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Sammanfattning 

Trots att användarmedverkan är allmänt erkänd som en kritisk framgångsfaktor vid 

ERP-implementeringar ger litteraturen en begränsad insyn i hur 

användarmedverkan kan samordnas och stödjas inom ERP-implementeringar. 

Användarmedverkan innebär att användarna är delaktiga vid aktiviteter som 

framtagning av kravspecifikation, testning av ERP-system och utbildning under ett 

implementeringsprojekt. Om fel tillvägagångssätt används vid ERP-

implementeringar kan det leda till att användarna uppmanas till att medverka men 

inte får möjlighet att påverka ett ERP-system. Anledningen till att användare inte 

alltid får medverka kan bero på brist på tid samt resurser. Ifall användarna får 

möjlighet att påverka ökar både acceptans, engagemang och användningsnivån av 

ERP-systemet. Användare måste förstå varför ett ERP-system implementeras och 

vilka möjligheter som medföljer eftersom det är användarna som slutligen arbetar i 

det. Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur användarmedverkan kan 

genomföras vid ERP-implementeringar och vilken påverkan användarna kan ha på 

ERP-system. För att undersöka hur användare kan medverka vid ERP-

implementeringar ställdes frågan: 

 

“Hur kan användarmedverkan genomföras vid ERP-implementeringar?” 

 

Frågeställningen har studerats genom en kvalitativ intervjustudie. Respondenterna i 

studien kommer från olika företag där de har implementerat ett ERP-system under 

de senaste fem till åtta åren. Sammanlagt har sju intervjuer genomförts på fem olika 

företag. Resultatet mynnar ut i en beskrivning av hur en ledning kan samordna för 

bred involvering av användare samt en beskrivning av aktiviteter som användare kan 

medverka i vid ERP-implementeringar för att möjliggöra användares engagemang 

och påverkan på ERP-systemet. 

 

Nyckelord: ERP-system, ERP-implementering, användarmedverkan, 

användarinvolvering, Participatory Design, User-Centered Design, 

användarengagemang, användarpåverkan 
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Abstract 
Despite user participation being widely recognized as a critical success factor in ERP-

implementations, the literature provides a limited insight into how user participation 

can be coordinated and supported in ERP-implementations. User participation 

implies that users participate in activities such as preparation of specifications of 

requirements, testing of ERP-systems and training during the implementation 

project. If the wrong methods are used in ERP-implementation it can cause the users 

to be asked to participate but do not get the opportunity to influence the ERP-system. 

The reason why users do not always get to participate may be due to lack of time and 

resources. If users get the opportunity to influence it increases both acceptance, 

involvement and level of use of the ERP-system. Users must understand why an ERP-

system is implemented and the opportunities that comes with it because it is the users 

who ultimately works in the ERP-system. The purpose of the study is to contribute 

knowledge about how user involvement is performed in ERP-implementations and 

the influence that the users can have on ERP-system. In order to research how users 

can participate in ERP implementations this studies question is: 

 

"How can user participation be performed in ERP implementations?" 

 

The issue has been studied by a qualitative interview study. Respondents in the study 

come from different companies where they have implemented an ERP-system during 

the past five to eight years. A total of seven interviews were conducted in five different 

companies. The result leads to a description of how management can coordinate 

broad involvement of users and a description of activities that users can participate 

in ERP implementations to enable user engagement and influence. 

 

Keywords: ERP-system, ERP-implementation, user participation, user involvement, 

Participatory Design, User-Centered Design, user commitment, user influence 

 

 

 

 

 
  



 V 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion .................................................................................................... 1 

1.1 Syfte .................................................................................................................... 3 

1.2 Frågeställning .......................................................................................................... 3 

2 Litteraturgenomgång ..................................................................................... 4 

2.1 ERP-system......................................................................................................... 4 

2.2 Implementering av ERP-system ....................................................................... 4 

2.3 Användarmedverkan ......................................................................................... 6 

2.3.1 Tidigare angreppsätt på användarmedverkan ............................................................ 7 

2.3.2 Samordning av användarmedverkan .............................................................................. 8 

2.4 Aktiviteter vid användarmedverkan ............................................................... 8 

2.4.1 Förstudie .................................................................................................................................... 9 

2.4.2 Testning av ERP-system ..................................................................................................... 10 

2.4.3 Utbildning av användare .................................................................................................... 10 

2.5 Förutsättningar för användarmedverkan ..................................................... 11 

2.5.1 Användares engagemang ................................................................................................. 11 

2.5.2 Påverkan på ett ERP-system ............................................................................................. 11 

3 Metod ............................................................................................................. 14 

3.1 Forskningsansats ............................................................................................. 14 

3.2 Litteraturgenomgång ..................................................................................... 14 

3.2.1 Källkritik .................................................................................................................................... 15 

3.3 Urval ................................................................................................................. 15 

3.3.1 Företag ...................................................................................................................................... 16 

3.3.2 Respondenter ......................................................................................................................... 16 

3.4 Empirisk datainsamling .................................................................................. 17 

3.5 Analysmetod .................................................................................................... 18 

3.6 Metoddiskussion ............................................................................................. 19 

3.6.1 Tillförlitlighet .......................................................................................................................... 19 

3.6.2 Överförbarhet ......................................................................................................................... 20 

3.7 Etiska överväganden ....................................................................................... 20 

4 Resultat .......................................................................................................... 21 

4.1 Samordning ..................................................................................................... 21 

4.2 Aktiviteter ........................................................................................................ 24 

4.3 Engagemang .................................................................................................... 27 

4.4 Påverkan ........................................................................................................... 28 

5 Analys ............................................................................................................. 34 

5.1 Samordning ..................................................................................................... 34 

5.2 Aktiviteter ........................................................................................................ 35 

5.3 Engagemang .................................................................................................... 37 

5.4 Påverkan ........................................................................................................... 38 

6 Diskussion ...................................................................................................... 39 



 VI 

7 Slutsatser ....................................................................................................... 43 

7.1 Vidare forskning .............................................................................................. 44 

Figur- och Tabellförteckning 
Figur 1- ERP-implementeringsprocess (Egen) _______________________________________________________________ 4 
Tabell 1 - Respondenter ______________________________________________________________________________________ 17 
Tabell 2 - Tema och kodord __________________________________________________________________________________ 19 

 



Användarmedverkan vid ERP-implementeringar 

1 

 

1 Introduktion  
Under de senaste 30 åren har integreringen mellan teknik och organisation ökat 

(Moffitt, Richardson, Snow, Weisner & Wood, 2016). För att möjliggöra dessa 

integrationer av affärsprocesser samt datadelning i realtid genomför organisationer 

implementeringar av Enterprise Resourse Planning (ERP) system (Pries-Heje, 2008; 

Pries-Heje & Dittrich, 2009). Bingi, Sharma och Godla (1998) beskriver ERP-system 

som ett mjukvaruverktyg som syftar till att hjälpa och stödja organisationers 

hantering av information. ERP-system syftar även till att stödja organisationer för att 

uppnå fördelar i form av minskning av kostnader, konkurrensfördelar, ökad 

produktivitet, tillgänglighet av information samt stöd vid beslutsfattande (Shang & 

Seddon, 2007; Kahraman, Kaya & Çevikcan, 2011). 

 

I en växande IT-värld måste det utvecklas IT-system som inte bara har en direkt effekt 

i organisationen, utan som även används och accepteras av användarna (Schwartz, 

2003). Det förekommer fortfarande misslyckade ERP-implementeringsprojekt där 

komplikationer i form av förseningar, överskridande av budgetar och motstånd från 

användare uppstår som följd (Tait & Vessey, 1988; Venugopal & Rao, 2011; Mikra & 

Mishra, 2016). Användarmedverkan har visat sig vara en kritisk framgångsfaktor vid 

ERP-implementeringar (Esteves, Pastor & Casanovas, 2003; Pries-Heje & Dittrich, 

2009; Matende & Ogao, 2013). Användarmedverkan definieras som användarnas 

insatser och aktiviteter som de utför under ett ERP-implementeringsprojekt (Esteves 

et al., 2003; Dittrich & Pries-Heje, 2006; Matende & Ogao, 2013). Användare kan 

medverka vid bland annat processkartläggning, framtagning av kravspecifikation, 

utvärdering av alternativa ERP-system, testning av ERP-system och utbildning 

(Esteves et al., 2003; Okrent & Vokurka, 2004; Pries-Heje, 2008). 

Användarmedverkan resulterar enligt Sousa och Collado (2000) samt Pries-Heje 

(2007) i bättre passform av ett ERP-system eftersom användarnas krav och acceptans 

uppnås. 

 

Det finns sedan tidigare olika angreppssätt för användarmedverkan där användarna 

ligger i fokus, enligt Abelein och Paech (2015). Dessa metoder är bland annat 

Participatory Design (PD) och User-Centered Design (UCD). Skillnaden mellan de två 

metoderna är bland annat beroende på hur aktiva användarna är. Trots att tidigare 

metoder för användarmedverkan finns samt att användarmedverkan är allmänt 

erkänd som en kritisk framgångsfaktor (Esteves et al., 2003; Pries-Heje & Dittrich, 

2009; Matende & Ogao, 2013; Abelein & Paech, 2015) ger litteraturen en begränsad 

insyn i hur användarmedverkan kan samordnas och stödjas inom ERP-
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implementeringar (Pries-Heje, 2008; Pries-Heje & Dittrich, 2009). Motstånd från 

användare samt ett stort antal misslyckade ERP-implementeringar tyder på en brist 

på förståelse för implementeringsprocessen samt de metoder och verktyg som finns 

för att genomföra ERP-implementeringar (Pries-Heje & Dittrich, 2009). Det har visat 

sig vara svårt att genomföra användarmedverkan på ett sätt som hjälper företag att 

uppnå en produktiv användarmedverkan (Hope och Amdahl, 2011). Enligt Esteves, 

Pastor och Casanovas (2005) samt Matende och Ogao (2013) ska användare delta i 

olika aktiviteter vid ERP-implementeringar eftersom de känner till företagets 

processer samt har kunskap inom sina avdelningar. Användare som medverkar vid 

definieringen av ett företags krav får möjlighet att utforma ett ERP-system utifrån 

deras behov (Esteves et al., 2005). Eftersom användarna medverkar kan det leda till 

att de känner sig som en partner i utvecklingsprocessen och kan därmed kontrollera 

resultatet av ERP-systemet (Esteves et al., 2005; Harris & Weistroffer, 2008). 

 

Om fel tillvägagångssätt används inför och under en ERP-implementering kan det 

leda till något Pries-Heje (2008) nämner som “pseudo participation”. Pseudo 

participation är en situation där användarna uppmanas att medverka men inte ges 

möjlighet att påverka på ett ERP-system (Pries-Heje, 2008). Pries-Heje (2008) samt 

Kanungo och Bagchi (2003) förklarar att orsaken till att användare inte får medverka 

kan bero på att oväntade situationer dyker upp. Oväntade situationer kan enligt 

Kanungo och Bagchi (2003) exempelvis vara att det råder tidsbrist eller att budgeten 

överskrids, vilket i sin tur kan leda till att ERP-systemet inte anpassas. Att ERP-system 

inte anpassas kan även bero på att användare ofta vill behålla de befintliga 

företagsprocesserna samt att utvecklare och konsulter arbetar för utveckling och 

förändring i processer samtidigt som ledningen vill minimera ERP-

implementationstiden (Kanungo & Bagchi, 2003). Enligt Hope och Amdahl (2011) ser 

utvecklare användarna som konservativa. Utvecklarna menar att användarna inte ser 

efter sina egna intressen och vad som är bäst för dem. Att användarna vill behålla sina 

processer kan bero på osäkerhet samt ovilja att förändra poängterar Ali, Zhou, Miller 

och Ieromonachou (2016). När olika parter arbetar på olika sätt uppstår konflikter 

till följd (Kanungo & Bagchi, 2003). Dessa konflikter kan endast lösas då användare 

medverkar, får möjlighet att påverka på ERP-systemet samt kontrollera 

designprocessen (Kanungo och Bagchi, 2003). Ifall konflikterna inte hanteras leder 

det i sin tur till att få anpassningar på ERP-systemet görs samt att användare inte får 

möjlighet att påverka på ERP-systemet (Kanungo & Bagchi, 2003). Även Harris och 

Weistroffer (2008) påpekar att användarmedverkan har störst påverkan på ett ERP-

systems framgång ifall användarna får möjlighet att göra val och ta beslut på 

fördefinierade alternativ på ERP-system. Användares medverkan leder till att de 

engagerar sig, vilket är viktigt för att de ska uppfatta nyttan av ett ERP-system. De 
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användare som är engagerade är mer benägna att uppleva nyttan eftersom ERP-

systemet kan ha en personlig betydelse och relevans för dem (Barki & Hartwick, 

1989; Amoako-Gyampah, 2007; Pries-Heje, 2008). Ju mer komplexa ERP-systemen är 

desto viktigare blir användarmedverkan. Det beror på att kraven blir mer 

komplicerade samt att risken för att utveckla sämre anpassade system ökar. Att låta 

användare medverka ökar därmed chansen att fånga upp rätt krav (Harris & 

Weistroffer, 2008). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring användarmedverkan vid 

ERP-implementeringar och vilken påverkan användarna kan ha på ett ERP-system. 

Vidare bidrar studien med kunskap kring vilka aktiviteter som användarna kan 

medverka i vid ERP-implementeringar och hur dessa aktiviteter kan samordnas. 

 

1.2 Frågeställning 

Hur kan användarmedverkan genomföras vid ERP-implementeringar? 
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2 Litteraturgenomgång 
Följande kapitel innehåller litteratur från befintlig forskning som är intressant för 

studien och dess frågeställning. Inledningsvis beskrivs ERP-system och ett ERP-systems 

implementeringsprocess. Därefter redogörs begreppet användarmedverkan, tidigare 

angreppssätt på användarmedverkan och de aktiviteter användare kan medverka i vid 

ERP-implementeringar. Avslutningsvis presenteras hur användarmedverkan kan leda 

till användares engagemang och påverkan. 

2.1 ERP-system 

Enterprise Resource Planning (ERP) system är en samling av standardiserade 

programvaror och moduler som integrerar all information i en organisation och 

organisationens olika affärsprocesser (Davenport, 1998; Shah, Bokhari, Hassan, Shah 

& Shah, 2011). ERP-system beskrivs som ett mjukvaruverktyg som syftar till att 

stödja organisationers informationshantering samt förbättra organisationers 

affärsprocesser (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989; Bingi et al., 1998; Shah et al., 

2011). ERP-system kan stödja organisationer i att uppnå fördelar i form av minskning 

av kostnader, konkurrensfördelar och ökad produktivitet (Shang & Seddon, 2007). 

Enligt Schwartz (2003) måste ERP-system ha direkt effekt i en organisation samtidigt 

som det används och accepteras av användarna. När ERP-system implementeras i en 

organisation ställs användare inför förändringar i form av nya arbetssätt och rutiner. 

Genom att låta användarna medverka kan förändringarna hanteras under 

implementeringsprocessen (Preece, Sharp & Rogers, 2015). 

