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Sammanfattning 
ERP system har de senaste åren uppträtt som en central faktor vid framgångsrik 

informationshantering och agerat som en grundpelare i många företagsorganisationer. 

Implementering av ett nytt affärssystem är en komplex process vilket bidrar till att 

organisationer får svårigheter med att genomföra processen. Implementering av 

affärssystem handlar om att kombinera tidigare separerade system med fokus på att 

tillhandahålla en mer komplett informationsresurs för en organisation. 

ERP systemen tog fart under millenniumskiftet y2k och många företag hade vid det laget 

svårt att implementera systemen med ett positivt slutresultat. Arton år senare så kvarstår 

problematiken trots att ERP systemen har utvecklats och företagen blivit mer kunniga inom 

området. Detta visar en studie från Panorama Consulting (2017) där det framkom att 26 

procent av företagen misslyckats med implementeringen 74 procent går över budget samt 

att 59 procent passerade den tänkta tidsplanen. För att finna en lösning på problematiken 

så har flertalet forskare genomfört studier där fokus ligger på att identifiera de negativt 

bidragande faktorerna vid ERP implementering. Dessa faktorer kallas för ”Critical failure 

factors”. Det finns idag lite empirisk forskning där information har samlats från ERP 

leverantörer. Forskningen som finns grundar sig i gamla teorier för vilka faktorer som 

bidrar positivt respektive negativt för en implementeringsprocess. Dessa teorier utgår de 

flesta forskare från i sina studier kring implementeringen av ERP system.  

Denna studie fokuserar därför på ERP leverantörernas perspektiv kring negativt 

bidragande faktorer vid implementering av ERP system. Stor vikt har legat på att samla in 

faktorer från ERP leverantörer för att vid ett senare skede i studien ställa dessa mot de 

faktorer som nämnts i tidigare studier för att finna samband och eventuella avvikelser. 

Studien använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod och fem intervjuer har 

genomförts med erfarna ERP leverantörer. Resultatet av det insamlade materialet från ERP 

leverantörerna identifierar ett antal kritiska faktorer som kan sammankopplas med 

faktorer från tidigare studier. Intressant är att studien även identifierat ett antal faktorer 

som avviker från tidigare studier. 

Slutsatserna som går att dra från studien är att implementeringsprocesserna kan förbättras 

och bli avsevärt mycket mer effektiva med hjälp av den nya insikten i problematiken som 

ERP leverantörerna framför. Medvetenhet om dessa negativt bidragande faktorer vid 

implementering av ett ERP system bidrar med kunskap inom området för 

implementeringsprocesser som i sin tur kan användas av företag och privatpersoner för att 

underlätta och förhindra de problem som kan uppstå i en sådan process. 

Nyckelord: ERP implementation, Critical failure factors in ERP implementation, Critical 

success factors in ERP implementation. 



 
 

Abstract 
In recent years, the ERP system has been a key factor in successful information 
management and served as a foundation for many corporate organizations. Implementing a 
new business system is a complex process, which leads organizations having difficulties 
implementing the process. Implementation of business systems involves combining 
previously separated systems focusing on providing a more complete information resource 
for an organization. 
 
ERP systems accelerated during the millennium shift y2k, and many companies at the time 
had difficulties to implement the systems with a positive end result. Eighteen years later, 
the problem remains, despite the fact that ERP systems have evolved and businesses 
become more knowledgeable in the field. This shows a study from Panorama Consulting 
(2017) where it was found that 26 percent of companies failed with implementation. 74 
percent exceed budget and 59 percent passed the intended schedule. To find a solution to 
the problem, most researchers have conducted studies focusing on identifying the negative 
contributing factors in ERP implementation. These factors are called "Critical failure 
factors". There is currently a lack of empirical research where information has been 
gathered from ERP providers. The research found is based on old theories for which factors 
contribute positively and negatively to an implementation process. These theories are being 
used by most researchers in their studies regarding the implementation of the ERP system. 
 
This study therefore focuses on ERP suppliers' perspectives on negative contributing 
factors in implementing ERP systems. Major emphasis has been placed on collecting factors 
from ERP providers in order that at a later stage in the study they can address the factors 
mentioned in previous studies to find relationships and possible deviations. The study used 
interviews as data collection method and five interviews have been conducted with 
experienced ERP providers. The result of the collected material from ERP providers 
identifies a number of critical factors that can be linked to factors from previous studies. 
Interestingly, the study also identified a number of factors that differ from previous studies. 
 
The conclusions that can be deduced from the study are that the implementation processes 
can be improved and become significantly more efficient with the help of the new insight 
into the problems that the ERP providers lifts up. Awareness of these negative contributing 
factors in implementing an ERP system contributes knowledge in the field of 
implementation processes, which in turn can be used by companies and individuals to 
facilitate and prevent the problems that may arise in such a process. 
 
Keyword: ERP implementation, Critical failure factors in ERP implementation, Critical 
success factors in ERP implementation. 
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1 Introduktion 
Företag är kontinuerligt utsatta för stor konkurrens i kombination med föränderliga krav 
från omgivningen. Detta leder till ett stort behov av att kostnadseffektivisera verksamheten 
och att förbättra affärsprocesserna. Implementeringar av nya affärssystem har där med 
kommit att spela en avgörande roll för företagens konkurrenskraft (Frankovský, Štefko & 
Baumgartner 2006).  
 
Flertalet företag väljer att implementera ett affärssystem för att möjliggöra hantering av 
företagets resurser på ett effektivt och produktivt sätt (Hwang 2011). Ett affärssystem även 
kallat ERP (Enterprise resource planning system) är ett system utformat för att ge 
användbar information för att stödja beslutsfattande funktioner i företaget, supportstrategi, 
drift och hanteringsanalys (Matende & Ogao 2013). ERP systemen effektiviserar 
arbetsprocesser, reducerar tidsåtgång, ökar intern kommunikation samt förbättrar 
samarbete mellan företagets avdelningar och kunder (Habadi 2017). 
En implementering av ett affärssystem innebär ett införande av ett nytt system i en 
verksamhet. Implementeringen av ett ERP system är ett komplext projekt att genomföra. 
Implementeringsprocesserna leder ofta till att problem framkommer som påverkar både 
budgetering och tidsgränser (Worley 2005).  
 
Flertalet studier hävdar att implementationer av ERP system har genomförts 
framgångsrikt, men det finns lika många fall där genomförandet inte lyckats fullt ut. 
Tidigare studier från (Loonam & McDonagh 2005; Betts 2001; McNurlin 2001) visade att 28 
procent av alla ERP-implementeringar misslyckades av olika förklaringar. Statistiken visade 
även att så mycket som 90 procent av implementeringarna leder till en högre kostnad än 
väntat. Det nämndes även att 80 procent av ERP-systemen misslyckades med att uppnå de 
affärsmål som förväntas från systemet samt att endast 34 procent av företagen var nöjda 
med sitt ERP-system. 
 
Utvecklingen och teknologin har förbättrats en hel del sen början av 2000-talet men trots 
denna förbättring så ställs företag än idag inför svårigheter vid implementering av ERP 
system. Panorama Consulting utför årligen dokumenteringar över implementeringsstatistik 
inom ERP system. Statistiken för 2017 visar att 26 procent av företagen misslyckats med 
implementeringen, 74 procent gick över budget samt att 59 procent passerade den tänkta 
tidsplanen.  Implementeringen av ERP-system är idag en riskprocess för organisationer. Det 
finns en mängd olika anledningar till att företag stöter på problem vid implementering av 
ett affärssystem. Artiklarna inom området beskriver problemens uppståndelser genom att 
peka på ett antal faktorer som kan påverka en implementeringsprocess negativt. Dessa 
faktorer går under benämningen critical failure factors (CFF). Majoriteten av studier där 
dessa kritiska faktorer framkommer är utdaterade. Det finns även lite studier där forskare 
fokuserat på leverantörsperspektivet på problematiken. Syftet med studien är att med hjälp 
av ERP-leverantörers perspektiv identifiera samtidens negativt bidragande faktorer vid en 
implementeringsprocess. Data som samlas in kommer att ställas mot tidigare studier för att 
eventuellt finna avvikelser eller samband. I slutändan ska studien framhäva de mest kritisk 
faktorerna vid en negativ implementeringsprocess ur ett leverantörsperspektiv.  
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2 Bakgrund 
De huvudsakliga riskerna med implementering av affärssystem är att processen är 

resurskrävande samt att den kräver förändringar i verksamhetens kärnprocesser 

(Davenport 1998; Shehab et al, 2004).  

Det finns en hel del hinder som företag kan stöta på under implementeringsprocessen av ett 

ERP system. Det har skrivits en hel del om implementerings projekt som inte gått som 

företag planerat. De bidragande faktorerna till detta är bland annat på grund av bristande 

projektledning, för korta tidsramar, oduglig användarmedverkan och socialt ansvar samt 

liten eller ingen omformering av befintliga arbetsprocesser (Sumner 2000; Beheshti 2006; 

Wong et al.2005; Chang et.al 2008; Sumner 2000). 

2.1 ERP system  
Nedan presenteras affärssystemens ursprung från 1960 talets MRP- system till uppkomsten av 

ERP systemet på 1990-talet. Här beskrivs även anledningen till den stora uppståndelsen ERP 

systemen fick samt dess funktionalitet och syfte. 

På 1960-talet lades grunden för affärssystemen. Vid denna period skapades MRP-systemen 

(material resource lanning systems). Systemet hanterade planering och schemaläggning av 

material för diverse komplexa organisationer (Graham 2009) Företagens dåvarande 

systemmiljö var uppbyggd av flertalet informationssystem som inte kunde kommunicera 

med varandra vilket i sin tur ledde till bristande datakvalitet samt ökade driftskostnader. 

Problemen ledde till en utveckling av ett nytt system under 1990-talet. Detta system var 

verksamhetsövergripande och fick benämningen ERP system (enterprise resource planning 

system) ett system som senare blev synonymt med begreppet affärssystem (Magnusson & 

Olsson 2005). 

Ett ERP system är en teknisk infrastruktur som hjälper företag att integrera information 
från de interna avdelningarna inom ett företag. Systemet sammankopplar delar av 
företagets interna funktioner och processer för att skapa en nära relation mellan kunder 
och leverantörer (Al-Mashari & Zairi 2000; Rashid 2002). Ett ERP system är med andra ord 
ett användargränssnitt som är utformat för att ge användbar information för att stödja 
beslutsfattande funktioner i företaget, supportstrategi, drift och hanteringsanalys (Matende 
& Ogao 2013). 
 
ERP systemen introducerades av ERP leverantörer såsom SAP, Oracle, PeopleSoft. Tanken 
var att skapa en integrerad teknisk plattform som gav företag möjligheten att tillgodose sig 
en konkurrensfördel för att kunna konkurrera globalt. ERP systemen växer på marknaden 
och allt fler företag implementerar systemen för att vara konkurrenskraftiga. Företagen har 
insett att det inte räcker att enbart förbättra den organisatoriska effektiviteten utan 
förändringar måste ske i hela organisationen. Dessa skäl leder till att företag tvingas 
implementera bättre teknik och system som exempelvis ERP system (Davenport & Brooks 
2004). 
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2.2 ERP systemets potentiella fördelar 
Nedan presenteras ERP systemets potentiella fördelar. Urvalet av dessa fördelar har tagits 

fram genom granskning av de vanligast förekommande och mest övergripande fördelarna 

inom kategorin ERP från tidigare forskning. 

 

Som tidigare nämnt så syftar ett ERP system till att att integrera information från de interna 

avdelningarna inom ett företag (se avsnitt 2.1) Mishra (2008) hävdar att ett ERP system 

leder till ökad produktivitet, effektivitet och mottaglighet. Ngai et al. (2008) förklarar även 

att ERP systemen lägger en grund för ett enklare beslutsfattande, ökad flexibilitet samt 

bidrar med en anpassningsförmåga för att dra ner på onödiga kostnader. 

 

ERP systemet lagrar företagens data i en gemensam databas vilket innebär att hela 

organisationen kan få tillgång till informationen i realtid. Detta minskar i sin tur riskerna 

för redundant eller inkorrekt data (Shehab et al. 2004). Genom att införa en centraliserad 

databas i form av ett ERP-system så kan företagen enkelt se hur produktiviteten och 

effektiviteten inom företagets olika avdelningar ser ut. Informationen kan man sedan 

använda för att göra eventuella förbättringar vilket bidrar till konkurrensfördelar 

(Mehrjerdi 2010). 

2.3 Risker med ERP system 
Nedan presenteras de risker som är förknippade med ERP system. Urvalet av dessa risker har 

tagits fram genom granskning av de vanligast förekommande och mest övergripande riskerna 

inom kategorin ERP från tidigare forskning. 

 

Begreppet ”risk” kan förklaras som sannolikheten för skada. Wiegers (1998) beskriver 

begreppet risk som ett problem som ännu inte skett men som kan hota slutresultatet av ett 

projekt. Många forskare har studerat riskfaktorer vid implementering av ERP system. 

Faktorerna som orsakar dessa misslyckanden är inte enbart tekniska eller humanitära. 

Riskerna kommer från många olika håll och bidrar tillsammans till ett misslyckat projekt. 

Gilles Bouchard var före detta vd för Hewlett-Packard och fick under sina år på sin post 

erfara problematiken vid implementeringar av ERP system. Bouchard instämmer om att 

många små problem kan kan bidra till ett stort:  

"We had a series of small problems, none of which individually would have been too much to 

handle. But together they created the perfect storm." (Gilles Bouchard)  

Problem kan uppstå vid bristande utbildning av användarna. Det krävs utbildning för att 

användarna skall kunna använda systemet på rätt sätt. Användarna behöver förstå den 

allmänna idén bakom systemets logik (Kouri & Vilpola 2006). Kotiranta (2012) menar att 

en ofullständig utbildning ökar riskerna för projektfel. 



4 
 

Implementeringar av ERP system är även kostsamma och tidskrävande. Shehab et al. 

(2004) förklarar att en implementeringsprocess kan vara mellan två till fem år, vilket 

innebär att organisationen måste ha en budget för att kunna driva projektet. Denna budget 

ska täcka kostnaden för systemet samt kostnaden för inhyrda konsulter.  

