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Resumé  
Affärssystem eller ERP-system representerar ett nytt sätt att se på informationssystem 
inom organisationer och de utmaningar som de innebär vid implementation kan få 
ödesdigra konsekvenser. Med tanke på de risker och möjligheter ett ERP-system 
innebär är behovet av framgångsmodeller stort. Vår studie och den framgångsmodell vi 
vill presentera baseras på en aktör-nätverk-teori där vi ser systemet som en aktör inom 
den organisation vilken det påverkar. Genom att identifiera systemet och den roll 
systemet har inom en organisation kan vi lättare förstå utvecklingen och nyttan av 
systemet, det vi brukar kalla implementationen av ett system. Vi har dock konstaterat att 
denna process inte har något tydligt slut och benämner den därför ERP-resan för att 
skilja mot tidigare begrepp. Rapporten syftar till att etablera sambandet mellan 
användande och nytta i denna resa och presentera ett användbart ramverk för framgång 
baserat på detta samband. Vi ser på användande som den roll systemet tar i 
organisationen, exempelvis en byråkrat som upprätthåller regler. 
Studien bestod av en första enkätundersökning vilken slog fast det positiva sambandet 
mellan användande och nytta. Utifrån de resultat som erhölls i denna kvantitativa del 
minskade bredden på studieobjekt allteftersom vi utförde en mer djupgående studie för 
att undersöka den process i vilken nytta uppnås som en effekt av en förändring i 
användande. Vi kunde se att ERP-resan är en ständigt pågående förändringsprocess där 
användningen av ett system förändras. För att åstadkomma detta används inlärning som 
det huvudsakliga förändringsverktyget. Resan delas upp i ett antal sekventiella steg där 
varje nivå innebär en ökad nytta som en följd av en förändrad roll för systemet.  
 
Nyckelord 
SAP, ERP, aktör-nätverk-teori (ANT), framgångsmodell, organisatoriskt lärande,  
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1 Inledning 

BYRÅKRAT: m.||(ig.); best. -en; pl. -er. [af fr. bureaucrate, 
nybildning till bureaucratie, byråkrati (se d. o.)] anhängare o. 
utövare af ämbetsmannavälde; stel o. pedantisk ämbetsman. 

Grå, tråkig, inflexibel och motsträvig är ord som många skulle associera med termen 
byråkrat. Bilden av en byråkrat är sällan något positivt och de får ofta klä skott för 
ilskan när det saknas förståelse för vissa processers utformning. Ta bygglov som 
exempel och fråga vilken sommarstugeägare som helst om vad han eller hon anser om 
byråkratin kring att söka bygglov, särskilt när det saknas detaljplan för området. 
 
Vad många inte tänker på är att det trots allt är byråkrater som får vårt samhälle att 
fungera. Barnbidragen betalas ut i tid, bussarna går i tid och gatljusen lyser om nätterna. 
Det finns alltså något positivt och samhällsuppehållande i termen byråkrat vilket inte 
fångas in i Svenska Akademins definition ovan. 
 
Informationssystem kan delas in flera olika familjer, till exempel beslutsstödssystem 
och expertsystem (Marakas, 2000). Vi har tittat på den, sett till systemets storlek, 
absolut största familjen av informationssystem, affärssystem. Dessa skall täcka ett 
företags alla behov och hela produktionen från ax till limpa och de är oftast enorma 
system vilka alltid innebär stora investeringar och riskfyllda projekt när de skall tas i 
drift. 
 
Ett affärssystem kan av många uppfattas som byråkratiskt med sina regler och 
fördefinierade arbetsprocedurer. På samma sätt som vi alla har svurit över statliga 
byråkrater har vi också alla svurit över ett visst datorprograms oförmåga att göra så som 
man själv vill. I en viss arbetsprocess agerar då systemet som en sann byråkrat och 
viftar med fingret när den andra aktören vill gå direkt till punkt C utan att fylla i 
blanketterna vid punkt B först. 
 
Finns det då en bättre roll för vårt datorsystem än som byråkrat? I en organisation är ett 
stort system att betrakta som en individ, ofta talar man om ”systemet” som om det vore 
en egen person med känslor och vilja och egen agenda. Hur väl stämmer denna agenda 
överrens med användarnas och hur påverkar det organisationen? 
 
