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Sammanfattning 

 
I dagsläget misslyckas ett stort antal ERP-implementeringar, detta gäller alla företag, stora 
som små. Det finns vissa faktorer som spelar större roll i en implementering, som är självklara 
för vissa och inte alls självklara eller glöms bort av andra. Rapporten är en kvalitativ fallstudie 
med ett interpretativt resultat som identifierar och analyserar de fyra mest kritiska 
framgångsfaktorerna innan, under och efter en implementering. Faktorerna jämförs sedan med 
hjälp av Analytic Hierarchy Process, AHP-tekniken, för att avgöra vilken faktor som är 
viktigast baserat på den kunskap i ämnet vi fått under arbetets gång. Rapporten avser att 
hjälpa företag och projektledare som står inför en implementering av ett affärssystem att göra 
rätt val och inte glömma bort kritiska faktorer. Faktorerna i denna rapport har valts utifrån 
frekvens och relevans och är framtagna från intervjuer och litteraturstudier. De presenteras 
sedan genom en rangordning av de framgångsfaktorer som påverkar implementeringen mest 
på ett tydligt sätt. 
 
Nyckelord: 
Affärssystem, AHP, Analytic Hierarchy Process, ERP, Enterprise Resource Planning, 
Implementering, Kritiska framgångsfaktorer, Framgångsfaktorer, Företag 
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Abstract 

 
Today, a large number of ERP implementations fail to succeed regardless of organization 
size. Certain factors play a major role in the implementation, which is obvious to some and 
not at all obvious to, or forgotten by, others. This report is a qualitative case studie with 
intrepretative results that identify and analyze the four most critical factors of success before, 
during and after implementation. The factors are then compared using Analytic Hierarchy 
Process, AHP, in order to determine which factor is the most critical, based on our experience 
and opinion. The report is intended to help companies and project managers who are facing an 
implementation of an ERP system make the right choices and not forget about the critical 
factors. Factors in this report have been selected by occurrence frequency and relevance and 
are derived from interviews and scientific sources. The critical success factors are then 
presented by ranking. 
 
 
Keywords: 
Business system, AHP, Analytic hierarchy process, ERP, Enterprise resource planning, 
Implementation, Deployment, Critical success factors, Organisation 
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Begreppslista 

 
ERP/Affärssystem 
ERP, eller affärssystem, står för Enterprise Resource Planning och är ett programpaket med 
IT-system där man tar hand om ett företags informationshantering och administration. Ett 
ERP är uppbyggt i moduler vilket gör att användaren kan köpa in programpaket med endast 
de moduler som behövs för den specifika organisationen. En modul kan till exempel vara 
lager- och orderhantering, redovisning eller personalhantering. 
  
AHP - Analytic hierarchy process 
Analytic hierarchy process (AHP) är en teknik för att organisera och analysera komplexa 
beslut. För att kunna ta ett beslut så behöver beslutsfattaren veta vad det är för problem, syftet 
med att ta beslutet, kriterierna som gäller för beslutet och vilka intressenter eller grupper som 
påverkas av beslutet. Beslutsfattaren försöker utifrån detta att ta det bästa möjliga alternativet, 
eller prioritera alternativen om det är flera. 
 
Ett beslut som ska fattas kan innefatta allting från vilken mat man ska äta till att prioritera de 
framgångsfaktorer som gör att organisationen lyckas med sin implementering av ERP. 
  
Implementering 
Implementering, i det här fallet, syftar till att ta mjukvara i drift. Går att jämföra med 
engelskans deployment. 
  
Ledning 
Ledningen syftar inte nödvändigtvis, men kan syfta på, roller så som CEO, CTO och så vidare 
utan snarare på personer som är i ledarposition i samband med implementeringen. Till 
exempel projektledare på företaget som ska implementera ett system. 
  
Användare 
Användare är den grupp personer som använder mjukvaran dagligen. 
  
Kritisk framgångsfaktor 
Författarnas valda ord för engelskans Critical Success Factor. Dessa beskrivs ofta som en 
uppmaning eller riktlinje att följa för att lyckas med implementeringen. Till exempel: 
Se till så att projektledaren avsätter tillräckligt med tid så att alla uppgifter hinns med. 
  



 v 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Problemformulering ......................................................................................................... 1 
1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................... 1 
1.3 Avgränsningar .................................................................................................................. 2 
1.4 Disposition ....................................................................................................................... 3 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 4 
2.1 ERP - Enterprise Resource Planning ............................................................................... 4 
2.2 Kritiska framgångsfaktorer .............................................................................................. 4 
2.3 AHP - Analytic hierarchy process ................................................................................... 5 

2.3.1 Så fungerar AHP ....................................................................................................... 5 
2.3.2 Exempelanvändning AHP - köp smartphone ............................................................ 7 

3 Litteraturgenomgång ............................................................................................................... 9 
3.1 Bedömning av kritiska framgångsfaktorer med hjälp av fuzzy AHP .............................. 9 
3.2 Kritiska framgångsfaktorer vid ERP-implementering i offentlig sektor ......................... 9 
3.3 Kritiska framgångsfaktorers påverkan över olika steg av ERP-implementeringar ......... 9 
3.4 Kritiska framgångsfaktorer för en lyckad implementering av ett ERP ............................ 9 
3.5 Kritiska framgångsfaktorer för ERP-implementering ................................................... 10 
3.6 Sammanfattning ............................................................................................................. 10 

4 Metod .................................................................................................................................... 15 
4.1 Forskningsstrategi .......................................................................................................... 15 
4.2 Datainsamlingmetodik ................................................................................................... 15 

4.2.1 Urval av organisationer ........................................................................................... 15 
4.2.2 Intervju .................................................................................................................... 16 
4.2.3 Litteratur ................................................................................................................. 19 

4.3 Metodik för dataanalys .................................................................................................. 20 
4.3.1 AHP - Analytic hierarchy process .......................................................................... 20 
4.3.2 Begränsningar med AHP ........................................................................................ 20 

5 Empiri ................................................................................................................................... 21 
5.1 Intervjuer ........................................................................................................................ 21 

5.1.1 Visma ...................................................................................................................... 21 
5.1.2 SPV ......................................................................................................................... 22 

5.2 Sammanställning av intervjuer ...................................................................................... 23 
5.3 Sammanställning av intervjuer och litteratur ................................................................. 24 
5.4 Analytic hierarchy process ............................................................................................. 26 

5.4.1 Definiera en hierarkisk struktur .............................................................................. 26 
5.4.2 Parvisa jämförelser .................................................................................................. 26 
5.4.3 Prioriteringar ........................................................................................................... 29 

6 Resultat ................................................................................................................................. 31 
6.1 Analys av resultat ........................................................................................................... 31 
6.2 Vad behöver man tänka på som projektledare? ............................................................. 32 

7 Slutsats och diskussion ......................................................................................................... 33 
7.1 Reflektion ....................................................................................................................... 33 

Källförteckning ........................................................................................................................ 35 
Tryckta källor ....................................................................................................................... 35 



 vi 

Elektroniska källor ............................................................................................................... 35 
Bilaga 1 - Intervjufrågor .......................................................................................................... 37 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 vii 

Tabeller 

 
Tabell 1. Intensity of Importance - Saatys skala över parvis jämförelser. .................................. 6 
Tabell 2. Exempelanvändning AHP - huvudkriterium vägs mot varandra. ................................ 7 
Tabell 3. Exempelanvändning AHP -tabell 2 kvadrerad och med radsummering. .................... 7 
Tabell 4. Exempelanvändning AHP -prioriteringar för köp av ny smartphone. ......................... 8 
Tabell 5. Frekvenstabell över kritiska framgångsfaktorer ur artiklar. ...................................... 11 
Tabell 6. Sökord från litteraturstudie. ....................................................................................... 19 
Tabell 7. Kritiska framgångsfaktorer identifierade under intervjuer. ....................................... 23 
Tabell 8. Sammanställnings på identifierade faktorer från både litteratur och intervjuer. ....... 25 
Tabell 9. Valda framgångsfaktorer att vägas med AHP. .......................................................... 25 
Tabell 10. Parvisa jämförelser - huvudkriterium mot huvudkriterium. .................................... 27 
Tabell 11. Parvisa jämförelser - tabell 10 kvadrerad och med radsummering. ........................ 27 
Tabell 12. Parvisa jämförelser - prioriteringar av huvudkriterium. .......................................... 28 
Tabell 13. Parvisa jämförelser - subkriterium mot subkriterium (Innan). ................................ 28 
Tabell 14. Parvisa jämförelser - subkriterium mot subkriterium (Under). ............................... 29 
Tabell 15. Parvisa jämförelser - subkriterium mot subkriterium (Efter). ................................. 29 
Tabell 16. Prioritering av faser och framgångsfaktorer. ........................................................... 30 
 
 

Figurer 

 
Figur 1. Exempelanvändning AHP - köpa ny smartphone ......................................................... 7  
Figur 2. Structuring An Interview Schedule ............................................................................. 17 
Figur 3. Hierarkisk struktur över mål, huvudkriterier och subkriterier. ................................... 26 
Figur 4. Vad en projektledare bör tänka på ............................................................................... 32



 1 

1 Inledning 

Implementeringar sker världen över, på mängder av företag, dagligen. Nästan en tredjedel av 
alla implementeringar som påbörjas avbryts. I de resterande två tredjedelarna överskrids 
kostnaden med i genomsnitt 178% och tidsåtgången överskrids i genomsnitt med 230%. 
Utöver detta levererar inte 70% av de implementerade affärssystemen de förväntade 
fördelarna. (Amid, Moalagh & Ravasan, 2012, Wang, et al., 2007). 
 