En annan stor risk är i form av bristande stöd från högsta ledningen. Vid bristande stöd från 

högsta ledningen vid ett stort implementeringsprojekt så kan projektgruppen bli 

överbelastad (Mehrjerdi 2010). Högsta ledningen bör visa ett stort engagemang samt 

upprätta rimliga mål för IT systemet för att lyckas med ett framgångsrikt införande av det 

nya systemet (Ganly 2011). 

Vid valet att implementera ett ERP system måste företag vara medvetna om vilket 

affärssystem som är bäst anpassat för företagets affärsprocesser. Stämmer systemet inte 

överens med verksamhetens krav så kan detta leda till ett bristande systemstöd för 

företagets nyckelprocesser. Ett fel anpassat affärssystem kan även leda till instabilitet, svårt 

underhåll samt till kostsamt underhåll (Kotiranta 2012; Hedman & Kalling 2002). 

2.4 Implementering av ERP system 
En implementering av ett affärssystem innebär ett införande av ett nytt system i 

verksamheten. Implementeringen ska bidra till att verksamheten får den effekt och den 

verkan som företaget önskar. För att få en bättre förståelse för hur ERP implementationer 

går till så har flertalet forskare utvecklat processmodeller som beskriver 

införandeprocessen av ett affärssystem. Det finns ett antal olika strategier för hur en 

implementeringsprocess går till. Enligt Ehie & Madsen (2005) så består 

implementeringsprocessen av fem faser: 

 
Figur 1 Implementeringsprocessen 

- Projektförberedelse avser den fas i projektet då den grundläggande planeringen genomförs. 

Denna planering inkluderar skapandet av projektgrupp, framställning av budget samt 

fastställning av gemensamt mål (Seo 2013). 

- Affärsplaneringsfasen syftar i att analysera nuvarande affärsprocesser för att enklare välja 

ett ERP system som stödjer verksamheten (Ehie & Madsen, 2005)  

- Realiseringsfasen fokuserar kring implementeringen av ERP systemet. I denna fas sker 

modifieringar, utveckling av gränssnitt samt datakonvertering (Seo 2013).  

- Den Slutliga förberedelsen sker då systemet är fullt integrerat. I denna fas så sker tester på 

systemet. Användarna utbildas för att kunna hantera samt få en god förståelse för systemet 

(Seo 2013). 

- Den sista fasen ”Drift & underhåll” handlar om att sätta systemet i drift för att sedan övergå 

till vidareutveckling samt underhåll av systemet (Ehie & Madsen 2005) 
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2.5 Critical failure factors (CFF) 
Under de senaste två årtiondena så har många författare gjort studier kring identifiering av 

kritiska faktorer vid implementeringar av ERP system. Critical failure factors även kallat 

CFF är en samling av negativt bidragande faktorer vid implementering av ett affärssystem. 

Studier som fokuserar kring de kritiska faktorerna vid ERP implementering använder sig 

ofta av liknande faktorer. De faktorer som den här studien kommer att fokusera på är 

faktorer som har en hög frekvens när det kommer till citering. Faktorerna är följande: 

Tabell 1 Negativt bidragande faktorer citerade i tidigare studier 

Critical Failure Factors (CFF) Artiklar  

Bristande projektledning Scarbrough. H & Davison, R (2005); Wong, A et.al (2005); Sumner 

(2000); Beheshti (2006); Nah F & Lau. J (2001); Basu. R & Biswas, D 

(2013); Ravasan, A & Mansouri, T (2014); l-Maharai, Majed Al-

Mudimigh, A, Zairi, M (2002) 

Negligering av affärsprocesser Scarbrough. H & Davison, R (2005); Wong, A et.al (2005); Sumner 

(2000); Nah F & Lau. J (2001); Basu. R & Biswas, D (2013); Ravasan, 

A & Mansouri, T (2014) 

Bristfällig Testning  Scarbrough. H & Davison, R (2005); Wong, A et.al (2005); Nah F & 

Lau. J (2001); Basu. R & Biswas, D (2013); Ravasan, A & Mansouri, T 

(2014); Al-Maharai, Majed Al-Mudimigh, A, Zairi, M (2002) 

Otillräcklig support från högsta 

ledningen  

Scarbrough. H & Davison, R (2005); Wong, A et.al (2005); Basu. R & 

Biswas, D (2013); Ravasan, A & Mansouri, T (2014) 

Missanpassning av ERP system Scarbrough. H & Davison, R (2005); Wong, A et.al; Basu. R & Biswas, 

D (2013); Al-Maharai, Majed Al-Mudimigh, A, Zairi, M (2002) 

Korta tidsramar  Scarbrough. H & Davison, R (2005); Wong, A et.al (2005); Sumner 

(2000); Udhani & Ashish Jha.S (2016) 

Passiv användarmedverkan   Sumner (2000); Beheshti (2006); Briolat pogman (2000); Ravasan, A 

& Mansouri, T (2014) 

Saknad av kunskap Scarbrough. H & Davison, R (2005); Wong, A et.al (2005); 

Shirouyehzad (2011)  

Bristande konsult effektivitet Scarbrough. H & Davison, R (2005); Basu. R & Biswas, D (2013); 

Ravasan, A & Mansouri, T (2014) 

Bristfällig upplärning Ravasan, A & Mansouri, T (2014); Al-Maharai, Majed Al-Mudimigh, A, 

Zairi, M (2002) 

Svag kommunikation  Basu. R & Biswas, D (2013); Al-Maharai, Majed Al-Mudimigh, A, Zairi, 

M (2002) 
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2.5.1 Bristande projektledning  

ERP system är kostsamma och tidskrävande att implementera. Dessa projekt behöver en 

tydlig planering och struktur för att lyckas. Det är viktigt att hitta en duktig projektledare 

vid stora projekt som exempelvis implementering av ett nytt affärssystem. Som 

projektledare krävs en god förståelse om företaget samt om de affärsprocesser som finns 

inom företaget (Beheshti 2006). Wong et al. (2005) gjorde en fallstudie kring varför 

implementeringar av ERP system misslyckas. Den stora bidragande faktorn var dålig 

projektledning samt bristande kunskap inom projektledningen. 

[…] a failure to plan, lead, manage and monitor the project was a core factor that resulted in 

their implementation failure […] (Wong et al. 2005, s. 499) 

Det är viktigt att säkerställa att projektledningen har kunskaper inom området för ERP 

system och implementationer innan man inleder processen. Det är viktigt att företaget har 

ett gemensamt mål med implementeringen. Problem kan uppstå vid bristfällande 

överenskommelser av projektmål samt oduglig projektledning (Ewusi-Mensah 1997). 

Bristande styrning inom projektledningsgruppen kan leda till problem. Sumner (2000) 

hävdar att det är viktigt att beslutsfattande inom projektledningsgruppen har ett centralt 

styre. Kommer beslut från flera direktioner inom gruppen så kan det leda till duplikation 

vilket påverkar processen negativt. 

2.5.2  Negligering av affärsprocessomformering (BPR) 

Business process reengineering (BPR) är en term som används när företag omformerar sina 

affärsprocesser inom företag. Bingi (1999); Sumner (2000); Shirouyehzad (2011) hävdar 

att enbart ett ERP system inte kan effektivisera prestandan inom ett företag. Det krävs även 

en omstrukturering/omformering av företagens operativa processer. 

Tillvägagångssättet för hur en ERP implementering sker ser olika ut i olika företag. Udhani 

(2016) förklarar att den metod företagen använder för implementeringen är beroende på 

företagets budget samt beroende på hur mycket tid som kan läggas på processen. Vid 

pressade tidscheman och en tight budget så använder många företag sig av en ”Big Bang” 

strategi vilket betyder att företag utför all implementering på en gång. Denna metod bidrar 

till att projekt rusas iväg och företagen missar viktiga detaljer som kan vara viktiga för ett 

lyckat system (Udhani 2016). Sumner (2000) förklarar att många företag kastar sig in i 

implementeringsprocesserna med en förhoppning om att systemet ska vara anpassat för 

företagets affärsprocesser:  

“Many companies “go to war” with the package and try to make it meet their business process 

requirements only to lead the way to huge cost overruns and project failure in some cases” 

(Sumner 2000.) 
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Företagen som rusar igenom sina processer hinner inte med att kolla igenom sina 

affärsprocesser innan man ger sig in i implementeringsfasen. Scheer & Habermann (2000) 

menar att många ERP implementationer misslyckas på grund av bristande transparenta 

affärsprocesser och strukturer. Organisationer som ställs inför ERP implementationer där 

en omformering av affärsprocesserna inte hanterats innan implementeringens start 

riskerar att drabbas av ett affärssystem som enbart gör det bästa av dåliga processer: 

”Enterprises will be dealing with an ERP system that makes only the best of bad processes” 

(Scheer & Habermann 2000, s.58) 

En stor anledning till att företag ignorerar att genomföra en omformering av sina 

affärsprocesser innan implementeringen av ett nytt ERP system beror på att företag tror att 

ERP systemet kommer att göra detta automatiskt samt att denna omformering finns 

integrerad i systemen. Det kan även bero på en rädsla av förändring hos chefer inom 

företagen.  

“In most ERP implementation projects, BPR is seen as a consequence of an ERP 

implementation and hence its importance is dismissed. At the tactical level managers are 

worried in redesigning their business in order to align the ERP system and the current 

business processes.” (Esteves 2002, s.4) 

2.5.3 Bristfällig testning 

Testning är en kritisk framgångsfaktor vid implementering av ett ERP system. Det är viktigt 

att testningen sker innan systemet tas i drift för att undvika problem i form av att 

användarna inte kan använda systemet på grund av att systemet inte fungerar som de ska 

(Bourgault & Pellerin 2009). 

Vid implementering av ett ERP system så måste testning ske innan systemet blir klart för 

användning. Att köra systemet utan en planerad testning är ett recept för organisatoriskt 

katastrof (Al-Mashari 2002). Att testa ett ERP system är viktigt för att försäkra sig att 

mjukvaran fungerar samt att processerna matchar de affärsprocesser som organisationen 

är uppbyggd på (Apperlrath & Ritter 2000). 

2.5.4 Otillräcklig support från högsta ledningen  

Support från högsta ledningen även kallat “Top management support” är viktigt för en 

lyckad implementeringsprocess. Med support från högsta ledningen innebär en förståelse 

för ERP systemets alla fördelar samt ett uppmuntrande inför nya idéer och policies för 

systemet (Finney and Corbett 2007; Stratman and Roth 2002; Nah and Delgado 2006; Loh 

and Koh 2004) 

Ledningens roll vid införande av ett nytt ERP system innefattar att utveckla en förståelse 

för möjligheter samt begränsningar av IT, framhäva rimliga mål för IT systemet, uppvisa ett 
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starkt engagemang för ett framgångsrikt införande av IT och kommunicera företagets IT-

strategi till alla anställda (Johansson & Forsman 2011) ledningen har även som uppgift att 

ha en övergripande syn över organisationen för att kunna förutse eventuella glapp som kan 

uppstå (Finney & Corbett 2007). Ett engagemang från högsta ledningen resulterar i ett 

organisatoriskt engagemang vilket i sig är en nyckelfaktor som påverkar framgången för 

ERP implementationen (Bingi et al., 1999). Marco-Pallares (2008) förklarar vidare att ett 

bristande stöd från ledningen ökar chanserna för ett misslyckat ERP projekt. 

2.5.5 Missanpassat ERP system 

Företag måste vara noggranna vid valet av vilket ERP system som ska implementeras. 

Nystartade företag kan finna det svårare att hitta ett ERP system som passar deras 

organisation eftersom att det inte finns något tidigare system att jämföra med (Kotiranta 

2012). 

Implementeringar av ERP system som är olämpliga för ett företag kan resultera i en mängd 

olika problem. Soh et al., (2000) förklarar att många företag som implementerat ett 

missanpassat ERP system väljer att omarbeta systemets funktioner vilket kan leda till 

missvisande information. Att välja fel ERP system har även en ekonomisk påverkan. Det 

finns exempel på flertalet företag som spenderat mycket tid och pengar på ett affärssystem 

som de senare inser inte är lämpat för deras organisation (Cognizant). Figur 1 visar 

problem som kan uppstå vid val av ett olämpligt ERP system: 

 

Figur 2 Sannolikhet & Inverkan (ERP) 

Figur 2 visar de problem som kan uppstå vid implementering av olämpligt ERP system. 

Sannolikheten bygger på antalet citeringar. Inverkan grundar sig i egna antaganden. 
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2.5.6 Korta tidsramar 

De korta tidsramarna är ofta beroende på bristande stöd från högsta ledningen. Loh & Koh 

(2004) menar att högsta ledningen bör bidra med nödvändiga resurser till 

implementeringen samt att bidra med en rimlig tidsplan för att få arbetet gjort. Många 

företag som befinner sig i en implementeringsprocess av ett affärssystem vill att processen 

ska gå fort vilket i sin tur betyder att företaget sparar in på sin budget. Företag med den 

typen av inställning väljer ofta att implementera affärssystemet med en så kallad ”Big Bang” 

metod. Big Bang metoden innebär att företag väljer att rusa igenom 

implementeringsprocessen genom att implementera alla funktionaliteter av ERP systemet i 

ett svep. Strategin har självklart positiva sidor i den meningen att tidsramarna kortas ner. 

De negativa faktorerna är dock att att projekten rusas iväg vilket leder till att viktiga 

detaljer förbises (Udhani 2016). 

2.5.7 Passiv användarmedverkan 

En positiv användarmedverkan är en stor bidragande faktor till en lyckad 

implementeringsprocess. Det är viktigt att alla parter inom ett företag är medvetna om att 

implementeringsprocessen genomförs samt att de blir informerade genom processens 

gång. Detta är någonting som Beheshti (2006) lyfter upp i sin studie: 

“Implementing ERP systems often requires organizational change and commitment by top 

managers. Participation by decision makers and executives from the acquisition phase to the 

end is essential to the success” (Beheshti 2006, s.184). 