När affärssystem är tagna i drift intar systemet en viss roll gentemot sina användare. I 
sin roll kliver systemet in på organisationens scen som ännu en aktör (Hanseth et al., 
2004). Systemet kan bli en byråkrat som upprätthåller logik, regler och processer eller 
en sekreterare vilken sorterar, lagrar och tillhandahåller information men som inte själv 
aktivt tar del i processen, vilken roll som systemet tar kan vara avgörande för 
organisationen. 
 
En naturlig fortsättning på resonemangen ovan är hur ett system, sett som en aktör i 
organisationen, bidrar till förändringar i organisationen och hur man kan förändra den 
roll ett system har. Kan man få ett system att sluta agera som byråkrat eller är det 
oföränderligt? 
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Dessa frågor, och många fler, hoppas vi att läsaren kommer få svar på i vår uppsats som 
är tänkt att reda ut begreppen kring byråkrater, affärssystem och datorprogram i 100-
miljonersklassen vilka fungerar som sekreterare – förutsatt att de fungerar alls.  
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2 Bakgrund, problemområde och syfte 

För att skapa en förståelse för forskningsfrågan och rapporten i sin helhet presenterar 
vi inledningsvis en bakgrund till problemet samt en kortare beskrivning av själva 
problemområdet. Vi skall även se uppsatsens syfte och hur vi har valt att avgränsa den. 
Slutligen ges en kort genomgång av disposition genom artikeln. 
 

• Problembakgrund 
• Problemområde 
• Varför beforska ERP-implementationer 
• Syfte 
• Avgränsningar 
• Disposition 

2.1 Problembakgrund 

System för Enterprise Resource Planning, eller ERP, utgör en helt egen typ av 
informationssystem med helt andra förutsättningar, möjligheter och risker än de 
traditionella systemen vilka stödde olika funktioner i en organisation. Grundtanken är 
att ersätta ett företags samtliga, ofta inkompatibla, system med ett enda integrerat 
system vilket ombesörjer hela informationsbehovet. Systemfamiljen har sitt ursprung i 
MRP, material resource planning, -system för tillverkningsindustrin (Klaus et al, 2000). 
I hjärtat av ett ERP finns en integrerad databas vilket möjliggör koordinering och 
samarbete över såväl geografiska som organisatoriska enhetsgränser som tidigare varit 
svårövervinnliga. Häri finns den tydligaste och mest uppenbara fördelen med ERP-
system i integrering och distribution av kritisk information genom organisationen. 
(Ettlie et al., 2005; Hitt et al., 2002) 
 
Enligt Rajagopal (2002) innebär anskaffningen av ett ERP-system i en organisation en 
förändrad syn på IT. Från att organisation behandlat IT som en fristående och praktiskt 
stödjande funktion skall det nu bli axeln i organisationen vilket allting roterar runt. Den 
tidigare dogmen var att informationsbehoven i första hand var lokala och det globala 
behovet var inte lika omfattande. Med ERP-system ställs tidigare idéer på sin kant och 
viktigast är integrationen av IT i affärsmodellen, systemet får en framträdande plats i 
företagets långsiktiga planer. Informationsbehovet förändras också så att behovet av 
adekvat och aktuell information är lika stort genom hela företaget. 
 
ERP kan ge företag en rad fördelar, från operativa kostnadsbesparingar till långsiktiga 
strategiska fördelar (Shang & Seddon, 2002). Davenport (1998) pekar på de potentiella 
fördelarna med ett ERP-system och betonar att de företag med ett långsiktigt och 
strategiskt tänkande kring systemet är de som har lyft organisationen och uppnått en hög 
nytta.  
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Hitt et al. (2002) fann i sin longitudinella studie av företag som implementerat system 
för ERP i USA att systemet överlag ledde till en ökad lönsamhet och ett ökat börsvärde. 
Genom att installera ERP-system har många företag övervunnit svårigheterna med 
separata system (Rajagopal, 2002) och ökat effektiviteten i företagen som helhet genom 
att lösgöra information och göra den tillgänglig tvärs över enhetsgränser.   
 