I följande rapport undersöks vilka kritiska framgångsfaktorer man bör tänka på vid en 
implementering av ett affärssystem. Dessa kritiska framgångsfaktorer är tagna från en 
projektledares perspektiv. Detta för att dagens implementeringar har enligt författarna en för 
hög andel misslyckanden. Om man som projektledare är medveten om dessa faktorer tror vi 
att andelen misslyckade implementeringar kan minska. 
 
En av de stora utmaningarna som finns inom ERP-implementeringar är att det inte är helt 
uppenbart vad för effekter en implementering av ett nytt affärssystem har. Några företag har 
upplevt mycket stora fördelar av en implementering medan andra företag har gett det nya 
systemet skulden när det har fungerat dåligt (Scott & Vessey, 2000). Det är därför intressant 
att undersöka vad projektledarna bör tänka på och utföra inför, under och efter en 
implementering för att affärssystemet ska fungera så bra som möjligt. 
  
I den litteratur som undersökts och utifrån den bakgrund som har redovisats så har ett antal 
kritiska framgångsfaktorer identifierats. Faktorerna ställs mot varandra med hjälp av en teknik 
som kallas analytic hierarchy process (AHP). Utifrån detta redovisas för vilken fas varje 
innan, under och efter faktor är relevant. Inom de tre faserna rangordnas de fyra mest kritiska 
framgångsfaktorerna vid en implementering. 
 

1.1 Problemformulering 

Hur man når en framgångsrik implementering är varierande. Vissa företag har stora problem 
medan andra företag lyckas direkt. Skillnaden på en lyckad- och en misslyckad 
implementering är att hänföra till ett antal kritiska framgångsfaktorer. (Mabert, Soni, & 
Venkataramanan, 2003).  
 
Oavsett hur många artiklar man läser eller hur många företag man intervjuar återstår ett 
faktum - att flertalet implementeringar misslyckas. Därför önskar vi med denna rapport att 
identifiera de framgångsfaktorer som är viktigast vid en implementering, och därmed fylla det 
aktuella kunskapsgapet. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna rapport undersöker vilka kritiska framgångsfaktorer som finns i samband med en 
implementering. Det görs genom intervjuer och litteraturstudier. Fokus i forskningen är att ta 
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reda på vad det är ledningen bör göra innan, under och efter en implementering av ett ERP 
samt varför detta görs. Med hjälp av litteratur och intervjuer kommer vi att fokusera på vad, 
hur och varför. På så sätt kommer det kunna tas fram ett antal kritiska framgångsfaktorer för 
hur man gör en lyckad implementering. Dessa rangordnas sedan med hjälp av AHP-tekniken. 
  
Syftet med rapporten är att ta fram ett antal kritiska framgångsfaktorer som påverkar en ERP-
implementering så pass att den lyckas. Dessa delas sedan in i kategorierna innan, under och 
efter samt förklaras varför de görs och hur de görs. 
 
Frågeställningen som arbetet siktar på att besvara är: 

●   Vad behöver man som projektledare tänka på för att lyckas med en ERP-
implementering? 

 

1.3 Avgränsningar 

ERP studeras inte utifrån några tekniska aspekter så som hur den faktiska systemutvecklingen 
gick till eller vilka funktioner som finns i systemet. Inte heller hur de genomfört testning eller 
kravfångst. Fokus ligger på implementeringsdelen av ett redan skapat affärssystem. Detta 
eftersom det är synnerligen relevant för ledningens verksamhetsutvecklande processer och 
organisationsledning. 
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1.4 Disposition 

Den här uppsatsen är uppdelad i sju kapitel: Inledning (kapitel 1), Bakgrund (kapitel 2), 
Förstudie i litteraturgenomgång (kapitel 3), Metod (kapitel 4), Empiri (kapitel 5), Resultat 
(kapitel 6) och Slutsats och diskussion (kapitel 7). 
 
Kapitel ett ger en inledning till arbetet, varför det är utfört och vad som är målet med 
uppsatsen. Här presenteras även problemformulering, frågeställning och avgränsningar i 
arbetet. 
 
Kapitel två är ett bakgrundskapitel som beskriver de områden som kommer att behandlas i 
uppsatsen: en presentation av Enterprise Resource Planning, vad kritiska framgångsfaktorer 
är för någonting och metoden som använts för dataanalys och prioritering - Analytic hierarchy 
process. 
 
Kapitel tre är en litteraturgenomgång. De artiklar där kritiska framgångsfaktorer hämtats 
presenteras kortfattat och en frekvenstabell med förekommande framgångsfaktorer finns här 
samt en definition att alla hittills identifierade kritiska framgångsfaktorer. 
 
Kapitel fyra handlar om de metoder som använts för datainsamling och dataanalys samt 
bahandlar vårt val av forskningsstrategi. 
 
Kapitel fem behandlar vår empiri och sammanställer intervjuerna och AHP. 
 
Kapitel sex presenterar och analyserar resultaten. 
 
Kapitel sju är en slutsats och diskussion där hela arbetet och dess resultat diskuteras. 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden förklaras vad ett ERP är, hur det är uppbyggt och vad det har för uppgifter. 
Vidare förklaras vad kritiska framgångsfaktorer innebär och hur AHP-tekniken fungerar. 

2.1 ERP - Enterprise Resource Planning 

Ett ERP - Enterprise Resource Planning, eller det svenska ordet affärssystem, är ett 
mjukvarusystem som integrerar alla delar, funktioner och processer i ett företag till ett enda 
system. Affärssystemet är oftast uppdelat i flertalet moduler som automatiserar arbetsflödet. 
Dessa moduler brukar vara kopplade till en avdelning, till exempel ekonomiavdelningen eller 
HR-avdelningen. Modulerna utbyter information med varandra och underlättar därmed 
informationsflödet i företaget. (Stoilov & Stoilova, 2008). 
 
Enligt Nationalencyklopedin är affärssystemets främsta uppgifter att “hantera centrala 
funktioner och processer inom verksamheten genom att bidra till att förbättra beslutsunderlag 
och effektivisering av viktiga processer”. (“Affärssystem”, u.å.). 
 
Ett affärssystem hanterar inte de främre delarna av företagsprocesserna som försäljning eller 
kundsupport. Där används istället ett CRM-system (Customer Relationship Management). 
(Stoilov & Stoilova, 2008).  
 

2.2 Kritiska framgångsfaktorer 

Kritiska framgångsfaktorer (från engelskans critical success factors/CSF) är de områden och 
aktiviteter som bör fokuseras och eller att tänka på för att få en till så bra implementering som 
möjligt. (Ziemba & Obła̧k, 2013).  
 
ERP-implementering skiljer sig från traditionell systemimplementering då ERP för det mesta 
är större, mer komplext, har en större påverkan på organisationen, kräver mer deltagande från 
användarna och kostar mer (Grabski & Leech, 2007). Detta innebär att beslutsfattarnas 
prioritering av faktorer och aktiviteter är central. 
 
Exempel på kritiska framgångsfaktorer i en implementeringsprocess kan vara exempelvis att 
man avsätter tillräckligt mycket tid för projektgruppen att hinna med projektet utöver det 
dagliga arbetet eller att det finns tydligt definierade mål. 
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2.3 AHP - Analytic hierarchy process 

Analytic hierarchy process (AHP) är en teknik för att organisera och analysera komplexa 
beslut. Metoden utvecklades under 1970-talet av Thomas L. Saaty. Saaty beskriver metoden 
på följande vis:  
 

The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a theory of measurement through pairwise 
comparisons and relies on the judgements of experts to derive priority scales. (Saaty 2008, s. 1)  

 
För att kunna ta ett beslut så behöver beslutsfattaren veta vad det är för problem, syftet med 
att ta beslutet, kriterierna som gäller för beslutet och vilka intressenter eller grupper som 
påverkas av beslutet. Beslutsfattaren försöker utifrån detta att finna det bästa möjliga 
alternativet, eller prioritera alternativen om det är flera. (Saaty 2008, s. 2).  
 
Ett beslut som ska fattas kan innefatta allting från vilken mat man ska äta till att prioritera de 
viktigaste kritiska framgångsfaktorerna som gör att organisationen lyckas med sin 
implementering av ERP.  

2.3.1 Så fungerar AHP 

AHP fungerar på så sätt att när beslutsfattaren ska ta ett beslut, så behöver man bryta ner 
beslutet i följande steg: 

1.   Vad är problemet? Definiera målet med att använda AHP. 
2.   Strukturera en beslutshierarki. Börja i toppen där du placerar vad du vill uppnå med 

beslutet. Gå sedan vidare och bestäm vilka kriterier, eventuellt även sub-kriterier, som 
är aktuella för att sedan avsluta på botten med de sub-kriterier som finns tillgängliga. 

3.   Konstruera matriser där du kan jämför kriterierna parvis. 
4.   Prioritera (väg) sedan de olika kriterierna mot varandra parvis för att se hur mycket 

viktigare det ena kriteriet är än det andra med hjälp av tabell 1 (Saaty 2008, s. 3).  
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Tabell 1. Intensity of Importance - Saatys skala över parvis jämförelser (Källa: Saaty 2008) 
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2.3.2 Exempelanvändning AHP - köp smartphone 

I detta exempel ska beslutsfattaren köpa en ny smartphone, målet blir därför “Köpa ny 
smartphone”. Beslutsfattaren utvärderar smartphonen utifrån huvudkriterier som leveranstid, 
utseende samt minnesstorlek. 
 