2.2 Implementering av ERP-system 

En implementering av ett ERP-system består av olika faser som tillsammans avser 

införandet av ERP-systemet i en organisation. Implementeringsprocessen består av 

faserna initiering, planering, projektfas, analys och design, konfigurering och test, 

driftsättning samt uppföljning (Parr & Shanks, 2000; Sandoe, Corbitt & Boykin, 2001; 

Peslak, Subramanian & Clayton, 2008). Hur framgångsrik en ERP-implementering är 

definieras som hur väl en användare förstår ett ERP-system samt hur effektivt 

användaren kan använda funktionerna i det (Boudreau & Robey, 2005; Pries-Heje, 

2008). 

 

 
Figur 1- ERP-implementeringsprocess (Egen) 
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Initieringsfasen innefattar många grundläggande samt viktiga beslut för ett ERP-

implementeringsprojekt (Brown & Vessey, 2003). I initieringsfasen ska ledningen 

enligt Brown och Vessey (2003) vara delaktig under projektets planering för att fatta 

de grundläggande besluten i form av mål, syfte, omfattning och strategier. Ledningen 

ska även vara med för att leda och kommunicera projektet med användarna (Sandoe 

et al., 2001; Wong, Scarbrough, Chau & Davison, 2005). Harris och Weistroffer (2008) 

poängterar att det är viktigt att ledningen och cheferna främst är med i 

initieringsfasen av en ERP-implementering för att kunna kommunicera med 

användarna. En människoorienterad ledning eller chef är enligt Harris och 

Weistroffer (2008) bättre på att kommunicera med användare i en miljö där 

osäkerhet finns samt att rädsla för förändring är hög. I planeringsfasen genomförs 

enligt Sandoe et al. (2001) en planering av budget och tidsram i en projektplan. Vidare 

tillsätter ledningen en projektgrupp för ERP-implementeringsprojektet. Projektets 

medlemmar väljs utifrån den kompetens som efterfrågas i projektet. Planeringsfasen 

kräver att en projektgrupp har förståelse för företaget samt för hur förändringarna 

kan påverka användarna (Parr & Shanks, 2000; Sandoe et al., 2001; Somers & Nelson, 

2001). 

 

Projektfasen innefattar två olika subfaser: analys och design samt konfigurering och 

test (Parr & Shanks, 2000; Sandoe et al., 2001; Peslak et al., 2008). I analys- och 

designfasen fastställs företagets nuvarande situation genom att identifiera och 

analysera processerna. Detta genomförs för att hitta ett eventuellt gap (Sandoe et al., 

2001). Gapet ligger till grund för ett ERP-implementeringsprojekt eftersom företag 

ska ta reda på vilka krav och behov företaget har för att ERP-systemets funktionalitet 

ska uppfylla dem och i sin tur kunna stödja företaget (Sandoe et al., 2001; Magnusson 

& Olsson, 2009). I denna fas är det därför viktigt för företag att fastställa mål och 

önskad effekt av det nya ERP-systemet (Sandoe et al., 2001). Målet med testerna 

realiseras i denna fas till testfall. Dessa testfall prioriteras sedan efter framtagen 

kravspecifikation och en testmiljö införs för att kunna genomföra testerna (Hetzel & 

Gelperin, 1988). Enligt Parr och Shanks (2000) sker även utbildning av 

projektgruppen i projektfasen. Konfigurerings- och testfasen är tidskrävande 

eftersom flertalet aktiviteter genomförs (Sandoe et al., 2001). I konfigurerings- och 

testfasen konfigureras samt testas ERP-systemet. Det som testas är ERP-systemets 

gränssnitt och den verkliga datan. Slutligen genomförs användartester och 

systemtester på ERP-systemets funktionalitet (Parr & Shanks, 2000). Ett ERP-system 

genomgår tester i en iterativ process för att identifiera systembrister samt 

förbättringar (Sandoe et al., 2001). 

 



Användarmedverkan vid ERP-implementeringar 

6 

 

I driftsättningsfasen tas det nya ERP-systemet i bruk och ersätter det föregående ERP-

systemet. I denna fas installeras datorer, nätverk byggs och utbildning av användare 

sker (Parr & Shanks, 2000; Sandoe et al., 2001). Utbildning vid driftsättningen av ett 

ERP-system är enligt Somers och Nelson (2001) betydelsefull för användarna då de 

bekantar sig med och lär sig använda det nya ERP-systemet. Uppföljningsfasen består 

av förändringar och förbättringar på ett implementerat ERP-system. För att 

identifiera förbättringar i form av systemanpassning, design och gränssnitt kan 

utvärdering göras tillsammans med användarna (Parr & Shank, 2000; Peslak et al., 

2008). Efter en avslutad implementering behöver användarna vanligtvis hjälp av 

konsulter för att få stöd samt hjälp vid uppgraderingar (Matende & Ogao, 2013). 

2.3 Användarmedverkan 

Användarmedverkan är ett vanligt begrepp och ämne inom ERP-implementeringar 

(Dittrich & Pries-Heje, 2006). Det har enligt Barki och Hartwick (1994) funnits en enig 

betydelse att användarmedverkan innebär att delta. Enligt Esteves et al. (2003) samt 

Pries-Heje och Dittrich (2009) innebär användarmedverkan att användarna är med 

och deltar i olika aktiviteter under en ERP-implementering. Abelein och Paech (2015) 

beskriver att användarmedverkan innebär att användare aktivt deltar vid 

utvecklingen eller designprocessen av ett ERP-system tillsammans med en utvecklare 

eller designer. Enligt Barki och Hartwick (1994) ska en användare ha bidragit till 

något för att kunna beskrivas som medverkande. Det kan ske i olika former som till 

exempel vid direkt deltagande genom personlig handling eller indirekt genom en 

representation av andra. Denna form av medverkande kan ske antingen formellt i 

formella grupper, lag och möten, eller informellt genom informella diskussioner och 

uppgifter. Användarmedverkan kan utföras av en användare ensam i olika aktiviteter 

eller tillsammans med andra i grupper. Barki och Hartwick (1994) påpekar även att 

medverkandet kan variera i omfattning och kan förekomma en eller flera gånger i 

implementeringsprocessen som exempelvis först vid val av ERP-system, testning av 

ERP-system och sedan vid införandet av systemet. 

 

Användarmedverkan är enligt Abelein och Paech (2015) avgörande för en 

framgångsrik ERP-implementering. Användarmedverkan och användarnas 

delaktighet har i tidigare studier påvisat ett samband med framgångsrika ERP-

implementeringar (Abelein & Paech 2015). Förhållandet mellan användarnas 

medverkan till framgångsrika ERP-implementeringar har visat att 

användarmedverkan inte bara är viktig, utan absolut nödvändigt (Kawalek & Wood-

Harper, 2002; Harris & Weistroffer, 2008; Pries-Heje & Dittrich, 2009; Matende & 

Ogao, 2013). Trots det har forskare i tidigare studier försökt länka samman 

användarmedverkan till ett ERP-systems framgång men har visat blandade resultat 
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enligt Harris och Weistroffer (2009). Användarna är enligt Hendry (2008) en viktig 

källa till information då de är bekanta med organisationen och de processer ett ERP-

system bör stödja. När användarna medverkar förväntas det ge förbättrad 

användning, acceptans samt att ERP-systemet är bättre anpassat efter användarnas 

behov (Schwartz, 2003; Pries-Heje, 2007). Att en ERP-implementering slutförs inom 

tid och budget betyder inte att ett ERP-system är anpassat efter användarna. Ifall 

ERP-systemet inte är anpassat efter användarna kan det i sin tur påverka 

användarnas engagemang och medverkande (Pries-Heje, 2008; Pries-Heje & Dittrich, 

2009; Abelein & Paech, 2015). Enligt Harris och Weistroffer (2008) finns det dock en 

optimal nivå av användarmedverkan. Även ifall användarmedverkan ökar 

sannolikheten för ett ERP-systems framgång kan användarmedverkan motverka sitt 

eget syfte ifall användarna fått delta över en viss nivå. När användarna har bidragit 

med vad de bäst är lämpade att bidra till utvecklingsprocessen kan vidare medverkan 

inte tillföra något värde, utan kan snarare ses som slöseri med tid och resurser (Harris 

och Weistroffer, 2008). 

2.3.1 Tidigare angreppsätt på användarmedverkan 

Det finns sedan tidigare ett flertal angreppssätt på användarmedverkan (Dittrich & 

Pries-Heje, 2006; Abelein & Paech, 2015). Abelein och Paech (2015) beskriver 

Participatory Design (PD) som en metod som har sitt ursprung i Skandinavien. I PD 

är det viktigt att användarna är en del av beslutsfattandet genom till exempel 

workshops och utvärdering av prototyper. Enligt Thavapragasam (2004) är syftet 

med PD att skapa en hög användbarhet. En annan metod som Abelein och Paech 

(2015) beskriver är User-Centered Design (UCD). UCD kommer från forskningen av 

Human-Computer-Interface (HCI). UCD liksom utvecklare och designers sätter 

användaren i fokus i stället för den tekniska designen. I denna metod är dock inte 

användarna med och beslutar kring det som berör designen av ett ERP-system utan 

andra metoder som uppgiftsanalys används istället. Arbetssättet är dock 

användarcentrerat då användarnas krav och behov sätts i fokus under ERP-

implementeringsprocessen (Thavapragasam, 2004; Vilpola, 2008). I UCD 

argumenterar Thavapragasam (2004) liksom Vilpola (2008) att användarna bör 

involveras vid implementeringsprocessens planering. Det beror på att 

användarinvolveringen i UCD enligt Vilpola (2008) ska vara en drivande faktor. Enligt 

Vilpola (2008) fokuseras det i UCD både på användarens liksom organisationens krav 

för att skapa användbarhet i ett ERP-system. Dessa två metoder skiljer sig enligt 

Abelein och Paech (2015) åt beroende på hur aktiva användare är och ifall de får 

medverka vid beslutsfattandet. PD samt UCD är metoder som enligt Vilpola (2008) 

och Thavapragasam (2004) stödjer en tidig process av användarmedverkan under en 

ERP-implementering. Denna process möjliggör feedback från användarna på det nya 
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ERP-systemets design och funktion. Möjlighet till feedback leder till att det nya ERP-

systemet uppfyller användarnas krav och behov bättre (Schwartz, 2003; 

Thavapragasam, 2004; Pries-Heje, 2007). 

2.3.2 Samordning av användarmedverkan 

Användarmedverkan är enligt Esteves et al. (2003) samt Pries-Heje och Dittrich 

(2009) allmänt erkänd som en kritisk framgångsfaktor vid ERP-implementeringar. En 

begränsad insyn finns dock i litteraturen i hur användarmedverkan kan samordnas 

och stödjas inom ERP-implementeringar (Pries-Heje, 2008; Pries-Heje & Dittrich, 

2009). Enligt Pries-Heje och Dittrich (2009) tyder de omfattande misslyckade ERP-

implementeringarna på en brist på förståelse för processer, metoder samt verktyg för 

att genomföra ERP-implementeringar. Användare kan bland annat medverka i 

initieringfasen när ett ERP-systems behov identifieras. I initieringsfasen kan 

användare exempelvis vara med vid framtagning av kravspecifikation och 

utvärdering av alternativa ERP-system. Ifall användare tillåts delta vid definieringen 

av organisationens krav ges användarna en möjlighet att forma ett ERP-system 

utifrån sina prioriteringar och behov och de kan därmed få möjlighet att kontrollera 

resultatet (Esteves et al., 2005; Hendry, 2008; Matende & Ogao, 2013). 

 

I planeringsfasen kan användarna delta genom att få vara projektledare, vara med i 

projektgrupper, ta fram processkartor och godkänna kravspecifikationen (Amoako-

Gyampah & White, 1997; Sandoe et al., 2001; Okrent & Vokurka, 2004). Eftersom 

projektgruppen ska ha förståelse för företaget samt hur förändringarna påverkar 

användarna är det viktigt att låta användarna delta. Användare ska förstå 

möjligheterna med ett ERP-system och dess konsekvenser eftersom det är de som 

arbetar i ERP-systemet (Sandoe et al., 2001; Esteves et al., 2005; Pries-Heje, 2008; 

Matende & Ogao, 2013). Det är viktigt att ledningen för en tydlig kommunikation 

kring ett projekts mål samt behov för förändringen. Ledningen gör det genom att 

exempelvis ge återkoppling kring projektet och ha gruppmöten med användare 

(Amoako-Gyampah & White, 1997; Dent & Goldberg, 1999; Sandoe et al., 2001). 

Kontinuerlig kommunikation säkerställer användarnas acceptans för ett ERP-system 

(Sheshab, Sharp, Supramaniam & Spedding, 2004). Det behövs en ordentlig planering 

och förberedelse inför en ERP-implementering eftersom planeringen kan påverka 

ERP-systemets utfall (Peslak et al., 2008).  

2.4 Aktiviteter vid användarmedverkan 

Under förstudien kan användare delta vid exempelvis processkartläggning, 

framtagning av kravspecifikation och utvärdering av alternativa ERP-system. Dessa 

aktiviteter ingår under initieringsfasen (Somers & Nelsson, 2001; Esteves et al., 2003; 



Användarmedverkan vid ERP-implementeringar 

9 

 

Okrent & Vokurka, 2004; Pries-Heje, 2008). I projektfasen kan användare delta vid 

analys, design och testning av ERP-system (Sandoe et al., 2001; Esteves et al., 2005; 

Pries-Heje, 2008; Matende & Ogao, 2013). Utbildning av användare sker främst i 

driftsättningsfasen men kan dock påbörjas tidigare (Esteves et al., 2003; Okrent & 

Vokurka, 2004; Pries-Heje, 2008). Enligt Harris och Weistroffer (2008) är vissa 

aktiviteter viktigare för användare att medverka i än andra. De viktigare aktiviteterna 

är vid förstudien, till exempel att definiera kravspecifikationen samt vid 

installationen av ERP-systemet. Hur viktiga vissa aktiviteter är att medverka vid 

beror enligt Harris och Weistroffer (2008) på ERP-systemets komplexitet. 

2.4.1 Förstudie 

Processkartläggning genomförs enligt Okrent och Vokurka (2004) innan 

implementeringen av ett ERP-system. Företag ska göra processkartor över deras 

nuläge samt processkartor över önskat framtida läge. Vidare förklarar Okrent och 

Vokurka (2004) att företag går igenom vilka processer som är kritiska för företaget 

för att sedan kunna skapa processkartor över var de vill vara. Vid skapandet av 

processkartor samlas alla deltagare och går igenom dokumentation över hur 

företagets processer fungerar. Det är ett omständigt arbete som tar tid men är viktig 

för att förhindra att oväntade problem uppstår under en implementeringsprocess. En 

av de viktigaste aspekterna med processkartläggningen är att fördjupa sig i 

förbättringarna av de nya processerna på företaget (Okrent & Vokurka, 2004). 

Därefter ska de nya processerna kommuniceras till alla anställda (Kawalek & Wood-

Harper, 2002; Okrent & Vokurka, 2004; Pries-Heje, 2008). 