Problem som kan uppstå när slutanvändarna av det nya systemet inte har varit inblandade 
är att små systemkonfigurationer som är avgörande för företaget inte finns med på grund 
av bristande medverkan och kommunikation. Genom att involvera användarna i 
implementeringsprocessen så får användarna möjligheten att strukturera och formatera 
systemet utefter deras krav.  
 
Matende (2013) förklarar att den svåra delen med att implementera ERP system är att få 
kompatibla processfunktioner. För att kunna få kompatibla processfunktioner så måste 
användarna delta i processen eftersom att de är bekanta med sina affärsprocesser.  
Användarmedverkan är en central del i en implementeringsprocess framgång eller 
motgång.  Amoako & white (1997) menar att det är viktigt att användarna är inblandade 
och engagerade från start i processen. Kommunikationen är oerhört viktigt och den måste 
ske internt emellan gruppmedlemmar samt externt emellan användare och 
ledningsgrupper. Genom att ha en bra användarmedverkan så hävdar Briolat & Pogman 
(2000) att det bidrar till att företagen kan bygga bättre informationssystem: 
 
“User participation is advocated in order to discover users’ needs and points of view, validate 
specifications, and hence build better information systems for the organization”. (Briolat & 
Pogman 2000) 
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2.5.8 Saknad av expertis & kunskap  

Ett stort problem som många företag har vid införandet av ett ERP system är på grund av 

att anställda har för lite kunskap. Projektledningen måste säkerställa att det finns tillräcklig 

kunskap och expertis att implementera ett ERP system innan arbetet sätts igång. (Wong et 

al. 2010). Projektledningsgruppen som arbetar med implementeringen måste bistå med en 

bred kunskap inom området samt kunskap inom företagets processer. Dessa kunskaper 

bidrar till en lyckad implementeringsprocess både internt och externt (Shirouyehzad 

2011). 

2.5.9 Bristande konsult effektivitet 

Betydelsen av ERP system har ökat bland företag. Stora belopp investeras och komplexa 
implementeringsprocesser driver företagen till att begära hjälp från externa konsulter 
eftersom att kunskapen inom företaget inte räcker till (Henriksson & Kjäll 2012; Piturro 
1999) Vid en konsultdriven ERP implementation så kan många problem uppstå och många 
olika faktorer måste lyckas samtidigt för en framgångsrik implementering (Umble 2002). 
Basu & Biswas (2013) hävdar att effektiva konsulter är en av de viktigaste faktorerna för en 
framgångsrik ERP implementering. 
 
Konsulterna är extra viktiga vid de första stadierna av en implementering. I detta skede så 
måste konsulterna ta en ledande roll i projektet, skaffa sig en förståelse över företaget och 
dess arbetsprocesser samt sprida kunskap (Loh & Koh 2004). Konsulter innehar en bred 
teknisk kunskap inom sitt område. Det är därför viktigt att denna kunskap förmedlas och 
sprids inom organisationen. För att få en lyckad implementeringsprocess så krävs det att 
det finns en ett bra samarbete mellan konsult och kund (Henriksson & Kjäll 2012). 
 
Det är viktigt att skapa en miljö med regelbundet informationsflöde mellan konsulter och 
organisationsmedlemmar, detta för att skapa ett bättre samspel mellan de två parterna (Ko, 
Kirsch, & King 2005). 
 
Vid bristande konsulteffektivitet så drabbas hela organisationen. Garg (2010) undersökte 
kritiskt bidragande faktorer (CFF) vid implementering av ERP system inom detaljhandeln i 
Indien. Studien visade att problemet låg hos konsulterna. Konsulterna var i många utav 
fallen oerfarna inom ERP implementering och många utav konsulterna försökte att lära sig 
genom implementeringsprocessens gång. Detta ledde i sin tur till att konsulterna inte kunde 
lära upp organisationsmedlemmarna eftersom att kunskapsöverföringen var ineffektiv: 
 
“Project team members mentioned that the knowledge transfer process was ineffective, and 
the project team members and project manager could not acquire sufficient knowledge or 
skills to use, maintain and support the ERP system” (Garg 2010, s.42)  
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2.5.10 Bristfällig användarutbildning 

Bristande upplärning av organisationsmedlemmar beror ofta på att informationsflöde från 

externa konsulter är ineffektiv (Garg 2010). Användarutbildning har en effekt på hur 

snabbt de anställda inom en organisation kan ta till sig det nya systemet vilket i sin tur 

påverkar hur snabbt affärsmålen kan nås. Utbildningar är ofta dyra men användarna 

behöver tillräckligt med träning för att förstå den allmänna idén bakom systemets logik och 

dess potentiella fördelar (Kouri & Vilpola 2006). Kotiranta (2012) hävdar att bristande 

utbildning och omskolning av personal ökar riskerna för projektfel.  

2.5.11 Svag kommunikation  

Kommunikationen är en kritisk faktor vid implementering av ett affärssystem. Det är viktigt 

att informationsflödet fungerar såväl internt som externt i implementeringsprojektet. Den 

interna kommunikationen hanterar informationsflödet inom hela organisationen. 

Kommunikation från externt håll innebär kommunikation mellan kunder och affärspartners 

(Remus 2007). 

Vid implementering av affärssystem bör hela verksamheten ta del av de framsteg som sker i 
implementeringsprojektet (Nah, Lee-Shang Lau & Kuang 2001). Det är därför av stor vikt 
att kommunikationen fungerar mellan avdelningarna i verksamheten. Extra kritisk är 
kommunikationen mellan IT-personalen och den övriga verksamheten. (Finney & Corbett 
2007; Loh and Koh 2004).  
 
Effektiv kommunikation i en organisation kan generera betydande fördelar. Det gör det 
möjligt för en organisation att inleda en dialog för att skapa medvetenhet, förståelse och 
uppskattning för företagets strategiska mål. Genom kommunikation känner de anställda en 
större tillhörighet till implementeringsprocessen. En känsla av tillhörighet hjälper till att 
producera intresserade, engagerade medarbetare, vilket så småningom ökar ERP-
genomförandeprestanda. (Hwang 2011)  
 
En bristande kommunikation kan innebära att verksamheten inte får den förståelse och 
kunskap som de behöver för implementeringsprojektet. Intressekonflikter kan även uppstå 
mellan verksamhetens avdelningar genom implementeringen av det nya affärssystemet, 
vilket försvårar konsulternas arbete (Françoise, Bourgault & Pellerin 2009). 
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3 Problembakgrund 
Tidigare forskning tar upp att en implementering av ett affärssystem (ERP system) leder till 

ökad konkurrenskraft i form av effektivare arbetsprocesser, reducerad tidsåtgång, ökad 

intern kommunikation samt ökat samarbete mellan företagets avdelningar samt kunder 

(Frankovský, Štefko, & Baumgartner 2006; Hwang 2011; Habadi 2017). Samtidigt är 

implementeringen av ett ERP system ett komplext projekt att genomföra. 

Implementeringsprocesserna leder ofta till att problem framkommer som påverkar företag 

negativt (Worley 2005). De negativt bidragande faktorerna vid en implementeringsprocess 

är enligt studier beroende av främst den mänskliga faktorn i form av dålig projektledning & 

projektplanering, oduglig användarmedverkan samt ett bortglömt förarbete där företagens 

affärsprocesser inte hanterats (Sumner 2000; Beheshti 2006; Wong et al.2005). Dessa 

problem leder till orealistiska tidsplaner och kostnader, bristande infrastruktur samt 

otydliga mål. (Scheer & Habermann 2000; Ewusi-Mensah 1997). 

Eftersom att ERP systemen påverkar hela organisationen vid implementeringen så har 

flertalet forskare identifierat de faktorer som bidrar negativt samt positivt för processen. 

Detta för att informera företag om de risker som framkommer vid en sådan 

implementeringsprocess. Det finns väldigt få studier där ERP-leverantörernas synpunkter 

kring problematiken diskuterats detta leder i sin tur till att det inte finns någon 

kompletterande bild över problematiken.  

Statistik från Loonam & McDonagh (2005); Betts (2001) och McNurlin (2001)  visar att 

problematiken vid införandet av ERP system tog fart vid början av millenniumskiftet (y2k). 

Statistiken visade då att 28 procent av alla ERP-implementeringar var tvungna att läggas 

ner.  

Trots utvecklingen och kunskapen som företag och organisationer fått ta del av så kvarstår 

problematiken än idag. Det visar den årligen uppdaterade rapporten ”Chaos Report” från 

The Standish Group där implementeringsstatistik från stora IT system dokumenteras. 

Statistiken visar att antalet projekt som tvingas läggas ner procentuellt inte förändrats 

mycket under de senare åren (se figur 3). Det amerikanska företaget Panorama Consulting 

utför även dem årligen dokumenteringar av implementeringsstatistik med skillnaden att 

fokus enbart ligger på ERP system. Även denna statistik visar att problematiken fortfarande 

existerar (se figur 4) 

  

 

 

Figur 3 Chaos Report Figur 4 Panorama Consulting 
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3.1 Problemformulering 
Trots att forskare under många år identifierat de kritiska faktorerna vid implementering av 

ERP system, framgick i avsnitt 3 att en stor del av implementeringarna fortfarande 

misslyckas. Det finns enbart enstaka studier där ERP leverantörers synpunkter på 

problematiken framkommer, majoriteten av studierna börjar även att bli utdaterade. Av 

den anledningen så finns ett behov av att genomföra en studie med leverantörsfokus. En 

studie där ERP-leverantörernas perspektiv på samtidens negativt bidragande faktorer vid 

en ERP implementering lyfts upp samt ställs mot teorin. Detta för att få en mer 

kompletterande bild över problematiken. 

3.2 Frågeställning 
Studien syftar i att med hjälp av ERP-leverantörer identifiera samtidens negativt 
bidragande faktorer vid implementering av ERP system. Med andra ord de faktorer som 
bidrar negativt till implementeringsprocesser. Studien kommer även att besvara huruvida 
den teoretiska informationen från artiklar och journaler skiljer sig gentemot ERP-
leverantörernas perspektiv, det vill säga praktiken. Finns det några samband och avvikelser 
från den teoretiska problemformuleringen gentemot det praktiska utförandet vid införande 
av ERP system?  Frågeställningen som ska besvaras är följande: 

 Vilka är samtidens negativt bidragande faktorer vid implementering av ERP system 
ur ett leverantörsperspektiv? 

o Finns det avvikelser eller samband mellan ERP-leverantörernas       
 perspektiv gentemot teorin från tidigare studier?  
 

3.3 Avgränsningar  
Studien kräver en hel del datainsamling från ERP-leverantörer för att på så vis skapa en 
tydligare bild över vilka samtidens negativa faktorer är vid implementering av ett ERP 
system. Tidsramen kommer att bestämma hur många intervjuer som kommer att hinnas 
med. Minst fem intervjuer kommer att genomföras för att skapa ett bredare perspektiv på 
problemet. Personerna som skall intervjuas kommer alla att vara verksamma inom 
leverantörsbranschen för ERP system. Mer specifikt inom roller som konsulter samt 
personer från högsta ledningen. Valet att åsidosätta kunderna i denna studie och enbart 
fokusera på ERP-leverantörernas åsikter har gjorts på grund av att tidigare studier inte 
fokuserat på leverantörernas syn på problematiken. I denna studie så kommer de kritiska 
framgångsfaktorerna (CSF) inte att studeras. Detta beror på att de negativt bidragande 
faktorerna och framgångsfaktorerna går hand i hand. Ett exempel på detta är ”bristande 
projektledning” som tagits med som en negativt bidragande faktor (CFF) i studien. 
Bristande projektledning leder till svårigheter vid implementeringsprocesser samtidig som 
det krävs en bra projektledning (CSF) för att lyckas med implementerings projekt. 
 
 
 
 



14 
 

3.4 Förväntat Resultat 
Det förväntade resultatet av denna studie är att med hjälp av ERP-leverantörers erfarenhet 
inom området kunna identifiera samtidens negativa faktorer vid implementering av ERP 
system. Det förväntade resultatet ska även kunna visa avvikelser samt samband som 
framkommer vid en jämförelse av ERP-leverantörers perspektiv på samtidens negativt 
bidragande faktorer vid ERP implementering gentemot de faktorer som nämns i tidigare 
studier. Förväntningarna från studien är att ERP leverantörernas synsätt på problematiken 
kommer att skilja sig en aning från den teori som finns inom området från tidigare studier. 
Intresset ligger i att finna såväl avvikelser som samband.  

4 Metod och genomförande 
I detta kapitel presenteras det upplägg som kommer att liga som grund för studien. Kapitlet 

kommer att omfatta och redovisa de metoder som använts under studiens genomförande. 

Kapitlet kommer även att innehålla en redogörelse för de respondenter och organisationer 

som bidragit med ytterligare information till studien.  

4.1 Val av metodansats 
Denna studie baseras på en kvalitativ forskningsansats. Østbye, Knapskog, Helland och 

Larsen (2008) beskriver denna ansats som ”central när det kommer till att samla in och 

analysera data som är knutna till människors uppfattningar, värderingar och handlande” 

(Østbyte et al. 2008, s. 99). Eftersom att denna studie fokuserar kring ERP leverantörers 

uppfattningar och synpunkter så passar den kvalitativa forskningsmetodiken bra. Bell 

(2000) beskriver även den kvalitativa metoden som en metod där forskaren samlar in fakta 

för att sedan kunna studera relationerna mellan den mängd data som samlats in. Denna 

studie syftar i att samla in empiri gällande ERP-leverantörers uppfattningar om vad som är 

kritiskt vid implementering av affärssystem. Den kvalitativa metoden passar studien bra då 

det finns utrymme för att jämföra insamlad information knutna till människors värderingar 

och uppfattningar för att på så vis hitta samband samt avvikelser mot tidigare studier inom 

området. 

4.2 Arbetsprocess  
Som tidigare nämnts i 4.1 så kommer den kvalitativa forskningsmetodiken att användas för 

att kunna besvara studiens frågeställning. Berndtsson et al. (2008) förklarar att den 

kvalitativa metoden används främst för att öka vår förståelse inom ett specifikt 

ämnesområde, detta kan kopplas till studiens forskningsfråga då den kvalitativa 

metodansatsen skapar möjligheter för att på närmare håll kunna undersöka vilka de 

negativt bidragande faktorerna vid en implementering av ett affärssystem är ur ett 

leverantörsperspektiv. Nedan illustreras en figur som beskriver de steg som studien 

kommer att ta för att kunna besvara frågeställningen samt den delfråga som är formulerad. 