 
Figur 1. Exempelanvändning AHP - köpa ny smartphone 

 
 
Beslutsfattaren väger nu huvudkriterierna mot varandra utifrån tabell 1, vilket skulle kunna 
innebära följande matris: 
 

 Leveranstid Färg Minnesstorlek 

Leveranstid 1 2 3 

Färg 1/2 1 4 

Minnesstorlek 1/3 1/4 1 
Tabell 2. Exempelanvändning AHP - huvudkriterium vägs mot varandra 

 
Matrisen kvadreras och radsummorna kalkyleras och normaliseras. En kvadrering av matrisen 
samt radsummering ger värdena: 
 

 Leveranstid Färg Minnesstorlek Summa 

Leveranstid 2.4443 4.3332 14 = 20.7775 

Färg 1.7776 3.2222 8.6666 = 13.6664 

Minnesstorlek 0.7653 1.5554 3.7775 = 6.0982 

   Total summa = 40.5421 
Tabell 3. Exempelanvändning AHP-tabell 2 kvadrerad och med radsummering 
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För att normalisera radsummeringen så divideras vardera radsumma med den totala summan. 
På så sätt blir det normaliserade värdet för Leveranstid 0.5124 (20.7775/40.5421). Efter 
normalisering av alla radsummor ser prioriteringarna ut som nedan: 
 

Kriterium Prioritering % 

Leveranstid 0.5124 51.24% 

Färg 0.3370 33.7% 

Minnesstorlek 0.1504 15.04% 
Tabell 4. Exempelanvändning AHP-prioriteringar för köp av ny smartphone 

 
Det innebär att i det här exempelfallet så är leveranstid det viktigaste huvudkriteriet, färg det 
näst viktigaste medan minnesstorlek är det minst viktiga. 
 
Samma process upprepas så att sub-kriterierna vägs mot varandra och resultatet blir en 
likadan lista som tabell 4 där det på ett tydligt sätt redovisas vilka sub-kriterier som är 
viktigast att prioritera i varje område. 
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3 Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt sammanfattas ett antal artiklar som använts som grund i den 
litteraturgenomgång som gjorts för att hitta kritiska framgångsfaktorer. Artiklarna handlar om 
implementering av affärssystem ur olika perspektiv. Samtliga är forskningsförankrade och 
tagna från välkända databaser.  

3.1 Bedömning av kritiska framgångsfaktorer med hjälp av fuzzy AHP 

I A Group Decision Making Approach for Evaluation of ERP Critical Success Factors Using 
Fuzzy AHP förklarar Amalnick et al. (2010) att en implementering av ett affärssystem sällan 
är en enkel process. Implementeringen står ofta inför betydande risker som kan vara 
avgörande för resultatet. Författarna menar dessutom att det finns flertalet studier som 
behandlar kritiska framgångsfaktorer för en implementering av affärssystem men få som gör 
en systematisk uträkning av vilka framgångsfaktorer som faktiskt är bäst. 
 
Amalnick et al. (2010) har i sin rapport ställt 14 kritiska framgångsfaktorer mot varandra med 
hjälp av fuzzy AHP. 

3.2 Kritiska framgångsfaktorer vid ERP-implementering i offentlig sektor 

Syftet med artikeln är att undersöka kritiska framgångsfaktorer för en lyckad ERP-
implementering inom offentlig sektor. Det skiljer sig till viss del från denna rapport då vi 
söker mer generella faktorer för hur man får till en lyckad implementering medan författarna, 
Ziemba, & Obła̧k, (2013), söker efter specifika faktorer för offentlig sektor. Men i huvudsak 
så undersöks det i artikeln vad man ska tänka på för att lyckas med en ERP-implementering. 
 

3.3 Kritiska framgångsfaktorers påverkan över olika steg av ERP-
implementeringar 

Artikeln av Somers, & Nelson (2001) undersöker och beskriver vilken typ av påverkan olika 
kritiska framgångsfaktorer har på en organisation. Datan Somers och Nelson har att arbeta 
med kommer från enkätsvar från 86 stycken organisationer som under tiden artikeln skrevs 
genomgick en ERP-implementering. Resultatet av artikeln är olika råd hur man ska välja de 
kritiska framgångsfaktorerna som gör bäst och störst påverkan på organisationen.  
 

3.4 Kritiska framgångsfaktorer för en lyckad implementering av ett ERP 

Författarna Alaskari et al, (2012) beskriver hur en implementering av ett nytt ERP kan få stora 
och oönskade konsekvenser om det inte utförs på rätt sätt. Artikeln försöker undersöka 
kritiska framgångsfaktorer över tid för att få en djupare förståelse för varje faktor.  
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3.5 Kritiska framgångsfaktorer för ERP-implementering 

Ahmad & Pinedo Cuenca (2013) menar att en implementering av ett affärssystem är en 
komplex, tung och dyr process som ofta kostar mer än den initialt uppskattade budgeten. 
Vidare förklarar de att implementeringsprocessen bör gå att genomföra utan att påverka den 
dagliga verksamheten och att detta endast går att göra genom att förstå hur organisationen 
fungerar och vilka kritiska moment som finns vid en implementering hos ett företag. Ahmad 
& Pinedo Cuenca (2013) har därför tagit fram kritiska framgångsfaktorer genom att studerat 
över 50 olika källor. 

3.6 Sammanfattning 

Nedan är en frekvenstabell över de vanligast förekommande kritiska framgångsfaktorerna i 
artiklarna ovan. Dessa kommer sedan att läggas ihop med de faktorer som tagits fram genom 
intervjuer (se tabell 7). Vardera framgångsfaktor i tabell 5 definieras och beskrivs under 
tabellen. I och med att inte tillräckligt många respondenter hittades till en enkätundersökning 
(mer om detta i kapitel 7.1) så fick de framgångsfaktorer som förekommit flest gånger 
representera de faktorer som är viktigast. 
 

Kritisk framgångsfaktor Frekvens Förekommer i 

Kompetent projektgrupp 5 
Amalnick et al, (2010), Ziemba, & Obła̧k, 
(2013), Somers & Nelson, (2001), Alaskari 
etal, (2012), Ahmad & Pinedo Cuenca (2013) 

Projektledning 5 
Amalnick et al, (2010), Ziemba, & Obła̧k, 
(2013), Somers & Nelson, (2001), Alaskari et 
al, (2012), Ahmad & Pinedo Cuenca (2013) 

Stöd från ledning 5 
Amalnick et al, (2010), Ziemba, & Obła̧k, 
(2013), Somers & Nelson, (2001), Alaskari 
etal, (2012), Ahmad & Pinedo Cuenca (2013) 

Användning av konsulter 5 
Amalnick et al, (2010), Ziemba, & Obła̧k, 
(2013), Somers & Nelson, (2001), Alaskari 
etal, (2012), Ahmad & Pinedo Cuenca (2013) 

Effektiv kommunikation 4 
Amalnick et al, (2010), Somers & Nelson, 
(2001), Alaskari et al, (2012), Ahmad & Pinedo 
Cuenca (2013) 

Beredskap för förändringar 4 
Amalnick et al, (2010), Ziemba, & Obła̧k, 
(2013), Somers & Nelson, (2001), Alaskari et 
al, (2012) 

Affärsprocess 3 Amalnick et al, (2010), Somers & Nelson, 
(2001), Ahmad & Pinedo Cuenca (2013) 
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Välplanerad 
projektomfattning/deadline 3 Amalnick et al, (2010), Ziemba, & Obła̧k, 

(2013), Ahmad & Pinedo Cuenca (2013) 

Utbildning av användare 3 Amalnick et al, (2010), Somers & Nelson, 
(2001), Alaskari et al, (2012) 

Tydligt uppsatta mål 3 Ziemba, & Obła̧k, (2013), Alaskari et al, 
(2012), Ahmad & Pinedo Cuenca (2013) 

Samarbete 3 Somers & Nelson, (2001), Alaskari et al, 
(2012), Ahmad & Pinedo Cuenca (2013) 

Leverantör av affärssystem 2 Amalnick et al, (2010), Somers & Nelson, 
(2001) 

Implementeringsmetod 2 Amalnick et al, (2010), Ahmad & Pinedo 
Cuenca (2013) 

Tydlig budgetering 2 Amalnick et al, (2010), Alaskari et al, (2012) 

Minimalt med 
mjukvarukonfiguration 2 Somers & Nelson, (2001), Alaskari et al, 

(2012) 

Support från leverantören 2 Somers & Nelson, (2001), Alaskari et al, 
(2012) 

Test och migrering till det 
nya systemet 1 Amalnick et al, (2010) 

Involvera användaren tidigt 1 Ziemba, & Obła̧k, (2013) 

Avsätta tillräckligt med tid 
och human-kapital 1 Somers & Nelson, (2001) 

Tabell 5. Frekvenstabell över kritiska framgångsfaktorer ur artiklar. 
 
Affärsprocess 
För att dra så stor nytta som möjligt av det nya affärssystemet så är det viktigt att 
organisationens affärsprocesser är anpassade efter det nya systemet. Ett ERP i sig självt kan 
inte förbättra organisationen utan arbetssätt och processer måste gå hand i hand med 
affärssystemet.  
 
Leverantör av affärssystem 
Valet av leverantör är vitalt för om implementeringen kommer att lyckas. Somers & Nelson, 
(2001) förklarar att ju bättre relation med leverantören som organisationen har, desto större 
chans är det att implementeringen blir lyckad.  
 