 

Det är även viktigt att användare får delta vid utformningen av krav (Matende & Ogao, 

2013). Användarna kan själva utforma krav med hjälp av expertis samt delta vid 

utvärdering av alternativa ERP-system och kan därmed bidra i projektet. Eftersom 

användarna bidrar till projektet kan det resultera i bättre passform av ERP-systemet 

(Kawalek & Wood-Harper, 2002; Pries-Heje 2008). Då användarnas krav tas i 

beaktande kan det leda till acceptans hos användarna samtidigt som de känner 

ägandeskap. Det leder i sin tur till att motstånd inte skapas i samma utsträckning 

(Sousa & Collado, 2000; Esteves et al., 2003). I samband med att nivån av 

användaracceptans och förståelse för ett ERP-system stiger då användare fått 

medverka vid utformningen av krav, kommer ERP-systemet att användas mer 

effektivt i slutändan (Amoako-Gyampah, 2007; Pries-Heje, 2007; Abelein och Paech, 

2015; Preece et al., 2015). 
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2.4.2 Testning av ERP-system 

I projektfasen av en ERP-implementering sker analys, design och testning av ERP-

system (Parr & Shanks, 2000; Sandoe et al., 2001; Peslak et al., 2008). Enligt Pries-

Heje (2008) ska användare medverka vid designen av ett ERP-system. Det är viktigt 

eftersom ERP-systemet inte ska styra designen då det kan leda till att få anpassningar 

av systemet görs. Det behövs identifieras metoder för att stödja användare i att få 

kunskap kring ERP-system för att de ska kunna medverka genom att utveckla och 

utvärdera alternativa design på ERP-system. Genom att sedan låta användare testa 

ett ERP-system kan användbarhet och produktivitet uppnås (Sandoe et al., 2001; 

Pries-Heje & Dittrich, 2009). Under tester kan många problem med användarna 

uppstå ifall de inte förstår ett ERP-systems funktioner. Tester genomförs ofta med 

konsulter tillsammans med representanter av användare. Testning sker tätt inpå 

driftsättningen av ett ERP-system (Pries-Heje, 2008). Testerna ska genomföras 

enskilt för varje företagsområde men ett ERP-system testas även som en helhet för 

att se ifall det uppfyller uppsatta krav (Sandoe et al., 2001). Pries-Heje (2008) 

påpekar dock att tester genomförs ofta endast på delar av ett ERP-system. Genom 

testning kan användarna ge synpunkter på ERP-systemet. I testfasen är det viktigt att 

låta användarna delta då de gör sig redo för samt accepterar det nya ERP-systemet 

(Sandoe et al., 2001). 

2.4.3 Utbildning av användare 

En aktivitet som bör läggas stor vikt på är utbildning av användare (Peslak et al., 

2008). Största delen av utbildningen ligger oftast vid driftsättningen av ett ERP-

system (Parr & Shanks, 2000; Somers & Nelson, 2001). Utbildning bör dock ske 

kontinuerligt under hela implementeringsprocessen (Sandoe et al., 2001; Peslak et 

al., 2008; Magnusson & Olsson, 2009). Det kan leda till kontinuerlig förbättring av ett 

ERP-system samt att användarnas förväntningar och krav uppfylls (Sandoe et al., 

2001; Magnusson & Olsson, 2009). Utbildning som innehåller både teoretiska och 

praktiska delar gör att användarna får den kunskap som behövs (Peslak et al., 2008). 

Utbildning bidrar till att förbättra användares medverkan och engagemang genom att 

ledningen under utbildningen ger stöd och kommunicerar organisationens 

prioriteringar och mål (Waller, Balandin, O´Mara, & Judson, 2005; Peslak et al., 2008; 

Pries-Heje, 2008). En utmaning med utbildning av användare är att planering och 

förberedelse för utbildningen prioriteras bort i början av implementeringsprojektet 

(Peslak et al., 2008). En bristande planering kan leda till att utbildning av användare 

sker i samband med de slutliga testerna (Peslak et al., 2008; Pries-Heje, 2008). Vissa 

användare kan enligt Jensen et al. (2005) utbildas till supersusers. Dessa personer 

utbildas tillsammans med en ERP-leverantör för att kunna specialisera sig i ett ERP-
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system. Utbildningen fokuserar på tillämpningen av ERP-systemets funktioner. En 

superuser ska sedan hjälpa samt stödja resten av användarna på ett företag (Jensen 

et al., 2005). 

2.5 Förutsättningar för användarmedverkan 

2.5.1 Användares engagemang 

Engagemang inom mjukvaruutveckling är enligt Abelein och Paech (2015) avgörande 

för en framgångsrik ERP-implementering. Ifall användare medverkar vid 

beslutsfattande och förändringar på ett företag är det tänkt att leda till ökat 

engagemang, användaracceptans, användning och tillfredsställelse med ett ERP-

system (Amoako-Gyampah, 2007; McGill & Klobas, 2008). Användares inställning 

samt engagemang är viktig för att användare ska uppfatta nyttan av ett ERP-system. 

De användare som har ett engagemang är mer benägna att uppleva nyttan då ERP-

systemet tros ha en personlig betydelse och relevans. Det leder till att användarna 

uppfattar ett ERP-system som användbart vid utförandet av sina arbetsuppgifter 

(Barki & Hartwick, 1989; Amoako-Gyampah, 2007; Pries-Heje, 2008). Att ett ERP-

system är relevant för användaren kan vara viktigare än själva medverkandet för att 

förstå framgången av ett ERP-system (Esteves et al., 2003). En faktor som kan leda till 

att användarna utvecklar en positiv attityd till ERP-systemet är omfattningen av 

medverkandet vid ERP-implementeringar (Amoako-Gyampah, 2007; Pries-Heje, 

2007; McGill & Klobas, 2008; Abelein & Paech 2015). Det kan bero på att användarna 

känner sig mer nöjda med systemet ifall de får medverka i högre omfattning (McGill 

& Klobas, 2008). För att användare ska engagera sig under en ERP-implementering 

ska det även finnas möjlighet till att påverka ERP-systemet (Amoako-Gyampah & 

White, 1997; Pries-Heje, 2008). 

2.5.2 Påverkan på ett ERP-system 

Olika faktorer som påverkar hur mycket en användare medverkar är exempelvis ifall 

ett ERP-implementeringsprojekt är komplext, möjlighet till påverkan samt 

kommunikation mellan användare, ledning och konsulter (Esteves et al., 2003; 

Amoako-Gyampah, 2007; Pries-Heje, 2008). Det kan uppstå konflikter som inte kan 

lösas mellan användare och konsulter ifall användarna medverkar utan att få påverka 

(Kanungo & Bagchi, 2003). Enligt Kanungo och Bagchi (2003) uppmuntrar utvecklare 

och konsulter till förändringar i processer medan användare gärna vill behålla de 

flesta befintliga företagsprocesserna. Anledningen till att användare vill behålla sina 

processer beror på osäkerhet samt ovilja att förändra (Ali et al., 2016). Det kan leda 

till konflikter samt att motstånd uppstår hos användare (Kanungo & Bagchi, 2003). 

Att användare gör motstånd är enligt Ali et al. (2016) en reaktion på förändringar och 
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osäkerhet. Enligt Hope och Amdahl (2011) ser utvecklare användarna som 

konservativa vilket innebär att användarna inte ser efter sina egna intressen och vad 

som är bäst för dem. Ledningen på ett företag vill i sin tur även minimera ERP-

implementationstiden vilket kan leda till att det inte görs några större anpassningar 

på ERP-systemet (Kanungo & Bagchi, 2003). Användarna får därmed inte påverka i 

samma utsträckning samt bestämma hur mycket ett ERP-system ska anpassas. Det i 

sin tur kan ge förklaringen till ett lägre engagemang och därmed inte en optimal 

användning (Kanungo & Bagchi, 2003).  

 

Användarmedverkan leder till att användarnas behov upptäcks. Då användarna 

medverkar vid utformningen av en kravspecifikation kan användare få påverka 

genom att användarnas behov tas till hänsyn och kan leda till bättre och mer precisa 

krav. Det leder i sin tur till att utveckling av onödiga samt dyra funktioner kan 

undvikas och att användarnas förståelse för ERP-systemet förbättras (Esteves et al., 

2003; Harris och Weistroffer 2009; Matende & Ogao, 2013). Användare som 

involveras under en ERP-implementering leder dock inte automatiskt till medverkan 

i praktiken. Ifall användares attityd och beteenden förändras under 

implementeringen kan det förklaras av en reaktion som benämns pseudo 

participation. Pseudo participation är en situation där användarna uppmanas att 

medverka, men inte ges möjlighet att påverka på ett ERP-system. Pseudo 

participation behöver inte alltid vara avsiktlig. Oväntade händelser eller användning 

av olämpliga tillvägagångssätt kan leda till att användarmedverkan blir att beteckna 

som pseudo participation (Pries-Heje, 2008). 

 

För att påverka den grundläggande designen måste användarna få medverka under 

analys- och designfasen (Sandoe et al., 2001; Dittrich & Pries-Heje, 2006). Dent och 

Goldberg (1999) förklarar att när användare medverkat under analys- och 

designfasen samt utvecklingen motsätter de sig inte lika mycket som de användare 

som inte fått medverka. Ifall användare inte medverkar i konfigureringen och 

anpassningen av ett ERP-system kan användarna varken påverka eller få kunskap 

kring designen och funktionen av ERP-systemet (Sandoe et al., 2001; Venugopal & 

Rao, 2011; Mikra & Mishra, 2016). Användarna kan påverka som mest under design 

och analysfasen av ett ERP-system (Parr & Shanks, 2000, Pries-Heje, 2008). Dock 

förlitar sig användarna ofta på konsulters kunskap inom ERP-system och ERP-

implementeringar. Det innebär att användarna förser konsulterna med kunskap 

kring organisationen och konsulterna konfigurerar och anpassar ERP-systemet 

(Pries-Heje, 2008).  

 

Kanungo och Bagchi (2003) har identifierat att problemet med användarmedverkan 
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kan bero på utvecklingen av komplexa system där det råder stora skillnader mellan 

utvecklare och användare. En skillnad kan vara kommunikationssvårigheter mellan 

utvecklare och användare förklarar Harris och Weistroffer (2008). När användarna 

inte får någon möjlighet att påverka ökar risken för dem att missuppfatta exempelvis 

användningen av ett ERP-system jämfört med om de själva har varit med och designat 

samt fått bestämma (Kanungo & Bagchi, 2003). En orsak till att användarna 

missuppfattar användningen kan vara att användare har motstridiga 

informationskrav där användarna inte har tillräcklig påverkan eller makt att 

kontrollera under designprocessen (Kanungo & Bagchi, 2003).  

 

Användarmedverkan har störst påverkan på ett ERP-systems framgång när 

användaren tillåts att uttrycka sin åsikt eller vara med och ta beslut på fördefinierade 

alternativ av ERP-system. Utvecklarna ska enligt Harris och Weistroffer (2008) sedan 

acceptera användarnas åsikter för att kunna anpassa ERP-systemet efter dem. 

Användarnas förtroende och tillfredsställelse med det nya ERP-systemet kan i sin tur 

öka. Vidare är det särskilt viktigt att användarna som medverkar är funktionellt 

kunniga. Ifall användare med funktionell expertis känner sig utelämnade, vilket 

innebär att de har litet eller inget inflytande eller påverkan på utvecklingen av ett 

ERP-system, kan de utveckla negativa attityder mot det nya systemet. Användare 

utan denna expertis är mindre benägna att utveckla negativa känslor även ifall de inte 

får påverka (Harris & Weistroffer, 2008). Användarmedverkan utgör en gemenskap 

enligt Harris och Weistroffer (2008) där användarna känner sig som partners i 

utvecklingsprocessen, vilket skapar en känsla av kontroll över resultatet. 
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3 Metod 
I metodkapitlet presenteras den metod som använts vid genomförandet av denna studie. 

Val av forskningsansats redogörs först följt av litteraturgenomgång, val av företag och 

respondenter, beskrivning av empirisk datainsamling samt analysmetod. Metodkapitlet 

avslutas med en metoddiskussion kring studiens tillförlitlighet och överförbarhet samt 

en diskussion utifrån ett etiskt perspektiv. 

3.1 Forskningsansats 

Studien syftar till att skapa en djupare förståelse kring hur användare kan medverka 

via olika aktiviteter under ERP-implementeringar för att kunna påverka på ERP-

systemet. Frågeställningen lyder således Hur kan användarmedverkan genomföras vid 

ERP-implementeringar? För att få en fördjupad förståelse kring användarmedverkan 

samt kunna besvara frågeställningen har en kvalitativ intervjustudie genomförts. 

Eftersom studien undersöker hur människor upplevt användarmedverkan under en 

ERP-implementeringsprocess föll valet naturligt för denna forskningsansats. Vissa 

frågor kan endast besvaras via en kvalitativ studie som till exempel människors 

upplevelse (Ahrne & Svensson, 2011). Den kvalitativa metoden är interpretativ och 

tolkande vilket innebär att forskaren vill få en fördjupad förståelse kring ett ämne 

(Ahrne & Svensson, 2011). Intervjuer är en av de viktigaste och betydelsefulla 

teknikerna för insamling av data inom kvalitativ forskning (Myers & Newman, 2007; 

Myers, 2013). För att samla in data i denna studie har semistrukturerade intervjuer 

genomförts. Eftersom studien är kvalitativ var det viktigt att öppet kunna diskutera 

intervjufrågorna (se bilaga 1) för att ge respondenterna utrymme att besvara dem. 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt tenderar att ta längre tid i alla steg som utförs 

(Denscombe, 2009). I denna studie har ett mindre urval av respondenter gjorts 

eftersom djupintervjuer har genomförts. Djupintervjuer varar oftast mellan en till två 

timmar där den med fördel kan användas för att undersöka komplexa situationer 

(Webb, 2001). Huvudsyftet med djupintervjuer är att de kan användas för att få en 

detaljerad uppfattning av respondenters värderingar och känslor. Anledningen till att 

djupintervjuer har valts att genomföra är för att den enligt Webb (2001) möjliggör en 

bred insamling av data från varje respondent. 

3.2 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången har genomförts med hjälp av vetenskapliga artiklar och 

litteratur. Artiklarna har hämtats från databaserna ABI/Inform Global, Emerald 

Insight, Google Scholar, ProQuest och ScienceDirect och journaler som bland annat 

Business Process Management Journal, Management Science och MIS Quarterly. 

Webster och Watson (2002) påpekar att en fullständig litteraturgenomgång bör 
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baseras på vetenskapliga artiklar från olika journaler och databaser för att studien 

ska vara kvalitativ. För att hitta lämpliga artiklar inom det aktuella ämnet har följande 

sökord använts i olika kombinationer: ERP-system, ERP-implementation, user 

participation, user involvement, Participatory Design, User-Centered Design, user 

commitment och user influence. Vid sökandet har vetenskapliga artiklar lästs och 

nyckelord dokumenterats för att underlätta insamlingen av litteratur. Fokus har 

riktats på de artiklar där ämnet användarmedverkan vid ERP-implementeringar tas 

upp. Artiklarna som använts i litteraturgenomgången ligger till grund för den 

empiriska studien samt studiens intervjufrågor (se bilaga 1). Qu och Dumay (2011) 

poängterar vikten av att samla in tillräckligt med relevant information kring ett 

forskningsämne för att kunna få värdefull information från respondenter. 

