetarna. 
 
Ledningen var inte så involverade i implementeringsprocessen annat än i besluten. 
Toppledningen var inte heller så engagerade utan man vände sig till dom om man behövde 
mera pengar till projektet menade respondent B. 

 
12. Hur agerade ledningen vid konflikter (tex. agerade de medlare, brydde sig inte, etc.)? 
 

Det handlade om att ge sig på konflikterna för att få det att fungera menade respondent A. 
 
Det fanns inga tydliga konflikter menade respondent B. 

 
13. Hur fungerade kommunikationen från ledningen (exempelvis systemets roll för 

användarna)? 
 

Genom de möjligheter man såg genom ett förbättrat beslutstöd och det märktes ju hela 
vägen, inte bara från min sida utan det var ju alla sågverkschefer, marknadschef och 



 

 

ledningsgrupp där man pratade om det här sakerna och förde sen ut det i den övriga 
organisationen svarade respondent A. 
 
De hade inte så mycket kommunikation där menade respondent B. Det fanns säkert 
tillfällen där ledningen hade önskemål men i så fall gick de via projektledarna, men någon 
direkt kommunikation fanns inte. Oftast sitter dom inte inne med den detaljkunskap som 
krävs för projektet utan de är mer fokuserade på annat. Det fanns redan i 
kravspecifikationen vad som skulle åstadkommas så någon kommunikation behövdes 
egentligen inte. 

2.3 Affärsplan eller vision 
14. Fanns det klart definierade mål och en vision med systemimplementeringen, och var dessa  

tydligt fastställda samt relaterade till de affärsbehov företaget hade? 
 

Respondenten A har den uppfattningen att det fanns klart definierade mål med 
implementeringen och detta skedde i en förstudie i form av en behovsanalys som var 
väldigt omfattande. Arbetsuppgifterna omfattade kartläggning av dagsläget och 
identifiering av problem, möjligheter samt kartläggning av vilka förändringsbehov som 
fanns inom olika delar av verksamheten. Detta blev sedan ett rejält material i form av en 
förstudie som sen hela projektets baserades på. 
 
Det fanns enligt respondent B många gemensamma diskussioner som i förväg behandlade 
organisationens systemupphandling. Det fanns även formulerade affärsmål och kalkyler 
för själva projektet, alltså en så kallad lönsamhetsberäkning för projektet. 
 

15. Innehöll affärsplanen föreslagna strategiska och mätbara fördelar projektet skulle 
generera, vilka resurser som skulle krävas, vad kostnaden skulle bli, vilka risker 
implementeringen skulle innebära, samt en tidslinje för projektet? 

 
Respondent A menar att svaret är ja på alla delar. Men det kanske var mer eller mindre 
tydligt. Efter förstudien så fick man fram en kalkyl för projektet, alltså en budget för 
projektet som sedan förfinades i en liten djupare förprojektering då de bland annat tittade 
på vilka olika systemalternativ som de kunde tänkas ha för att kunna lösa de behov som 
fanns. Den här förstudien som respondent A tidigare pratade om med behovsanalysen, 
slutade i ett antal mätbara faktorer som uppskattades, och dessa faktorer lades sen som 
intäktspunkter i projektet. 
 
Respondent B svarade att det fanns en budget för hur mycket investeringen skulle få 
kosta. Det fanns även utstakade strategiska fördelar, alltså pengasatta fördelar, som man 
skulle nå med projektet, till exempel vilka kostnadsbesparingar som skulle kunna falla ut. 
Detta ingår normalt i en sådan typ av kalkyl men själva investeringskalkylen hade han inte 
tagit del av. 

 
16. Fanns det en klar affärsmodell över hur den övriga organisationen skulle arbeta under 

implementeringen? 
 

Respondent A svarade att han inte riktigt vet, men att man kan säga att det var ”business 
as usual”, dvs. att fortsätta sköta den verksamhet som man hade och fortfarande har. Det 
fanns också många från organisationen som deltog i projektet redan i förstudien och sedan 
genom hela projektet, men vissa av dom hade kvar en del ordinarie linjeuppgifter 



 

 

parallellt med att man jobbade med projektet. Men i örigt så var organisationen inriktad på 
att sköta den dagliga verksamheten. 
 
Enligt respondent B så fanns en klar affärsmodell. Det fanns en utbildningsplan som dels 
tog fasta på systemet som sådant och hur man arbetar med detta (på-loggning, menyer, 
olika delar och hur man bläddrar mellan dessa), dels hur olika uppgifter ska hanteras i 
systemet (arbetsrelaterad utbildning). Beroende på situation förekom diskussioner i 
bredare grupp hur en viss del ska fungera. Det senare var dock upp till organisationens 
ansvariga att genomföra. 

 
17. Fanns det något som rättfärdigade investeringen. Exempelvis förbättrade processer och 

flöden? 
 

Det var två saker egentligen som respondent A pekade på. Det ena var år 2000 
problematiken, dvs. att förbereda sig på de krav millennieskiftet ställde. Det andra var de 
nya affärsbehov som fanns och som hade kommit fram i förstudien, och det var väl så att 
de senare var ett mycket större rättfärdigande än 2000 problematiken. 
 
Respondenten B menade att ett rättfärdigande fanns i den investeringskalkyl man hade. 
Det fanns ett antal fördelar, strategiska och även kostnadsmässiga, som man pekade på 
och som motiverade investeringen. Sen fanns det en annan ganska viktig faktor som 
motiverade investeringen och det var att det system, som framför allt användes för 
ekonomi, hade en ändlig framtid. Alternativkostnaden för att hålla igång systemet var 
ganska hög samtidigt som stordatorverktyget kändes lite felaktigt. Det hade blivit en 
ganska stor investeringskostnad att förändra dessa system så här valde man alltså att byta 
spår och investera i SAP/R3. 

2.4 Kommunikation 
18. Hur uppnåddes en effektiv kommunikation under implementeringen (exempelvis öppen 

kommunikation för att försäkra ärligheten)? 
 