Kompetent projektgrupp 
En avgörande punkt om en ERP-implementering lyckas eller misslyckas är vilken kunskap, 
egenskaper och erfarenheter projektgruppen besitter. Att ha en erfaren projektledare 
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tillsammans med rätt gruppmedlemmar är mycket viktigt. Gruppen bör inte endast bestå av 
folk som är duktiga rent tekniskt utan det behövs även människor som förstår verksamheten. 
 
Projektledning 
Projektledningens aktiviteter under en implementering spänner över hela projektet. 
Projektledningen är med och planerar projekt och är även med och avslutar det. En god 
projektledare är den som kontrollerar saker så som projektets storlek, kostnad och struktur. I 
en ERP-implementering så är det en stor blandningen mellan hårdvara, mjukvara, 
organisatorisk och mänsklig politik. Det är detta som gör att ERP-implementeringar ofta blir 
väldigt stora och komplicerade vilket gör att en erfaren projektledare behövs. 
 
Implementeringsmetod 
Det finns flertalet implementeringsmetoder att tillgå vid en implementering. De två vanligaste 
är Big bang- och Phased implementation. Den stora skillnaden mellan dessa två är att vid en 
big bang-implementering fastslås ett datum och på det datumet driftsätts hela det nya systemet 
och det gamla tas ur drift. Detta medför en hög risk till en lägre kostnad. 
 
Vid en fasad implementering driftsätts delar av det nya systemet en del i taget. Till exempel 
ekonomidelen först. När ekonomidelen visar sig fungera driftsätts nästa del. Detta är en längre 
och dyrare process med en låg risk. Det är en kritiskt framgångsfaktor att välja rätt 
implementeringsmetod som inte kommer att äventyra projektet. 
 
Stöd från ledning 
Hänger ihop med att ha tydliga mål med implementeringen. Ledningens ansvar är utveckla en 
förståelse för vad det nya systemet kan göra för organisationen och vad det inte kommer att 
göra, sätta upp tydliga mål och förmedla organisationens IT-mål/IT-strategi för hela 
organisationen.  
 
Användning av konsulter 
Många organisationer använder sig av konsulter under projekt för att skaffa sig expertis på 
områden där man inte har egen personal. Det är inte alltid man har konsulter under hela 
projektet utan dessa kan användas under vissa steg i projektet. 
 
Effektiv kommunikation 
God kommunikation inom organisationen är ett måste för att en så pass stor förändring som 
en ERP-implementering ska lyckas.  
 
Beredskap för förändringar 
Förändringar kan ofta vara ett problem för organisationer. En ERP-implementering innebär 
ofta stora förändringar i organisationen vad gäller affärsprocesser och liknande. Förändringar 
kan ofta skapa motstånd och förvirring bland personal. Ungefär hälften av alla ERP-
implementeringar misslyckas med att nå de förväntade förbättringarna bara för att 
organisationen underskattat hur mycket kraft som måste läggas på förändringsledning. 
(Somers & Nelson, 2001).  
 
Utbildning av användare 
Handlar om att utbilda användarna i de nya affärsprocesserna. I samband med att man gör om 
sina affärsprocesser så är det viktigt för ledningen att utbilda i och kommunicera sina mål och 
perspektiv över tid för att få med sig alla användare som påverkas av de nya förändringarna. 
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Det har visat sig att användare som inte är helt införstådda med vilka förändringar som sker 
och i vilken grad det påverkar den enskilda användaren inte heller kommer att lära sig 
systemet fullt ut och då är implementeringen misslyckad. (Somers & Nelson, 2001). 
 
Tydlig budgetering 
En ofta förekommande orsak till att ett projekt misslyckas är att det har blivit för dyrt. 
Antingen får man då lägga ner hela projektet eller så får man ett system som har all den 
önskade funktionaliteten. För att undvika detta så krävs en tydlig budgetering med marginaler 
för tilläggsköp, så som ytterligare licenser eller liknande om sådant skulle behövas. 
 
Test och migrering till det nya systemet 
En viktig del innan ett affärssystem sätts i drift är test- och migreringsfasen. Här testas alla 
viktiga delar i systemet så att det inte uppstår kritiska fel när systemet är satt i drift. Små fel 
och buggar kommer dock alltid att förekomma. Migrering innebär att flytta över all 
information och alla användare till det nya systemet. Att detta gjorts innan systemet sätts i 
drift är också en viktig sak då kritisk information måste finnas med. 
 
Tydligt uppsatta mål 
Innan organisationen sätter igång med ett projekt bör det alltid vara ett första steg att gå 
igenom konceptuella mål för projektet och alla möjliga vägar att ta för att nå uppsatta mål. 
Många projekt misslyckas för att organisationen tappar fokus vilket kan hända om man inte 
ha uppsatta mål. Andra missöden som kan ske är att projektet blir alldeles för dyrt och tar för 
lång tid. 
 
Involvera användaren tidigt 
Från ledningens perspektiv är det viktigt att i tidigt stadie av projektet involvera den slutliga 
användaren av affärssystemet. Det görs för att undvika motstånd och förvirring och för att 
användaren ska kunna känna sig delaktig i vad som händer. Får projektledningen med 
önskemål från användaren i systemet så kommer det vara en större chans att 
implementeringen blir lyckad. 
 
Minimalt med mjukvarukonfiguration 
Minimal konfiguration av den beställda mjukvaran har visat sig vara en framgångsfaktor. Det 
innebär att man försöker använda sig så mycket det bara går av leverantörens färdiga kod. Det 
kan betyda att man får offra viss funktionalitet men många gånger har detta visat sig vara 
framgångsrikt i längden. En undersökning av Fortune 1000 (de 1000 största företagen i USA, 
mätt i omsättning) visar att 41% av alla företag som genomgår en ERP-implementering ändrar 
sin organisation efter vad som passar med systemet, 37% köper ett system som redan passar 
organisationen och 5% konfigurerar systemet för att passa organisationen. (Somers & Nelson, 
2001). 
 
Samarbete 
En nyckelfaktor i en lyckad ERP-implementering är att ha en företagskultur som sätter värde i 
att dela uppsatta mål istället för egna prestationer och även värdesätter förtroende mellan 
anställda, partners och ledning. 
 
 
Avsätta tillräckligt med tid och humankapital 
Ett misstag som ofta förekommer i samband med ERP-implementering är att organisationen i 
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fråga inte har avsatt tillräckligt med tid eller humankapital för att klara av projektet samtidigt 
som ens dagliga verksamhet ska fortgå. Resurskrav måste fastställas tidigt i projektet och ofta 
krävs det mer än vad som var tänkt från början, vilket är bra att planera för. Är organisationen 
oförmögen att säkra de resurser som krävs så kan det innebära att projektet misslyckas. 
 
Support från leverantören 
ERP-system kan vara ett livslångt åtagande för en organisation. Det kommer alltid finnas nya 
moduler eller uppdateringar att installera. Därför är supporten från leverantören viktig. 
Organisationen måste se till att välja en leverantör som kan erbjuda till exempel teknisk 
support, akut underhåll, uppdateringar och utbildning i mjukvaran åt organisationens 
användare. 
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4 Metod 

4.1 Forskningsstrategi 

Detta arbete grundas i en förklarande fallstudie (explanatory case study) vilket innebär att vi i 
rapporten förklarar varför händelser sker eller varför resultatet blir som det blir. Den 
förklarande fallstudien letar efter flertalet faktorer som spelar roll i händelserna och försöker 
förstå sambandet mellan dessa (Oates, 2006, s. 143), för att sedan rangordna faktorerna med 
hjälp av AHP-metoden. Med AHP-metoden går det att ta fram de bästa kritiska 
framgångsfaktorerna och beskriva dessa samt förklara varför de utförs och vad som händer 
om man utför dem. 
 
Det här är en historisk studie vilket betyder att fallen i studien redan har inträffat. Detta 
innebär att studien är beroende av hur mycket och hur väl de personer som intervjuas minns 
det specifika fallet. Författarna av denna rapport måste tänka på att vissa av de dokument de 
får ta del av har skapats av en anledning med en specifik publik i åtanke, vilket gör att 
dokumenten sällan är objektiva. Ett exempel på ett sådant dokument kan vara debiterad 
mötestid. (Oates, 2006, s. 144). 
 
Fallstudien kommer att innehålla flera liknande fall från olika organisationer. Vardera fall 
studeras enskilt och resultatet blir likheter och skillnader mellan fallen, där det mest relevanta 
för denna rapport är vilka likheter som finns. 
 
Fallstudien kommer att ha ett underliggande filosofiparadigm av interpretivism (Oates, 2006, 
s. 142), vilket innebär att rapporten inte kommer ha ett absolut svar eller en absolut sanning 
utan en tolkning av de händelser och faktorer som rapporten behandlar (Hermerén, u.å.). 
 
I första hand kommer fallstudien resultera i slutsatser som endast relaterar till detta fall. I 
andra hand kommer vi med hjälp av litteraturstudierna att försöka generalisera resultatet så att 
det kan appliceras på andra liknande fall. 

4.2 Datainsamlingmetodik 

4.2.1 Urval av organisationer 

Var och ett av företagen i denna rapport har nyligen gjort en implementering av ett 
affärssystem. Med nyligen menas att systemet har implementerats inom den ram att 
projektledaren eller projektledarna för implementeringen fortfarande minns de faktorer som 
spelade in, både bra och dåliga.  
 