Sammanställningen av intervjufrågorna påbörjades när artiklar hade lästs och ingen 

ny information gavs inom problemområdet. 

3.2.1 Källkritik 

De vetenskapliga artiklarna som valts har granskats utifrån relevans för studien. Det 

har skett genom val från relevanta databaser och journaler som tillhör 

informatikområdet. De artiklar som eftersöktes var de som behandlade området 

användarmedverkan vid ERP-implementeringar. Webster och Watson (2002) 

påpekar att relevant litteratur kan hittas genom att titta på referenslistan i 

vetenskapliga artiklar. När en relevant vetenskaplig artikel hittats gick referenslistan 

igenom för att hitta ytterligare användbara artiklar. 

3.3 Urval 

Urval gjordes för att kunna genomföra studien och svara på frågeställningen. Första 

urvalet var att undersöka medelstora företag mellan 50-249 anställda. Urvalet 

gjordes för att företagen skulle ha minst 25 användare av ERP-systemet. Företagen 

valdes enbart efter kriterier att de skulle ha genomfört en ERP-implementering inom 

de senaste fem till åtta åren. Tidsintervallet begränsades för att respondenterna 

skulle minnas hur ERP-implementeringen gått tillväga och hur de upplevde 

användarmedverkan under processen. Företagen har avslutat en ERP-

implementering och respondenterna kan därför blicka tillbaka för att kunna 

reflektera och dra lärdomar kring projektet. De företagen som medverkat i studien 

verkar inom olika branscher. Företagen i studien är anonyma och har namngivits 

Trädgård, Kemi, Jakt, Transport och Distribution för att kunna urskiljas (se Tabell 2 – 

Respondenter s.17). Totalt har sju intervjuer genomförts på fem olika företag. De sju 

intervjuerna ansågs vara tillräckliga för att kunna få perspektiv från flera olika företag 

samt undersöka studiens problemområde. Intervjuerna ansågs vara tillräckliga då 

det uppnåddes en mättnad vid insamlingen (se 3.4 Empirisk datainsamling). 
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3.3.1 Företag 

Trädgård implementerade år 2010 ERP-systemet Jeeves då det föregående ERP-

systemet blev otillräckligt i samma takt som företaget växte. Tidigare användes ett 

egenutvecklat ERP-system där flödet i de olika processerna inte var effektiva. Det 

bestod bland annat av många manuella arbetsprocesser. 

 

Kemi beslutade år 2008 att ett nytt ERP-system skulle implementeras. Samma år 

implementerades Jeeves på företaget. Det föregående ERP-systemet Movex var inte 

tillräckligt anpassningsbart och vid uppgradering skulle systemet inte bli lönsamt. 

Kemi valde att byta till Jeeves då de i Jeeves kunde ha fler möjligheter att anpassa efter 

sina processer samt ha möjlighet att växa i ERP-systemet. 

 

Jakt implementerade år 2011 Jeeves i sin verksamhet. Jakt hade tidigare Microsoft 

Navision men bytte till Jeeves då ERP-systemet gav bättre stöd i 

produktionsprocessen. 

 

Transport hade tidigare Movex men implementerade år 2012 Microsoft Dynamics 

AX för att det tidigare ERP-systemet inte kunde stödja företagets processer längre. 

 

Distribution hade tidigare ett äldre danskt ERP-system där de var en av dem få 

användarna kvar. För att korta ner ledtider samt effektivisera övervakningen av 

affärsprocesser implementerades ett nytt lagersystem WMS årsskiftet 2011/2012. 

3.3.2 Respondenter 

För att välja ut de olika respondenterna på respektive företag genomfördes ett 

subjektivt urval. Olika företag kontaktades och företagen blev informerade om 

studiens syfte samt kriterierna för att delta i studien. Med hjälp av företagen togs det 

kontakt med de personer som var relevanta. Företagen valde ut de personer som de 

ansåg var relevanta för studien efter förklaring av studiens syfte samt frågeställning. 

De personerna som valdes till intervjuer var de personer som uppfyllde kriteriet med 

att ha medverkat under ERP-implementeringarna. Denscombe (2009) påpekar att ett 

subjektivt urval är när personer väljs ut med ett speciellt syfte i åtanke vilket 

återspeglar de utvalda personernas relevans för studien. De som valdes till 

intervjuerna var logistiker, ekonom, kvalitets- och kundservicechef, IT-manager, IS-

manager, kvalitet-, miljö-, IT- och telefonisamordnare samt utvecklingschef (se Tabell 

1 – Respondenter s. 17). Respondenterna efter deras tilldelade fiktiva namn. 
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Tabell 1 - Respondenter 

Företag Namn Befattning 

Trädgård Per Logistiker 

Trädgård Anna Ekonom 

Trädgård Lisa Kvalitet- och kundservicechef 

Kemi Sven-Åke IT-manager 

Jakt Marta IS-manager 

Transport Martin Kvalitet-, Miljö-, IT- och Telefonisamordning 

Distribution Jonas Utvecklingschef 

3.4 Empirisk datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att kunna vara flexibla samt ha en 

öppen diskussion kring de olika intervjufrågorna (se bilaga 1) som tagits fram ur 

litteraturgenomgången. Semistrukturerad intervju är enligt Alvesson och Deetz 

(2000) den vanligaste datainsamlingsmetoden vid kvalitativa studier. Qu och Dumay 

(2011) förklarar att semistrukturerade intervjuer används för att understryka 

behovet av att närma sig respondenternas perspektiv. Det innebär att intervjuare 

samt respondenter deltar i en intervjusituation där frågor skapas och svar diskuteras. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är kvalitativa intervjuer lämpliga för att kunna 

förstå repondentens perspektiv och förstå deras erfarenheter. Under intervjuerna var 

intervjufrågorna inte ledande utan fokus låg på att diskutera kring studiens 

huvudområde användarmedverkan och hur det genomfördes på de olika företagen. 

Dock påpekar Kvale och Brinkmann (2009) att det viktiga inte är ifall 

intervjufrågorna är ledande utan det är viktigare vart intervjufrågorna leder och ifall 

de leder till ny och värdefull kunskap. Fokus låg på att inte vara för styrd av 

intervjufrågorna och istället fokusera på hur respondenterna svarade för att kunna 

ställa följdfrågor. Det ska enligt Kvale och Brinkmann (2009) leda till att få så 

fullständiga svar som möjligt. Intervjufrågorna som har tagits fram i studien är 

baserade på litteraturgenomgången och användes som stöd under samtliga 

intervjutillfällen för att kunna skapa klarhet i hur användarmedverkan genomförts på 

de olika företagen. Intervjufrågorna har producerats för att kunna besvara studiens 

frågeställning samt syfte. 
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Intervjuerna genomfördes individuellt och på respondenternas önskan genomfördes 

de på respektive arbetsplats. Inledningsvis tillfrågades respondenterna om tillåtelse 

att spela in intervjun. Syftet med inspelningarna var för att möjliggöra insamling av 

all data. Varje intervju spelades in för att kunna lyssna på i efterhand för att inte 

utelämna viktig information samt för att lättare kunna följa med i samtalen med 

respondenterna. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade behövde frågorna inte 

diskuterades i den följd de kom i (Bryman, 2011). Varje intervju varade mellan en till 

två timmar per respondent. Datainsamlingen upphörde när en mättnad uppnåddes i 

intervjuerna då samma information började återkomma. Forskare upphör sin 

datainsamling när en mättnad uppnås vilket innebär att de har tillräckligt med data 

för att bygga en omfattande och övertygande teori (Morse, 1995). Efter varje avklarad 

intervju transkriberades det inspelade materialet. Transkriberingen syftade till att 

ordagrant få ner det respondenterna sagt på papper. 

3.5 Analysmetod 

Den analysmetod som använts är tematisk analys för att kunna identifiera olika 

teman i studien. Tematisk analys är enligt Braun och Clarke (2006) ett kvalitativt 

tillvägagångssätt som beskrivs som en metod som identifierar, rapporterar teman 

och analyserar data. Ett tema fångar upp något viktigt om uppgifterna i samband med 

frågeställningen. En viktig fråga att ta itu med när det gäller kodning är vad som 

räknas som ett tema och vilken storlek ett tema måste ha. Fördelarna med tematisk 

analys är dock enligt Braun och Clarke (2006) att det inte finns några fasta regler utan 

kan fördelaktigt användas för att identifiera tema samt organisera empirin.  

 

Tematiseringen genomfördes som Braun och Clarke (2006) beskriver i sina sex faser. 

I den första fasen transkriberades samtliga intervjuer i studien för att sedan läsas 

igenom flertalet gånger. Redan i första fasen framkom initiala idéer till teman. I den 

andra fasen sammanställdes initiala koder efter vad som var relevant för varje kod. 

Enligt Myers (2013) kan en kod kan vara ett ord som beskriver eller summerar en 

mening eller textdelar som till exempel från en intervju. Enligt Braun och Clarke 

(2006) börjar sökandet efter teman i den tredje fasen. Koderna sammanställdes till 

potentiella teman. All data som var relevant för varje tema samlades i ett dokument. 

Denna data var allt från citat från transkriberingarna till textdelar ur dem. Dessa citat 

och textdelar delades in i olika grupper och färgkodades efter de olika kodorden. 

Därefter granskades alla kandidatteman för att kunna hitta studiens fyra teman. 

Färgkodningen underlättade då det var enklare att kunna hitta mönster som tidigare 

inte upptäckts under transkriberingen. Enligt Braun och Clarke (2006) kan det i den 

fjärde fasen vara uppenbart att vissa av kandidatteman inte är riktiga teman. Det 
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innebar att det inte fanns tillräckligt med data i varje kandidattema för att stödja dem 

eller att datan var för varierande. Vissa teman föll även in i ett tema medan andra 

teman behövdes delas upp i separata teman. Varje kandidattema lästes igenom var 

för sig för att kunna utesluta onödiga textdelar samt slå ihop två teman som hörde 

ihop. För att varje kod skulle stämma överens med respektive tema kunde textdelar 

flyttas till mer passande tema samt att rubriken för temat kunde arbetas om för att 

passa innehållet bättre. Efter att alla teman förfinats namngavs de: samordning, 

aktiviteter, engagemang och påverkan (Se Tabell 2 - Tema och Kodord). Samordning 

är ett övergripande tema där resterande tre teman är följder av hur 

användarmedverkan samordnats. Vissa teman går in i varandra eftersom de hänger 

ihop. Slutliga teman lästes igenom för att se till att alla respondenter kommit till tals 

och även för att jämföra citat och hitta relationer mellan dessa teman samt inom varje 

tema. Syftet var inte att återge hela empirin i de utvalda teman utan det som 

redogjorts har valts ut för att kunna besvara studiens frågeställning samt syfte. När 

alla teman var fastställda utifrån empirin påbörjades skrivning av resultatet. Enligt 

Braun och Clarke (2006) innebär den sista fasen att skriva ner resultatet. Dessa sex 

faser är inte en linjär process vilket innebär att möjlighet har funnits att iterera mellan 

faserna. 

Tabell 2 - Tema och kodord 

Tema Kodord 

Samordning Planera, organisera, strukturera 

Aktiviteter Delta, medverka, genomföra, uppgifter 

Engagemang Upplevelser, känslor, uppfattningar, inställning 

Påverkan Effekter, konsekvenser, förändringar, influenser, inverkan, inflytande 

3.6 Metoddiskussion 

3.6.1 Tillförlitlighet 

Studiens resultat har granskats med hjälp av litteraturgenomgången för att besvara 

frågeställningen. För att öka tillförlitligheten har alla intervjuer spelats in för att 

kunna återge fullständiga svar vid transkriberingen. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes för att intervjufrågorna inte skulle vara ledande samt för att kunna ha 

öppna diskussioner med respondenterna. Enligt Denscombe (2009) minskar 

tillförlitligheten av ett studieresultat ifall intervjufrågorna varit ledande. 
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3.6.2 Överförbarhet 

Den kvalitativa forskningen strävar enligt Bryman (2011) efter djup, inte bredd. Det 

innebär att det är en empirisk fråga ifall resultaten kan hålla i en annan kontext eller 

i samma kontext vid en annan tidpunkt (Bryman, 2011). Redogörelsen för den 

empiriska datainsamlingen beskrivs detaljerat eftersom studien inte har haft många 

respondenter. 

3.7 Etiska överväganden 

Ärlighet gällande studien och under intervjuer har varit en prioritet. Ärlighet är 

väsentlig för all forskning (Myers, 2013). Enligt Myers (2013) ska bland annat 

följande etiska regler följas: ärlighet, informerat samtycke och tillåtelse att publicera. 

Respondenterna har informerats om att deltagandet är frivilligt och har haft 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. Informerat 

samtycke innebär att de involverade blivit informerade om projektets syfte 

(Jacobsen, 2002; Vetenskapsrådet, 2002; Myers, 2013). Respondenterna 

informerades kring syftet med studien, hur lång tid intervjun varar samt att 

deltagandet är anonymt. Etiska dilemman uppstår vid kvalitativa forskning när 

forskaren har en personlig kontakt med respondenterna. Därför är det enligt Trost 

(1997) viktigt att öppet redogöra resultatet av studien för deltagarna. Stor vikt har 

lagts vid att skydda företagens och respondenternas identitet. Därför används inte 

företagens eller respondenternas riktiga namn i studien utan enbart deras tilldelade 

fiktiva namn. Det ska inte gå att utläsa vilka företag eller respondenter som blivit 

intervjuade för att obehöriga inte ska kunna ta del av uppgifter som kan vara känsliga. 

Alla personuppgifter och svar från respondenterna i studien hålls konfidentiella 

eftersom inga obehöriga ska kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Jacobsen 

(2003) påpekar att anonymitet kan bidra till mer sanningsenliga svar från 

respondenterna. Informationen som samlats in från varje företag kommer inte 

användas i annat syfte än till denna studie.  



Användarmedverkan vid ERP-implementeringar 

21 

 

4 Resultat 
Nedan presenteras resultatet av den empiriska studien. Den empiriska datan 

presenteras utifrån de fyra teman: samordning, aktiviteter, engagemang och påverkan. 

De citat som presenteras i resultatkapitlet har hämtats från transkriberingar som 

kommer från den empiriska studien. 

4.1 Samordning 

I förstudien på Trädgård fanns en projektgrupp som bestod av sju personer som tog 

fram kravspecifikationen och som sedan utvärderade tre utvalda ERP-system. I 

projektgruppen satt VD:n tillsammans med ett antal avdelningschefer. Lisa berättar 

att hon hade möjlighet att vara med vid utvärderingen av ERP-system och ge inputs 

till kravspecifikationen. När ett ERP-system valts utökades projektgruppen där fler 

representanter från de olika avdelningarna fick vara med. I projektgruppen fanns en 

representant från försäljning, lager och logistik, transport samt inköp. Dock saknades 

representant från ekonomiavdelningen. Lisa berättar att de hade behövt en erfaren 

IT-ansvarig som ställt krav på att representanter från samtliga avdelningar 

medverkade. Lisa berättar även att det i sådana fall hade ställts ett krav på att alla är 

lika delaktiga från början. 