Kalling (2002) menar vidare att det, enligt ett resursbaserat synsätt, är viktigt att se ett 
ERP som ett verktyg eller som en resurs men inte som en självklar strategisk fördel. 
Den strategiska fördelen uppnås i gränssnittet mellan ett företag och systemet, hur det 
integreras och används för att stödja affärsprocesserna. Synsättet får stöd av bland annat 
Davenport som pekar på vissa branscher, exempelvis petrokemi, där ERP-system har 
blivit ett branschkrav och skillnaden mellan företag ligger i själva hanteringen av det. 
 
Men allt är inte guld och gröna skogar. Davenport (1998) beskriver hur misslyckade 
implementationer närapå drivit företag i konkurs och det finns gott om andra 
skräckhistorier i litteraturen (Markus et al., 2000). Effekten av en misslyckad 
installation kan delvis härledas till att ERP-system är extremt kostsamma system 
eftersom de både innefattar och påverkar hela organisationen (Hedman & Kalling, 
2002). Exempelvis kan implementeringen av ett ERP-system i ett större företag kosta 
hundratals miljoner dollar (Davenport, 1998). Systemets grundtanke om integration av 
hela organisationens funktioner och enheter innebär också en totalkollaps om systemet 
inte fungerar som det är tänkt av en eller annan anledning. Davenport (1998) skriver: 

Det är verkligen sant att ERP kan medföra stora fördelar men 
riskerna de för med sig är lika stora. Vid övervägandet och 
implementationen av ett ERP måste managers se till att 
entusiasm för de potentiella fördelarna inte tar överhanden och 
gör dem blinda för riskerna. (Anm: vår översättning) 

Nyckeln till framgång med ett ERP-system tros således till stor del ligga i 
implementationen. En övertygelse som inte känns långt bort från den allmänna tro inom 
fältet att det skall finnas en universell metod vilken skall lösa alla kvalitetsproblem med 
informationssystem (Fitzgerald et al., 2002). Även om senare forskning (Russo & 
Stoltermann, 2000) ifrågasätter detta grundantagande tenderar det att vara den gällande 
förklaringen inom akademin. 
 
Frågan hur man når framgång med ett ERP-system berörs således till stor del av dess 
implementation.  Vilka svårigheter och problem som finns i detta underområde skall vi 
strax se när vi utvecklar uppsatsens problemområde.  

2.2 Problemområde 

Ett första steg i forskning i ett givet ämne är att identifiera de brister i den nuvarande 
kunskapsmängden (Bryman, 2002). ERP-relaterad forskning har huvudsakligen 
behandlat huruvida systemet skapar ett mervärde och vilka aspekter som då ska beaktas. 
Det viktigaste området har dock berört frågor kring implementationen av systemet. 
Forskningen har som alltid varit mot just en bakgrund av kostnaderna av anskaffning 
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och implementering, den drivs alltså till stor del av intresse från praktiker i fältet. 
Relaterat till nyttoaspekten av ERP-system är behovet av ett ramverk för att mäta 
framgången och nyttan (Shang & Seddon, 2002; Zhang et al, 2004; Markus et al, 2000), 
ett ämne som av Markus beskrivs som extremt knivigt och beroende på vilken 
förmånstagare man utgår från. Ämnet är även intimt sammanflätat med forskning kring 
implementation eftersom, som vi skall se, behovet av ett sätt att mäta den successiva 
framgången under en implementation också är avgörande för dess framgång (Markus et 
al., 2000).  
 
Då ett ERP-system antas vara orsak till en långvarig process i organisationen (Markus et 
al., 2000; Davenport., 2004) är en första punkt i problemområdet att utöka fokus från 
implementation till hela livslängden. Behovet blir då att studera den iterativa 
förbättringsprocess som antas ske under hela systemets livstid. Det har tidigare 
konstaterats att ett ERP endast är ett redskap för att uppnå fördelar, detta redskap måste 
följaktligen användas av någon för att ge effekt och användarna har således en 
avgörande roll i varje ERPs framgångssaga (Hedman & Kalling, 2002). DeLone & 
McLean (2002) anser användning vara en viktig framgångsfaktor och efterlyser i sin 
framgångsmodell för IS en tydligare begreppsdefinition på just användande. Vi har inte 
funnit någon forskning kring användning som en framgångsfaktor för ERP.  
 