Det fanns olika grupperingar i projektet och även under implementeringsfasen med 
regelbundna möten och en väldigt omfattande kommunikation naturligtvis. Respondent A 
menade att han inte kunde svara på frågan i detalj för att han var lite för långt ifrån den 
verksamheten. Han konstaterade att på någon punkt så lyckades de inte kommunicera 
tillräckligt effektivt för det visade sig sedan att när de skulle starta införandet, så hade de 
dålig förankring på något ämnesområde hos de personer som skulle vara så kallade 
systemägare i verkligheten. Dom personerna hade inte arbetat tillräckligt målinriktat och 
lyhört med systemfrågorna utan överlåtit dom till projektgruppsspecialisterna och därmed 
så hade respondenten och hans kollegor missat det i uppsättningen av systemet inom de 
olika modulerna. Respondenten sa att det var främst ett område, och att det hade kunnat 
undvikas om projektet i tidigare skeende hade sett till att få den här ärligheten. Där nådde 
de inte ända fram och det var nog dels personlighetsrelaterat hos de människor som 
jobbade i just den delen av projektet. 
 
Det var alltid mycket kommunikation, speciellt mellan proffsanvändarna som var 
engagerade i projektet, om hur t ex de olika lösningarna skulle göras. Kommunikationen 
var av den typen att man träffades och hade öppna ”ansikte - till – ansikte” diskussioner 
samt brainstorming menade respondent B. 

 



 

 

19. Hur gick kommunikationen till mellan risktagare, partners, aktieägare, etc. (ex, 
månadsvisa rapporter, veckomöten, nyhetsbrev)? 

 
Respondent A menade att kommunikationen skedde i form av möten. Det var inget möte 
under den här perioden, oavsett var i organisationen det hölls, där man inte hade det här 
projektet som en stående punkt på agendan, Dessutom hade man på alla 
ledningsgruppsmöten det här som en stående punkt. 
 
Enligt respondent B var aktieägarna inte särskilt inblandade i implementeringen. Däremot 
fanns det en styrgrupp för projektet som fick information om hur implementeringen löpte 
och hur man förhöll sig. Man tittade på tid, funktion och pengar och man hade en 
kontinuerlig rapportering. 

 
20. Hur skedde kommunikationen till alla berörda om hur projektet framskred (ex, 

månadsvisa rapporter, veckomöten, nyhetsbrev)? 
 

De var framförallt Intranätbaserad rapportering samt i skriftform. De hade protokoll från 
projektgruppsmötena och annat material som sattes ut på intranätet menade respondent A. 
 
Det gick ut informationsblad om hur projektet fortskred, men detta var på en ganska 
övergripande och generell nivå. Men i takt med att man dokumenterade projektet så kom 
det in mer och mer information menade respondent B. 

 
21. Hur behandlades input (reaktioner, feedback, krav, förslag, etc.) från användarna? 
 

Under själva projekteringen fanns det enligt respondent A en arbetsgrupp per 
ämnesområde eller modulområde som bestod av en heltidsengagerad projektledare som i 
de flesta fall kom ifrån organisationen och som var personer som frigjordes från sina 
ordinarie uppgifter. Det fanns även ett antal projektmedarbetare från organisationen men 
som hade kvar sina ordinarie arbetsuppgifter under projektets gång. De här människorna 
var förankrade och skickade kontinuerligt in förslag och lösningar från användarna som 
diskuterades i projektgrupperna. 
 
Enligt respondent B fanns det en projektledare för varje avsnitt som man kunde vända sig 
till och som skulle ta emot användarsynpunkter. Från början var det bara projektledarna 
man vände sig till men sedan etablerades en supportorganisationen som skulle ta emot 
sådana här synpunkter. Till den fick man vända sig till, men det var väl i olika hög grad 
man kunde tillfredställa de som hade problem. 

 
22. Om användarna gav feedback på systemet eller implementeringen, fick de få respons om 

att man skulle ta hänsyn till deras feedback? 
 

Respondent A kunde inte svara på om användarna fick respons ifall de gav feedback på 
systemet. Det var säkert varierande. 
 
Enligt respondent B berodde det väl alldeles på vilket typ av problem det rörde sig om. 
Det fanns en kravspecifikation om vilka funktioner som skulle kunna göras och kunde 
man inte göra en viss sak så gjordes det ju ansträngningar för att förändra det. Konsulterna 
och proffsanvändarna fortsatte att jobba långt efter drifttagandet just för att göra klart och 
hantera problem som dök upp på vägen. 



 

 

2.5 Projekthantering 
23. Tilldelades någon att ha ansvar över implementeringsprojektet (ex, en projektledare)?  
   

Enligt respondent A tilldelades huvudprojektledaren ansvar över implementerings-
projektet. 
 
En projektledare fanns ju menade respondent B. 

 
24. Fastställdes och kontrollerades projektets omfattning (detta i termer av den mängd system 

som skulle implementeras, den mängd inblandning av olika företagsdelar samt hur stor 
organisationsförändring som var tvungen att ske) 

 
Respondent A svarade att man fastställde och kontrollerade projektets omfattning. Vissa 
delar var lite problematiskt, alltså personalområdet fick dom avveckla och inte gå vidare 
med. Respondenten sa även att man inte lyckades tydliggöra förändrade arbetssätt i ett 
tidigt skede utan i vissa fall blev det i ett sent skede. 
 
Respondent B svarade att på något sätt så bildades det ju en uppfattning om vilket arbete 
som skulle läggas ner samt vilka resurser man skulle vara tvungen att satsa för att komma 
igenom implementeringen, och det var ju projektchefens ansvar att i någon form 
aktualisera detta hela tiden. Man försökte bilda sig en uppfattning om vad som skulle 
krävas via veckovisa möten mellan projektledarna samt hur man låg till i tid och resurser. 