 

“Man var lite omogen i attityd, kom man inte får man skylla sig själv. Omoget och naivt 

beteende.”. – Lisa 

 

Per berättar att han velat bli involverad tidigare för att kunna utvärdera olika ERP-

system. Enligt honom är det av vikt att fånga upp de behov som finns för att förhindra 

att användarna motsätter sig det nya ERP-systemet då de har fått vara med och 

bestämma vilka krav som ska finnas med. 

 

“Det är viktigt att man fångar så mycket som möjligt så man inte i efterhand säger 

eller kommer till de som bestämde att ni inte gjorde så, utan verkligen tänker 

igenom.”. – Per 

 

Trädgård missade att informera samtliga anställda om ERP-

implementeringsprojektet i initieringsfasen. En övergripande beskrivning av vad 

projektet innebär för företaget är något som Trädgård har missat. Lisa berättar att 

det skulle ha lagts ner mer tid på att informera om viktiga datum, beskriva vilken 

arbetsinsats det skulle kräva av användarna samt det förväntade resultatet. Grova 

beskrivningar av ERP-implementeringsprojektet hade behövts för samtliga samt en 

detaljerad planering av genomförandet för varje avdelning. Enligt Lisa är det av vikt 
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att ha kontinuerliga möten med hela projektgruppen för att stämma av projektet för 

att varje representant ska ha möjlighet att rapportera sin del. 

 

På Kemi hade de till en början flertalet deltagare som var med i ERP-

implementeringsprojektet. Styrgruppen hade representanter från samtliga 

avdelningar: produktion, försäljning, lager, ekonomi och IT. I styrgruppen var det en 

framträdande nyckelperson som drev projektet fram tills driftsättningen av Jeeves. 

Nyckelpersonen var en controller på företaget och hade i sex månader arbetat med 

en förstudie där det bland annat togs fram en kravspecifikation. Controllern hade 

tillsammans med företagets styrgrupp utvärderat olika alternativ till ERP-system. 

Enligt Sven-Åke var controllern den som drev ERP-implementeringsprojektet. 

 

“Det var en som drev allt det här, hela projektet. Som sorterade ut till att det var Jeeves 

man skulle ha.”. – Sven-Åke 

 

Styrgruppen tillsammans med controllern fick till en början vara med på olika möten 

och avstämningar men efter förstudien tog ekonomichefen över. 

 

“Vi hade en ekonomichef som sa bara kör, nu är det bråttom. Inga livvästar, kör.”. 

– Sven-Åke 

 

På Jakt fanns en projektgrupp med processägare från varje process. Varje process 

hade i sin tur superusers. Det var representanter från produktion, inköp, försäljning, 

ekonomi och IT. Innan upphandling av ERP-system satt processägarna i ett halvår och 

ritade processkartor över varje process. Det var enligt Marta viktigt att göra nya 

processkartor för att de skulle vara aktuella och att de gjordes innan ERP-system 

utvärderades. Marta som är informationssystemsmanager har än idag varje kvartal 

ett möte med alla processägare och varje månad ett möte med superuserna. Efter 

processkartläggningen tittade Jakt på olika systemleverantörer och såg till att kraven 

på kravspecifikationen uppfylldes. Kraven samlades in via ett casehanteringssystem 

där alla användare kunde registrera sina önskemål. Marta arbetade tillsammans med 

en produktionskoordinator där de hade dagliga träffar och diskussioner kring idéer. 

Produktionskoordinatorn har arbetat med olika ERP-system och verksamheter. 

 

Transport hade cirka ett halvår på sig att implementera Microsoft Dynamics AX. Inför 

bytet utvärderades tre olika ERP-system. Enligt Martin är det vanligare att fler ERP-

system utvärderas under ett eller två år. Martin var del av en projektgrupp som 

bestod av tio personer där projektdeltagarna främst var användare ifrån de olika 

processerna på företaget. Det var representanter från inköp, försäljning, produktion 
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och ekonomi som var superuser. Från varje process satt en chef med förutom från 

försäljning där företaget tog ett aktivt beslut att låta en användare från den operativa 

nivån representera processen. De var med och tog fram en kravspecifikation som 

baserades på företagets nuläge. Processen var tidskrävande och det skulle planerats 

mer tid till projektet eftersom projektdeltagarna inte hade tid med det dagliga 

arbetet. 

 

“Synpunkter på det med facit i hand är att man måste, bör eller ska se till att de som 

blir projektdeltagare måste frigöra tid. De kan inte göra sitt dagliga arbete utöver 

det.”. – Martin 

 

Flera ERP-system utvärderades och eftersom projektdeltagarna fick inblick i olika 

ERP-system gavs mer kunskap kring ERP-systemens funktionalitet och det växte fram 

nya krav. Initiala krav samlades in via processägarna eftersom det var deras uppgift 

att samla in behov i varje process. Processägarna hade även stöd från en arbetsledare 

som var både teknisk och verksamhetskunnig. Arbetsledaren intervjuade personal 

och summerade sedan synpunkterna. Enligt Martin var den största bristen att 

företaget inte gjorde processkartor inför bytet. “Det visade sig en bit in, vi trodde vi var 

duktiga och visste vad vi gjorde. Men det blir inte bra.”. Martin poängterar att de borde 

haft en ordentlig processkartläggning. 

 

Distribution hade under upphandlingen av lagersystemet WMS en projektgrupp med 

tre personer från utvecklingsavdelningen som var med. Jonas var ansvarig för 

upphandlingen och utvärderingen av systemleverantörer samt implementeringen av 

WMS. Innan offertförfrågan gick ut hade utvecklingsavdelningen arbetat med en 

kravspecifikation i cirka ett halvår. I kravspecifikationen delades det upp i ska- och 

börkrav och den beräknades även på Total Cost of Ownership (en total kostnad av att 

äga ett ERP-system) över en sju års period. 

 

“Bör kraven satte vi en poängmodell för. Vi tittade dels på poäng i 

leverantörsutvärderingen och självklart även på Total Cost of Ownership över en sju 

års period.”. – Jonas 

 

Jonas gjorde en uppskattning att livslängden för ett ERP-system är mellan fem till tio 

år. Det gjordes för att kunna rangordna de olika börkraven som skulle prioriteras. Det 

var fem olika ERP-system som utvärderades. De ERP-system som inte kunde uppfylla 

skakraven exkluderades. Distribution hade färdiga processkartor men valde att 

skicka en processbeskrivning till leverantörerna. Enligt Jonas har deras WMS-

leverantörer koll på vilka processer som finns på ett lager men att Distributions 
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logistikflöden inte är standard. När implementeringen av WMS skulle genomföras 

expanderades projektgruppen till tolv personer. Projektgruppen bestod då av 

utvecklingsavdelningen, processledare med olika ansvarsområden, nyckelanvändare 

och testledare från den operativa nivån. 

4.2 Aktiviteter 

Aktiviteterna på Trädgård bestod av workshops, testning av Jeeves, 

systemanpassningar, utbildning, möten samt återkoppling med konsulter via Skype 

och mail. På mötena satt representanterna i projektgruppen tillsammans med 

konsulter och gjorde de anpassningar som behövdes. Vid testning av Jeeves använde 

projektgruppen manualer för att testa de olika processerna. Ekonomiavdelningen 

skulle medverka vid testerna men det blev inte som planerat. Ekonomiavdelningen 

prioriterades sist under hela ERP-implementeringsprojektet. 

 

“Det var meningen att vi skulle få vara med i början och testa men så var det inte alls. 

Det var bara det att vi glömdes bort och trodde väl att det inte var så avancerat som 

det var… ...Jag tror inte ledningsgruppen hade någon koll alls på vad som hände.” 

– Anna 

 

Lisa berättar att det tidsmässigt inte upplevdes som stressigt utan projektgruppen 

antog att implementeringen gick bra då de inte fått klagomål från de andra 

avdelningarna. 

 

“Man körde sin egen bit, sen hörde man inte från andra avdelningar så man antog 

bara. För oss superusers insåg vi senare att det inte flöt på på ekonomiavdelningen.”. 

– Lisa 

 

Anna berättar att användarna inte hade arbetat i Jeeves tidigare. Användarna litade 

på konsulterna och på att de visste vad som behövdes testas samt i vilken ordning. 

Även Lisa poängterar att projektgruppen hade en tillit till konsulterna. 

 

“Man tänker sig att vi har konsulter som man håller i handen genom det här projektet. 

För de har gjort det här många gånger, flera gånger om året. Så tänker man.”. – Lisa 

 

En månad innan driftstart fick användarna en knappologiutbildning där användarna 

lärde sig hur sökningar går till i Jeeves. I utbildningen fick användarna bland annat 

lära sig hur sökningar sker snabbare och hur sökningar sparas. 
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“Då visade de oss hur vi skulle använda programmen och söka upp saker. Det är ju 

mycket knappar. Det var olika uppgifter vi fick som vi skulle lära oss efter.”. – Anna 

 

Lisa berättar att knappologiutbildningen inte gav något värde “den tycker man är 

värdelös för man fattar ingenting.”. Projektdeltagarna skulle sedan hålla i en 

utbildning för sina avdelningar. Vid utbildningen arbetade Trädgård med 

upplärningsmallar. Upplärningsmallarna användes av användarna som stöd vid 

utbildning där de fick testa och lära sig de olika processerna som inköp, försäljning, 

orderhantering och kassasystem. Anna berättar att även ifall ekonomiavdelningen 

fick utbildning fick de aldrig lära sig hur de utför sina dagliga arbetsuppgifter som 

kontering, fakturering samt in- och utbetalningar i Jeeves. Det resulterade i att 

personal från ekonomiavdelningen varken fick medverka eller testa Jeeves efter sina 

arbetsuppgifter innan driftstart. Ekonomipersonalen fick vid driftstart gå igenom sina 

processer i Jeeves med konsulterna. Trädgård har på senare tid börjat utbilda 

nyanställda utifrån de arbetsuppgifter som de har. 

 

Användarna på Kemi fick inte medverka utöver en knappologiutbildning i ERP-

systemet. Användarna var varken med på workshops eller testning av Jeeves utan fick 

endast lära sig de funktioner som var viktigast för deras arbete. 

Knappologiutbildningen varade i en vecka innan företaget gick över till att arbeta i 

Jeeves. Enligt Sven-Åke testades endast ifall siffrorna var rätt i Jeeves men det var 

ingen som arbetade i ERP-systemet. Sven-Åke berättar att utbildning var obefintlig 

och påpekar att användarna ska involveras tidigt i ett ERP-implementeringsprojekt 

samt att utbildning ska ske kontinuerligt. 

 

När Jakt skulle testa Jeeves gjordes 150 testscenarios. Det var superusers som gjorde 

testscenarios och arbetade med dem i ett halvår. Dessa testscenarios används även 

vid senare tillfällen vid framtida uppgraderingar. Användarna togs in och fick testa 

dessa testscenarios innan driftstart. Företaget började testa Jeeves tre månader innan 

driftstart. Användarna fick testa sina egna flöden efter processerna de arbetar i. I 

samband med testning fick användarna en knappologiutbildning. Marta poängterar 

att samtliga nyanställda får en knappologiutbildning i Jeeves “vare sig de vill det eller 

ej”. Användarna har alltid stöd av en kunnig person, antingen Marta som IS-manager 

eller en konsult ifall de behöver hjälp. Sedan testar användarna hela processen 

samtidigt i en stor grupp för att se till att hela flödet från inköp till försäljning 

fungerar. Testdagarna genomfördes inte under heldagar eftersom användarna även 

hade andra arbetsuppgifter att slutföra. 

 

På Transport var det endast projektgruppen som fick vara med vid testning av 
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Microsoft Dynamics AX. “Det kan vi också sätta på vårt bristkonto.” berättar Martin. 

Acceptanstester genomfördes för att ta beslut ifall de var relevanta för användarna 

att genomföra innan driftstart. Sedan utbildades samtliga användare och personal. 

Dock var det endast en dags information innan driftstart. Efter driftstart fortsatte 

utbildning av användare i mindre grupper indelat efter arbetsuppgifter. Varje 

processägare utbildade i sin process. De första två till tre månaderna efter driftstart 

bestod av intensiva utbildningsperioder. Enligt Martin var processägarna inte redo 

att utbilda eftersom de endast arbetat i Microsoft Dynamics AX i ett år. Företaget 

borde enligt Martin utnyttjat konsulternas hjälp mer. Han påpekar även att projektet 

måste ha en viss mängd av chefer i varje process och att det är cheferna som i sin tur 

utbildar användarna. Under utbildningen var processägarna med en gång i veckan 

med en konsult för respektive process. När de arbetat en dag med konsulten gick 

processägaren igenom det under två veckor med användarna. Under tiden hade 

processägarna kontakt med konsulterna via telefon. Efter två veckor kom 

konsulterna tillbaka och hade avstämning med processägarna. 

 

Testning av WMS, utbildning och praktiska case var tre viktiga aktiviteter på 

Distribution. Först var det integrationstester där systemleverantören tillsammans 

med utvecklingsavdelningen arbetade med att föra över datafiler och kontrollera 

ERP-systemet. Integrationstesterna skedde i fyra omgångar eftersom 

systemleverantören gjorde sin utveckling i fyra releaser. Efter varje release testades 

det igen av utvecklingsavdelningen för att identifiera fel och åtgärda dem. “Det var ett 

väldigt anpassande testarbete.” berättar Jonas. Därefter togs hela projektgruppen in 

när WMS var uppe i testmiljö och kunde integreras med befintligt ERP-system och 

verkliga artiklar kunde skapas samt verkliga flöden testas. Efter integrationstesterna 

påbörjades funktionstester som pågick i två månader. Utöver projektgruppen fick 13 

användare från produktionen vara med och testa WMS. Parallellt med testning 

utbildades projektdeltagarna av systemleverantörens konsulter vid tre tillfällen. 

Varje utbildningstillfälle bestod av en till två heldagars utbildning. Där fick 

projektdeltagarna en bred och djup utbildning på systemutvecklingsnivå. 

Utbildningen bestod av en del teori med förklaringar på ERP-systemets syfte samt 

hur det fungerar och sedan praktiska case. Under de praktiska casen fick användarna 

se hur ERP-systemet skulle användas som till exempel vad vissa knappar och menyer 

betyder. Därefter utbildade projektdeltagarna användarna i en till två dagar. “Att 

utbilda en plockare för att kunna plocka i Voice tar inte många timmar, en till två 

timmar.”. Efter utbildningen tog Distribution hjälp av konsulter eftersom superuserna 

och processledarna inte klarade av driftsättningen. Det ledde enligt Jonas till ökade 

konsulttimmar vid driftstart och är något som företaget hade kunnat undvika. Även 

fast det kostade mycket pengar påpekar Jonas att företaget har tjänat igen det. 
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Avslutningsvis skapade projektdeltagarna manualer och lathundar som var 

anpassade för företaget.  