Som vi såg i föregående kapitel är integrationen av organisationens och systemets 
processer en av grundpelarna i ett ERP-system. Detta är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna vid implementation (Davenport, 1998; Zhang et al., 2003). 
Hedman & Kalling (2002) skriver att en oförmåga att anpassa företagets struktur efter 
systemet är den vanligaste orsaken till misslyckande. Davenport (1998) skriver även att 
det är just omvandlingen av affärsprocesser som kan ge de varaktiga fördelar företag 
söker. Omvandlingen av affärsprocesser behöver inte nödvändigtvis ske genom ett 
förändringsprogram. Askenäs & Westelius (2003) beskriver den roll, till exempel 
manipulatör, ett system intar gentemot användarna i fråga om strukturanpassning. 
Denna roll är ett lämpligt mått på interaktionen mellan system och användare, det som 
vi tidigare kallade användning. Systemet medverkar sedan, genom sin roll, till en 
strukturomvandling av organisationen att passa systemet. 
 
Det problemområde som existerar är alltså en bristande kunskap om processen vilken 
leder till att förväntad nytta uppnås med ERP-system. Särskilt användarnas betydelse 
för denna process är av vikt som vi tidigare sett. Processen i sig antas även vara längre 
än vad man tidigare trott. 
 
När vi nu har avgränsat problemområdet till det sätt användarna förhåller sig till 
systemet och effekten systemets roll har på den totala framgången skall vi försöka 
precisera närmare nyttan av att studera ämnet innan vi bestämmer studiens syfte. 

2.3 Varför beforska ERP-implementationer? 

Användandet av ERP har idag blivit extremt utbrett och inom vissa branscher är det 
nästan att betrakta som en standard eller i vissa fall till och med en nödvändighet 
(Davenport, 2000; Hedman & Kalling, 2002). Enligt Robey et al.(2002) har så många 
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som hela 19 procent av alla industriföretag någon typ av ERP-system installerat. I takt 
med att användandet av ERP ökar så ökar också behovet av forskning kring ämnet och i 
synnerhet behövs en utökad kunskap kring de faktorer som påverkar framgången hos ett 
system. I en nyligen utförd svensk studie av IT-barometern ser man att så mycket som 7 
av 10 IT-projekt bedöms som misslyckanden (Dagens Industri, 2005-11-28). Enligt 
samma studie investeras årligen 20 miljarder i svenska IT-system varav 9 miljarder 
endast i affärssystem, behovet av en utökad kunskap om vad som orsaker 
misslyckanden och framgång är med andra ord mycket påtagligt.  Forskningen uppfyller 
alltså ett av grundkraven för forskning – den är relevant för praktiker (Hevner et al., 
2004). Även Robey et al.(2002) betonar vikten av forskning kring området med 
hänvisning till den risk organisationer tar vid införande av ett ERP-system. 
 
Genom att beforska området och sätta ljus på de processer som kan leda till framgång 
eller misslyckande kan man skapa en vägkarta för praktiker att använda sig av. Olika 
förutsättningar för framgång och egenskaper hos de processer som kännetecknar vägen 
dit bör påverka beslutet att skaffa ett ERP-system. Davenport (1998) uttryckte att ERP-
system inte passar alla, i vissa fall är det rent av kontraproduktivt. Även Ettlie et al. 
(2005) konstaterade att dessa system knappast passar alltför trögrörliga organisationer 
då framgången baseras på omformandet av processer, omlärning av användare och 
nyinlärning. 
 
Som vi tidigare har berättat visar inte marknaden för ERP-system några tecken på 
mättnad – tvärtom visar den marknadsledande leverantören en stadig uppgång (SAP 
kvartalsrapport 3:e kvartalet 2005). Med detta ökar även behovet av kunskap inom 
området som Davenport (1998) beskrev som ”en helt ny modell för databehandling hos 
företag”.  Givet dessutom att andelen misslyckade IS-projekt fortsatt är hög som vi såg 
tidigare och de höga kostnader som ERP dras med (Davenport, 1998) är intresset för 
forskning med praktiska implikationer stort. 
 