 
25. Hur kontrollerade man projektets omfattning?  
 

Det hade en avancerad uppföljning där respondenten A menade att man räknade mandagar 
både vad gäller extern personal (konsulter), där räknade man till och med timmar. Man 
följde också upp den interna personalens arbete i form av mandagar och det var rapporter 
per dag från alla som deltog. Sen var det uppföljning veckovis mot en budget och mot de 
avtal dom hade handlat upp konsulterna. Det var vid flera tillfällen som uppföljningen 
visades vara värdefull då man tex. var på väg snett i resursåtgång och man fick korrigera 
på olika sätt med hjälp av konsulter. 
 
Det fanns en projektplan för varje del, dvs. vilka saker som skulle genomföras menade 
respondent B. Vi som var engagerade i implementeringen arbetade efter ett antal 
funktioner som vi skulle implementera och man följde projektplanen sekventiellt och 
styrde med tider. T.ex. vid ett visst tillfälle skulle implementeringen vara avslutad för att 
kunna gå över och börja testa.  

 
26. Expanderade projektets omfattning någon gång. Om så, värderades denna expandering 

mot vilken tid och kostnad som skulle krävas? 
 

Respondent A menade att det gick snarare åt motsatt håll eftersom dom skar bort 
personalmodulen och att man väntade med ledningssystemsfrågorna och istället 
koncentrerade sig på de operativa modulerna. Inom respektive modul, verksamhetssystem 
och delsystem menade respondent A att man var för ambitiösa, alltså man ville lösa alla 
problem och få allt som behövdes. På många områden hade det kunnat göras en hårdare 
prioritering i tidigt skede och därmed minska komplexiteten i systemet som helhet. 
 



 

 

Innan drifttagandet blev det ingen expansion av projektet. Det var ingenstans som 
respondent B kunde komma ihåg att man utökade, snarare tog man bort vissa delar. Man 
skulle t.ex. ha elektroniskhantering av alla leverantörsfakturor men det släpptes helt och 
det är fortfarande inte infört. 

 
27. Upprättades någon deadline för projektet? 

 
Det upprättades enligt respondent A en deadline för projektet. För att inte behöva köra 
igång vid årsskiftet så körde man igång första september. Man ville i alla fall ha ett kvartal 
på sig för att verkligen komma igång och säkerställa att årsskiftes frågorna blev lösta osv. 
 
För drifttagandet var det satt ett datum, och då skulle det vara klart att ta systemet i drift 
vilket man även gjorde svarade respondent B. 

 
28. Upprättades milstolpar och tidslinjer för projektet?  
 

Milstolpar och tidslinjer var mycket väl definierade menade respondent A. 
 
Detta upprättades menade respondent B. Varje del hade sina planer och det fanns en lista 
med en tidsplan för varje del som skulle implementeras. 

 
29. Definierades det vilka uppgifter man skulle ha i implementeringsprojektet? 
 

Delprojektledarna var ansvariga att planera implementeringen inom sitt respektive område 
och med hjälp av dom projektmedarbetare som fanns. Det innebär ju bland annat att man 
skulle planera för hur databaser skulle läggas upp med startinformation före driftsstart 
eftersom det var ett väldigt omfattande arbete. Alla kunder och alla kontrakt skulle läggas 
upp och sen så i sågverkverksamheten var det en väldigt komplex databas för 
materialstyrning och produktkalkylering som skulle läggas upp. Respondent A tyckte att 
detta var definierat. 
 
Det gjorde man inom varje projektledares ansvar, alltså man diskuterade vem som skulle 
göra vad. Det fanns även protokoll osv. för vem som jobbade med vad svarade respondent 
B. 

 
30. Checkade man av projektet mot den avsatta tiden och budgeten någon gång? 
 

Hela tiden enligt respondent A. Det var skedde veckovis i vissa delar. 
 
Detta gjordes men kanske inte på det sätt som man borde ha gjort enligt respondent B. 
Men man kollade av för att man skulle se så att man låg rätt och så att systemet var 
möjligt att ta i drift. 

2.6 Projektdrivare 
31. Fanns det någon projektdrivare under implementeringen, dvs. någon som drev och 

engagerade projektet genom hela organisationen? 
  

Respondent A menade att huvudprojektledaren var en projektdrivare och parallellt med 
den personen fanns den en IT chef som också jobbade i princip enbart med det här under 



 

 

projekttiden. Enhetscheferna var också viktiga personer men de var ju inte direkt 
projektdrivare men var väldigt intresserade att projektet skulle landa på ett bra sätt. 
 
Det fanns enlig respondent B en projektledare som hade den rollen. Projektet drevs ju på 
många olika plan, så det fanns många olika grupperingar för projektchefen och 
projektledarna. Det fanns även en projektchef för allting som kom från IT avdelningen 
och som hade den rollen. Han hade i sin tur underprojektledare som höll i respektive 
modul och som i sin tur hade konsulter som arbetade med implementeringen. 

 
32. Minskade de anställdas moral, eller vilja att arbeta i och med förändringarna, under 

projektet. Om så, åtgärdades detta genom projektdrivaren? 
 

Det var inte många kriser vad gällde de anställdas moral, eller vilja att arbeta i och med 
förändringarna, under projektet. Respondent A sa och, vilket han nämnt tidigare (se fråga 
18), att de inom ett område missade att konstatera att delprojektledaren och den ansvarige 
funktionschefen i linjeorganisationen inte pratade samma språk och därmed inte hade haft 
den kommunikation som behövdes. Detta åtgärdades inte genom någon projektdrivare och 
dessutom var det någonting vi upptäckte alldeles för sent. 
 
Respondent B menade att det inte var någon som behövde ta den där rollen eftersom det 
rullade på rätt bra och ingen minskning av moral syntes till. 

 
33. Om konflikter uppstod under implementeringen, hur hanterades detta av projektdrivaren? 
 

Respondent A sa att projektdrivaren kom till honom eller någon annan, förmodligen IT 
chefen och sen så genomförde de åtgärder för att komma till rätta med det. Och det var i 
ett par fall mindre sådana saker. 
 