Stegen sker i kronologisk ordning:  
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Studien bygger på fem processer som samtliga utgör den grund för arbetet som krävs för 

att kunna svara på studiens frågeställning.  

Studien inleds med en planering och datainsamling där information inom ämnesområdet 

samlats för att erhålla fördjupad kunskap inom området. Efter att denna process var 

genomförd så skapades en intervjuguide där frågor som var viktiga för studien 

formulerades. Intervjuerna inleddes efter att planeringen, datainsamlingen samt 

intervjuguiden var utförda. En transkribering genomfördes sedan av samtlig data som 

samlats in från intervjuerna.  Insamlad data (empiri) från respondenterna används sedan i 

studien för att finna svar på frågeställningen. Slutligen kommer en analys att tillämpas där 

studien kommer att sammanställa de leverantörsperspektiv som framkommit under 

studien för att finna samtidens mest kritiska faktorer vid ERP-implementering. Under 

analysen kommer även leverantörsperspektivet ställas mot tidigare forskning för att finna 

eventuella samband samt avvikelser. 

4.2.1 Steg 1 – Planering & datainsamling 

Arbetet inleddes genom att finna relevant litteratur inom området för ERP implementation. 

Snöbollseffekten användes vid insamling av relevant data. Patton (2015) förklarar att 

litteratursökningar många gånger faller in i snöbollseffekten, detta på grund av att en 

vetenskaplig artikel allt som oftast inte innehåller all information som forskaren söker men 

att artikeln kan härleda till andra artiklar där den saknade mängd information kan finnas.  

Problematiken vid implementeringar av ERP system har ägt rum sedan uppkomsten vid 

mitten på 1990- talet. Vid millenniumskiftet y2k så var ERP systemen väldigt eftertraktade 

och många företag valde att implementera dessa system. Många utav dessa 

implementeringsprojekt misslyckades och av den anledningen så finns det en hel del 

artiklar från tidigt 2000-tal. Artiklarna smalnar med åren ner och därför så har det varit 

svårt att hitta tidsenliga referenser. 

Syftet med datainsamlingen är att ta fram underlag inför intervjuerna samt för att 

identifiera de faktorer som sägs påverka en implementeringsprocess av ett ERP system 

negativt. Litteratursökningen genomfördes via ett flertal sökningar på IEEE Explore Google 

Scholar samt Sciece Direct. De sökmeningar som användes i sökmotorerna var ”ERP 

implementation” ”Critical failure factors for ERP implementations” ”Critical success factors for 

ERP implementations” Under sökningen så sållades en hel del material bort som inte 

fokuserade kring de negativt bidragande faktorerna vid implementeringar av ERP system. 

           Figur 5 Arbetsprocessen 
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Många av artiklarna kunde i sin tur härleda till andra artiklar vilket bidrog till att ytterligare 

relevant litteratur hittades. 

Studien inleds även av en noggrann planering. Under den inledande fasen i arbetet så 

skapas strukturen för hela arbetet. Studien syftar i att med hjälp av ERP leverantörers 

perspektiv identifiera de faktorer som bidrar till en negativ implementeringsprocess. 

Planeringen struktureras utefter studiens syfte vilket innebär att data måste samlas in från 

artiklar samt från ERP leverantörer för att på så vis få vis kunna besvara studiens 

frågeställning. Insamling av artiklar sker inledningsvis för att få en fördjupning inom 

området för ERP-system samt dess implementeringsprocess. Det finns även ett intresse för 

studien att undersöka om det finns tidigare forskning som gjorts i samma syfte som denna. 

Insamlingen genomförs för att skapa en mer komplett bild över problematiken samt för att 

bidra med ny kunskap inom området.  

Efter insamlingen av artiklar och journaler med fokus inom ERP implementation så 

skapades en intervjuguide som skulle ligga till grund för intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes för att få svar på de synpunkter ERP leverantörer har när det kommer till 

negativa bidragande faktorer vid implementering av ERP system. 
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4.2.2 Steg 2 – Skapande av intervjuguide 

Intervjuguiden skapades för att i ett tidigt skede av studien strukturera de frågor som skulle 

ligga till grund för studien. Frågorna som ställdes till respondenterna var relativt öppna och 

intervjuerna var semistrukturerade då samtliga respondenter fick samma frågor att svara 

på. Insamling av data valdes att genomföras med hjälp av intervjuer för att ge 

respondenterna möjligheten att ge så personliga svar som möjligt. Intervjuguiden som 

skapades bestod av 7 stora frågor och dessa var: 

Tabell 2 Intervjuguiden 

FRÅGOR MOTIVERING 

”Berätta om de ERP system som ert företag 

erbjuder” 

Denna inledande fråga ställs till respondenterna för 

att få en inblick i vilken typ av ERP system som 

företaget levererar. Frågan ställdes för att 

respondenterna skulle känna sig bekväma.  

”Vad är ett bra affärssystem för dig?” 
För att få en förståelse för hur respondenten tänker 

i frågor om affärssystem och vad som är viktigt så 

ställs denna öppna fråga. 

”Vad tycker du är viktigt att tänka på vid 

implementering av ERP-system?” 

Studien syftar i att finna de faktorer som kan 

påverka en implementeringsprocess negativt. 

Frågan ställs för att på så vis rikta diskussionen mot 

studiens syfte. 

”Beskriv situationer där implementeringen av ett 

affärssystem inte har gått som planerat” 

Genom att ställa situationsfrågor så kan 

respondenterna enklare finna svar på frågor. Denna 

fråga ställdes för att leda in respondenterna till 

nästkommande fråga. 

”Vilka faktorer bidrar till en negativ 

implementeringsprocess?” 

Genom att inledningsvis prata om situationer där 

implementeringsprocesser inte gått som planerat så 

får respondenterna vid detta skede ge sina 

synpunkter kring de faktorer som påverkar en 

implementeringsprocess negativt. 

”Vilka tips skulle du ge företag som befinner sig i 

tankarna på at implementera ett nytt 

affärssystem?” 

Denna fråga ställdes för att få ut ytterligare 

information från respondenterna kring viktiga 

faktorer vid ERP projekt. 

”Vad bör dessa företag tänka på innan de ger sig 

in i implementeringsprocessen?” 

För att runda av intervjuerna så ställdes en fråga om 

vad företag bör tänka på innan man ger sig in i 

implementeringsprocesser. Frågan ställdes för att få 

respondenten att återupprepa de kritiska faktorer 

som respondenten tidigare nämnt. 
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4.2.3 Steg 2 – Intervju 

För att besvara studiens forskningsfrågor så sker insamling av empiri genom intervjuer 

med ERP-leverantörer för att på så vis få ett leverantörsperspektiv gällande de kritiska 

faktorerna vid implementering av ERP-system. Intervjuerna genomförs enligt en 

semistrukturerad mall. Metoden innebär att en intervjumall med teman som ska beröras 

nyttjas. Denna metod valdes för att ge respondenten möjligheten att känna sig fri och öppen 

i sina svar, detta med hjälp utav frågor med stort omfång. Spradley (1979) kallar dessa 

frågor som förekommer i semistrukturerade intervjuer för ”Grand tour questions” som med 

andra ord kan beskrivas som verbal rundtur inom ett område där respondenten känner sig 

bekväm (Leech. B 2002). 

De personer som är relevanta för studien är personer inom leverantörsbranschen av ERP 

system. I studien genomfördes fem intervjuer för att på så vis få en tydligare bild över 

samtidens negativt bidragande faktorer vid ERP implementeringar. Studien kräver att dessa 

personer antingen kommer från högsta ledningen eller är verksamma som 

implementeringskonsulter. Anledningen till detta är för att studien ska erhålla information 

från personer med bred kunskap inom området. Som tidigare nämnt så kommer studien att 

fokusera på ERP-leverantörerna enbart vilket betyder att kunderna kommer åsidosättas i 

denna studie. Detta för att avgränsa datainsamlingen samt för att undgå en inkludering av 

ytterligare faktor som kan påverka studien negativt.  

Intervjuerna planeras att ske på plats med undantag för respondenter som befinner sig 

långt utanför Stockholms län. Dessa intervjuer kommer då att ske via telefon. Intervjuerna 

kommer även att spelas in med förutsättning för respondentens godkännande. 

Respektive intervju inleds med en kort och koncis information om intervjun. Informationen 

finns till för att ge respondenten en tydligare bild över hur intervjun kommer att gå till samt 

för att respondenten ska kunna ifrågasätta vissa punkter innan intervjun börjar. Intervjun 

inleds av en kort presentation av mig själv följt av ytterligare information om studiens syfte. 

Respondenten blir även informerad om vad som kommer att lyftas upp under intervjun 

samt vilka rättigheter respondenten har under hela intervjuprocessen. Respondenten blir 

även informerad om hur insamlingen av data kommer att gå till. Insamlingen av data sker 

med hjälp av röstinspelning på mobiltelefon. Vid nekande av röstinspelning så används 

enbart anteckningar under intervjun. Slutligen så informeras respondenten om den 

tidsåtgång som kommer krävas för intervjun. 

Samtliga fem intervjuer genomfördes via telefon. Anledningen till att telefon användes 

istället för direkt intervju på respondenternas arbetsplats var för att minska tidsåtgången 

som krävdes för intervjuerna vilket i sin tur bidrog till att respondenterna inte behövde 

lägga ner tid på att boka mötesrum etc. intervjuerna genomfördes på cirka 35 till 45 

minuter och ägde rum mellan 1 februari till 25 april 2018.  Samtliga intervjuer spelades in 
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med hjälp av en röstinspelningsfunktion på datorn. Det insamlade filerna transkriberades 

sedan och sparades som separata filer på datorn.  De tilltänkta tillvägagångsättet för 

intervjuerna ändrades inte under processens gång. Intervjuguiden som skapades vid ett 

tidigt skede av studien användes under samtliga intervjuer. Respondenterna fick dock mer 

koncis information via mail gällande syftet med intervjun.  

4.2.3.1 Etik 

Studien fokuserade och lade stor vikt vid att uppfylla de etiska principerna genom hela 

studien. Dessa principer hanterades genom att respondenterna informerades i god tid inför 

respektive intervju om studiens mål samt i vilket syfte data kommer att samlas. 

Respondenterna ska garanteras ett konfidentiellt tillvägagångsätt vad gäller hanteringen av 

data som är insamlad (Flick 2014). Respondenterna informerades om detta för att känna 

sig trygga inför intervjun. Det finns ett antal huvudkrav att tillämpa vid insamling av data. 

Den statliga myndigheten Vetenskapsrådet (2002) framställer fyra huvudkrav vid 

datainsamling i sin artikel från 2002. Dessa är:  

Informationskravet 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver informationskravet som det krav där 

undersökningsdeltagare skall informeras om vilken roll deltagaren kommer att ha i studien 

samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Kravet kommer att tillämpas genom att 

informera respondenterna om studiens syfte samt att noggrant beskriva respondentens 

inverkan på studien. Det är även viktigt i det här stadiet att vara tydlig med att upplysa om 

att intervjupersonerna har ett frivilligt deltagande. Detta kommer att tillämpas genom att i 

god tid skicka ett mail med en förfrågan om personen kan tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Intervjupersonen kommer i detta mail att bli informerad om studiens syfte samt 

vilka villkor som gäller för deras deltagande.  

Samtyckeskravet  

Kravet om samtycke handlar om att noggrant säkerställa att respondenten godkänt att 

medverka i en intervju (Vetenskapsrådet 2002) respondenterna kommer i denna studie 

själva godkänna en eventuell intervju. Detta godkännande kommer att ske via mail samt 

muntligt under intervjun. Detta för att säkerställa att personen gett sitt samtycke att delta i 

intervjun. 
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Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet handlar om hanterande av känslig information. Känsliga uppgifter 

kan variera från organisation till organisation (Vetenskapsrådet 2002). Eftersom att det 

inte går att skilja på vad som är känslig information eller inte så kommer inga risker att tas i 

denna studie. Inför respektive intervju så kommer respondenterna att få välja om de vill 

vara anonyma eller inte.  

Nyttjandekravet  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att kravet om nyttjande handlar om att inte ge ut 

uppgifter om enskilda eller insamlade forskningsändamål för kommersiellt bruk. 

Uppgifterna som samlas in för denna studie kommer enbart att användas för forskningens 

ändamål. Intervjupersonerna kommer att bli informerade inför intervjuerna vad syftet med 

studien är samt till vad informationen kommer att användas. 

Etiska principer har noggrant beaktats under samtliga intervjuer. De fyra huvudkraven vid 

datainsamling som vetenskapsrådet (2002) framställde i sin artikel har använts som mall 

för att säkerställa att de etiska principerna fullföljts under arbetets gång.  

Intervjurespondenterna fick i förväg information om intervjuns syfte samt att intervjun inte 

skulle komma att användas för några andra ändamål än denna studie. Respondenterna 

informerades om att de i studien skulle vara anonyma, detta för att få respondenten att 

känna sig tryggare och för att undvika återhållsam information 

4.2.3.2 Intervjurespondenter  

Respondenterna som valdes ut till studien jobbar alla som ERP leverantörer. Personerna 

kommer från olika stora företag med stationering i Sverige. Respondenterna hittades 

genom en sökning på internet över de ERP företag som var verksamma i Sverige. Ett mail 

skickades till de företag som matchade de kriterierna som studien krävde från företagen. 

Mailet bestod av en beskrivning över studiens syfte samt en förfrågan om någon inom 

företaget kunde ställa upp på en kortare intervju. De personer som ställt upp på en intervju 

visas nedan: 

Respondent 1 (A) arbetar för ett amerikanskt företag som levererar affärs- och 

verksamhetssystem för projektorienterade verksamheter. Företaget har 16500 kunder och 

2 miljoner användare i 80 länder. Företaget är relativt nya på den svenska marknaden för 

ERP system. Företaget har ca 30 anställda i Stockholm. Respondent A har flera års 

erfarenhet inom CRM, ERP system samt inom projektledning. De roller som respondenten 

har idag är som direktör samt global försäljare för företagets ERP system. 
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Respondent 2 (B) arbetar för ett svenskt ERP leverantörs företag som grundades 1982. 