I tidigare avsnitt har vi visat på brister i rådande teori kring ERP vilken behöver 
beforskas ytterligare. Dessa områden rör främst processperspektivet som leder till 
framgång (Kalling, 2003), användande som framgångsfaktor samt ett koherent ramverk 
för bedömning av ERP-framgång (Zhang et al., 2003). Dessa tre forskningsområden 
skall vi beröra i vår uppsats. 
 
ERP får oerhörda konsekvenser för de organisationer som satsar på det och det finns 
inga tecken på att det är en trend på nedgång. Därför finns fortfarande ett stort behov av 
forskning för att förstå den komplexa processen vilken beskriver hela den tidsrymd 
vilken en organisation har ett ERP-system installerat.  

2.4 Syfte 

Uppsatsens överordnade syfte är presentationen av en processorienterad 
framgångsmodell för ERP-system. Modellen utgår från relationen mellan system och 
användare och beskriver den process genom vilken systemets nytta är en produkt av 
användande. Vår avsikt är att empiriskt testa ovan nämnda samband mellan användande 
och nytta. Vi skall även undersöka de faktorer som påverkar den nyttoskapande process 
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vilken ligger till grund för detta samband. Genom att pröva och utveckla vår modell 
kommer vi närmare ett användbart ramverk för ERP-system och dess utveckling 
gentemot den påverkade organisationen.  

2.5 Avgränsningar 

För att göra vår studie genomförbar har vi valt att avgränsa oss i fråga om framförallt 
studieobjekt. Teorin är tänkt att gälla hela familjen av ERP-system men vi har endast 
studerat implementeringar av en specifik produkt, SAP. SAP är egentligen namnet på  
mjukvaruleverantören men används i dagligt tal för att benämna dennes olika versioner 
av sitt affärssystem, däribland SAP R/3 och det nyare mySAP. Dessutom har vi valt av 
både praktiska och teoretiska skäl att begränsa studien till att omfatta företag i Sverige. 
Vidare är studien avgränsad så att vi med våra knappa resurser endast har haft möjlighet 
att göra en tvärsnittsstudie av situationen vilket endast ger oss en uppfattning om 
sambandet mellan variablerna i modellen. Tvärsnittstudien ger oss en möjlighet att 
bekräfta och befästa de begrepp som ingår i vår processmodell. Mekanismen som är 
avgörande för processen skall undersökas i en kompletterande kvalitativ ansats. 

2.6 Disposition 

Efter detta inledande avsnitt följer ett kort metodavsnitt där vi redovisar vår 
huvudsakliga forskningsstrategi samt tillvägagångssätt. Metoden är tänkt att förbereda 
läsaren till viss del för det teoriavsnitt som följer därefter. I detta redovisar vi den 
litteraturgranskning vi har utfört samt vår syntes av densamma. Härefter kommer 
ytterligare en metoddel i vilken vi presenterar och motiverar vår undersökningsdesign. 
Denna följs av det empiriska materialet som bildar vårt resultat samt en analys av 
detsamma, detta är uppdelat i en kvantitativ och en kvalitativ del. Efter de skilda 
analyserna presenterar vi även en sammanfattande analys innan rapporten avslutas med 
sin kärna – slutsatser, diskussion och framförallt det vi har valt att kalla ”Råd till 
praktiker” vilket sammanfattar våra slutsatser i ett antal riktlinjer för utövare på fältet. 
Allra sist i uppsatsen finner läsaren våra referenser, bilagor i form av enkäten och 
intervjuguider. 