Respondent B bevittnade aldrig några konflikter, så han kunde inte svara på den frågan. 

 
34. Var projektdrivaren någon högt uppsatt inom organisationen som hade makten att 

fastställa mål och legitimera förändringar?  
 

Huvudprojektledaren hade inte befogenheter att ta alla beslut utan då gick han till IT 
chefen och han hade inte heller befogenheter att ta alla beslut så då kom ju han till mig 
menade respondent A. 
 
Respondent B upplevde att IT chefen, trots att han var tvungen att gå till den högt uppsatta 
styrgruppen, hade vida befogenheter. Det var nog en fördel att han också var van att jobba 
med IT och även varit projektledare för andra olika projekt. 
 

35. Hur engagerade/delaktiga i implementeringen var de som sponsrade projektet? 
   

Den huvudansvarige för hela projektet, då i form VD, var enligt respondet A delaktig i 
dom beslutspunkter som var definierade i projektet, likväl var respondent A. Men man kan 
inte säga att de var drivande i projektet. Sen om man går upp på styrelse nivå så var det ju 
rapportering till styrelsen om det här och det var ju styrelsen som hade fattat beslut om 
projektet som sådant men man kan inte säga att dom var speciellt engagerade/delaktiga i 
arbetet. Det var mer på rapporterings nivå. 
 



 

 

Respondent B trodde inte att styrelsen (som i hans mening var projektsponsorer) var så 
aktiv i implementeringen utan överlät det till en styrgrupp. 

2.7 Förändra hanterings/ledningsprogram och kultur 
36. När förstod man att man var i behov av en förändring? 
 

Enligt respondent A var skälen till en förändring, den år2000-problematik som förelåg 
samt det bristande verksamhetsstöd som vi hade. 
 
Organisationen var enligt respondent B tvungen att ändra ekonomisystemen i vilket fall 
som helst på grund av att dom aldrig hade klarat av att överleva mer än ett par år till. Det 
fanns helt enkelt ingen framtid för systemen. Det var omöjligt att köra vidare på just den 
plattformen som den såg ut då. I så fall hade de varit tvungna att ändra och modernisera 
dem och det kostar alltid pengar, utan att de egentligen skulle ha fått något mervärde. 

 
37. Hur hanterades företagskulturen (olika värderingar hos personal, etc.) vid förändringen 

som implementeringen innebar? 
 

Respondent A menade att eftersom det var rätt många människor engagerade i projektet 
redan under förstudien så blev det ju en successiv process där man kom till någon form av 
konsensusuppfattningar och därmed blev värderingarna rätt likriktade successivt. Vad 
gällde de övriga människorna som då inte var aktiva i de tidigare skedena, så var det ju en 
varierande situation och det var i vissa fall bristande och kanske för sen hantering av dom 
här grundläggande frågorna kring värderingar och annat. Respondent A uppfattade 
projektet som väldigt lyckat, men en del av dom saker som hade kunnat göras bättre, 
hängde i ihop med olika personers värderingar. Respondent A menar också att en bättre 
kvalitetssäkring av projektet hade kunnat göras genom att vara mer aktiva i både dom 
tidigare skedena men även under själva projekterings skedena för att verkligen säkerställa 
att personal och vissa nyckelpersoner var bättre förberedda för dom förändringar som 
skulle komma. 
 
Organisationen använder SAP/R3 för alla delar, vilket betyder att man måste registrera en 
tillverkning i varje processdel, man måste t.ex. registrera att man tar ett paket och flyttar 
det från punkt A till punkt B. Paketet med ett materialnummer måste registreras i systemet 
när det läggs i torken där sedan samma paket kommer ut som en ny produkt med nya 
egenskaper och ett nytt materialnummer. Eftersom det är en ny produkt med nya 
egenskaper så lagerförflyttar man produkten. Respondent B menar att från början var detta 
manuella rutiner där man var ganska ovan med att registrera så här noggrant och det är väl 
den förändring som det här har inneburit. Att man har mycket bättre fokus på detaljer. Den 
information som finns i systemet går man sedan ut och mäter mot verkligheten och nu så 
överensstämmer den på ett helt annat sätt än tidigare. Förut då man gjorde en inventering 
av färdiga lager skilde stora differenser, men inte nu längre. Man har ett helt annat 
angreppssätt nu där man jobbar med individer istället som förut då man jobbade med 
kollektivet och det är den stora skillnaden. 

 
38. Gavs någon utbildning eller träning för användarna för att hjälpa dem förstå hur systemet 

skulle påverka deras arbete? 
 



 

 

Ja, det gavs utbildning, men respondent A hade ingen klar uppfattning om i vilken 
utsträckning den utbildningen var tydligt inriktad på just de här personerna så att de skulle 
förstå exakt hur deras arbete förändrades. 
 
Enligt respondent B plockade man användare från olika enheter. Varje enhet hade minst 
en proffsanvändare (de som jobbar i projektet, en eller flera dagar i veckan) som var med i 
projektet. Utbildning gav sedan i form av generell SAP (som verktyg) utbildning, men 
även utbildning gavs specifikt för arbetsuppgifterna. 

 
39. Var utbildning prioriterad från början? 
 

Respondent A svarade att utbildningen var prioriterad från början och att det också var ett 
av skälen till varför de hade det angreppssätt som de hade, nämligen ett brett engagemang 
från organisationen redan från början. 
 
Det fanns ju en projektplan menade respondent B, och i den ingick utbildning, så 
utbildning var prioriterad från början. Sedan hade dessutom alla utbildning på systemet 
vid driftstart. 

 
40. Avsattes tid/pengar för varierande former av utbildning? 
 

Respondent A kom ihåg att de hade dels en allmän utbildning som alla de anställda fick i 
form av en introduktion, en generell utbildning om/i systemet. Sen var det ju 
specialiserade utbildningar beroende på vilken befattningsgrupp man tillhörde som var av 
varierande omfattning. Respondent A berättade även att de hade utbildningsombud ute i 
organisationen som hade till uppgift att ge stöd i vardagen, alltså i vardagsarbetet. 
 