4.3 Engagemang 

Det råder skillnader på Trädgård gällande engagemanget för ERP-

implementeringsprojektet. Lisa berättar att det fanns de som kände att de inte hade 

tid med projektet och engagerade sig inte. Enligt Lisa var vissa användare mer 

intresserade att delta än andra och de som inte deltagit har i efterhand fått arbeta 

mer. “Det visade sig i slutändan att det blev fruktansvärt tungt för de som inte hade 

engagerat sig.”. Ledningen förstod inte vikten av användarmedverkan och det var inte 

viktigt att alla medverkade ifall de inte ville poängterar Lisa. Engagemanget hos 

användarna styrde huruvida de medverkade eller inte. Hon påpekade att det i vissa 

fall fanns en medvetenhet kring problemen som fanns som till exempel brist på 

engagemang men valdes att inte göra någonting åt det. Att involveras tidigt i projektet 

var inte alla användare intresserade av. Anna berättar att hon inte var intresserad att 

besluta kring vilka ERP-system som skulle utvärderas. Dock poängterar Anna att det 

kunde varit annorlunda ifall hon blivit involverad och då möjligtvis engagerat sig mer. 

Per berättar att det var en positiv upplevelse och vill arbeta vidare med förbättringar 

på Trädgård. 

 

Sven-Åke berättar att controllern på Kemi var driven och positiv till förändringen. 

Dock hade styrgruppen och controllern inte mycket att säga till om efter att 

ekonomichefen tog över. “Han som höll i projektet slutade efter detta.” påpekar Sven-

Åke. 

 

Marta berättar att samtliga projektdeltagare på Jakt har haft en positiv inställning till 

implementeringen av Jeeves. Superusers har fått testköra sina delar tillsammans med 

Marta för att kontrollera processerna i Jeeves samt få hjälp vid behov. Marta påpekar 

att användare ofta kan vara rädda för förändringar men på Jakt var de inte det 

eftersom användarna fick vara med och bestämma samt utbildas. 

 

“Men får man någonting som man själv har fått tycka om och själv bestämma 

litegrann hur det ska fungera och man får rätt utbildning i det då tror jag inte man är 

så rädd för förändringar.”. – Marta 

 

Marta förklarar även att det är viktigt att få önskemålen dokumenterade från 

användarna och att alla varit med och bestämt kring önskemålen eftersom det ska 

fungera för alla användare. Superuserna som ska leda utbildningarna var enligt Marta 

“väldigt intresserade och de var aktiva och engagerade och tyckte det var roligt”. Det 
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leder enligt Marta till att motstånd inte upplevs. Jakt har ett kärnproblem i Jeeves som 

gör att servarna måste startas om ett par gånger i veckan. Användarna blir utloggade 

och enligt Marta är det något som användarna kan klaga på men annars upplevs 

Jeeves positivt. 

 

Eftersom utbildningen var försenad på Transport resulterade det enligt Martin i “ett 

par tunga” utbildningsmånader efter driftstart. Även om utbildningen var försenad 

togs nyheten och förändring emot på ett positivt sätt. “Sen har man ju de människor 

som är emot förändringar och tycker det var bättre förr” och de berättar Martin att han 

har fått arbeta mer med. 

 

För de projektdeltagarna på Distribution som hade varit med från början under 

testning, utbildning och praktiska case visade det sig enligt Jonas att “det var högst 

hälften som arbetade på ett bra sätt”. Initialt valdes de som var “engagerade och 

personer som har förmågan, men vi har inte alltid rätt” berättar Jonas. Superuserna 

ändrades efter driftstart då det klev fram personer som var mer engagerade. 

 

“Det klev fram andra personer som var yngre och tog över. De var inte så nöjda med 

oss utvalda som skötte det. De var skarpa, bra personer som klev fram, så vi helt enkelt 

flyttade över nyckelanvändarskapet.”. – Jonas 

 

De personer som valdes var enligt Jonas “på hugget, hade mer datorvana, var 

intresserade och tyckte att det var kul.”. Superuserna fortsatte arbeta på den operativa 

nivån men fick hjälpa sina kollegor med det dagliga arbetet vid användning av WMS 

och lära upp nyanställda. 

4.4 Påverkan 

När Jeeves var i drift på Trädgård var ekonomiavdelningen fortfarande tvungna att 

arbeta i det föregående ERP-systemet eftersom det fortfarande fanns kundfordringar 

kvar i det. Konsulthjälp behövdes ibland för att lösa problem som uppstod. Det kunde 

exempelvis vara att en faktura fastnade. 

 

“Det blev lite konstigt där med gamla systemet. Det krockade lite med varandra. Det 

var jobbigt att ha två system. Det hade varit lättare att föra över allt på en gång.”. 

– Anna 

 

Eftersom det saknades representanter från ekonomiavdelningen var det istället 

konsulter från systemleverantören som fick hjälpa till med problem som uppstod. 

Anna beskriver det som en tuff period där allting gick fel. 
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“Man kom på grejer på natten och var nästan tvungen att lägga ett mail till sig själv. 

Det var hemskt. Det var ju för att släppa det. Annars låg man hela natten och tänkte 

på det.”. – Anna 

 

Anna påpekar dock att hon inte visste ifall det kunde bero på att deras avdelning 

aldrig fick testa att genomföra sina arbetsuppgifter i Jeeves eller ifall det berodde på 

avsaknaden av en representant i projektgruppen. Per påpekar att det saknades 

kompetens kring ERP-implementeringar internt på företaget. Det ledde till att mycket 

av tilliten lades på konsulterna. 

 

“Risken med att ha konsulter att göra anpassningar är som vi råkade ut för i höstas 

var att konsulterna vi hade blev uppsagda och då blev det till att sätta nya i arbetet 

och den tiden det tar för att de ska förstå hur vi jobbar.” – Per 

 

Implementeringsprocessen var enligt Per positiv då han kunde sätta upp egna 

önskemål på hur de skulle arbeta på Trädgård. Många av önskemålen kunde 

uppfyllas och förenkla arbetet. 

 

“Just att få kunna sätta egna önskemål och hur vi skulle jobba... … vi visste ju vad vi 

hade och vad vi ville automatisera och förbättra. Sen kunde man kanske inte uppfylla 

allt. Men vi gjorde mycket som förenklade arbetet utifrån hur vi önskade absolut.”. 

– Per 

 

Per hade önskat att de som projektdeltagare skulle kunna ta del av de sidosystem som 

dagligen används innan upphandling av ERP-system. Ett önskemål hade varit att få 

tycka till och möjligtvis utvärdera andra alternativa ERP-system. Per påpekar att de 

borde involverats tidigare i processen eftersom Per fick medverka först när beslutet 

redan fattats att företaget skulle ha Jeeves. Det råder skillnader på Trädgård när det 

gäller påverkan på ERP-systemet. Både Lisa och Per berättar att synpunkter kunde 

ges genom testning och workshops och upplevde inte att ERP-

implementeringsprojektet släpade efter. Anna däremot upplevde att hon inte alls fick 

vara med och testa och därmed inte kunde påverka på utformningen av Jeeves. 

 

Utifrån förstudien som controllern arbetat med på Kemi hade controllern 

tillsammans med styrgruppen kommit överens om vilket ERP-system som skulle 

implementeras. De kom fram till att Jeeves skulle bli mest ekonomiskt för företaget. 

Controllern arbetade nästintill själv med förstudien och hade stor kunskap kring 

verksamheten. Vidare var controllern noggrann och visste vilken funktion som 
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behövdes samt hur ERP-systemet skulle fungera. Innan driftsättningen av Jeeves togs 

ERP-implementeringsprojektet över av ekonomichefen på företaget. Det resulterade 

i att controllern inte fick igenom något utifrån förstudien och kravspecifikationen. 

Efter ingen möjlighet till att påverka lämnade controllern företaget. “Han var med 

ända fram till att ekonomichefen sa ‘nu tar jag över’” berättar Sven-Åke. Därefter satte 

ekonomichefen Jeeves i drift “så därför blev det också jättekonstigt”. 

 

Två år efter implementeringen av Jeeves på startades ett analysarbete i Qlikview 

eftersom projektet blev misslyckat. I det nya projektet arbetar företaget med att ta ut 

användbar data och organisera bland annat kundregister och artikelregister. Tidigare 

hade företaget inte gjort någon rensning av data utan förde över all gammal data från 

Movex till Jeeves. Därefter ska flera fält programmeras om och det som är inaktuellt 

tas bort. Eftersom ERP-implementeringen enligt Sven-Åke skedde fort, från 

upphandling till drift, fanns inget tidsutrymme att ta bort onödig data som inte 

uppfyller någon funktion. Med ett uppdaterat kundregister kommer företaget ha 

möjlighet att enklare få ut försäljningssiffror baserat på de olika 

försäljningsområdena. Sven-Åke berättar att “vi måste ha Qlikview för att kunna 

validera och analysera det vi gör.”. Tidigare hade det inte prioriterats vilket 

resulterade i att användarna tvingades gå många steg i Movex innan de fick fram det 

som eftersöktes. Sven-Åke berättar att vid driftsättningen av Jeeves insåg 

styrgruppen att användarna varken kunde eller förstod det nya ERP-systemet 

eftersom det var stor skillnad mellan Movex och Jeeves. Sven-Åke påpekar vikten av 

att se över hur företaget fungerar idag och vilka mål företaget har innan val av ERP-

system görs, annars finns risker att företag anpassar till sitt föregående ERP-system. 

Sven-Åke poängterar att Kemi borde utbildat alla användare kontinuerligt och 

involverat de tidigt i processen för att ständigt hålla de uppdaterade. Att kräva 

standardmanualer från systemleverantören var även viktigt. På grund av sen 

utbildning samt att användarnas krav inte tagits i beaktning under 

implementeringsprojektet arbetar Kemi fortfarande mycket utanför Jeeves. Eftersom 

användarna inte fått en djupgående utbildning har de enligt Sven-Åke haft svårt att 

släppa det tidigare tanke- och arbetssättet och motsätter sig Jeeves. 

 

“De lärde sig det som var viktigast för de sedan har de fortsatt på det sättet med Excel 

vid sidan om, skriva upp saker manuellt för att dubbelkolla uppgifter. … Det är svårt 

att få igenom förändringar, men nu har många gamla som varit här slutat så nu går 

det.”. – Sven-Åke 

 

Implementeringen av Jeeves på Jakt gick smidigt när användarna fick vara med vid 

testning och anpassningar. Superusers var de som samlade in synpunkter från 
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användarna på den operativa nivån för att skapa lämpliga anpassningar och 

funktioner i Jeeves. Marta berättar att ifall användarna inte får vara med och påverka 

när ett nytt ERP-system implementeras motsätter de sig systemet. 

 

“Har man själv fått vara med och tycka, tänka och blivit lyssnad på då kan man ju inte 

klaga egentligen så mycket.”. – Marta 

 

Marta berättar om fördelen med att ha en erfaren produktionskoordinator. Hon 

beskriver produktionskoordinatorn på Jakt som en god lyssnare och har förmågan att 

se möjligheter till förändring. Marta poängterar vikten av att lyssna på användare och 

inte endast läsa utifrån manualer och anta att det stämmer med verkligheten. 

 

“Man ska lyssna på användarna aktivt. Man ska vara med och inte bara läsa i en 

manual vid exempelvis inventeringar, utan titta på hur det fungerar.”. – Marta 

 

Marta berättar att hon inte är lika duktig att lyssna på användarna som 

produktionskoordinatorn. Hon beskriver honom som en brygga mellan IT-

avdelningen och verksamheten eftersom han är kunnig inom båda områdena. Under 

mötena med processägarna och superuserna samlade Marta in önskemål de fått från 

sina processer. 

 

“Då får vi ju en önskelista och vissa saker kan vara sådana att de vill ha en rosa 

blommig knapp. Sådant går vi ju inte med på.”. – Marta 

 

Marta förklarar att användarna måste kunna motivera sina önskemål, vad de vill ha 

samt varför de vill ha det. Marta förklarar också vikten av att lyssna på användarna, 

“köpa idén” och inte avfärda den utan förklara för användarna varför det inte går. En 

orsak är på grund av höga kostnader som “inte är bra i längden”. Dock realiserades de 

flesta önskemålen från användarna. Marta upplever att hon tenderar att brista i att 

lyssna på användare. Användarna kan ses som ens kunder eftersom det är dem 

projektgruppen arbetar för. “Användarna är ju faktiskt de som ska använda systemet.”. 

Marta poängterar även att ifall användare inte är nöjda med en lösning som utvecklats 

och problem uppstår ska utvecklarna kunna erkänna sina fel och åtgärda dem. 

 

“Om man tror att man har kommit på en bra lösning och man presenterar den men det 

visar sig vara helt tokigt, då får man ju vara lite prestigelös och säga att nej nu får jag 

gå tillbaka för det här blir inte bra. Om det är fel så får man ju stå för det liksom.”. 

 – Marta 
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Enligt Marta fungerar det inte ifall en konsult är inhyrd då en anpassning kan kosta 

80 000 kronor. Är det företaget som har gjort specifikationen på anpassningen är det 

svårt att motivera och göra om. “Det kan ju vara svårt för sig själv att erkänna att jag 

har gjort fel.”. En annan brist var att företaget endast testade ERP-systemet indelat 

efter processer. Marta poängterar att Jakt har lärt sig att i framtiden testa hela ERP-

systemet tillsammans för att skapa sig en förståelse för företagets samtliga processer. 

 

På Transport var det processägarnas uppgift att samla in information och krav från 

respektive process. Eftersom arbetsledaren samlade in synpunkter från användarna 

fick de sina åsikter hörda. Martin berättar att de i projektgruppen hade en deltagare 

från den operativa nivån då “vi gjorde valet att det var användarna som sitter nära 

verkligheten och jobbar med systemet.”. Dock var det endast projektgruppen som 

testade ERP-systemet vilket ledde till att det enbart var en användare från den 

operativa nivån som fick testa. Avsaknaden av processkartor ledde till konsekvenser 

vid upphandlingen av Microsoft Dynamics AX då “det glömdes bort grejor under 

processen… det är väl den största bristen.” berättar Martin. Det visade sig under 

testerna av flödena i ERP-systemet när det gick “lite hipp som happ.”. Dock berättar 

han att det “flöt på rätt bra” utan några driftstopp men att det kontinuerligt dök upp 

fel som inte räknats med. Inför nästa upphandling ska Transport göra en fullständig 

processkartläggning inför ett eventuellt byte. Enligt Martin kunde 

kravspecifikationen se annorlunda ut eftersom kraven var formade efter vad ERP-

systemet skulle kunna göra istället för vilket resultat företaget ville uppnå. Enligt 

Martin är det något han lärt sig inför framtida projekt. “Det här var en bra, viktig resa 

för vår del också, för framtiden.”. Till en början var det endast projektgruppen som 

hade utbildning som enligt Martin var en dags information. Då användarna delades in 

i olika grupper vid utbildning skapades enligt Martin inte en helhetsbild över 

processerna för användarna. Eftersom projektdeltagarnas uppgift var att utbilda och 

de enligt Martin inte var redo för det skulle de ha utnyttjat konsulerna mer och även 

genomfört utbildningarna tillsammans med dem. 

 

I tidigt skede tog Jonas inputs i form av krav från kunder på Distribution. När 

kravspecifikationen framställdes samlades inputs från produktionen, 

produktionschefen och olika processledare. Cheferna arbetar även på den operativa 

nivån. 

 

“Det är deras vardag, de är väldigt operativa, de är inte sådana chefer, utan de är ute 

och plockar packar, kör truck och allt vad det kan vara, de hade en senior roll.”. 