2.7 Begrepp och förkortningar 

Inom litteraturen förekommer en uppsjö av olika begrepp och förkortningar vilka vi 
även använder oss av i rapporten. Vad gäller förkortningar så skriver vi alltid ut dessa 
första gången de förekommer i löptexten och försöker även förklara dem. Övriga 
vetenskapliga och fackspecifik termer försöker vi förklara i den mån det går och är 
möjligt. Flertalet av begrepp inom litteraturen är på engelska och vi har valt att endast 
översätta dessa när vi ansett att betydelsen är synonym med ordets och inte en symbol 
för ett teoretiskt begrepp. I de senare fallen har vi valt att använda de engelska uttrycken 
för att inte förvirra eller försvåra för läsaren. 
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3 Metod och forskningsstrategi 

Med problembakgrunden och uppsatsens syfte i minne skall vi först presentera en 
genomgång av den vetenskapliga metoden vilken har använts i studien. Vi kommer även 
att föra en viss diskussion kring forskningsstrategier samt vetenskapsteoretiska begrepp 
i vårt resonemang vilket mynnar ut i en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ 
ansats. Vidare så tar vi ett kritiskt-realistiskt perspektiv vilket innebär ett fokus på de 
mekanismer och den miljö som orsakar en händelses utfall. I nästa kapitel ser vi på den 
vetenskapliga process vilken vi har gått igenom och ser hur denna påverkat studien. 
 

• Metodval & kunskapsteoretiskt ställningstagande 
• Vetenskapligt tillvägagångssätt 

3.1 Metodval & kunskapsteoretiskt ställningstagande 

Val av undersökningsmetod skall baseras i uppsatsens syfte och frågeställning 
(Järvinen, 2000) och utifrån dessa kan man med omsorg välja metod. Järvinen har 
skapat ett ramverk för metodval vid undersökningar. I en beslutsträdsliknande form 
guidas forskaren fram till lämplig metod utifrån sin forskningsfråga. Vår studie 
behandlar verkligheten och har till syfte att komplettera vår bild av densamma. Vidare 
skall vi utföra en empirisk studie vilket leder oss ner till två slutalternativ, teoritestande 
och teoriskapande ansatser. Om teoritestande skriver Järvinen: 

I en studie där den teoritestande metoden används är teorin, 
modellen eller ramverket antingen taget från litteraturen eller 
utvecklad och förfinad för den studien. Forskningsfrågan skulle 
sedan kunna vara: Bekräftar eller falsifierar empirin denna 
teori? (Anm: vår översättning) 

Den teoritestande metoden är av deduktiv natur, det vill säga man arbetar utifrån en 
teori. Processen börjar med en teori vilken ställs upp som ett antal hypoteser att testas 
mot empiriska data. Efter att data samlats in och bearbetats kan man antingen förkasta 
hypotesen eller delvis bekräfta den. En deduktiv ansats leder vanligtvis till en 
kvantitativ metod. 
 
Den kvantitativa metodens utmärker sig i första hand genom antalet studieobjekt och 
ytligheten i studien och inte igenom kvantifieringen av studieobjekt. Den kvantitativa 
studien består av ett antal variabler vilka skall mätas i ett urval, den kvalitativa studien 
avser att undersöka ett fåtal objekt på djupet. Med den kvantitativa strategin följer ett 
antal filosofiska antaganden (Bryman, 2002) i fråga om ontologi och epistemologi, det 
vill säga syn på verkligheten och kunskapen. 
 
Kvantitativ forskning har en positivistisk tradition som föreskriver att verkligheten är 
mätbar och existerar oberoende av betraktaren (Easterby-Smith, 2002). Baserat på dessa 
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skillnader i ontologi och epistemologi finns det dock ett antal problem med kvantitativ 
metod. För det första finns det ingen tolkande aspekt i den kvantitativa metoden, inga 
förklaringar. Vidare säger teorin att forskaren skall förhålla sig helt neutral, ett 
ställningstagande som är närmast omöjligt att uppnå i verkligheten då man i det 
ögonblick börjar arbeta med ett ämne påverkas av sina egna värderingar och tankar. 
Jämför med Simons (Marakas, 2000) modell om begränsad rationalitet vid 
beslutsfattande vilken beskriver att beslutsfattaren i ett givet problemområde söker efter 
den lösning som stämmer bäst överrens med den förutfattade lösning som existerar hos 
densamma. 
 
Den positivistiska syn som redovisas ovan är inte kongruent med vår modell då vi 
betonar ett processperspektiv av sambandet mellan variablerna. Vidare så har vi använt 
sociala konstruktioner i form av systemets roll som aktör i organisationen. Denna roll 
används för att kategorisera vår huvudsakliga faktor, användande. Vi befinner oss redan 
på kollisionskurs med grundläggande positivistiska antaganden. Vi följer Somers & 
Nelsons (2004) resonemang om den kvantitativa metoden som ett verktyg för 
processforskning och avfärdar således positivismen som följeslagare till en kvantitativ 
metod i enlighet med Robsons (2002) resonemang om metoder som ett i huvudsak 
tekniskt val snarare än ideologiskt. 
 