Varje enhet fick sätta en tid för utbildning som man ansåg behövdes för varje individ 
menade respondent B. Sen är det inte så lätt att få individer att prioritera projektarbetet 
och utbildningen kring det. Det löpande arbetet går gärna före. Men som han sagt tidigare 
(se fråga 38, 39) så gavs olika former av utbildning. 

 
41. Upprättades någon supportavdelning (ex, helpdesk, användarmanualer online) för att 

bemöta användarnas behov? 
 

Det respondent A tyckte var viktigast var utbildningsombuden som man hade med och 
som utbildades rätt rejält i tidiga skeden för att sedan fungera som utbildare djupt ned i 
organisationen Och detta blev också en kanal för att fånga upp problem vilket då kunde 
bearbetas på olika sätt. 
 
Det fanns ingen helpdesk undertiden projektet pågick. Respondent B svarade att det 
däremot fanns en ansvarig från varje del från organisationen samt att det fanns en 
motsvarande konsult som behandlade just detta. Projektledarna för uppdraget gjorde 
dessutom manualer för respektive systemavsnitt. 

 
42. Fanns det chans för extra träning eller ”på platsen support” för såväl arbetare som 

ledning under implementeringen? 
 



 

 

Det fanns utbildningsombud som respondent A tidigare nämnt, som utbildade och tog 
hand om vidareutbildning och problemlösning ute i organisationen utifrån de behov som 
uppstod under själva införandet. 
 
Enligt respondent B fanns det datorer som var uppkopplade och fungerade som hjälp men 
sen var ju nästa fråga om i vilken mån det fanns möjlighet att kunna göra någonting om 
det blev fel. Det hände väldigt ofta att när man skulle börja testa funktioner så fastnade 
man, funktionen var helt enkelt inte riktigt klar och då gick man tillbaka och gjorde klart 
den. När man senare gick vidare och så fastnade man igen. Det fanns alltså delar där man 
inte hade fått igenom det här momentet i en fas. Inte ens den dag man körde igång 
systemet hade man fått det på en bra utbildningsnivå, dvs. hade utbildning kommit hela 
vägen. 

 
43. Hur delaktiga var användarna i implementeringen av systemet och de nya affärs-

processerna? 
 

Om man skall summera det så började det enligt respondent A redan i förstudien med 
aktiva projektdeltagare från organisationen och sedan fortsatte det som en röd tråd genom 
hela projektet. Dessutom fanns utbildningsombuden vilket var ett viktigt steg i 
delaktigheten. 
 
Det fanns en delaktighet i och med att man ganska mycket av tiden hade med de egna 
anställda i implementeringen. Meningen var att man både skulle ha en geografisk 
spridning och att duktiga proffsanvändare på olika delenheter skulle vara delaktiga i 
projektet menade respondent B. 

 
44. Skedde det någon form av omskolning (exempelvis vidareutbildning för mjukvaru-

specialister) av IT arbetsstyrkan under projektets gång? 
 

Det här projektet som sådant var ju absolut ett dominerande projekt under rätt så lång tid 
så därför menade respondent A att nog ingen slapp undan, utan det var nog utbildning för 
alla. De här olika projektgrupperna som de drev under en period, det var dom som sedan 
blev specialister på de här olika modulerna och därmed levde kvar i organisationen som 
IT experter. Före det så fanns det datororienterade supportpersonal som kvarstod på dom 
uppgifterna. Respondent A var lite osäker i vilken utsträckning man kan säga att det var 
en generellvidareutbildning för övrig IT personal. 
 
Enligt respondent B var det ingen speciell satsning på detta. Man hade (och har) ju nästan 
inga egna IT specialister utan det var ju konsulter som stod för den huvudsakliga tekniska 
kompetensen. 

 
45. Hur var användarnas reaktioner på förändringen som system implementeringen innebar? 
 

Respondent A svarade att användarnas reaktioner var i viss mån varierande, men i stort 
sett positiv. 
 
Respondent B påstod att det var kaotiskt till en början. Förändringen drabbade ju många 
användare på det ena och det andra sättet, men allt eftersom så har man anpassat sig och 
blivit mer och mer positiv. Det ställs väldigt höga krav på systemet när man måste jobba 
med så många olika moment. I början var man mycket kritisk till att man var tvungen att 



 

 

jobba med så många olika delar av systemet för att göra en följd av händelser exempelvis 
för en leverans. Men allteftersom har man kunnat minska på den här kritiken eller så har 
användarna vant sig. Kritiken är i alla fall inte lika stor nu. 

2.8 Övervakning och utvärdering av utförande och prestanda 
46. Övervakades implementeringsprojektet utifrån de milstolpar och mål man ställt upp. 

Detta för att kunna hålla koll på implementeringens framfart? 
 

Respondent A svarade att man följde upp detta systematiskt. 
 
Respondent B hade en del synpunkter på att styrningen i alla delar inte fungerade på ett 
tillräckligt bra sätt.  

 
47. Utvärderades implementeringen efter driftstart, utifrån kostnaden, kvalitet, huruvida 

slutdatumet hölls, etc.? 
 

Man gjorde en efterkalkyl ett år efter driftstart och ytterligare en efterkalkyl drygt 2 år 
efter driftstart, menade respondent A. 
 
Respondent B hade inte en bra bild av kostnadssidan men han antar att ramen överskreds 
med betydande belopp. Det fanns olika skäl härför men en del orsaker finns i 
projektstyrningen. Respondenten har även uppfattningen att ”det gick fort mot slutet” och 
att vissa funktioner gjordes klar efter driftstart, tvärtom mot projektplanen, allt för att 
driftstarten skulle ske i tid. 

 
48. Har det kommit in någon användarfeedback efter implementeringen? Om så, hur har man 

tagit hänsyn, tillvara på, denna? 
 