Vi valde att intervjua Visma för att de arbetar med utveckling och leverans av affärssystem, 
vilket innebär att de har skapat ett system som de anpassar efter en kund och sedan 
implementerar. SPV valdes för att de är en kund som valt en leverantör, i detta fall Unit4. Det 
innebär att SPV själva inte utvecklar affärssystemet, heller inte själva konfigurerar eller 
implementerar systemet, utan detta sker i samarbete med Unit4. 
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4.2.2 Intervju 

En intervju är en typ av samtal mellan olika personer, där ena parten har som syfte att samla 
in information från den andra parten. Intervjuerna är alltid planerade i förhand och brukar 
hålla sig till ett ämne med ett förvalt tema eller förvalda frågor. Konversationen i intervjuerna 
är styrda av intervjuaren. (Oates, 2006, s. 186). 
 
Denna rapport kommer att innehålla data insamlat från semistrukturerade intervjuer med olika 
företag. Det innebär att intervjuerna kommer att baseras på en lista av strukturerade frågor 
som kan komma att ändras under intervjuns gång, beroende på hur samtalet ter sig. 
Oförberedda frågor och problem kan komma på tal, så länge de berör rapportens tema. 
Författarna kommer att hålla intervjuerna via telefonsamtal eller möte och intervjupersonerna 
kommer att spelas in via ljudupptagning samt att löpande anteckningar skrivs ned. Den 
semistrukturerade intervjun tillåter informanten att tala mer fritt och gå in djupare i detalj på 
de ämnen informanten berör. Detta gör att intervjun kan resultera i nya upptäckter som inte 
kommit fram tidigare. (Oates, 2006, s. 188). 
 
Denna typ av intervju gör sig bra som datainsamlingmetodik för att det kommer fram sådan 
information som inte annars hade framkommit och intervjurespondenterna ger en syn på ERP 
som inte heller framkommit annars. Semistrukturerade intervjuer till skillnad mot till exempel 
strukturerade intervjuer handlar om att ta reda på information medan strukturerade intervjuer 
bekräftar de uppgifter intervjuarna har. 
 
Intervjufrågorna har tagits fram under beaktande av våra forskningsfrågor och målet med 
intervjuerna. Intervjuerna kommer att utgå efter FAO’s modell för intervjuer som delar upp en 
intervju i fyra steg. (FAO, u.å.). 
 
Steg 1: Uppvärmning 
Syftet med uppvärmingen är att skapa en lätt stämning och öppna en neutral och självgående 
konversation. Detta för att både intervjuaren och informanten ska känna sig mer avslappnad. 
Ett sätt att göra detta på är att be informanten att presentera sig själv och sitt företag. 
 
Steg 2: Utforska diskussionspunkter 
I steg två förklaras vilket tema intervjun berör och vilka punkter som ska tas upp. Vidare 
diskuteras om det finns fler punkter eller teman som informanten känner är relevanta till 
ämnet. 
 
Steg 3: Huvudsaklig diskussion 
I den huvudsakliga diskussionen är det intervjuaren som styr samtalet. Här undviker 
intervjuaren att gå ifrån ämnet och ställer de frågor som intervjuaren har förberett. Utöver 
dessa frågor uppstår alltid följd- och tydliggörande frågor. 
 
Steg 4: Sammanfattning 
I det sista steget av en intervju sammanfattar intervjuaren vad som sagts. Här kan informanten 
ha synpunkter på det intervjuaren tolkat eller skrivit ned. Informanten kan även tillägga 
information som tidigare har blivit glömd eller utelämnats.  
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Figur 2. Structuring An Interview Schedule (Källa: FAO, u.å.) 

 
Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. 
 
Två intervjuer genomfördes med projektledare för att identifiera kritiska framgångsfaktorer 
vid nyligen gjorda implementeringar. Intervjuerna är gjorda med två olika företag som har 
implementerat ett affärssystem ur två olika perspektiv. 

4.2.2.1 Visma 
Visma är en leverantör av fem olika affärssystem som hanterar allt i från webb- och 
molnlösningar till ekonomi och logistik. De levererar även bokföringssystem, 
butiksdatasystem, ekonomisystem, HR- och lönesystem och inköp- och upphandlingssystem. 
Totalt har Visma cirka 400000 kunder i nordeuropeiska länder. (Visma, u.å.). 
 
I denna rapport fokuseras det på affärssystem och därför handlar intervjun om detta. 
 
Den 12 april 2016 kontaktades en intervjuperson som arbetar som projektledare på Visma. 
Intervjun tog ca 50 minuter. Intervjupersonen introducerade sig och började sedan förklara 
“Visma-processen”. Visma-processen är den väg Visma följer inför, under och efter en 
implementering. 
 
Intervjupersonen förklarar att Visma-processen börjar med en införsäljningsfas där de 
undersöker vad det finns för befintliga system hos kunden och där kunden får berätta vad det 
är de vill ha. Känner då Visma att de kan tillmötesgå kundens krav och kunden känner att 
Visma är en lämplig leverantör skriver dessa ett avtal. 
 
När avtalet är skrivet startas initieringsfasen och skapar en “leveransgrupp” som består av en 
projektledare och fem till sex konsulter från Visma samt en huvudansvarig från kundens sida. 
Här påpekar intervjupersonen att det är viktigt att kundens huvudansvarige har avsatt 
tillräckligt med tid för projektet. Det är ganska ofta små och medelstora företag underskattar 
tidsåtgången vilket medför onödiga risker. Vidare förklarar hon att det är viktigt att 
projektledaren hos Visma “klickar”, alltså känner en personkemi, med den huvudansvarige 
hos kunden då mycket kommunikation sker mellan dessa. 
 
Därefter går de in i genomförandefasen vilket innebär att man anpassar systemet efter 
kundens behov och startar implementeringen. När detta är klart skriver man en slutrapport och 
kollar över vad som återstår. Hela Visma-processen brukar ta från tre till nio månader att 
slutföra. 
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4.2.2.2 SPV 
SPV - Statens tjänstepensionsverk är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. 
SPV hanterar tjänstepensionen för över 800000 statligt anställda och pensionärer. (Statens 
tjänstepensionsverk, 2016). 
 
I januari 2016 driftsatte SPV en ny version av ekonomisystemet Agresso levererat av Unit4. 
Den nya versionen av Agresso är så pass olik den gamla versionen att implementeringen kan 
ses som en nyimplementering.  
 
Den 2 maj 2016 kontaktades två SPV-anställda per telefon. Intervjuperson ett, projektledare 
och intervjuperson två, lösningsansvarig och förlängd arm till beställaren. Intervjun tog ca 45 
minuter. Båda introducerade sig själva och deras roller. Intervjuperson två har gjort förarbete 
inför implementeringen medan intervjuperson ett kom in som projektledare när förarbetet var 
gjort. 
 
Inför implementeringen förklarar intervjuperson två att förarbetet har tagit längre tid än väntat 
då de har varit tvungen att byta strategi. Det som egentligen skulle vara ett avrop från ett 
ramavtal slutade i en ny upphandling vilket intervjuperson två förklarar att det blev som att 
börja om från start. De förklarar också att de haft en fast deadline på 1 januari då det nya 
räkenskapsåret startar, detta för att inte behöva föra in bokslutet i två olika system. De som 
varit med i projektgruppen är även den huvudsakliga målgruppen vilket har underlättat då 
ingen har behövts “tvingas in” i systemet. Projektgruppen har varit uppdelad mellan olika 
avdelningar (försäljning, redovisning, ekonomi, anläggning och så vidare) vilket har 
underlättat det övergripande ansvaret då samtliga avdelningar haft sitt eget ansvarsområde. 
 
Under implementeringen har SPV haft täta avstämningsmöten med leverantören och ständigt 
informerat deltagarna om hur det går. Leverantören har stundvis funnits på plats hos SPV 
vilket har ökat effektiviteten. En stor utmaning har varit en förhöjd arbetsbelastning då 
projektgruppen har arbetat med implementeringen parallellt som de vardagliga 
arbetsuppgifterna. Vid problem har ekonomichefen varit tydlig med vad som ska prioriteras 
och vad som kan vänta. 
 
Efter implementeringen skedde test i skarpt läge tillsammans med Unit4. Skulle ett kritiskt 
problem uppstå fanns alltid en backup-plan. Därefter skapades dokumentation om systemet 
och sedan lämnade intervjupersonerna över systemet till förvaltning. Här var det viktigt att 
tänka på att förvaltningsgruppen ska kunna utveckla och underhålla systemet så att det känns 
modernt och effektivt i många år framåt. Något som inte gick helt vägen var utbildningsdelen 
då projektgruppen hade önskat fler utbildningstillfällen samt kompletterande 
skolbänksutbildning. 
 
Implementeringen tog totalt ca ett år och enligt intervjupersonerna har de vunnit i längden på 
att ha en lång tidsperiod då de hunnit med fler delar. De såg inga fördelar med att snabba på 
implementeringen.  
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4.2.3 Litteratur 

För att denna rapport ska ha en så stor forskningsförankring som möjligt har sökning av källor 
skett i välkända forskningsförankrade databaser som Scopus, Google Scholar, Web of 
Knowledge och DiVA. Sökningarna har skett på både svenska och engelska och har fokuserat 
på ett antal specifika ord och synonymer till dessa. Nedan, i tabell 9, finns de ord vi valt att 
fokusera på och dess närliggande termer och synonymer. Samtliga ord har använts och 
kombinerats olika för bästa möjliga bredd på sökresultatet. 
 