Företaget har representation i 10 länder. Företaget säger sig vara marknadsledande 

leverantören av affärssystem i Sverige. Företaget har idag ca 190 anställda. Respondent B 

har under flera år arbetat som ERP konsult och är än idag kvar I samma roll.  

Respondent 3 (C) arbetar som IT konsult för världens största vitvarukedja. Företaget 

grundades 1919 och har idag ca 56000 anställda världen över. Respondent C har under 

många år arbetat med lager och orderhantering samt inom implementeringar av 

affärssystem (ERP). Respondent C har under många års tid jobbat med att implementera 

SAP till företaget som tidigare använt sig av J.D. Edwards. 

Respondent 4 (D) arbetar i rollen som verkställande direktör för ett internationellt IT 

företag med experter inom mjukvaruutveckling. Företaget erbjuder kunder allt från 

skräddarsydda affärssystem till sökmotoroptimering. Respondent D har lång erfarenhet 

inom framställning av affärssystem.  

Respondent 5 (E) Arbetar för en IT-koncern som levererar programvara, 

outsourcingtjänster, butiksdatalösningar, Affärssystem etc. Företaget grundades 1996 i 

Norge och har 6700 anställda. Respondenten har under många år jobbat som konsult och 

arbetar mestadels med införanden av affärssystem.   

4.2.4 Steg 4 – Analys   

Den tredje fasen ”analys” genomförs med hjälp av en transkriberingar av samtlig data som 

samlats in från respektive respondent. Pålsson. G (2016) beskriver transkribering som en 

process där omvandling av sinnesintryck, ljud- och bildupptagningar sker till läsbar text. 

Intervjuerna transkriberas för att på ett enkelt sätt få fram de material som enligt mig som 

forskare anses vara relevant för undersökningen.  

Studien har i syfte att identifiera samtidens negativt bidragande faktorer vid 

implementeringar av ERP system. Studien syftar även i att finna eventuella avvikelser samt 

samband som framstår vid en jämförelse av ERP leverantörernas perspektiv på 

problematiken mot teorin från tidigare studier. Vid analys & samanställning av intervjuerna 

med ERP-leverantörerna så kommer studien i denna fas att kunna identifiera vilka de mest 

centrala kritiska faktorerna är som bidrar till en negativ implementeringsprocess. Detta 

genom att sammanställa data från intervjupersonerna för att sedan finna gemensamma 

mönster. Flick (2014) hävdar att just utgångspunkten för en analys är att skapa mönster 

baserat på insamlad data som erhållits från empirin. Sammanfattningsvis så kommer 

analysfasen att framställa de synpunkter som respondenterna hade gällande kritiska 

faktorer vid ERP implementering. Denna information kommer senare att ligga som grund 

för resultatdelen då den kommer att besvara frågeställningen.  
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Analysfasen för denna studie inleddes med en transkribering av insamlad data från 

intervjuerna. Transkriberingarna tog ca 30 minuter vardera och ägde rum mellan 1 februari 

till 25 april. En genomgående transkribering av all information som framkom under 

intervjuerna samanställdes i olika dokument för att senare kategoriseras och sättas in 

under de faktorer som framkom från litteraturen. Denna kategorisering ledde i sin tur till 

en tydlig inblick över vilka faktorer som ERP leverantörer anser kan påverka en 

implementeringsprocess negativt. Kategoriseringen ledde även till att avvikelser samt 

samband kunde hittas i jämförelse mot de faktorer som framkom i litteraturen.  

Kategoriseringen gick till på det viset att de negativt bidragande faktorerna som lyfts upp i 

litteraturen (se kapitel 2.5) granskades och jämfördes mot de svar som framkom under 

respektive intervju. Syftet med granskningen var att hitta eventuella mönster och 

avvikelser, det vill säga respondenter med svar som stämde överens med de faktorer som 

litteraturen lyfter samt respondenter som har helt andra synpunkter vad gäller negativt 

bidragande faktorer. Vid de fall där respondentens svar stämde överens med någon utav de 

faktorer som nämnts i tidigare studier så flyttades respondentens svar till den faktorn. Vid 

de fall där respondentens svar avvek från de faktorer som nämns i tidigare studier så 

skapades nya faktorer som exempelvis: ”Bristande sammansättning av projektgrupp” 

”Bristande målsättning & planering” 

 
Figur 6 Förtydligande av kategoriseringsprocessen 
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5. Analys och resultat 
Kapitlet har i syfte att beskriva all data som framkommit ur empirin. I kapitlet analyseras till 

en början teoretiska data som samlats in från artiklar och journaler (se kapitel 2.5) Data som 

samlats in från ERP-leverantörer kommer även att analyseras och jämföras. 

5.1 Analys intervju  
Analysen av intervjuerna kommer att delas in i samma kategorier/faktorer som 

identifierats under litteraturgenomgången utifall att liknande mönster hittas. I de fall där 

avvikelser sker så kommer nya kategorier/faktorer att framställas. Inledningsvis så 

kommer de faktorer som ERP leverantörerna framhävt under intervjuerna och som har ett 

samband med faktorer som nämnts i tidigare studier (se kapitel 2.5) att diskuteras. Dessa 

faktorer visas nedan. 

5.2 Samband mellan teori och ERP leverantörers perspektiv 
I detta kapitel så kommer de faktorer som respondenterna lyft upp som negativt bidragande 

vid ERP implementeringar att diskuteras. De faktorer som nu kommer att diskuteras har 

kunnat knytas samman med faktorer som identifierats från tidigare studier. Med andra ord så 

grundar sig kapitlet i att framhäva och diskutera de faktorer som både respondenterna och 

forskare från tidigare studier anser som negativt bidragande vid implementeringar av ERP 

system. 

Tabell 3 Samband mellan teori och ERP leverantörers perspektiv 

Faktorer Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D Respondent E 

Bristande 

projektledning          ✓   
         ✓  

Svag 

kommunikation 

         ✓   

Passiv 

användarmedverkan      ✓      ✓    

Missanpassning av 

ERP system      ✓     

Korta tidsramar 
     ✓ 

 
     ✓ 

  

Negligering av 

affärsprocesser  
 

 
 

     ✓ 
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5.2.1 Bristande projektledning 

En faktor som respondent A och D nämnde var bristande projektledning. När respondent A 

fick frågan om denne person stött på problem vid införandet av ett nytt affärssystem så 

svarade respondenten följande.  

”Ja det har jag självklart. Det exempel jag tänker på först och främst så var det nog väldigt 

dålig stakeholder management och förväntningshantering på projektteamet. Det var 

egentligen ett projekt som hade goda förutsättningar för att lyckas men mottagarsidan hade 

en väldigt svag ekonomidirektör och ledning så man hade helt enkelt helt fel förväntningar på 

vad som skulle ske i de olika aktiviteterna i projektet” (Respondent A) 

Respondent D förklarar även att projektledningen måste inneha en tillräcklig kunskap för 

att kunna genomföra en implementering av ett nytt affärssystem. Respondenten fortsätter 

att förklara att projektgrupperna idag kan vara bristfälliga eftersom att de inte består av 

tillräckligt kunnande arbetskraft. Respondenten hävdar att utbildning är viktigt men att det 

i många fall inte räcker. 

”Kan man inte läsa databaser och se hur saker hänger ihop så vet du inte vad systemet kan. 

Det räcker inte att man som företag skickar iväg personal på en SAP-kurs för att sedan tro att 

de är kunniga inom området. Grundlig kunskap saknas. För att kunna implementera ett ERP 

system så måste det finnas anställda inom projektgruppen som har förståelse för hur ett 

affärssystem är uppbyggt. Annars blir det väldigt svårt att ställa krav och komma med 

synpunkter” (Respondent D) 

Det är intressant att endast 2 respondenter nämner bristande projektledning som en 

negativt bidragande faktor när majoriteten av de tidigare studierna inom området lyfter 

upp detta som en väldigt tydlig och vanligt förekommande faktor som kan påverka 

implementeringar negativt. 

Enligt fallstudien som Wong et al. (2005) framförde så visade det sig att en bristande 

projektledning var anledningen till ett misslyckat implementeringsförsök. 

 […] a failure to plan, lead, manage and monitor the project was a core factor that resulted in 

their implementation failure […] (Wong et al. 2005, s. 499) 

Bristande projektledning kan dock vävas samman med flertalet faktorer som framkommit 

under studien. En av anledningarna till att fler respondenter inte nämner bristande 

projektledning som en bidragande faktor kan vara för faktorn i sig är för bred. Man går 

istället in på mer specifika områden som svag kommunikation, dålig sammansättning för att 

tydliggöra faktorerna. 
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5.2.2 Svag kommunikation 

Respondent C hävdar att en negativt bidragande faktor vid implementering av ett nytt 

affärssystem är på grund av uteblivande av information. 

”Det är väldigt viktigt att man i god förväg informerar respektive avdelning på företaget om 

vad som kommer att ske under de närmsta månaderna. Man måste informera om syftet med 

det nya affärssystemet så att alla inblandade är med på vad som gäller” (Respondent C) 

Respondenten fortsätter att förklara att uteblivande av information kan uppstå mellan 

projektgruppen och leverantören då projektgruppen inte har en tydlig plan över hur de vill 

att systemet ska fungera. Det resulterar i att viktig information kan förloras. Respondenten 

förklarar att en god kommunikation och en tydlig plan minskar riskerna för uteblivande av 

information. 

Det var enbart en respondent som nämnde svag kommunikation som en negativt 

bidragande faktor vid implementeringar av ERP system. Det är väldigt intressant att flera 

respondenter inte lyfter upp detta som en bidragande faktor då en bristande 

kommunikation kan orsaka en hel del problem. Anledningen till att enbart en respondent 

anser att detta är ett problem kan bero på flera orsaker. Det kan vara så att man inte ser 

kommunikationen som en viktig del i en implementeringsprocess och det i sig kan vara en 

bidragande faktor till att implementeringsprocesser många gånger inte lyckas.  

Françoise, Bourgault & Pellerin (2009) Nämner att en bristande kommunikation kan 

påverka en implementeringsprocess negativt på grund av att verksamheten inte får den 

förståelse och kunskap som de behöver för implementeringsprojektet. Detta är någonting 

som respondent C är inne på då respondenten menar att alla på företaget bör informeras 

för att att veta vad som gäller. 

5.2.3 Passiv användarmedverkan  

Respondent A och B hävdar att passiv användarmedverkan påverkar 

implementeringsprocesser negativt. Respondent B förklarar att en passiv 

användarmedverkan kan sinka arbetsprocessen vid införandet av ett nytt system. När 

respondent B fick frågan om denne person stött på problem vid införandet av ett 

affärssystem så svarade respondenten följande. 

”Ja det har jag. Det kan ha varit så att de anställda på företagen inte har haft tid och saknat 

motivation för att driva processen. Det gäller för kunden att hela tiden vara deltagande och 

försöka att förstå och lära sig systemet. Hänger man som kund inte med i 

implementeringsprocessen och är helt ovetandes om vad som har skett och vad de olika 

delarna i systemen har för funktion så blir det väldigt jobbigt när man samlas på ett möte och 

ska gå vidare i processen” (Respondent B) 
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Respondenten förklarar vidare att det är viktigt som kund att inte förlitar sig helt på att 

leverantörerna ska styra och guida i processen. Respondenten förklarar även vikten vid att 

ha en god projektledare som är aktiv i processen.  

”Känner man sig inte delaktig i en ny process så vill man automatiskt inte lära sig någonting 

om det heller vilket aldrig är bra” (Respondent B) 

Det passiva användarmedverkandet är en faktor som två utav respondenterna nämnde och 

som i flera fall lyfts upp i tidigare studier som en faktor som kan påverka en 

implementeringsprocess negativt. Respondent B nämner att ett passivt deltagande leder till 

att man som företag inte förstår sig på systemet som implementeras och därför blir det 

svårt att genomföra implementeringsprocessen. Matende (2013) ser dock det passiva 

användarmedverkandet från en annan synvinkel. Matende menar på att en passiv 

användarmedverkan leder till att det blir svårt att införa kompatibla processfunktioner. 

Användarna förstår sig på sina processer mer än någon annan och måste då enligt Matende 

vara delaktiga för att få ut det bästa av det nya affärssystemet.  

Matende (2013) förklarar att den svåra delen med att implementera ERP system är att få 
kompatibla processfunktioner. För att kunna få kompatibla processfunktioner så måste 
användarna delta i processen eftersom att de är bekanta med sina affärsprocesser.  
Användarmedverkan är en central del i en implementeringsprocess framgång eller 
motgång. Detta är någonting som Briolat och pogman (2000) instämmer om: 
 
“User participation is advocated in order to discover users’ needs and points of view, validate 
specifications, and hence build better information systems for the organization”. (Briolat & 
Pogman. 2000, s.66) 
 
En passiv användarmedverkan kan alltså innebära olika saker för olika personer. Detta är 
väldigt tydligt i det här fallet då ERP leverantörerna hävdar att problemet ligger i att 
användarna måste vara delaktiga och ”lära” sig systemet medan Matende (2013); Briolat & 
Pogman (2000) menar att problemet med passiv användarmedverkan är att företagen inte 
får ut maximalt av systemet då kommunikationen inte kommer naturligt från användarna 
vilket i sin tur kommer leda till ett affärssystem som inte hanterar företagens 
affärsprocesser på rätt vis. 
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5.2.4 Missanpassning av ERP system 

Respondent A var flertaliga gånger inne på att en påverkande faktor kan vara att företagen 

väljer fel system. Respondenten hävdar att företagen ska lägga stort fokus inledningsvis på 

att hitta rätt systemintegratör och leverantör.  

”För det första är det väldigt viktigt att välja rätt partner, rätt leverantör, systemintegratör 

som ska implementera systemet. Innan det så är det viktigt att man väljer rätt system” 

(Respondent A) 

Respondent A fortsätter förklara att valet av system inte enbart ligger på systemets 

funktionaliteter. Det är minst lika viktigt att man väljer en leverantör med kompetenta 

konsulter som ska implementera systemet. 