Enligt respondent A inrättade man en användargrupp/modul och de grupperna tog hand 
om och utvärderade inkomna synpunkter samt prioriterade eventuella åtgärder. 
 
Många synpunkter och projektet ”levde” under lång tid efter driftstart, menade respondent 
B. Orsaken härför var de synpunkter som fanns från olika användare och de problem som 
var förknippade med ett organisationsövertagande av systemet, inte minst ur kompetens 
synpunkt. 

 
49. Har ledningen fått någon information om hur ERP systemet, i efterhand, påverkat 

affärerna (fördelar, nackdelar)? Om så, hur har detta gått till (exempelvis, har man 
skapat någon form av rapporteringsapplikationer eller har man skickat vanliga rapporter, 
etc.)? 

 
Respondent A visste inte om man utvärderat, mer än vid efterkalkylstillfällena. 
 
Respondent B har inte sett någon efterkalkyl så han kunde inte svara på i vilken mån 
affärerna påverkats. Respondentens uppfattning av läget idag är dock att man har mycket 
bra uppföljning av verksamheten genom att man på ett bra sätt kan knyta ihop tillverkning 
och försäljning på ett bättre sätt än tidigare och därigenom kan jämföra olika affärer till 
stöd för att nå högre lönsamhet. 



 

 

2.9 Minimal anpassning 
50. Ändrades affärsprocesserna någon gång för att passa det nya systemet (SAP/R3)? 
 

Utgångspunkten var att vi skulle klara oss med ett standardsystem menade respondent A. 
Han kunde inte bedöma exakt hur affärsprocesserna påverkades, men med hänsyn till 
projektets stora bredd är det troligt att de ändrades i flera fall. 
 
Enligt respondent B ändrades inte affärsprocesserna, men det förekom justering för att 
passa SAP R/3. Noterar dock kravspecifikationen som låg tillgrund för upphandling av 
system som tillförsäkrar att köpt system klarar att uppfylla krav från affärsprocesser. 

 
51. Modifierades det nya systemet för att passa affärsprocesserna, Om så, var det personer 

som var kompetenta att utföra dessa ändringar? 
 

Respondent A menade att man valde hur man skulle sätta upp/konfigurera de olika 
modulerna för att skapa så god samstämmighet som möjligt med affärsprocesserna. 
Resultatet var i allmänhet gott, men i minst ett fall (en modul) var inte lösningarna 
tillräckligt förankrade med den ansvariga linjechefen, vilket ledde till startproblem som 
höll i sig en ganska lång tid. 
 
Respondent B svarade nej på denna fråga. 

2.10 Övriga/nya faktorer 
De tre nedanstående faktorerna är nya faktorer som respondenterna ansett man också bör ta 
hänsyn till. 
 
52. Övriga faktorer som ni anser man bör ta hänsyn till vid implementeringen för att inte 

tappa kontrollen över implementeringsprocessen?  

2.10.1 Efterarbete efter driftstart (Respondent A) 
Ett sådant här projekt är ett gigantiskt åtagande och en gigantisk ansträngning i organisationen 
och man inriktar arbetet på driftstart. Den dagen blir väldigt viktigt och man driver projektet 
för att vara färdig den dagen. Det innebär, menar respondenten, att man inte tillräckligt tar 
fasta på den period som kommer efter driftstarten, trots en god planering på olika sätt så är det 
bara konstatera att det var mycket större arbetsuppgifter än man hade trott, och att förbereda 
samt organisera sig för efterarbetet efter driftstarts tidpunkten är oerhört viktigt. Det är allt 
ifrån problemhantering i driftstarten där det kommer upp saker som man inte har tänkt på eller 
som man inte riktig vet hur man ska hantera och det måste man direkt ta tag i 
problemhanteringen. Respondenten säger att man även behöver göra systemförändring, både i 
smått och i vissa fall i stort, och det gäller att ha en organisation för det och resurser för att 
klara det. Respondenten tycker att man undervärderar den arbetsbelastning som en driftstart 
innebär för hela organisationen och problemhanteringen som kan vara liten eller stor finns i 
alla lägen och även i deras projekt. Dom hade en gigantisk arbetsinsatts efter driftstart där det 
fanns människor i organisationen som gick på knä rejält, och det var mycket kraftig övertid på 
sina håll för att få igång systemet och komma till rätta med de initiala problem man hade osv. 

2.10.2 Fånga den trånga resursen (Respondent B) 
Det är viktigt att fånga den trånga resursen (personer som har en stor kunskap om 
verksamheten) i sådana här projekt. Att man verkligen får använda dessa personer på bästa 



 

 

sätt och att ta vara på deras kunskap. För att göra detta realiserbart bör man ha personer som 
bara har till uppgift att göra det enkla. Det som tar mycket tid i sådana här projekt är att kalla 
till möten och dokumentera det man kommit fram till, beställa resor och övernattningar. Alltså 
en typ av sekreterarassistentresurs skulle vara guld värd. Många gånger hamnar de personer, 
som skulle kunna jobba med projektet, i den sitts där de jobbar flera timmar om dagen med att 
kalla ihop folk till möten och ordna de rent praktiska frågorna vilket blir så tydligt i sådana 
här projekt. Det är så många som skall träffas vid samma tillfälle för samma aktiviteter och att 
då ha med någon som kan föra anteckningar och fånga mötena, så att de personer som är 
engagerade i lösningarna verkligen kan arbeta med det och inte behöva sitta och skriva 
protokoll, skulle vara guld värt. Dessa trånga resurser är verkligen nyckelpersoner och så 
otroligt värdefulla, och då gäller det verkligen att all deras tid går åt till att jobba med 
lösningarna.  