– Jonas 
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Inputs sammanställdes och användes som förhandlingsunderlag. Jonas påpekar att 

det skulle vara för stort arbete att involvera alla 80 användare i projektgruppen men 

de som fick delta var de som var “engagerade och hade förmågan”. 

 

Det som gick mindre bra med implementeringsprojektet på Distribution var tekniska 

problem. Företaget hade vid driftsättning av WMS problem med servarna som inte 

hade upptäckts tidigare. Det resulterade i fördröjningar och drabbade anställda på 

företaget med ta lång tid att få igenom sina arbetsuppgifter i WMS. “Operatörernas 

kunskapsnivå den var ju bra i eftertanke. De hade full koll på vad de skulle göra trots 

det.” förklarar Jonas. Företaget har än idag inte verktygen för att undvika det som gick 

fel men har idag en bättre IT-miljö än vad företaget hade under implementeringen. 

Det som inte fungerade är antingen utbytt eller outsourcat. Ingen IT-drift finns kvar 

på företaget eftersom allting ligger i molnet. “Det är bättre nu, för det är folk som 

faktiskt har koll på det.” berättar Jonas. 
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5 Analys 
Nedan analyseras samt jämförs litteraturgenomgången med studiens empiriska 

datainsamling. Kapitlen presenteras utifrån de fyra teman för studien: samordning, 

aktiviteter, engagemang och påverkan.  

5.1 Samordning 

Samtliga företag som deltog i studien hade en projektgrupp alternativt styrgrupp i 

sina ERP-implementeringsprojekt. Majoriteten av företagen hade en fullständig 

projektgrupp med representanter från varje avdelning på respektive företag. Dock 

fanns det de företag som inte hade fullständiga projektgrupper vilket ledde till att inte 

alla avdelningar var representerade. Pries-Heje (2008) poängterar att även ifall 

organisationen planerar att involvera användare blir det i slutändan inte alltid som 

planerat. I studien hade ledningen inte alltid en uppfattning om att det saknas 

representanter. Användare måste få medverka för att en organisation ska nå 

framgång med ERP-implementeringar (Kawalek & Wood-Harper, 2002; Pries-Heje & 

Dittrich, 2009; Matende & Ogao, 2013). Pries-Heje (2008) samt Pries-Heje och 

Dittrich (2009) poängterar att det finns en begränsad insyn inom litteraturen i hur 

användarmedverkan kan samordnas och stödjas inom ERP-implementeringar. 

Ledningen på en del företagen har brustit vid samordningen av användarmedverkan 

vilket har lett till att de inte har haft kraven på att alla avdelningar ska vara 

representerade.  

 

Några företag poängterade vikten av att genomföra en processkartläggning för att ta 

fram aktuella processkartor. Det företag som inte gjort processkartor uttryckte det 

som ett misstag. Okrent och Vokurka (2004) påpekar att processkartläggning är 

viktigt att genomföra innan en ERP-implementering. Det är ett omständigt arbete som 

tar tid men är viktig för att oväntade problem inte ska uppstå under 

implementeringsprocessen. Att användare får delta vid utformning av företags krav 

samt delta vid utvärdering av alternativa ERP-system är även viktigt för att 

användare ska kunna bidra i projektet (Kawalek & Wood-Harper, 2002; Pries-Heje, 

2008; Matende & Ogao, 2013). Majoriteten av företagen samlade in krav och behov 

från användarna på den operativa nivån. På ett par av företagen var det endast en 

mindre projektgrupp eller en person som var med och tog fram kravspecifikationen. 

Enligt Amoako-Gyampah och White (1997) finns det olika tillvägagångssätt vid 

användarmedverkan där användarna får vara delaktiga och godkänna 

kravspecifikationen.  
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På företagen användes casehanteringssystem, intervjuer samt möten med användare 

för insamling av krav. Casehanteringssystemet uttrycktes som lyckat då alla 

användare hade tillgång till det och kunde lägga in önskemål. Enligt Kawalek och 

Wood-Harper (2002) samt Pries-Heje (2008) kan användarna själva utforma krav 

med hjälp av expertis. När en användare medverkar vid utformning av en 

kravspecifikation tas deras krav i beräkning och kan resultera i att acceptans uppstår 

hos dem (Sousa & Collado, 2000; Esteves et al., 2003; Pries-Heje 2008). När 

användarnas krav på vissa företag inte togs i beaktande motsatte de sig ERP-

systemet. Avsaknaden av acceptans kan istället leda till att användarna motsätter sig 

ERP-systemet (Sousa & Collado, 2000; Esteves et al., 2003; Pries-Heje 2008). Preece 

et al. (2015) påpekar att när ett ERP-system implementeras i en organisation skapas 

nya arbetssätt och rutiner. Ett företag hade dock inte tagit det i hänsyn utan hade 

endast utformat kravspecifikationen efter företagets nuläge och inte framtida läge. 

 

När det gäller att kommunicera projekten har de flesta företagen missat att 

kommunicera med användarna. Flertalet av företagen uttryckte att kontinuerliga 

möten är en viktig del i ett ERP-implementeringsprojekt för att kommunicera samt 

stämma av projektet. Sheshab et al. (2004) poängterar att kontinuerlig 

kommunikation säkerställer användaracceptans för ett nytt ERP-system. På det 

företaget där kommunikationen har fungerat bra har även ERP-systemet accepterats 

på en högre nivå. Det är viktigt att föra en tydlig kommunikation med användarna om 

projektets mål (Sandoe et al., 2001; Wong et al., 2005). Ledningen bör ha gruppmöten 

för att kommunicera de olika målen för förändringarna (Dent & Goldberg, 1999) då 

kommunikation är en faktor som påverkar användarnas tillfredställelse med sitt 

deltagande (Amoako-Gyampah, 2007). I de flesta fallen har företagen fört en dålig 

kommunikation kring ERP-implementeringsprojektet. Det har i sin tur lett till både 

motstånd, låg användning av ERP-system samt att det tidigare ERP-systemet har varit 

tvunget att användas samtidigt som det nya. En orsak till att användarna var tvungna 

att arbeta i två olika ERP-system kan förklaras av Kanungo och Banchi (2003) där 

användare på ett företag ofta vill behålla sina befintliga arbetsprocesser.  

5.2 Aktiviteter 

De huvudsakliga aktiviteterna som genomförts på de olika företagen är testning och 

utbildning. På företagen har användarna kunnat delta olika mycket i aktiviteterna. 

Vissa respondenter uttryckte att de inte har fått medverka alls innan driftsättningen 

medan andra medverkat genom hela ERP-implementeringsprocessen.  
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Användarna har inte på alla företag fått medverka under alla tester utan har ibland 

involverats i ett senare skede. På vissa företag var det endast projektgrupperna som 

fick testa vilket ledde till att alla avdelningar återigen inte fick medverka. Det är av 

vikt att låta användare testa eftersom de gör sig redo samt accepterar det nya ERP-

systemet poängterar Sandoe et al. (2001). När användare accepterar ett ERP-system 

kan det leda till att ERP-systemet används mer effektivt (Amoako-Gyampah, 2007; 

Preece et al., 2015). Användbarhet och produktivitet kan uppnås genom att låta 

användarna testa ett ERP-system (Sandoe et al., 2001; Pries-Heje & Dittrich, 2009). 

Enligt Kanungo och Bagchi (2003) strävar ledningen på ett företag efter att minska 

kostnaderna för en ERP-implementering. Det kan innebära att användarna inte får 

påverka eller vara med och bestämma hur ett ERP-system ska anpassas i samma 

utsträckning (Kanungo & Bagchi, 2003). Detta visade sig även vara fallet på några 

företag där användarna endast fick testa sina processer indelat efter vad de arbetar i. 

Därmed fick de heller inte möjlighet att påverka på ERP-systemet i samma 

utsträckning. Sandoe et al. (2001) påpekar att systemtestning är en viktig aktivitet 

där användarna kan ge synpunkter på ERP-systemet. När företagen har testat ERP-

system användes manualer och testscenarios som stöd. Sandoe et al. (2001) påpekar 

att testning av ett ERP-system ska genomföras enskilt för varje företagsområde men 

sedan som en helhet för att se ifall det uppfyller de uppsatta kraven. På vissa företag 

genomfördes testerna i flera omgångar för att identifiera och åtgärda fel. Sandoe et al. 

(2001) påpekar att ett ERP-system genomgår tester i en iterativ process för att 

identifiera systembrister och förbättringar. På några av företagen hade inte 

tillräckligt med tid planerats till ERP-implementeringsprojektet vilket ledde till att 

det inte fanns mycket tid till testerna. Testfasen är tidskrävande eftersom flertalet 

aktiviteter genomförs (Sandoe et al., 2001). Alla företag gav inte samtliga avdelningar 

möjlighet att testa sina processer. Konsekvensen blev att vissa avdelningar fick arbeta 

i två ERP-system samtidigt. En del användare uttryckte att de litade på konsulterna 

och antog att alla tester som behövdes genomfördes. Enligt Pries-Heje (2008) förlitar 

sig ofta användare på konsulter.  

 

På företagen i studien genomfördes utbildning med hjälp av upplärningsmallar, 

teorigenomgångar och praktiska case. Peslak et al. (2008) poängterar vikten av att 

utbildning ska innehålla både teoretiska och praktiska delar. Upplärningsmallar 

användes som stöd för användarna att kunna gå igenom processerna och lära sig 

funktionerna i ERP-systemet. Under teorigenomgångarna på företagen fick 

användarna en övergripande genomgång över ERP-systems syfte samt hur det 

använts. Under de praktiska casen fick användarna lära sig hur ERP-systemet skulle 

användas som till exempel vad vissa knappar och menyer betyder. När en användare 

förstår och kan använda funktionerna i ett ERP-system kan det användas mer 
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effektivt (Boudreau & Robey, 2005; Pries-Heje 2007; Pries-Heje, 2008; Abelein & 

Paech, 2015). De flesta företagen påbörjade utbildningen innan driftsättning som 

sedan fortsatte efter driftsättningen, medan ett par respondenter uttryckte det som 

att de inte fick någon utbildning innan driftsättningen. Flertalet företag poängterar 

vikten av att planera utbildning samt att utbildning ska genomföras innan 

driftsättning. Utbildning av användare är en viktig aktivitet där den största delen av 

utbildningen brukar ligga vid driftsättningen av ett ERP-system (Parr & Shanks, 2000; 

Somers & Nelson, 2001; Peslak et al., 2008). Sandoe et al. (2001) samt Magnusson och 

Olsson (2009) påpekar att utbildningen ska ske kontinuerligt och inte endast i början 

av ett ERP-implementeringsprojekt. Utbildning av användare är en utmaning då det 

ofta glöms bort att planeras och förberedas i början av ERP-

implementeringsprojektet (Peslak et al., 2008). På de företag där utbildningen brast 

har det lett till att användarna varken kunde eller förstod det nya ERP-systemet. Det 

har i sin tur resulterat i att användarna har haft svårt att släppa det tidigare 

arbetssättet och förändringsarbetet har därmed tagit lång tid. Användarna bör 

uppleva ett ERP-system som användbart för att kunna arbeta effektivt (Davenport, 

1998; Sandoe et al., 2001; Shah et al., 2011). Vissa företag påpekade även att de 

behövt hjälp av konsulter med utbildningsprocessen då de inte själva klarat av den. 

Matende och Ogao (2013) påpekar att användare vanligtvis behöver hjälp av 

konsulter efter en avslutad implementering. 

5.3 Engagemang 

De användare som engagerat sig på företagen i studien är de som fått möjlighet att 

medverka under ERP-implementeringsprojekten. På ett av företaget var alla 

användare involverade och fick möjlighet att påverka samt engagera sig under 

projektet. På ett annat företag uttrycktes det däremot att de som var engagerade var 

de som fick medverka. Vissa användare uttryckte att de velat bli involverade tidigare 

i implementeringsprojektet medan andra inte hade ett intresse att bli involverad 

tidigt. Enligt Pries-Heje (2008) är en orsak till lågt engagemang att användarna inte 

får påverka på ERP-systemet. De användare som inte fått möjlighet att påverka är de 

som visat på lägre engagemang under ERP-implementeringen. Genom att låta 

användarna medverka upplevs ett ERP-system som användbart och användarna 

skapar en positiv attityd (Pries-Heje, 2007; McGill & Klobas 2008; Pries-Heje & 

Dittrich, 2009). De användare som medverkar under en ERP-implementering är 

enligt Schwartz (2003) samt Amoako-Gyampah (2007) mindre benägna att känna 

frustration då ett ERP-system tros ha en personlig betydelse och relevans. Det kan 

leda till att användare uppfattar ett ERP-system som användbart vid utförandet av 

sina arbetsuppgifter (Barki & Hartwick, 1989; Amoako-Gyampah, 2007). Då 

användare har medverkat kan det leda till att motstånd inte skapas i samma 
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utsträckning (Sousa & Collado, 2000; Esteves et al., 2003; Venugopal & Rao, 2011; Ali 

et al., 2016). 

 

Det råder stora skillnader på de företag där användare inte fick medverka. Det fanns 

användare som uttryckte att de inte brydde sig när de blev utelämnade ur ERP-

implementeringsprojektet. På ett företag var det dock en funktionellt kunnig person 

som utelämnades. Det resulterade i en negativ attityd samt ingen påverkan på 

utvecklingen av ERP-systemet. Enligt Harris och Weistroffer (2008) beror det på att 

ifall användare med funktionell expertis känner sig utelämnade kan de utveckla 

negativa attityder mot det nya ERP-systemet. De personer som inte har samma 

expertis upplever inte de känslorna även ifall de inte får påverka. Vidare förklarar 

Harris och Weistroffer (2008) att användarmedverkan utgör en gemenskap där 

användarna känner sig som partners i utvecklingsprocessen, vilket skapar en känsla 

av kontroll över resultatet. 

5.4 Påverkan 

De aktiviteter användarna fått möjlighet att kunna påverka är under framtagning av 

kravspecifikation samt vid testning av ERP-system. Det råder stora skillnader på 

företagen när det gäller hur mycket användarna kunnat påverka på 

kravspecifikationen samt funktionen av respektive ERP-system under testning. De 

användare som medverkat i projektgrupperna har fått möjlighet att ta fram både krav 

samt kunnat testa ERP-systemen. På flera företag hade användarna inte varit med i 

projektgruppen vilket resulterade i att deras krav inte blivit beaktade. Under 

testfasen har de flesta företag låtit användare medverka under testning. Eftersom 

vissa projektgrupper inte varit kompletta innebär det att inte alla användare fick 

möjlighet att påverka. Då användarna medverkar vid utformningen av 

kravspecifikationen tas användarnas behov i hänsyn och kan leda till bättre krav samt 

funktion i ERP-systemet (Sousa & Collado, 2000; Esteves et al., 2003). Användare är 

de som ska förstå möjligheterna med ett ERP-system eftersom det är de som arbetar 

i det (Sandoe et al., 2001; Esteves et al., 2005; Pries-Heje, 2008; Matende & Ogao, 

2013). Upplevs ett ERP-system användbart leder det i sin tur till att användarna är 

mer nöjda med det (Pries-Heje, 2007; McGill & Klobas 2008). Ett ERP-system anses 

inte framgångsrikt ifall det inte används eller den avsedda användningsnivån inte 

uppnås (Amoako-Gyampah, 2007). 
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6 Diskussion 
Det resultat som presenterats i studien tyder på att det är svårt för företag att veta 

hur de ska samordna användarmedverkan vid ett ERP-implementeringsprojekt. 