”Det är väldigt viktigt att man väljer leverantör eller systemintegratör och att man tittar på 

konsulterna och inte enbart vilket system det är man ska välja. Titta hellre på 

branscherfarenheten och kompetens hos konsultteamet som ska implementera 

affärssystemet” (Respondent A) 

Missanpassning av ERP system kan anses som en vanligt förekommande faktor i de fall där 

implementeringar av ERP system inte går som företag tänkt sig. Dock så var det enbart en 

respondent som hävdade att det var en negativt bidragande faktor. Enligt tidigare studier 

från Cognizant (2012); Hedman & Kalling (2002); Kontiranta (2012) så anses det som ett 

relativt vanligt förekommande problem att företag väljer ett ERP system som inte är 

anpassat för dess affärsprocesser eller för organisationen i sig. Problem som Minskad 

konkurrenskraft till följd av konfigurationsproblem, bristande systemstöd för 

nyckelpersoner samt missanpassning mellan ERP systemet och organisationen kan enligt 

ovanstående referenser förekomma vid et missanpassat ERP system. 

Respondent A hävdar dock att systemet i sig inte är det som företag ska lägga allt för stor 

kraft på att välja rätt. Enligt respondenten är det viktigare att kolla på konsulterna och 

branscherfarenheten hos leverantörerna samt hos konsultteamen som ska implementera 

systemen. Det är väldigt få system som inte är anpassningsbara och respondenten anser 

därför att det är viktigare att hitta rätt arbetskraft för jobbet. Oavsett vilket ”of the shelf” 

system som implementeras så kommer det att anpassas och omstruktureras för att passa 

ett företags affärsprocesser. 
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5.2.5 Korta tidsramar 

Respondenterna A och C hävdar även att en av de faktorer som påverkar en 

implementeringsprocess negativt är på grund av de korta tidsramarna som 

verksamheterna ofta arbetar efter. Respondent C förklarar att många företag saknar 

kunskap om implementeringar av affärssystem vilket i sin tur kan leda till att orimliga 

tidsplaner sätts. 

”[…]väldigt ofta har företag en alldeles för aggressiv tidsplan. För leverantören är detta oftast 

inte ett problem eftersom att man kan ta in fler konsulter men det blir dyrare och svårare för 

kunden att ta emot” (Respondent A) 

”Jag anser att den viktigaste faktorn vid implementering av stora affärssystem är att ha en 

rimlig tidsplan. Det är väldigt många företag som inte förstår hur tidskrävande en sådan 

process är. Som företag sätter man korta tidsramar för att spara tid och pengar vilket kan 

straffa sig i längden” (Respondent C) 

Företagen som väljer att korta ner tidsperioder för stora implementeringsprocesser så som 

implementeringar av affärssystem gör det enbart för att spara in på pengar som annars går 

till arbetskraft i form av konsulter. Vid korta tidsramar så hinner företag inte att göra ett 

noggrant jobb som exempelvis att föra en agil utvecklingsprocess. Processerna rusas istället 

iväg vilket leder till att viktiga detaljer förbises (Udhani 2016). Den korta tidsramen som 

management sätter kan även bero på bristande kunskap inom området. Införanden av 

affärssystem är inget som företag hanterar årligen utan det sker väldigt sällan och därför så 

kan det saknas kompetens inom området vilket leder till att managementgruppen inte 

förstår vad det är för process man ger sig in på och hur lång tid det kan ta att färdigställa en 

sådan implementeringsprocess. 

Respondenterna A och C ansåg att korta tidsramarna är en negativt bidragande faktor vid 

implementeringar av nya affärssystem. Detta stärks även av Panorama Consulting som 

tydligt visar på att överskrida tidsplaneringar är vanligt förkommet vid implementeringar 

av affärssystem: 

Tabell 4 Panorama Consulting. Tidsplanering 

ÅR       2013       2014       2015       2016       2017 

Överskrida 

tidsplaneringar 
      72 %       75 %       57 %       59 %       59 % 

Överskrida tidsplaneringar tyder starkt på att företaget vid inledningsfasen av projektet 

inte satte en rimlig tidsplanering över projektet. Har man en oduglig planering från start så 

ökar det riskerna för att projekten går över budget samt att tidsåtgången blir längre än 

planerat.   
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5.2.6 Negligering av affärsprocesser  

Respondent E anser att det i vissa fall kan vara avgörande att omformera sina 

affärsprocesser innan man ger sig in i att implementera ett nytt system. Respondenten 

hävdar att en processkartläggning kan vara bra för att som företag få reda på hur arbetet 

ser ut idag. 

”Som företag måste man ha stenkoll på sina affärsprocesser. Det kan även vara bra att göra 

en processkartläggning innan för att veta hur man jobbar idag och använda det som 

utgångspunkt vid demonstrationer vid upphandlingsförfaranden” Respondent E 

Respondenten fortsätter förklara att en omstrukturering ska ske innan ett nytt system ska 

implementeras. Respondenten menar att många företag idag förlitar sig på standardsystem 

som många ERP leverantörer säljer. Dessa system kan vara bra för vissa företag men kan 

även förstöra konkurrensfördelen för andra. 

”Ska man göra stora omstruktureringar av affärsprocesser så måste det ske innan man 

implementerar ett affärssystem. Många företag väljer att förlita sig på systemets 

affärsprocesser som tillämpar en så kallad ”best practice” där en definierad standardprocess 

används. För många företag kan det vara bra att förlita sig på systemets affärsprocesser. Men 

det finns även många företag som kan tappa sin konkurrensfördel genom att ersätta sina 

unika affärsprocesser mot processer som majoriteten av företagen använder sig av” 

Respondent E 

Avslutningsvis förklarar respondenten att en del företag tillhandahåller väldigt effektiva 

affärsprocesser som gör att just deras företag blir konkurrenskraftigt jämfört med andra. 

Att som företag då implementera ett standardsystem kan innebära att effektiviteten och 

resultaten försämras.  

”Det finns företag som tillhandahåller unika affärsprocesser som exempelvis en extremt 

effektiv lagerhantering förlitar man sig då på det nya affärssystemets affärsprocesser så finns 

chansen att lagerhanteringsprocessen försämras” Respondent E 

Det finns en hel del skrivet inom området för omformering av affärsprocesser även kallat 

business process reengineering. Respondent E anser att en omformering av företags 

affärsprocesser kan vara nödvändigt innan man ger sig in i att implementera ett nytt ERP 

system. Det räcker inte alla gånger att förlita sig på det nya systemet som ska införas 

eftersom att de affärsprocesser som systemen är utformade efter är standardiserade. Detta 

var även någonting som Esteves (2002) nämnde i sin studie då han förklarade att många 

företag förväntar sig att en omformering av affärsprocesserna sker automatiskt vid 

implementeringar av ERP system och att företag då helt enkelt struntar i att omformera 

affärsprocesserna: 
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[…]”In most ERP implementation projects, BPR is seen as a consequence of an ERP 

implementation and hence its importance is dismissed” […] (Esteves 2002, s.4) 

Affärsprocesser som gör ett företaget unikt och som gör att ett företag kan vara 

marknadskraftigt ersätts då av simpla standardiserade affärsprocesser som i många fall kan 

påverka företaget negativt.  

Respondent E hävdar även att man som företag måste ha en god förståelse över sina 

affärsprocesser och att det kan vara bra att göra en processkartläggning för att enklare 

finna ERP system som är anpassade för företaget. 

5.3 Avvikelser mellan teori och ERP leverantörers perspektiv 
I detta kapitel så kommer de avvikande faktorerna som respondenterna lyft upp som negativt 

bidragande vid ERP implementeringar att diskuteras. Avvikande faktorer betyder i detta 

sammanhang att faktorerna inte kunnat identifieras från tidigare studier inom ämnet. 

Tabell 5 Avvikelser mellan teori och ERP leverantörers perspektiv 

Faktorer Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D Respondent E 

Bristande 

användaracceptans      ✓      ✓       ✓      ✓ 

Svag sammansättning av 

projektgrupp 

      ✓       ✓  

Bristande samordning    
     ✓ 

 

Bristande målsättning  

& planering      ✓      ✓       ✓     ✓ 

Kostnadsunderskattning         ✓  

Felaktig arbetsmodell   
     ✓ 

 
     ✓ 

 

5.3.1 Bristande användaracceptans 

Respondenterna A, B, D och E anser att användaracceptansen är en kritisk faktor för 

framgång vid implementeringsprocesser. Respondent A och E hävdar att en 

användaracceptans är viktig för att få ut maximalt av det nya systemet. Respondent B 

förklarar även att bristande användaracceptans ofta sker vid fallerande tidsplaneringar.  
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För att uppnå en användaracceptans så gäller det enligt respondent D, att kommunicera 

redan innan implementeringsprocessen startar. Respondent B förklarar att information 

gällande projektets syfte samt dess konsekvenser måste delas med respektive avdelning på 

företaget för att användarna ska känna sig delaktiga.  

”Det är viktig att försöka involvera så många som möjligt i företaget angående den nya 

implementationen. Man ska inte utesluta vissa avdelningar inom företaget eftersom att alla 

kommer att bli drabbade av det nya systemet och alla bör vara medvetna om det” 

(Respondent B) 

Vidare förklarar respondent E att ansvaret för användaracceptans ligger hos kunden. 

Respondent E betonar dock vikten i att konsulter samt leverantörer av systemet bör 

säkerställa att kunden förmedlar informationen till sina anställda. Respondenterna A och E 

förklarar att en användaracceptans enbart kan uppnås vid upplärning. Utbildningen är en 

viktig faktor för att företaget ska få ut så mycket som möjligt ur systemet.  

Den bristande användaracceptansen var en negativt bidragande faktor som fyra utav fem 

respondenter lyfte fram under intervjuerna. Anledningen till att användaracceptansen inte 

nämns som en negativt bidragande faktor vid tidigare studier kan bero på att just denna 

faktor inte räknats med när man i tidigare studier tittat på negativt bidragande faktorer vid 

en ERP implementering. Anledningen kan vara att just användaracceptansen ses som en 

faktor som som läggs märke till efter implementeringsprocesserna. 

Respondenterna anser att en god användaracceptans kan uppnås genom att informera 

respektive avdelning inom ett företag samt att utbildning krävs för att användarna av 

systemet ska kunna använda det nya systemet fullt ut. 

Sternad & Bobek (2013) hävdar att användarnas syn på ett nytt system kan påverka 

användningen av systemet. Blir användarna inte delaktiga under 

implementeringsprocesserna och ovetandes om varför ett nytt system skall implementeras 

så kan en negativ syn på systemet bildas inom företaget vilket i sin tur kan leda till 

motstånd till förändring från de anställda. 

En kritisk punkt vid en lyckad implementeringsprocess är att de blivande användarna av 

informationssystemet kan lära sig använda systemet snabbt, samt känna sig motiverade att 

lära sig arbeta med det. För att få ut så mycket som möjligt av ett ERP-system måste företag 

som använder sig av det beakta faktorer som påverkar användarnöjdhet och 

användarengagemang för att det ska kunna accepteras och användas på rätt sätt (Sternad & 

Bobek, 2013). 
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5.3.2 Svag sammansättning av projektgrupp  

Respondenterna B och D påpekar att det är väldigt viktigt att konsulterna som 

implementerar det nya systemet ska få tillgång till rätt representanter från verksamheten. 

Respondent B förklarar att det är viktigt att få med anställda från verksamhetens olika 

avdelningar. Dessa nyckelpersoner har en kunskap om verksamhetens arbetsprocesser som 

konsulterna saknar: 

”Det är även viktigt att man inför möten sätter ihop en projektgrupp på företaget med 

nyckelpersoner inom olika avdelningar (produktion, sälj, ekonomi samt inköp). Genom att 

man sätter ihop en projektgrupp så får man den kompetens som krävs för att kunden ska få ut 

maximalt av det nya systemet samt att implementeringsprocessen ska gå så bra som möjligt. 

Projektgruppen bör sedan utbilda resterande inom företaget” (Respondent B) 

 

Respondent D framhäver vikten av att respektive person inom projektgruppen ska inneha 

god kunskap inom området för affärssystem och implementering. Vid en sammansättning 

av personer som saknar kunskap och expertis inom området så menar respondenten att 

projekten kan hamna i leverantörens händer vilket kan påverka verksamheten negativt.  

 

”Projektgruppen har ofta ingen kunskap om implementering av affärssystem. Det räcker inte 

med att man sätter ihop en projektgrupp med personer från försäljning, logistik och inköp. 

Det farliga som kan ske vid bristande sammansättning av projektgruppen är att man får en 

grupp av personer som saknar de viktiga kunskaperna för projektet vilket i sin tur leder till att 

gruppen litar blint på kunskapen hos leverantörerna vilket i många fall inte gynnar 

verksamheten” (Respondent D) 

 

Respondent B och D är inne på samma spår gällande en god sammansättning av 

projektgruppen. Respondent D går dock lite hårdare in på att det inte enbart räcker att sätta 

ihop nyckelpersoner inom företagets olika avdelningar. Respondent D menar på att det 

viktigaste är att sätta samman en grupp av kunnigt folk. Det vill säga folk med kunskap om 

affärssystem och implementeringsprocesser. 

 

Respondent D som även jobbar med att införa affärssystem hos kunder nämnde att företag 

inte skall lita blint på kunskapen hos leverantörerna. Detta beror på att leverantörerna inte 

innehar samma kunskap om kundens företag som kunden själv och därför inte vet vad ”best 

practice” är i alla tillfällen. För att kunden ska undvika att få ett ”of the shelf” system som 

inte modifieras efter företagets bästa så måste projektgruppen bestå av kunnigt folk som 

förstår sig på företagets affärsprocesser för att enklare kunna besluta vilket typ av system 

som skulle passa deras företag bäst. 
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5.3.3 Bristande samordning 

Bristande samordning och fragmentering av kunskap är någonting som respondent D 

återupptagliga gånger lyfter fram. Respondenten hävdar att uppdelningar av 

arbetsuppgifter kan skada implementeringsprocessen. Respondenten anser att 

samordningen i projektgruppen är viktig för att undvika fragmentering av kunskap. 