2.10.3 Målinriktat och disciplinerat engagemang (Respondent B) 
Man måste vara mycket noggrann med att personer alltid gör det som är sagt. Att man har 
någon form av kontrakt. Har man sagt att jag skall göra 20 timmar i ett projekt så skall man 
göra det och för det krävs det att man har personer som är oerhört målinriktade och 
strukturerade. Man måste lära sig detta.  
Det är inte alla som engagerar i det här, som jobbar i projekt, och som inte är tillräckligt 
målfokuserade och disciplinerade. Det krävs otrolig disciplin för dessa projekt. Man måste ha 
en aning om hur det är att jobba i en projektgrupp, och man måste gå igenom det med var och 
en. Och projektledare måste vara väldigt tydliga vad som gäller kontrakt och en plan med 
arbetstidsscheman om hur man skall jobba, och komma överens med var och en. Man måste 
vara otroligt tydliga och ha standardiserade arbetssätt på grund av att man jobbar under så kort 
tid. En erfarenhet jag haft sen tidigare det är att när man jobbar i en projektgrupp så jobbar 
man kanske halvtid, minst, och då går det inte lägga det åt sidan för då tappar man mycket 
kontinuitet och interaktion för att komma fram. 

3 Tabellsammanställning över respondenternas värdering av 
faktorerna 
 
 

FAKTOR RESPONDENT A RESPONDENT B 

Sammansättning av ERP team 
och temaarbete 

Något så när 
kritisk (3) 

Extremt kritiskt (5)

Stöd från högsta ledningen Något så när 
kritisk (3) 

Extremt kritiskt (5)

Affärsplan eller vision Extremt kritiskt (5) Extremt kritiskt (5)

Kommunikation Viktigt men inte 
kritisk (2) 

Extremt kritiskt (5)

Projekthantering Extremt kritiskt (5) Extremt kritiskt (5)



 

 

Projektdrivare Något så när 
kritisk (3) 

Kritisk (4) 

Förändra 
hanterings/ledningsprogram 
och kultur 

Något så när 
kritisk (3) 

Kritisk (4) 

Övervakning och utvärdering av 
utförande och prestanda 

Kritisk (4) Extremt kritiskt (5)

Minimal anpassning Något så när 
kritisk (3) 

Extremt kritiskt (5)

EGNA FAKTORER    

Efterarbete efter driftstart Något så när 
kritisk (3) 

 

Fånga den trånga resursen  Kritisk (4) 

Målinriktade och disciplinerat 
engagemang 

 Extremt kritiskt (5)

Tabell 2 Sammanställning av hur respondenterna värderat faktorerna 
 



 

 

Intervjufrågor 

Allmänna frågor 
1. Respondentens befattning? 
2. Respondentens yrkeserfarenhet? 
3. Respondentens roll vid implementeringen av ERP systemet? 
4. Hur många anställda har organisationen där ERP systemet implementerades? 
5. Vilken typ av ERP system använder ni? 
6. Hur länge har systemet varit i drift? 
7. Hur länge tog implementeringen av ERP systemet? 

Frågor om implementering av ERP systemet 
Frågorna är baserade på de faktorer som hör till problemet, att implementeringsprocessen 
hamnar bortom företagets kontroll. 

Faktor 1: Sammansättning av ERP team och temaarbete 
1. Mest kompetenta i teamet 

• Bestod implementeringsteamet av de mest kompetenta människorna? Hur garanterade 
man detta? 

2. Balanserat eller tvärfunktionellt team  
• Var teamet balanserat, dvs. bestod teamet av medlemmar från flera funktionella 

avdelningar (ex, inköp, order, tillverkning)? 
3. Full tid till teammedlemmarna 

• Avsattes teammedlemmarna full tid till projektet för att kunna engagera sig 
fullständigt eller hade man andra uppgifter parallellt under tiden? 

• Var medlemmarna i teamet lokaliserade på samma plats under implementeringen för 
att gynna samarbetet? 

4. Kompensation 
• Gavs någon form av kompensation till implementeringsteamet om de lyckades hålla 

implementeringen inom den satta tid och budgeten? 
5. Affärs och teknisk kunskap hos medlemmarna i teamet 

• Fanns det i implementeringsteamet nödvändig teknisk och företagsspecifik kunskap? 

Faktor 2: Stöd från högsta ledningen 
1. Godkännande och stöd från högsta ledningen 

• Gav högsta ledningen sitt godkännande och stöd till projektet? 
• Fick ledningen någon bonus om implementeringen blev lyckad? 

2. Ledningens förklarande och publicerande av projektet som högsta prioritet 
• Förklarade ledningen tydligt vilken prioritet projektet hade?  

3. Allokera resurser och egen inblandning 
• Hur var ledningens vilja att allokera nödvändiga resurser (dvs. förse implementeringen 

med rätt sorts människor samt tillräcklig med tid och resurser för att få jobbet gjort)? 
• Hur inblandade/engagerade/delaktiga var ledningen i implementeringsprocessen? 

4. Ledningens roll som medlare 
• Hur agerade ledningen vid konflikter (t ex agerade de medlare, brydde sig inte, etc.)? 
• Hur fungerade kommunikationen från ledningen (exempelvis systemets roll för 

användarna)? 



 

 

Faktor 3: Affärsplan eller vision 
1. Affärsplan, mål och vision 

• Fanns det klart definierade mål och en vision med system implementeringen, och var 
dessa tydligt fastställda samt relaterade till de affärsbehov företaget hade? 

• Innehöll affärsplanen föreslagna strategiska och mätbara fördelar projektet skulle 
generera, vilka resurser som skulle krävas, vad kostnaden skulle bli, vilka risker 
implementeringen skulle innebära, samt en tidslinje för projektet? 

• Fanns det en klar affärsmodell över hur den övriga organisationen skulle arbeta under 
implementeringen? 

2. Rättfärdigande för ERP investering 
• Fanns det något som rättfärdigade investeringen. Exempelvis förbättrade processer 

och flöden? 

Faktor 4: Kommunikation 
1. Effektiv kommunikation 

• Hur uppnåddes en effektiv kommunikation under implementeringen (exempelvis 
öppen kommunikation för att försäkra ärligheten)? 