Företag ska samtidigt ta reda på vilket ERP-system som kan stödja organisationen 

och användarna för att uppfylla deras krav och behov (Sandoe et al., 2001; Magnusson 

& Olsson, 2009). I tidigare forskning har även Pries-Heje och Dittrich (2009) 

poängterat att det är ett problem. Olika händelser som exempelvis tidsbrist eller 

överskriden budget gör att ledningen på företagen vill minska på kostnader vid ERP-

implementeringar. Det kan i sin tur innebära att användare omedvetet inte tillåts 

medverka. Därför kan användarmedverkan leda till pseudo participation ifall 

olämpliga tillvägagångssätt används (Pries-Heje, 2008). På vissa företag märktes 

detta då det uttrycktes att ledningen inte alltid var medvetna om att inte alla 

användare medverkade, utan ERP-implementeringsprojektet fortskred.  

 

Studiens resultat har påvisat att företag inte alltid lagt fokus på att alla avdelningar är 

representerade i ett ERP-implementeringsprojekt. De företag som har haft 

projektgrupper med representanter från alla avdelningar har säkerställt att 

användare från de olika avdelningarna har fått föra fram sin åsikt. Det har visat sig 

vara viktigt att ledningen planerar hur mycket tid projektgruppernas deltagare samt 

användarna behöver lägga ner på ett ERP-implementeringsprojekt. Aktiviteterna är 

tidskrävande för användare att medverka i. På företagen där 

implementeringsprojektet resulterat i låg användning av ERP-system har det visat sig 

att planeringen och samordningen av de olika aktiviteterna varit bristfällig. Planering 

behövs för både insamling av krav, testning av ERP-system samt utbildning. På 

företagen har det varit stora skillnader mellan vilka användare som varit engagerade 

och fått påverka i projekten. Vissa uttryckte att de inte brydde sig ifall de fick påverka 

på ERP-systemet medan andra hade velat få medverka tidigare i projektet. Harris och 

Weistroffer (2008) förklarar att användare utan funktionell expertis inte utvecklar 

negativa känslor mot ett ERP-system även ifall de inte får medverka eller påverka. I 

studien märktes det att de som engagerat sig och tyckte det var intressant att 

medverka i processen var de som upplevdes ha mer funktionell kunskap. De personer 

som däremot hade mindre funktionell kunskap upplevdes inte vara negativa när de 

utelämnades. 

 

Eftersom användarna har kunskap om företagets processer samt att det är de som 

ska arbeta i ERP-systemet ska användarnas krav tas i beaktning vid framtagning av 

en kravspecifikation (Sousa & Collado, 2000; Esteves et al., 2003). När användare får 

bidra till kravspecifikationen leder det till att de känner ägandeskap. Ifall användare 
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känner ägandeskap skapas inte motstånd i samma utsträckning. Det leder vanligtvis 

till att de accepterar ERP-systemet eftersom användarna har fått påverka (Sousa & 

Collado, 2000; Esteves et al., 2003; Ali et al., 2016). Matende och Ogao (2013) påpekar 

vikten av att låta användare definiera ett företags krav. Amoako-Gyampah och White 

(1997) förklarar att det finns olika tillvägagångssätt där användarna kan medverka 

och godkänna kravspecifikationen. Dock beskrivs det inte i litteraturen några 

konkreta riktlinjer eller aktiviteter för hur användarna ska kunna genomföra detta. 

De företag som i studien inte tagit användarnas krav i beaktning har resulterat i att 

användarna motsätter sig systemet samt inte kunnat genomföra sina arbetsuppgifter 

med hjälp av systemet. Det innebar exempelvis för användarna att arbeta i två olika 

ERP-system samt genomföra arbetsuppgifterna manuellt utanför systemet. Studien 

visar på att det finns olika sätt att samla in krav på. De vanligaste förekommande 

tillvägagångssätten att samla in krav hos företagen har varit genom att intervjua samt 

ha möten med användare. Ett casehanteringssystem har även visats vara 

framgångsrikt på ett av företagen. Ett casehanteringssystem kan användas genom att 

användare får tillgång till systemet för att kunna registrera och lägga till eventuella 

problem eller buggar som de hittar i ERP-systemet. På så vis kan alla önskemål samlas 

in och alla användare kan få möjlighet att påverka. 

 

Att genomföra tester tillsammans med användarna är en aktivitet som kan bidra till 

användarnas förståelse för ERP-systemet. Användarna lär sig under testerna att 

använda systemet. Vid testning identifieras systembrister samt förbättringar 

genomförs och användarna får möjlighet att bidra i ERP-implementeringsprojektet 

(Sandoe et al., 2001). Sandoe et al. (2001) förklarar att det är viktigt att låta användare 

testa samt ge synpunkter på ett ERP-system men beskriver inte hur testning kan 

genomföras. Tolkningen av studiens resultat påvisar att tester ska genomföras först 

individuellt för varje arbetsområde och sedan tillsammans i grupp med alla 

avdelningar och representanter. Testerna genomförs för att skapa en helhetsbild och 

förståelse över företagets processer samt se till att uppsatta krav uppfylls. Vikten av 

att användare får tiden till att enskilt kunna gå igenom och testa delar i ERP-systemet 

framkom även. Studien visar på att användare inte kan förstå helheten ifall 

användaren inte har förstått sin del och sina arbetsuppgifter. Även Sandoe et al. 

(2001) påpekar att tester bör genomföras enskilt för varje område men även som en 

helhet för att se ifall ERP-systemet uppfyller uppsatta krav. Tolkningen av studiens 

resultat visar att tester kan genomföras genom att använda manualer och 

testscenarios som stöd. Manualerna kan användas av projektgruppen för att kunna 

testa olika processer i ERP-systemet. I dessa manualer kan ett företags processer 

sammanställas. Testscenarios är ett bra stöd för användare för att kunna testa olika 

potentiella scenarios innan driftstart. 
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Hur ett företag väljer att utbilda spelar stor roll eftersom en god planering av 

utbildning resulterar i att användarna får den utbildning de behöver. De användare 

som endast utbildats utifrån egna arbetsuppgifter har lett till att de inte har fått en 

helhetsbild av ERP-systemet samt dess funktioner. Resultatet pekade även på att de 

företag som inte haft en kontinuerlig utbildning har lett till en bristande förståelse av 

ERP-system hos användarna. Det har i sin tur lett till att användarna gjort motstånd 

mot det nya ERP-systemet. Att utbilda användarna kontinuerligt är av stor vikt för att 

minska risken till att motstånd uppstår samt att användarna inte använder ERP-

systemet (Sandoe et al., 2001; Esteves et al., 2003; Peslak et al., 2008; Magnusson & 

Olsson, 2009). Att utbildningen sker innan driftsättning alternativt i samband med 

driftsättning var något studien visade vara viktigt. Då utbildningen av användarna 

kom sent i implementeringsprocessen resulterade det i tidsbrist där användarna inte 

hann lära sig sina egna arbetsuppgifter i systemet. Utbildning av användare 

genomfördes med hjälp av upplärningsmallar, teorigenomgångar samt praktiska 

case. Även Peslak et al. (2008) påpekar att utbildning bör innehålla teoretiska och 

praktiska delar. Dock beskrivs inga konkreta exempel på hur dessa delar kan 

genomföras. Med teorigenomgångar kan användare få en genomgång över vad ERP-

systemet kan göra samt vad systemets syfte är. Under de praktiska casen kan 

användare få se hur ett ERP-system ska användas samt lära sig funktionaliteten. 

Användare kan även lära sig funktionaliteten med hjälp utav upplärningsmallar. Ett 

tillvägagångssätt som visade sig vara effektivt var att utbildningen först skulle ske i 

mindre grupper inom varje avdelning där grupperna delades in efter arbetsuppgifter. 

Därefter bör utbildning ske tillsammans i grupp för att användarna ska få en 

helhetsbild av företagets processer samt ERP-systemet.  

 

Att användare ska vara med och delta i olika aktiviteter är för många företag en 

självklarhet även ifall de inte riktigt vet hur de ska gå tillväga. Fastän företag är 

medvetna om att användarmedverkan är en viktig del av ett ERP-

implementeringsprojekt är det svårt att genomföra användarmedverkan på ett sätt 

som hjälper företag att uppnå en produktiv användarmedverkan (Hope och Amdahl, 

2011). Enligt Harris och Weistroffer (2009) har förhållandet mellan användarnas 

medverkan till framgångsrika ERP-implementeringar visat sig att 

användarmedverkan inte bara är viktig utan nödvändigt. I tidigare studier har dock 

forskare försökt länka samman användarmedverkan till ett ERP-systems framgång 

men resultaten har varit blandade (Harris & Weistroffer, 2009).  

 

Att användare deltar vid samtliga aktiviteter som tagits upp i denna studie kan inte 

garantera en produktiv användarmedverkan vid ERP-implementeringar. Det kan 
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vara svårt att veta vilken nivå av användarmedverkan som är optimal. Enligt Harris 

och Weistroffer (2008) finns det en optimal nivå av användarmedverkan. Även ifall 

användarmedverkan ökar sannolikheten för ett ERP-systems framgång kan 

användarmedverkan motverka sitt eget syfte ifall användarna medverkar över en viss 

nivå. När användarna har bidragit med vad de bäst är lämpade att bidra till 

utvecklingsprocessen kan fortsatt användarmedverkan inte tillföra något värde. Det 

kan snarare innebära slöseri med tid och resurser (Harris och Weistroffer, 2008). Det 

kan även innebära en stress för användare ifall inte tid avsätts till ERP-

implementeringsprojektet och användaren inte får tid till sina ordinarie 

arbetsuppgifter. Eftersom det är användare som arbetar i projekten bör etiska 

perspektiv alltid finnas i åtanke. 
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7 Slutsatser 
För en återknytning till studiens syfte besvaras följande frågeställning: Hur kan 

användarmedverkan genomföras vid ERP-implementeringar? 

 

Studien påvisar att de väsentliga delarna för att möjliggöra användares påverkan och 

engagemang är att:  

 

1. samordna för en bred involvering av användare, 

2. krav från användarna samlas in via olika aktiviteter och insamlingsmetoder, 

3. användarna medverkar vid testning av ERP-system, 

4. användare genomgår en utbildning. 

 

Studiens resultat visar på hur viktigt det är att samordna för en bred involvering av 

användare. För en bred involvering kan företag samordna genom att skapa 

projektgrupper där representanter från alla avdelningar på ett företag medverkar. 

Resultatet påvisar även vikten av att samla in krav från användare. Insamling av krav 

kan genomföras genom insamlingsmetoder i form av intervjuer och möten med 

användare. Genom att intervjua samt ha möten med användare kan krav effektivt 

samlas in och därmed säkerställa att användarna bidrar till det nya ERP-systemet. 

Företag kan även använda sig av ett casehanteringssystem för att kunna samla in 

önskemål från samtliga användare. Eftersom krav samlas in genom olika aktiviteter 

kan användare därmed påverka på ERP-systemet. Studien visar även att tester som 

genomförs kan ske både individuellt samt som en helhet för att skapa en 

övergripande förståelse över hela flödet av ett ERP-system. Vid testning kan 

manualer och testscenarios används som stöd. Användarna kan utbildas 

kontinuerligt utifrån sina egna arbetsuppgifter i ERP-systemet för att lära sig hur de 

på ett effektivt sätt kan genomföra dem. Utbildning kan även ske i ERP-systemets 

funktioner för att användarna ska skapa sig en övergripande förståelse av systemet. 

Studien påvisar att utbildning kan ske genom användning av upplärningsmallar, 

teorigenomgångar samt praktiska case. 

 

Studiens bidrag kan användas som stöd för företag som genomför ERP-

implementeringar. Bidraget ger förslag på hur samordning kan genomföras för en 

bred involvering av användare samt vilka aktiviteter användare kan medverka i vid 

ERP-implementeringar. 

 

Att arbeta med användare bör alltid ses ur etiska aspekter. Det är dock svårt att hitta 

etiska riktlinjer när det gäller att bemöta användare i ett ERP-
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implementeringsprojekt. Det kan uppstå etiska dilemman när användare ombeds att 

vara med vid exempelvis framtagning av kravspecifikation men inte får medverka 

senare i projektet när alternativa ERP-system utvärderas. Problemet ligger i att 

användarna blir ansvariga för kraven som tagits fram men inte får en chans att 

kontrollera kraven under projektet. Utvecklare kan missförstå vissa av kraven och 

anpassar därför inte ERP-systemet efter användarnas krav. Eftersom både 

användarna och utvecklarna endast är människor kan missförstånd uppstå på grund 

av exempelvis kommunikationssvårigheter.   

7.1 Vidare forskning 

För en vidare forskning är det intressant att fördjupa sig i hur en ledning samordnar 

de aktiviteterna som studien bidrar med. Även ifall aktiviteter uppmärksammas kan 

det vara en svårighet för ledningen att samordna aktiviteterna för att uppnå en 

produktiv användarmedverkan. 

 

Under genomförandet av studien uppmärksammades även ett annat intressant 

område. Lärande vid ERP-implementeringar är något som reflekterats kring i studien 

och är något som skulle vara intressant att undersöka vidare. Dock är ämnet inget 

som lagts vikt på i studien. Inför framtida forskning skulle intresse finnas att 

undersöka området djupare eftersom företag uppmärksammar konsekvenserna med 

att ha en bristfällig användarmedverkan men inte alltid lär sig av dem. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Bakgrund 

 Vilken är din titel? 
 Hur ofta använder du ERP-systemet? 
 Vad är dina erfarenheter med ERP-implementeringar? 

 
Förberedelse inför ERP-implementering 

 Vilken information fick användarna om förändringen? 
 På vilket sätt förberedde ni er för bytet av ERP-systemet? 
 Hur delaktig var du i förberedelserna? 
 Fick några anställda vara med? 
 Hur är din uppfattning om användarmedverkan vid ERP-implementeringar? 
 Hur tog du/användarna emot nyhet om byte av ERP-system? 
 Upplevde du något motstånd? 
 Uppmärksammades några attityder under ERP-implementeringsprojektet? 

 
Användarmedverkan 

 Under vilka aktiviteter fick du vara med i ERP-implementeringen? 
 Hur ofta fick du vara med under projektet? 
 Under hur lång tid fick du delta i projektet? 
 Hur uppfattar du din medverkan i projektet? (hög/låg) 
 Hur mycket utbildning/träning fick du innan ERP-systemet togs i bruk? 
 Gavs möjlighet till återkoppling från ledningen? Hur? 
 Gavs möjlighet till synpunkter/återkoppling under ERP-implementeringen? 
 Under vilka aktiviteter under implementeringen skulle du vilja vara med? 
 Fick du vara med och ta några beslut? 
 Tycker du att aktiviteterna du deltog i har lett till någon förändring? 
 Har du upplevt negativa/positiva effekter av användarmedverkan i 

projektet? 
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