”Det är viktigt att behålla överblicken över hela implementationen. Som företag så ska man 

absolut inte dela upp arbetsuppgifterna allt för mycket. En projektgrupp ska inte bestå av 

personer som är specialiserade inom specifika områden utan den ska bestå utav folk med en 

allmän kunskap om implementering och affärssystem. Vid uppdelning av arbetet då fyra 

personer arbetar med försäljning, några andra med logistik och inköp så blir resultaten oftast 

inte så bra. Det är viktigt att ha en god samordning eftersom att det är ett integrerat system 

som ska implementeras. Fragmentering av kunskap ska undvikas.” (Respondent D) 

Respondent B samtycker med respondent D om att personerna inom projektgruppen bör 

inneha en kunskap om affärssystem. Respondent B anser dock att en sammansättning av 

nyckelpersoner från respektive avdelning på företaget är bra nog för att genomföra en ERP 

implementering.  

”Det är även viktigt att man inför möten sätter ihop en projektgrupp på företaget med 

nyckelpersoner inom olika avdelningar (produktion, sälj, ekonomi samt inköp). Genom att 

man sätter ihop en projektgrupp så får man den kompetens som krävs för att kunden ska få ut 

maximalt av det nya systemet samt att implementeringsprocessen ska gå så bra som möjligt” 

(Respondent B) 

Det var enbart respondent D som nämnde bristande samordning eller fragmentering av 

kunskap som en negativt bidragande faktor vid implementering av affärssystem. Bristande 

samordning och fragmentering av kunskap hör samman med faktorn för bristande 

användarmedverkan. Användarmedverkan innebär att användarna är delaktiga vid 

aktiviteter som framtagning av kravspecifikation, testning av ERP-system och utbildning 

under ett implementeringsprojekt. Det är viktigt att samtliga personer inom 

projektgruppen deltar och informeras om respektive process som genomförs under 

implementeringsprojektet. Vid bristande samordning och uppdelning av arbetsuppgifter 

inom projektgruppen så förlorar företaget viktig information från respektive avdelning som 

inte är deltagande vid specifika processer. Företaget kan då förlora viktiga synpunkter från 

som hade kunnat användas för att optimera affärsprocesser samt ERP systemet i stort. 

Eriksson E & Nguyen A (2016) uttrycker sig smart i sin studie om samordning då de 

nämner att bristande samordning leder till ofullständiga system: 

”Personer inom projektgruppen medverkar men får inte möjligheten att påverka systemet.” 

(Eriksson E & Nguyen A .2016, s. 3) 
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5.3.4 Bristande målsättning & planering 

Respondent A, B och D hävdar att en en tydlig faktor som kan påverka många företag 

negativt vid implementeringsprocesser är bristande målsättning och planering. För att 

kunna skapa sig gemensamma förväntningar och en tydlig målsättning så betonar 

respondent D vikten av att vid ett tidigt skede ta fram en tydlig plan där det tydligt framgår 

vad syftet med systemet är, vilka områden systemet kommer att påverka samt vilka 

problem som kan dyka upp. 

”Planeringen är A och O när det kommer till implementeringsprojekt. Speciellt när vi pratar 

om ERP system som har i syfte att påverka en hel organisation. Det är viktigt att management 

har en tydlig plan över syftet med det nya affärssystemet och att man är tydlig vid 

kommunikationen med projektgruppen. Har man en dålig planering så får man en dålig 

slutprodukt” (Respondent D) 

Respondent A lägger stor vikt vid att verksamheten bör fokuserar på vilka 

affärsförbättringar man vill göra med affärssystemet och inte enbart fokusera på att en 

specifik avdelning ska spara in tid vid utförandet av specifika processer. Vid bristande 

målsättning och planering så hävdar respondenten att implementeringsprocesserna blir 

onödigt komplexa. 

”Det är även viktigt att man fokuserar på affärsförbättringarna som man vill göra med 

systemet och inte att ekonomiavdelningen ska spara in 10 minuter i månaden, det är inte där 

man räknar hem investeringen” (Respondent A) 

Oduglig planering kan även leda till att verksamheten sätter upp orimliga förväntningar på 

systemet och på leverantörerna vilket kan skapa irritation under 

implementeringsprocessen. 

”Företaget förväntade sig ett helt färdigt och användbart affärssystem med 

kundanpassningar vid första mötet men det var ju självklar någonting som skulle utvecklas 

under processens gång och inte finnas färdigt på första mötet” (Respondent A) 

”I många fall handlar det om att man inte har tydliga mål och syften med implementationen. 

Om man som företag inte har en gemensam bild över hur saker och ting kommer att ske så 

brukar det inte sluta så bra. Det är viktigt att man även håller fast vid sina mål så att man inte 

tappar riktning under implementeringens gång, då finns det en risk att man inte får det man 

har önskat” Respondent E 

 

En tydlig målsättning och planering är självklart någonting som gynnar företagen oavsett 

vad som ska införas. Det som är värt att lägga fokus på här är att lyfta upp det som 

respondenterna anser är viktigt med målsättning och planering. Enligt respondenterna så 

är det inte tillräckligt att enbart leta efter ”rätt” affärssystem för företaget eftersom att det 



35 
 

är oerhört svårt att veta om man som företag inte lagt upp en tydlig planering och 

målsättning med vad det nya systemet bör uppnå. Respondent A var inne på att en 

planering ska ske för hela organisationen och inte enbart för specifika avdelningar. Ett 

affärssystem är ett integrerat system som påverkar hela organisationen därför så är det 

viktigt att företagen har som målsättning att förbättra de affärsprocesser som är länkade till 

respektive avdelning för att det nya affärssystemet skall vara till nytta. Det är alltså inte 

tillräckligt att enbart implementera ett helt nytt affärssystem för att spara in några enstaka 

minuter för en specifik avdelning. 

 

5.3.5 Kostnadsunderskattning 

Respondent D hävdar att en faktor som påverkar implementeringsprocesser negativt är på 

grund av en kostnadsunderskattning från management. Företagens budget spricker ofta 

eftersom att budgeten är för liten vid start. Respondent D förklarar vidare att företagens 

budget ofta spricker eftersom att management många gånger letar efter den billigaste 

lösningen för företaget.  

”I många fall så letar management efter en billig lösning till företaget. Det slutar oftast med 

att kostnaderna för implementeringsprocessen drar iväg då företaget inser att ERP-systemet 

inte kommer att kunna hantera företagens affärsprocesser” Respondent D 

Många företag som inte har tillräcklig kunskap inom området för implementeringar av 

affärssystem tenderar att fråga leverantörerna om kostnadsråd. Leverantörerna kan i sin 

tur anpassa kostnaderna efter vad företaget klarar av att betala med vetskapen om att 

slutprodukten kommer att bli mycket dyrare. Respondent D 

Det är oerhört intressant att reflektera över vad respondent D nämner vid konversationen 

om kostnadsunderskattning. Respondenten hävdar att många företag inte inser hur stort 

och komplext ett införande av ett nytt affärssystem egentligen är. Det intressanta här är att 

leverantörer ofta finner det positivt i att företag inte har kunskap om ERP system och 

kostnaderna att införa ett sådant system. Respondenten hädar att det finns leverantörer 

som tar till vara på detta och säljer in ett system som de på förhand vet att företaget klarar 

av att betala för att senare lägga till ytterligare kostnader som tillkommer vid 

uppdateringar och modifieringar av systemet.  

Vid implementeringar av ERP system så menar Lawrence (2008) att det förekommer dolda 

kostnader. Dessa kostnader är kostnader som inte beräknats inledningsvis vid uppstarten 

av implementeringsprocessen. Lawrence hävdar att det är viktigt att företagen får kunskap 

om dessa dolda kostnader för att kunna genomföra en implementeringsprocess inom tid 

och budget. 
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Enligt Lawrence (2008) så kan dolda kostnader jämföras med en installation av ett 

vattenreningssystem under diskhon där filtret flertaliga gånger måste bytas av en dyr 

hantverkare. Hållhakar som dessa har enligt Lawrence alltid förekommit inom 

datorindustrin. Det är alltså inte bara en kostsam process att köpa ett färdigt ERP system. 

Företagen måste räkna med att dolda kostnader tillkommer. Enligt Brown (2001) bör 

företagen därför dubblera de budgeterade kostnaderna för utbildning och implementering, 

då det är områden där verkliga kostnaderna ofta överstiger budgeterade kostnaderna. 

5.3.6 Felaktig arbetsmodell  

Respondent C och E anser att en felaktig arbetsmodell kan påverka en 

implementeringsprocess negativt. Respondent C hävdar att det är av ytterst vikt att arbeta 

agilt vid stora implementeringsprojekt. Genom den agila arbetsmodellen så anser 

respondenten att riskerna för bortglömd information minskas. 

”Det är väldigt viktigt att man arbetar stegvis med uppdateringarna till affärssystemet, en så 

kallad agil utvecklingsprocess. Sker implementeringen utan tydliga milstolpar så är risken att 

viktig information glöms bort väldigt stor” (Respondent C) 

Respondenten fortsätter att förklara att den agila metoden ger användarna möjligheten att 

lära sig det nya systemet samtidigt som de successivt lär sig att övergå från gamla rutiner 

till nya. Respondent D är inne på samma spår och menar att effektivitet är någonting som 

kan ställa till det för en del företag. Enligt respondent D så är tydliga riktlinjer viktigt samt 

att en medvetenhet måste finnas hos projektledningen. 

”En tydlig förklaring till varför många implementeringsprojekt blir försenade, kostar för 

mycket pengar samt misslyckas är för att man inte arbetar effektivt. När företag 

implementerar affärssystem så måste man arbeta efter tydliga riktlinjer. Personerna inom 

projektledningsgruppen måste vara väl medvetna om vad som sker i projektet och inte 

överlämna den biten till leverantören” (Respondent E) 

Respondenten fortsätter förklara att med hjälp av tydliga riktlinjer och en återkommande 

kontrollering över vad som har skett under processens gång så minskar riskerna för att 

kunden ska få en oduglig slutprodukt. 

Tidigare studier har inte fokuserat kring frågan om vilket arbetssätt som påverkar en 

implementeringsprocess positivt kontra negativt. Trots att studier kring agila 

arbetsmetoder ökar med åren så finns det väldigt lite om ens någonting skrivet om just 

huruvida arbetsmetoder påverkar implementeringar av ERP system. En anledning till detta 

kan vara på grund av att det agila synsättet på senare år har fått mer uppmärksamhet. I och 

med att majoriteten av de tidigare studierna kring bidragande faktorer vid 

implementeringar av ERP system framkom kring millenniumskiftet y2k så är det förståeligt 
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att dessa artiklar och journaler inte nämner ”felaktig arbetsmodell” som en bidragande 

faktor vid implementeringar av ERP system då företag inte fokuserade kring agila 

arbetsmetoder. Den agila arbetsmetodiken utvecklades under 1990-talet då forskare 

försökte att lösa det traditionella sättet att leda projekt genom att först göra en omsorgsfull 

plan och sedan försöka följa den. Detta visade sig i många fall inte räcka till och därför så 

skapades det agila arbetssättet där metoder syftade till att hantera problemet genom att 

organisera arbetet inkrementellt och iterativt. (Larman & Basili 2003) 

Enligt respondent C och E så är det viktigt att företag jobbar efter tydliga riktlinjer och att 

man jobbar efter den agila arbetsmetodiken för att minska risken för att viktig information 

inte glöms bort samt för att projektgruppen ska vara medveten om vad som sker under hela 

processens gång. Det agila arbetssättet bygger på milstolpar som företag arbetar efter. 

Dessa milstolpar används som checkpoints som företag använder för att gå igenom vad som 

gjorts och vad som bör göras vidare i processen.  

Hastie (2015) hänvisar i sin studie till en rapport publicerad av The Standish Group (2015). 

The Standish group kallar denna rapport för ”Chaos Report” och enligt denna rapport så 

visar det sig även vara så att den agila arbetsmetodiken är den arbetsmetodik som leder till 

fler lyckade genomförda projekt i jämförelse med den vanligen förekommande 

arbetsmetodiken ”vattenfallsmetoden”: 

Tabell 6 Användning av den agila arbetsmetoden (Hastie 2015) 

Storlek Metod Lyckade Utmanande Misslyckade 

Alla storlekar Agil 39 52 9 

Stor Agil 18 59 23 

Mellan Agil 27 62 11 

Liten Agil 58 38 4 

 

Tabell 7 Användning av vattenfallsmetoden (Hastie 2015) 

Storlek Metod Lyckade  Utmanande Misslyckade 

Alla storlekar Vattenfall 11 60 29 

Stor Vattenfall 3 55 42 

Mellan Vattenfall 7 68 25 

Liten Vattenfall 44 45 11 

Studien som Hastie (2015) tagit fram visar att den agila arbetsmetodiken är mer 

framgångsrik än den traditionella arbetsmetodiken som även kallad för 

Vattenfallsmetodiken. Företag oavsett storlek påverkas positivt av att jobba agilt. En 

slutsats att dra från detta är att införanden av nya affärssystem genomförs mer effektivt och 

får en mer positiv effekt hos företag som jobbar agilt. 
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5.4 Negativt bidragande faktorer ur ERP leverantörers perspektiv 
Nedan visas en sammansättning av de faktorer som framkom under respektive intervju.  

För att framhäva de faktorer som skildrar sig från de faktorer som framkommit från 

tidigare studier (se kapitel 2.5) så används en centrerad kolumn där svaren JA och NEJ 

förklarar om den angivna faktorn citerats i tidigare studier eller inte. Denna kolumn 

används för att visa de avvikelser som framkommit från ERP Leverantörernas perspektiv 

gällande negativt bidragande faktorer vid ERP implementationer. 

Tabell 8 Sammansättning av negativt bidragande faktorer ur studien 

Critical failure factors (CFF) 

ur ett leverantörsperspektiv 

Citerad i 

kap (2.5)? 