2. Kommunikation mellan risktagare 
• Hur gick kommunikationen till mellan risktagare, partners, aktieägare, etc (ex, 

månadsvisa rapporter, veckomöten, nyhetsbrev)? 
3. Kommunikation om projektets framskridande 

• Hur skedde kommunikationen till alla berörda om hur projektet framskred (ex, 
månadsvisa rapporter, veckomöten, nyhetsbrev)? 

4. Användarinput 
• Hur behandlades input (reaktioner, feedback, krav, förslag, etc) från användarna? 
• Om användarna gav feedback på systemet eller implementeringen, fick de få respons 

om att man skulle ta hänsyn till deras feedback? 

Faktor 5: Projekthantering 
1. Tilldela ansvar 

• Tilldelades någon att ha ansvar över implementeringsprojektet (ex, en projektledare)?  
2. Tydligt fastställa projektets omfattning  

• Fastställdes och kontrollerades projektets omfattning (detta i termer av den mängd 
system som skulle implementeras, den mängd inblandning av olika företagsdelar samt 
hur stor organisationsförändring som var tvungen att ske) 

3. Kontrollera projektets omfattning 
• Hur kontrollerade man projektets omfattning?  

4.  Kontrollera och utvärdera krav om utvidgning av omfattning på projektet 
• Expanderade projektets omfattning någon gång. Om så, värderades denna expandering 

mot vilken tid och kostnad som skulle krävas? 
5. Sätta realistiska projektmilstolpar, slutdatum och tidslinjer för projektet 

• Upprättades någon deadline för projektet? 
• Upprättades milstolpar och tidslinjer för projektet?  

6. Koordinera projektaktiviteter för alla berörda parter 
• Definierades det vilka uppgifter man skulle ha i implementeringsprojektet? 

7. Checka av projektet 
• Checkade man av projektet mot den avsatta tiden och budgeten någon gång? 



 

 

Faktor 6: Projektdrivare 
1. Existensen av en projektdrivare 

• Fanns det någon projektdrivare under implementeringen, dvs. någon som drev och 
engagerade projektet genom hela organisationen? 

• Minskade de anställdas moral, eller vilja att arbeta i och med förändringarna, under 
projektet. Om så, åtgärdades detta genom projektdrivaren? 

• Om konflikter uppstod under implementeringen, hur hanterades detta av 
projektdrivaren? 

2. En högt uppsatt (en i ledningen) som projektdrivare 
• Var projektdrivaren någon högt uppsatt inom organisationen som hade makten att 

fastställa mål och legitimera förändringar?  
3. Engagemang från projektsponsorer  

• Hur engagerade/delaktiga i implementeringen var de som sponsrade projektet?  

Faktor 7: Förändra hanterings/ledningsprogram och kultur 
1. Förstå behovet av förändring 

• När förstod man att man var i behov av en förändring? 
2. Företagsvid kultur och strukturhantering 

• Hur hanterades företagskulturen (olika värderingar hos personal, etc) vid förändringen 
som implementeringen innebar? 

3. Användarutbildning, träning och support 
• Gavs någon utbildning eller träning för användarna för att hjälpa dem förstå hur 

systemet skulle påverka deras arbete? 
• Var utbildning prioriterad från början? 
• Avsattes tid/pengar för varierande former av utbildning? 
• Upprättades någon supportavdelning (ex, helpdesk, användarmanualer online) för att 

bemöta användarnas behov? 
• Fanns det chans för extra träning eller ”på platsen support” för såväl arbetare som 

ledning under implementeringen? 
4. Delaktighet/inblandning för användarna 

• Hur delaktiga var användarna i implementeringen av systemet och de nya 
affärsprocesserna? 

5. Kompetensomskolning av IT-styrkan 
• Skedde det någon form av omskolning (exempelvis vidareutbildning för 

mjukvaruspecialister) av IT arbetsstyrkan under projektets gång? 
6. Hängivenhet till förändring—uthållighet och beslutsamhet 

• Hur var användarnas reaktioner på förändringen som system implementeringen 
innebar? 

Faktor 8: Övervakning och utvärdering av utförande och prestanda 
1. Spåra milstolpar och mål 

• Övervakades implementeringsprojektet utifrån de milstolpar och mål man ställt upp. 
Detta för att kunna hålla koll på implementeringens framfart? 

• Utvärderades implementeringen efter driftstart, utifrån kostnaden, kvalitet, huruvida 
slutdatumet hölls, etc? 

• Har ledningen fått någon information om hur ERP systemet, i efterhand, påverkat 
affärerna (fördelar, nackdelar)? Om så, hur har detta gått till (exempelvis, har man 



 

 

skapat någon form av rapporteringsapplikationer eller har man skickat vanliga 
rapporter, etc)? 

2. Analys av användarfeedback och rapportering 
• Har det kommit in någon användarfeedback efter implementeringen? Om så, hur har 

man tagit hänsyn, tillvara på, denna? 

Faktor 9: Minimal anpassning 
1. Minimal anpassning 

• Ändrades affärsprocesserna någon gång för att passa det nya systemet (SAP/R3)? 
• Modifierades det nya systemet för att passa affärsprocesserna, Om så, var det personer 

som var kompetenta att utföra dessa ändringar? 

Övriga/nya faktorer 
Övriga faktorer som ni anser man bör ta hänsyn till vid implementeringen för att inte tappa 
kontrollen över implementeringsprocessen? 

Värdering 
Efter intervjun kommer respondenterna att värdera faktorerna. Värderingen görs utifrån 
huruvida de är kritiska för en framgångsrik ERP implementering och utgår ifrån följande 
alternativ: 

• Extremt kritiskt och viktigt för framgång (värdering = 5) 
• Kritiskt och viktigt för framgång (värdering = 4) 
• Något så när kritiskt och viktigt för framgång (värdering = 3) 
• Viktigt men inte kritiskt för framgång (värdering = 2) 
• Varken kritiskt eller viktigt för framgång (värdering = 1) 