 

Sökord 
Enterprise 
recource 
planning 

Leadership Implementeri
ng Resistance 

Critical 
success 
factor 

Synonym 
eller 

närliggande 
term 

ERP Management Appliance Refusal CSF 

Business 
system 

Administrati
on Application Struggle 

Kritisk 
framgångsfa

ktor 

Affärssystem Project 
manager Deployment Opposition Key fact 

... Ledning Implement Motvillig ... 

... Projektledare Införa ... ... 
Tabell 6. Sökord från litteraturstudie 

 
Resultaten som hittades sammanställdes i tabell 5. 
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4.3 Metodik för dataanalys 

4.3.1 AHP - Analytic hierarchy process 

 
Som metod för att analysera den insamlade datan samt prioritera de identifierade kritiska 
framgångsfaktorerna så valdes Analytic hierarchy process. Anledningen till det är att med 
AHP så kan man väga både kvalitativa samt kvantitativa data mot varandra. Modellen har 
även använts tidigare i forskning i syfte att utvärdera kritiska framgångsfaktorer vid ERP-
implementeringar. (Amalnick et al, 2010). 
 
Datan kommer från litteraturen som undersökts (tabell 7) och intervjuer (tabell 10). Dessa har 
sedan lagts ihop och vi har fått fram de faktorer som tyckts ha varit viktigast enligt både 
litteratur och de experter som intervjuats. Dessa kommer sedan att delas in i AHP 
huvudkategorierna Innan, Under och Efter. Efter det så görs parvisa jämförelser med hjälp av 
en skala på ett till nio (se tabell 1) för att på så sätt “väga” huvudkriterier mot varandra och får 
då fram en prioritering på vilket stadie som är viktigast.  
 
Sedan vägs subkriterierna mot varandra. Till exempel subkriterierna i innan mot varandra för 
att få fram vilka aktiviteter som är viktigast i innan-stadiet. (Saaty 2008, s. 2).  
 
Målet med metoden är att få fram en lista med de fyra viktigast aktiviteterna att göra innan en 
implementering, de fyra viktigaste aktiviteterna under en implementering samt de fyra 
viktigaste aktiviteterna efter en implementering. 
 

4.3.2 Begränsningar med AHP 

En av nackdelarna med AHP är att det kan vara mycket tidskrävande process om man har 
väldigt många kriterier att väga mot varandra.  
 
Det kan även vara problematiskt om det är mer än en person som jobbar med att använda 
metoden med anledning av att metoden använder sig av personliga prioriteringar som grund 
för resten av uträkningarna (se tabell 1). Problemet blir då att vägningen kriterierna emellan 
inte stämmer då flera olika personers åsikter har blandats. (Shahroodi et al, 2012). 
 
En annan nackdel med metoden är att den kräver data som är baserad på erfarenhet, vetskap i 
ämnet och gott omdöme vilket är subjektivt och skiljer således mellan varje beslutsfattare 
(Shahroodi et al, 2012). 
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5 Empiri 

5.1 Intervjuer 

Resultaten av de två intervjuerna skiljer sig åt. Detta beror bland annat på att Visma är ett 
utvecklar- och leverantörsföretag och SPV är ett kundföretag. Det är alltså två olika företag 
som implementerar ett affärssystem ur två olika perspektiv, vilket innebär att Visma till 
exempel inte behöver ta hänsyn till vilken leverantör de ska välja. 

5.1.1 Visma 

Enligt Visma är de viktigaste punkterna att; 
●   Identifiera personer. 

○   Vilka ingår i styrgrupp och leveransgrupp? 
○   Vilka av de personer som har åsikter har befogenhet att ändra processen? 

●   Att kunden frigör tid för projektet. 
●   Att kunden frigör tid för test och utbildning. 
●   Att inte ha med för många personer i projektgruppen. 
●   Att kunden har en tydlig budget och styrelsen är med på denna. 

 
Identifiera personer 
Visma förklarar att det är viktigt att veta vilka personer man arbetar med på kundens sida. Att 
veta vilka personer som kan göra skillnad och vilka personer som har viktiga åsikter. 
 
Att kunden frigör tid för projektet 
Att kunden arbetar med två saker samtidigt eller förväntar sig att projektet inte kommer ta så 
mycket tid är delar som ofta gör att en implementering drar ut på tiden eller aldrig blir klar. 
Visma förklarar därför att det är viktigt att kunden avsätter tid för projektet där kunden endast 
arbetar med detta. 
 
Att kunden frigör tid för test och utbildning 
Precis som i “Att kunden frigör tid för projektet” är det viktigt att kunden avsätter tid för test 
för att veta att systemet fungerar och är säkert. Det är också viktigt att kunden avsätter tid för 
utbildning om systemet ska kunna användas effektivt. 
 
Att inte ha med för många personer i projektgruppen 
Som det välkända uttrycket “för många kockar i soppan” menar så är det snarare en nackdel 
än en fördel att ha för många personer i projektgruppen. Detta för att det blir för många 
åsikter och större risk för att personer vill gå åt olika håll i arbetet. 
 
Att kunden har en tydlig budget och att styrelsen är med på denna 
Visma förklarar att kunden måste ha en tydlig budget som styrelsen och ekonomiansvarige 
stödjer. Visma förklarar att en av de värsta faktorerna är att en styrelse säger “kör” men att 
ekonomin inte tillåter detta. 
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5.1.2 SPV 

Enligt SPV är de viktigaste punkterna att; 
●   Ha tydliga krav.  
●   Veta vad man vill uppnå.  
●   Ha en erfaren projektledare. 
●   Inkludera rätt personer när implementeringsfasen börjar. 
●   Avsätta tid för projektet. 
●   Ha täta avstämningsmöten. 
●   Avsätta ett högre belopp för tilläggsbeställningar. 

 
Ha tydliga krav / Veta vad man vill uppnå 
SPV nämnde i intervjun att “Tydliga krav” är en kritisk framgångsfaktor för att veta vad man 
vill ha för system, vad man ska kunna göra med systemet och vilka effekter man vill uppnå.  
 
Ha en erfaren projektledare 
Intervjuperson två förklarade att intervjuperson ett, även projektledaren i detta fall, har varit 
tydlig och bra som ledare. 
 
Inkludera rätt personer när implementeringsfasen börjar 
Här förklarar SPV att det är viktigt att ha med rätt personer när implementeringen ska göras. 
Det innebär att ha med personer med rätt kompetens och med rätt befogenheter. Författarna 
tolkar detta som att SPV tycker att en kompetent projektgrupp är en viktig framgångsfaktor. 
 
Avsätta tid för projektet 
I SPV’s fall fanns det inte tid till att lära upp någon att ta över de löpande arbetsuppgifterna 
utan de som arbetade på ekonomiavdelningen var även de som arbetade i projektgruppen. 
Detta har medfört en tuff arbetsbelastning och längre arbetsdagar.  
 
Ha täta avstämningsmöten 
Intervjuperson ett förklarade att de har haft täta avstämningsmöten där de har förklarat 
arbetsprocessen, om de ligger i fas och hur det går med projektet. Detta tolkar som effektiv 
kommunikation. 
 
Avsätta ett högre belopp för tilläggsbeställningar 
SPV hade avsatt ett belopp för hela projektet inklusive tilläggsbeställningar. Detta belopp var 
dock för lågt och SPV förklarar i efterhand att de hade avsatt ett högre belopp för 
tilläggsbeställningar om de vetat om detta. Författarna tolkar detta som att SPV haft en tydlig 
budgetering som inte höll till 100%, men att en tydlig budgetering är en viktig 
framgångsfaktor. 
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5.2 Sammanställning av intervjuer 

 

Kritisk framgångsfaktor SPV Visma 

Tydliga krav X X 

Tydligt uppsatta mål X X 

Erfaren projektledare X X 

Avsätta tillräckligt med tid 
och human-kapital X X 

Användning av konsulter X  

Leverantör av affärssystem X  

Utbildning av användare X X 

Tydlig budgetering X X 

Lång tidsperiod för 
implementering X  

Test av system X X 

Involvera användaren tidigt X  

Kompetent projektgrupp X X 

Effektiv kommunikation X X 

Planera för överlämning till 
förvaltning X  

Reservplan vid kritiska fel X  

Anpassa systemet X X 
Tabell 7. Kritiska framgångsfaktorer identifierade under intervjuer 
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5.3 Sammanställning av intervjuer och litteratur 

De kritiska framgångsfaktorerna som identifierades i intervjuerna (se tabell 8) tillsammans 
med de faktorer som tidigare har identifierats i litteraturen (se tabell 6) sammanställs här 
nedan i tabell 11. För att nå målet med att hitta de viktigaste framgångsfaktorerna för ERP-
implementeringar så kommer de fyra faktorer med högst total frekvens i vardera 
huvudkategori, Innan, Under och Efter, att väljas ut för att sedan vägas mot varandra med 
hjälp av Analytic hierarchy process. 
 