Respondenter 

Bristande projektledning JA Respondent: (A), (D) 

Bristande användaracceptans NEJ Respondent: (A), (B), (D), (E) 

Bristande sammansättning av 

projektgrupp 

NEJ Respondent: (B), (D) 

Bristande målsättning & 

planering 

NEJ Respondent: (A), (B), (D) 

Passiv användarmedverkan JA Respondent: (A), (B) 

Missanpassning av ERP 

system 

JA Respondent: (A) 

Korta tidsramar JA Respondent: (A), (C) 

Felaktig arbetsmodell NEJ Respondent (C), (D) 

Kostnadsunderskattning  NEJ Respondent (D) 

Bristande samordning  NEJ Respondent (D) 

Bristande kommunikation  JA Respondent (C) 

Negligering av affärsprocesser JA Respondent (E) 

Tabellen ovan visar tydligt att ERP leverantörerna som intervjuats under studien har 

identifierat ett antal nya faktorer som avviker från de faktorer som citerats från tidigare 

studier (se kapitel 2.5) samt ett antal faktorer som kan sammankopplas med faktorer från 

tidigare studier. Sammanfattningsvis så kan denna tabell visa att de faktorer som 

framställts från tidigare studier inte räcker till för att beskriva eller förklara problematiken. 
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Med hjälp av ERP leverantörer så får vi en tidsenlig och starkare bild över dagens negativt 

bidragande faktorer vid implementeringar av ERP system. 

6. Slutsats  
I ned stående del kommer slutsatsen av arbetet att presenteras baserat på studiens 

forskningsfråga. Syftet med kapitlet är att besvara frågeställningarna med hjälp av resultat 

från analys som i sin tur är baserad på empirin. 

Forskningsfrågan som studien syftar i att besvara är: ”Vilka är samtidens negativt 

bidragande faktorer vid implementering av ERP system ur ett leverantörsperspektiv?” samt 

studiens delfråga: ”Finns det avvikelser eller samband mellan ERP-leverantörernas perspektiv 

gentemot teorin från tidigare studier?” 

Studien visar tydligt att de negativt bidragande faktorerna som nämnts i tidigare studier 

inte ger en holistisk bild över problematiken. Flertalet nya faktorer har framkommit under 

studiens gång. Eftersom att tidigare studier i många fall inte inkluderat ERP leverantörer 

och deras perspektiv på problematiken så blir tidigare studier inom området relativt vaga.  

Den här studien har fokuserat på ERP leverantörernas perspektiv gällande negativt 

bidragande faktorer vid ERP implementering. Studien har identifierat sex nya faktorer som 

avviker från tidigare studier samt sex faktorer där samband hittats mellan ERP 

leverantörers perspektiv och litteratur från tidigare studier. Studien visar tydligt att ERP 

leverantörer har en annan syn gällande de negativt bidragande faktorerna vid ERP 

implementeringar vid jämförelse med tidigare studier. Anledningen till att många utav de 

faktorer som ERP leverantörerna lyfte fram och som inte kunde identifieras i tidigare 

studier kan bero på att förhållandena i företagen har förändrats sen tidigt 2000-tal då 

majoriteten av de tidiga studierna inom ämnet dök upp. ERP systemen har utvecklats med 

tiden vilket även företagen har gjort och det kan vara en anledning till att hälften av de 

faktorer som framkom ur ett leverantörsperspektiv avvek från tidigare studier. Samtidigt 

ska vi komma ihåg att tidigare studier i många fall inte involverat ERP leverantörer och av 

den enkla anledningen så har deras syn och perspektiv på problematiken inte studerats 

tidigare. 

Det är oerhört viktigt att företag blir informerade om vilka faktorer som kan påverka en 

implementeringsprocess negativt. Resultatet av en misslyckad implementering kan få 

långtgående effekter på företag i form av ekonomiska problem samt att de kan ha en 

negativ inverkan på företagens konkurrenskraft. 

Det finns en förhoppning med denna studie om att implementeringsproblematiken 

utvecklas och så att man kan skapa standardnormer vid införanden av affärssystem. Detta 

för att företag ska få en tydligare bild över vad dem ger sig in på och vad som är viktigt att 

tänka på innan man sätter igång med införandeprocesser. Det är viktigt för att företagen 
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ska kunna skapa sig goda förutsättningar samt kunna utföra nödvändiga korrigerande 

åtgärder så att man kan säkerställa att de utlovade fördelarna kan förverkligas och 

potentiella misslyckanden kan undvikas. 

Målet är att studien ska bidra med kunskap samt höja ett varningens finger för de företag 

som befinner sig vid en implementeringsprocess. Det är många faktorer som måste fungera 

i företaget för att slutprodukten ska bli lyckad. En del saker måste man som företag jobba 

på innan man ger sig in i processen och andra faktorer måste man fokusera på och jobba på 

under implementeringsprocessens gång. 

7 Diskussion 
7.1 Resultat  
Resultatet som framkommer i studien kan hjälpa företag att förbereda sig inför ett 

införande av ett nytt affärssystem. Studien identifierar ett antal negativt bidragande 

faktorer vid ERP implementeringar som inte förekommit i tidigare studier inom ämnet. 

Studien kan därför bidra till att företag får en bättre bild över vad som är värt att tänka på 

innan man ger sig i n i en implementeringsprocess. Studien visar även en holistisk bild över 

de negativa faktorerna som är vanligt förekommande vid ERP implementationer både från 

ett leverantörsperspektiv samt från tidigare forskning. Tidigare studier har i många fall inte 

involverat ERP leverantörer för att få deras syn på problematiken. Jag valde därför att 

fokusera på ERP leverantörerna och deras perspektiv kring problematiken. Detta för att 

skapa en tidsenlig studie som kan påvisa dagens mest kritiska faktorer vid införandet av ett 

ERP system. 

Studien har en del styrkor men även svagheter när det kommer till studiens resultat. De 

starka sidorna med studien är att resultatet enbart kommer från ERP leverantörer. Dessa 

personer har lång erfarenhet inom ERP system samt implementering och därför så får 

resultatet en hög trovärdighet. Svagheten i studien kan uppfattas olika från person till 

person. Eftersom att samtliga intervjupersoner fick öppna frågor om ERP system samt om 

vilka faktorer som kan påverka en implementeringsprocess negativt Så var det inte så 

många respondenter som lyfte fram många faktorer. Respondenterna hade tänkt igenom 

och framförde cirka tre till fyra faktorer som respektive person ansåg vara kritisk vid en 

implementeringsprocess. Det positiva som kommer från denna metod är att 

respondenterna enbart nämner de faktorer som de tycker är väsentliga men å andra sidan 

så kan respondenten glömt bort viktiga faktorer under intervjun. Skulle intervjuguiden vara 

uppbyggd med mer konkreta frågor så skulle studien få fram mer konkreta svar som 

respondenten kanske inte hade tänkt på innan. När det kommer till de avvikande 

faktorerna som ERP leverantörerna lyfte upp så finns det även en möjlighet att faktorerna i 

viss mån kunde ha funnit ett samband med de faktorer som nämnts i tidigare studier om 

respondenten uttryckt sig på ett annat vis. 
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7.2 Intervjuer 
Intervjuerna utfördes på fem respondenter som alla hade en gedigen bakgrund inom ERP 

system och implementeringar av ERP system. Valet att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod valdes relativt tidigt i studien eftersom att studien syftade i att 

identifiera de faktorer som ERP leverantörerna ansåg var negativt bidragande. Genom att 

använda sig av intervjuer så får respondenten möjlighet att dela med sig av sin kunskap 

under ett öppnare förhållningssätt. Inledningsvis i studien så stod valet mellan en 

enkätundersökning där respektive respondent fick kryssa i de alternativ som personen 

ansåg vara negativt bidragande vid implementeringar av ERP system. Eftersom att denna 

metod blir väldigt stängd så får inte respondenterna utrymme att uttrycka sina synpunkter 

om saker och ting och det blir svårt att hitta avvikande faktorer vid en enkätundersökning. 

Därför så blev intervjun ett enkelt val. Intervjuerna var tänkta att hållas på plats då det 

inger ett mer professionellt intryck från mig som forskare inom området. Detta ändrades 

väldigt snabbt då respondenterna som kontaktades var väldigt upptagna med deras arbete 

och hade svårt att finna tid till att boka mötesrum. Intervjuerna skedde därför via telefon. 

Jag anser att studien får en stark trovärdighet i och med att fem respondenter intervjuats 

under denna korta period. Självklart så hade studien funnit fler avvikande faktorer samt fler 

faktorer som kunnat sammanläkas med tidigare studier om fler ERP leverantörer 

intervjuats. Studien visar dock att nya negativt bidragande faktorer vid ERP 

implementeringar identifieras vid involverande av ERP leverantörer. 

7.3 Samhälleliga och vetenskapliga aspekter 
Utifrån de samhälleliga aspekterna så anser jag att resultatet av rapporten kan bidra med 

ny viktig kunskap hos företag speciellt inom avdelningen för management där besluten för 

införanden av nya affärssystem skapas och framförs. Genom att ta del av studiens resultat 

så kan företag höja sin produktivitet och minska riskerna för misslyckade ERP 

implementeringar. Vid användning av denna studie kan företag förbereda sig på vanligt 

förekommande faktorer som påverkar implementeringsprocesser negativt och planera 

arbetet efter det. Något som visat sig vara vanligt förkommet hos företag som ger sig in i en 

implementeringsprocess av denna typ är att man sätter för korta tidsramar, genomför 

underarbetat planeringsarbete, förlitar sig helt på nya systemen och har en för stram 

budget. Får företagen mer information om dessa implementeringar så kan dessa problem 

undvikas vilket i sin tur skulle gynna svenska marknaden. Företagen som lyckas med att 

införa nya affärssystem utan att gå över budget alldeles för mycket kommer att gynna 

samhället i stort då den svenska marknaden skulle bli mer konkurrenskraftig. Fler företag 

som lyckas implementera ERP system och behålla mer pengar skapar en starkare svensk 

marknad. 

Utifrån de vetenskapliga aspekterna så anser jag att studien framför ett resultat från ett 

fokusområde som tidigare studier nästintill bortsett från. Denna studie ger forskning kring 

kritiska faktorer vid ERP implementeringar ett nytt ansikte. Tidigare studier tenderar att 
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referera mellan varandra vilket leder till att flertalet studier inom området är uppbyggda på 

samma vis och är väldigt lika varandra när det kommer till studiernas resultat. Genom att 

använda sig av ERP leverantörernas perspektiv inom området så skapas nya faktorer som 

framtida forskare kan använda sig av och bygga vidare på i framtida studier. Den här 

studien bidrar ur vetenskapliga aspekter med ny kunskap inom området för ERP 

implementering. Kunskap som framtida forskare kan ta del av och bygga vidare på för att i 

framtiden kunna minska statistiken för misslyckade ERP implementeringar.  

7.4 Etiska aspekter 
Studien har tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som vetenskapsrådet presenterar vid 

datainsamling (se kap 4.2.3.1) genom att informera respondenterna om att deltagandet var 

frivilligt samt att respektive respondent fick avbryta intervjun om så önskades. 

Respondenterna frågades även inledningsvis om inspelning av intervjun godkändes. 

Respondenternas svar behandlades anonymt. Istället för att benämna respektive person vid 

namn så användes istället Respondent A och Respondent B. Respondenterna informerades 

även inledningsvis om studien syfte samt inom vilket område intervjun skulle fokusera 

kring. Respondenterna fick då tid på sig att förbereda sig inför intervjuerna samt känna 

efter om de kunde ge svar på de frågor som skulle ställas under intervjun. Sammantaget så 

uppfyllde studien de fyra huvudkraven som vetenskapsrådet tagit fram. 

7.5 Validitet & reliabilitet   
För att kunna säkerställa att ett arbete är tillförlitligt och giltigt så arbetar man utifrån två 

pelare. Dessa pelare kallar man för validitet och reliabilitet. Validitet är ett mått som 

används för att påvisa att en viss fråga eller frågeställning mäter eller beskriver det man vill 

att den ska mäta eller beskriva. Bell (2000) förklarar att den mätning som framställs måste 

frambringa samma resultat vid olika tillfällen. Bryman (2011) hävdar även att validitet 

innebär att man säkerställer att den insamlade informationen är relevant för arbetet samt 

att man undersöker det man ämnar undersöka. Validiteten i denna studie anses vara hög på 

grund av det objektiva förhållningssättet mot intervjupersonerna samt ett bibehållet fokus 

på studiens syfte. Patel & Tebelius (1987) menar att vid kvalitativ metod förväntas 

forskaren hålla sig objektiv så att inte informationsinsamlingen blir påverkat av forskaren. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och används som ett mått för att se huruvida ett 

resultat från en studie blir densamma om studien genomförs på nytt (Bryman, 2011). 

Eftersom att informationen i form av intervjuer är en stor del av studien så säkerställer det 

att studien håller en hög reliabilitet eftersom att respondenternas riktiga svar med största 

sannolikhet framkom. Det kan dock vara motsatsen menar Trost (1993) som hävdar att hög 

reliabilitet i en kvalitativ studie kan vara svårt. Detta eftersom att människan inte är statisk 

utan är en deltagare och aktör i en process vilket kan leda till att svaret på en fråga kan 

förändras.  
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7.6 Framtida forskning 
Denna studie välkomnar framtida forskare att studera vidare och utveckla de negativt 

bidragande faktorerna vid ERP implementering. Det hade varit intressant om framtida 

forskare utvecklar denna studie genom att involvera kunderna och lyfta upp vilka faktorer 

de anser vara negativt bidragande vid en implementeringsprocess och ställa dessa faktorer 

mot de faktorer som leverantörerna lyfter fram i denna studie. Vid fortsatt forskning kan 

det även vara intressant att skapa en intervjuguide med fler strukturerade frågor för att se 

om resultaten kan bli annorlunda. Med strikta frågor menas frågor där forskaren mer eller 

mindre leder in respondenten till att svara på specifika frågor angående faktorer som kan 

påverka implementeringsprocesser negativ. Ett exempel på detta kan vara: 

 

”Anser du att det är nödvändigt att företagen omformerar sina affärsprocesser innan man 

implementerar ett affärssystem” 

 

Denna metod kan leda till att fler viktiga faktorer identifieras men samtidigt så kan studien 

förlora trovärdighet då respondenten inte får möjlighet att själv reflektera kring 

problematiken. 
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