 

Kritisk framgångsfaktor Artiklar Intervju Totalt 

Kompetent projektgrupp 5 2 7 

Projektledning 5 2 7 

Effektiv kommunikation 4 2 6 

Affärsprocess 3 2 5 

Stöd från ledning 5  5 

Användning av konsulter 4 1 5 

Utbildning av användare 3 2 5 

Tydligt uppsatta mål 3 2 5 

Beredskap för förändringar 4  4 

Tydlig budgetering 2 2 4 

Leverantör av affärssystem 2 1 3 

Välplanerad 
projektomfattning/deadline 3  3 

Test och migrering till det nya 
systemet 1 2 3 

Samarbete 3  3 

Avsätta tillräckligt med tid och 
human-kapital 1 2 3 

Implementeringsmetod 2  2 

Involvera användaren tidigt 1 1 2 

Minimalt med 
mjukvarukonfiguration 2  2 
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Support från leverantören 2  2 

Lång tidsperiod för implementering  1 1 

Reservplan vid kritiskt fel  1 1 

Planera för överlämning till 
förvaltning  1 1 

Tabell 8. Sammanställnings på identifierade faktorer från både litteratur och intervjuer 
 
De fyra faktorerna i vardera kategori som var mest förekommande kommer att vägas mot 
varandra med AHP-metoden. Indelningen i kategorier har skett utifrån hur vardera 
framgångsfaktor är definierad i kapitel 3.6. Till exempel kan det tyckas att Stöd från ledning 
borde krävas under projektets gång, men utifrån definitionen att stöd från ledningen innebär 
att det är ledningens ansvar att skapa förståelse för vad det nya systemet kan göra för 
organisationen så är det en Innan-process. 
 
 

Valda framgångsfaktorer att vägas med AHP 

Innan Under Efter 

Tydligt uppsatta mål Projektledning Utbildning av användare 

Stöd från ledning Effektiv kommunikation Test och migrering till det 
nya systemet 

Affärsprocess Kompetent projektgrupp Planera för överlämning till 
förvaltning 

Tydlig budgetering Användning av konsulter Support från leverantören 
Tabell 9. Valda framgångsfaktorer att vägas med AHP. 
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5.4 Analytic hierarchy process 

5.4.1 Definiera en hierarkisk struktur 

Det första steget i AHP är att definiera målet. I det här fallet är det klart - målet är att 
identifiera och rangordna de framgångsfaktorer som en projektledningsgrupp bör fokusera på 
för att lyckas med en ERP-implementering. Det andra steget är att definiera en hierarki med 
målet, huvudkriterier (innan, under och efter) samt dess subkriterier (se tabell 13). 
 
Subkriterierna är indelade in projektfaserna baserat på vad som har framkommit i både 
litteratur och intervjuer. Ett exempel på detta är ha tydligt uppsatta mål: SPV nämnde att det 
är viktigt att veta vad man vill och vad man har för mål innan man börjar implementera ett 
affärssystem. 

 
Figur 3. Hierarkisk struktur över mål, huvudkriterier och subkriterier. 

 

5.4.2 Parvisa jämförelser 

Steg tre i Analytic hierarchy process är att göra parvisa jämförelser. Det innebär i det här 
fallet att vi börjar med att jämföra huvudkriterium mot huvudkriterium. Det vill säga Innan 
mot Under, Innan mot Efter och så vidare. Det är vi som skrivit denna uppsats som utför den 
parvisa jämförelsen utifrån vår egen kunskap. Denna kunskap grundas i information 
identifierad i litteratur och intervjuer under arbetets gång. Dessa parvisa jämförelser har gått 
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till på så sätt att vi har diskuterat de faktorer som framkommit under arbetets gång. Detta för 
att utnyttja vår gemensamma kompetents. Sedan har vi utfört varsin vägning och jämfört 
dessa med varandra. På så sätt har vägningarna kvalitetsgranskats och då kommit fram till ett 
värde. 
 
Jämförelserna görs utifrån Saatys (2008) skala Intensity of Importance (se tabell 1). 
 
 

5.4.2.1 Huvudkriterier 

 Innan Under Efter 

Innan 1 4 3 

Under 1/4 1 2 

Efter 1/3 1/2 1 
Tabell 10. Parvisa jämförelser - huvudkriterium mot huvudkriterium. 

 
I matrisen ovan syns det att Innan-stadiet här anses vara en fyra mot Under-stadiet. Det 
innebär inte att innan är fyra gånger så viktigt utan det innebär att utifrån vår kunskap och 
tabell 1 så är Innan mycket viktig om man jämför med Under. I och med att Innan redan 
blivit jämfört med Under så får Under-stadiet automatiskt den tidigare jämförelsens reciproka 
värde, det vill säga talet x multiplikativa invers vilket betyder det tal som ger produkten 1 när 
det multipliceras med x. Man kan säga att man vänder upp och ner på ett bråk. Reciprok till 
!
"
	  är "

!
. Det betyder att det reciproken till ¼ är 4. 

 
Nästa steg är att kvadrera ovanstående matris och summera varje rad för sig för att sedan 
kunna normalisera matrisen och på så sätt få prioriteringarna för de utvalda huvudkriterierna. 
 
 

 Innan Under Efter Summa 

Innan 3.7775 8.6666 14 = 26.4441 

Under 1.5554 3.222 5.3332 = 10.1106 

Efter 0.76543 1.77759 2.4443 = 4.98732 

   Total summa = 41.54202 
Tabell 11. Parvisa jämförelser - tabell 10 kvadrerad och med radsummering. 

 
För att normalisera tabell 13 så divideras vardera radsumma med den total summan. På så sätt 
blir den normaliserade summan, det vill säga prioriteringen för till exempel Innan 0.63656269 
(26.4441/41.54202). 
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Detta ger följande prioriteringar vad gäller huvudkriterium: 
 

Kriterium Prioritering % 

Innan 0.63656269 63.66% 

Under 0.24338248 24.34% 

Efter 0.12005483 12.01% 
Tabell 12. Parvisa jämförelser - prioriteringar av huvudkriterium. 

 
Resultatet i tabell 12 visar på att en projektledningsgrupp bör fokusera på Innan-stadiet vid en 
ERP-implementering. 
 

5.4.2.2 Subkriterier 
När huvudkriterierna är vägda och jämförda mot varandra så återstår det att väga samt 
jämföra varje subkriterie i vardera kategori mot varandra. Det innebär att alla subkriterier till 
Innan kommer att vägas mot varandra för att få veta vilken kritisk framgångsfaktor 
beslutsfattaren bör prioritera i just den fasen. Sedan vägs och prioriteras faktorerna i Under 
och sedan i Efter. 
 
Som tidigare vägs varje kriterie mot varandra med Saatys Intensity of Importance. Nedan 
följer vägningen av Innan.  
 
 

 Tydligt uppsatta 
mål 

Stöd från 
ledning 

Affärsprocess Tydlig 
budgetering 

Tydligt uppsatta 
mål 1 1.4 3 1 

Stöd från ledning 1/1.4 1 2 1 

Affärsprocess 1/3 1/2 1 1/1.3 

Tydlig budgetering 1 1 1.3 1 
Tabell 13. Parvisa jämförelser - subkriterium mot subkriterium (Innan). 

 
I matrisen ovan finns exempel på när det kan vara svårt att bestämma vilken faktor som väger 
mer än den andra (se till exempel Tydligt uppsatta mål och Stöd från ledning). Man ger då 
faktorerna värden som är väldigt små men som ändå visar deras relativa vikt. 
 
Som tidigare skrivs sedan matrisen om i decimalform för att sedan kvadreras. Detta görs för 
att man ska kunna normalisera vägningarna och utifrån det ta fram en prioritering över 
framgångsfaktorerna i varje fas.  
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 Projektledning Effektiv 
kommunikation 

Kompetent 
projektgrupp 

Användning 
av konsulter 

Projektledning 1 3 1/3 1 

Effektiv 
kommunikation 1/3 1 1/1.3 1/1.7 

Kompetent 
projektgrupp 3 1.3 1 1.6 

Användning av 
konsulter 1 1.7 1/1.6 1 

Tabell 14. Parvisa jämförelser - subkriterium mot subkriterium (Under). 
 
 

 Utbildning av 
användare 

Test och 
migrering 

Planera för 
överlämning 

Support från 
leverantören 

Utbildning av 
användare 1 5 3 1 

Test och migrering 1/5 1 3 1 

Planera för 
överlämning 1/3 1/3 1 1 

Support från 
leverantören 1 1 1 1 

Tabell 15. Parvisa jämförelser - subkriterium mot subkriterium (Efter). 
 

5.4.3 Prioriteringar 

 
I följande kapitel redovisas resultatet av de parvisa jämförelser som har genomförts på både 
huvudkriterier samt subkriterier. Tabell 16 som presenteras nedan är det som senare kommer 
ligga till grund för diskussion och tolkning och sedan mynna ut i ett resultat. Tabellen visar 
alla de prioriteringar som har tagits fram med hjälp av Analytic hierarchy process. 
 
Tabellen är indelad i faser, fasens prioritet, de kritiska framgångsfaktorer som hör till aktuell 
fas samt prioriteringar på dessa. Procentsatsen visar inte hur mycket arbetskraft du ska lägga 
på enskild aktivitet utan det är en indikator som visar på hur projektledaren bör prioritera 
jämfört med en annan aktivitet i samma fas. 
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Fas Prioritet Kritisk 
framgångsfaktor Prioritet 

Innan 63.66% 

Tydligt uppsatta mål 38.39% 

Stöd från ledning 22.13% 

Affärsprocess 9.23% 

Tydlig budgetering 30.25% 

Under 24.34% 

Projektledning 24.4% 

Effektiv 
kommunikation 8.93% 

Kompetent 
projektgrupp 47.41% 

Användning av 
konsulter 19.26% 

Efter 12.01% 

Utbildning av 
användare 46.54% 

Test och migrering 21.61% 

Planera för 
överlämning 11.08% 

Support från 
leverantören 20.78% 

Tabell 16. Prioritering av faser och framgångsfaktorer. 
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6 Resultat 

6.1 Analys av resultat 

I följande kapitel redovisas och analyseras det resultat som framkommit utifrån empirin. Det 
sammanställda resultatet i tabell 18 visar att en projektledare bör fokusera på Innan-fasen, då 
den fick en prioritet på 63.66% vilket är en indikation på att det är viktigare än Under-fasen 
(24.34%) och Efter-fasen (12.01%).  
 
Med hjälp av AHP-metoden så har vi även fått fram vilka kritiska framgångsfaktorer som har 
varit viktigast i vardera stadie av ERP-implementeringar. När det gäller Innan-fasen så visar 
det sig att ha tydligt uppsatta mål är det viktigaste i just den fasen för att kunna lyckas med sin 
implementering. Det är sedan följt av att ha tydlig budgetering, stöd från ledningen och sist 
affärsprocesser. Det resultatet stämmer väl överens med det som kommit fram genom 
intervjuer och de litteraturstudier som genomförts. Både SPV och Visma talade om att det är 
extremt viktigt att ta reda på vad det är som ska göras och varför det ska göras samt hur det 
ska göras. Det måste finnas en plan för hur målet eller målen ska nås. Finns inte denna 
kunskap innan projektet drar igång så finns det stor risk för att projektet tappar fokus vilket 
kan innebära att man utför aktiviteter som inte tillför någonting och i slutändan gör att 
projektet blir för dyrt. 
 
I Under-fasen så är det tydligt att det viktigaste under hela projektet är att ha en kompetent 
projektgrupp. Den kritiska framgångsfaktorn fick en prioritering på hela 47.41%. Det var 
någonting som SPV tryckte på väldigt mycket under intervjun. SPV menade att under en 
implementering så arbetas det ofta under en hög arbetsbelastning. Det innebär att det kan vara 
svårt att hinna lära upp någon att vara med att genomföra projektet eller att ta över och sköta 
den dagliga verksamheten under tiden en implementering pågår. Kompetent projektgrupp är 
följt av projektledning, användning av konsulter och minst viktigt är effektiv kommunikation.  
 
Viktigt att komma ihåg är att bara för att effektiv kommunikation fick lägst prioritering inom 
Under-fasen så innebär det inte att det inte är viktigt. Utan alla kritiska framgångsfaktorer har 
endast prioriterats mot varandra. Det innebär att i det här fallet är effektiv kommunikation inte 
värt att prioritera lika mycket som en kompetent projektgrupp för att kunna lyckas med sin 
implementering. 
 
Efter-fasen är inte lika högt prioriterad som Innan och Under. Efter-stadiet fick en prioritering 
på 12.01%. I Efter-fasen så är utbildning av användare den viktigaste framgångsfaktorn att 
fokusera på för att lyckas med en ERP-implementering. Det handlar om att göra användarna 
införstådda med vilka förändringar som kommer att ske och i vilken grad det påverkar det 
användaren. Det har visat sig att användare som inte är medvetna om detta inte heller kommer 
att kunna eller vilja lära sig det nya systemet fullt ut. (Somers & Nelson, 2001). 
 
Efter utbildning av användare så följer prioriteringar på test och migrering till det nya 
systemet, support från leverantören och sedan att planera för överlämning till förvaltning. 
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6.2 Vad behöver man tänka på som projektledare? 

Syftet med hela det här arbetet har varit att identifiera kritiska framgångsfaktorer i ERP-
implementering, dela upp de mest förekommande i kategorierna Innan implementeringen, 
Under implementeringen och Efter implementeringen och sedan rangordna dessa kritiska 
framgångsfaktorer. Här nedan följer presenteras en tabell över vårt resultat som visar vad en 
projektledare bör tänka på för att lyckas med en ERP-implementering. Efter tabellen så 
förklaras vardera kritiska framgångsfaktor varför de görs och hur det görs. 
 

 
Figur 4. Vad en projektledare bör tänka på: figuren visar de fyra viktigaste faktorerna för varje  projektfas. 
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7 Slutsats och diskussion 

Följande kapitel sammanfattar kort vad det är som har utförts under arbetets gång, vad 
resultatet blev och en diskussion om resultatet och arbetet över lag. Följer gör även en 
reflektion över arbetsprocessen - vad vi kunde ha gjort annorlunda och om AHP-metoden har 
fungerat som vi tänkt. 
 
Det finns mycket litteratur att tillgå i ämnena kritiska framgångsfaktorer och ERP-
implementering. Dock är det mesta väldigt specifik litteratur, som till exempel ERP-
implementeringar i offentlig sektor och liknande. Vi har med detta arbete försökt att fylla det 
kunskapsgap som funnits baserat på den lilla mängd litteratur vi hittat. 
 
Genom intervjuer och litteratur har vi utforskat ämnet närmare. Vi identifierade ett stort antal 
kritiska framgångsfaktorer, varav många förekom både i litteraturen och intervjuerna. Alla 
framgångsfaktorer visades sedan i en frekvenstabell och delade in de mest förekommande i 
olika stadium, eller faser. Eftersom vi ville utföra ett arbete som på ett generellt sätt visar hur 
en projektledare lyckas med en ERP-implementering så valde vi att dela in faktorerna i 
faserna innan, under och efter en implementering.  
 
Efter att ha använt AHP-metoden på de kategoriserade kritiska framgångsfaktorerna så kunde 
dessa på ett enkelt sätt rangordnas. Resultatet av hela arbetet blev Figur 1 som på ett 
övergripande sätt visar vad det är en projektledare bör fokusera på vid en implementering av 
ett nytt affärssystem. Tabellen visar även i vilken ordning detta bör ske i. Vi har även i 
resultatet valt att definiera och förklara vardera kritiska framgånsfaktor. 
 
Vi anser att resultatet stämmer väl överens med vad vi identifierat i litteratur och intervjuer 
och ser resultatet som lyckat utifrån syftet med arbetet. Syftet har varit att identifiera de 
faktorer som förekommit flest gånger i våra intervjuer, rangordna dessa och utifrån det ta 
fram tabell som visar vad projektledaren bör fokusera på. Tanken är att denna tabell ska 
kunna appliceras i de flesta implementeringar. 
 
Det som var intressant att se i arbetet var att det som nämndes och identifierades som kritiska 
framgångsfaktorer i intervjuerna stämde till stor del överens med vad som identifierades i 
litteraturen. Dock så var intervjuerna mycket givande då vi fick en annan inblick och 
information om vardera faktor, till exempel varför det är viktigt att tänka på det, hur man utför 
något eller varför man inte kan vara utan just den specifika framgånsfaktorn. 

7.1 Reflektion 

Vid en reflektion över arbetet och över arbetsprocessen så anser vi som tidigare nämnts nöjda 
över arbetet och hur resultatet blev. Dock finns det förbättringsmöjligheter. 
 
På det sätt som vi arbetade i det här fallet så baserar sig vägningarna i AHP-metoden på det vi 
har identifierat i litteratur och intervjuer. Det hade antagligen varit klokt att använda sig av en 
enkät för att validera och rangordna de faktorer vi hade identifierat, dock fick vi inte kontakt 
med tillräckligt många respondenter för att kunna utföra detta. Med en enkät hade vi 
eventuellt fått ett annat resultat underbyggt med ännu mer data än vad vi haft under detta 
arbetet. Som det ser ut nu så har vi endast använt oss av intervjuer och litteratur för att få fram 
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kritiska framgångsfaktorer och sedan valt de faktorer som förekommit flest gånger i dessa. 
Anledningen till detta är att om den aktuella framgångsfaktorn har förekommit många gånger 
i litteratur, intervjuer eller både och så är den antagligen viktig, enligt oss. Det kan dock vara 
så att sådana saker som förekommit ofta i litteraturen och intervjuerna är sådana faktorer som 
är så uppenbara att de alltid förekommer. Vi har då tolkat dessa som att de är viktigast, vilket 
inte är säkert att så är fallet. Detta påverkar trovärdigheten på uppsatsen. 
 
I och med att resultatet påverkas beroende på vem som utför vägningen så är det en svaghet 
med AHP. 
 
Vi anser oss med detta arbete, utifrån det syfte som påtalats, ha besvarat forskningsfrågan - 
vad behöver man som projektledare tänka på för att lyckas med en ERP-implementering? 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
●   Vilken roll har du? 
●   Hur har du arbetat med den implementering vi ska prata om idag? 
●   Hur lång erfarenhet har du inom implementeringar av affärssystem? 

 
Vad behöver man som ledare tänka på inför en implementering? 
●   Hur påverkar motvilliga användare en implementering? 
●   Hur övertygar ni motvilliga användare om att det nya systemet är bättre? 
●   Hur blir er verksamhet bättre med hjälp av det nya affärssystemet? 
●   Anser ni att ni fått tillräckligt med avsatt tid som projektledare? 

 
Vad behöver man som ledare tänka på under en implementering? 
●   Hur ska den dagliga verksamheten fortgå så smärtfritt som möjligt? 
●   Går det att “snabba på” en implementering? 
●   Vilka är de största utmaningarna vid en implementering? 
●   Finns det några problem som alltid dyker upp? 

 
Vad behöver man som ledare tänka på efter en implementering? 
●   Vad kunde förbättras? 
●   Vad gjorde ni bra? 
●   Hur planerar ni underhållsarbetet? 

 
 
 
 
 
 