Processorienterad forskning är normalt sett förknippad med ett kvalitativt och tolkande 
synsätt men som vi ser det så är metoderna först och främst verktyg vilka man som 
forskare använder på det sätt som passar bäst för situationen. I det här fallet användes en 
kvantitativ ansats för att etablera ett samband mellan användande och framgång. 
Sambandet gav oss en fingervisning om att processen i vår modell stämde även om vi 
inte kände till själva skeendet, processen i sig var som en svart låda. För att kunna 
komma åt denna svarta låda behövde vi därför använda oss av en mer nyanserad metod 
än en kvantitativ dito. Huvudsaken är att vi tack vare vår kvantitativa metod kände till 
processens in- och output. Det vi inte kände till är dess mekanismer och förutsättningar. 
 
Uppfattningen att skillnaden mellan kvantitativt och kvalitativt i huvudsak är på en 
teknisk nivå öppnade dörren för en kombinerad ansats (Bryman, 2002) och eftersom vi 
inte enbart var intresserade av att bestämma ett samband mellan två variabler utan att 
försöka beskriva dynamiken däremellan använde vi således en kvalitativ ansats som 
komplement till vår kvantitativa studie. Genom att välja ut informanter ur vårt sampel 
för en djupintervju gavs vi en möjlighet att undersöka och teoretisera det kvantitativt 
undersökta sambandet.  
 
Det kvalitativa komplementet gav oss en möjlighet att utifrån vårt resultat av 
dataanalysen formulera en utbyggnad av vår frågeställning vilken vi undersökte genom 
att samla in ytterligare kvalitativ data samt fördjupa oss i teori. Från att ha haft ett 
teoritestande fokus bytte vi till ett teoriskapande dito där vi sökte förklara det samband 
vi noterat.  
 
Den kvalitativa synen sammankopplas i sin tur med interpretivismen, ett tolkande 
synsätt, som säger att verkligheten är en produkt av åskådaren och existerar inte 
oberoende av denna (Bryman, 2002). Kvantitativ och kvalitatitiv forskning har länge 
varit två oförenliga motpoler på samma skala men allt fler forskare hävdar nu att det 
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handlar om en gråzon däremellan (Weber, 2004) och att skillnaden som vi tidigare 
noterat snarare ligger i forskningsmetodik än filosofi. En epistomologisk skola som 
tillåter en kombination av kvantitativt och kvalitativt är istället den kritiskt realistiska 
(Robson, 2002). Kritisk realism utgår från att det finns en mätbar social verklighet 
oberoende av åskådare men att det väsentliga är olika individers uppfattning (empiri) av 
samma händelse. Skolan fokuserar på de mekanismer som utlöser ett händelseförlopp, 
det vill säga processen snarare än det kausala sambandet (ibid.) vilket stämmer väl 
överrens med vårt syfte och problemområde. Kritisk realism ser inte teorier som 
prediktiva, det vill säga förutsägande, utan som i första hand förklarande. 
 
Bryman (2002) beskriver att valet av forskningsstrategi först och främst skall grunda sig 
i praktiska faktorer som frågeställning och problemformulering. Givet vår 
problemformulering och teori synes det till oss helt självklart att huvudsakligen arbeta 
utifrån en kvantitativ strategi. Denna innebär dessutom en rad fördelar som enkelt 
analyserbar data och den stora bonusen, möjligheten att till viss del generalisera utifrån 
det givna urvalet. Tillsammans med vårt kvalitativa komplement ges möjligheten till 
såväl statistisk (om än begränsad) som teoretisk generalisering.  
 
Precis som vid valet av en forskningsstrategi måste valet av en kombinerad 
forskningsstrategi vara välgrundad och väl förankrad i syfte och frågeställning (Bryman, 
2002). Eftersom vårt syfte är att testa och utveckla en teorisyntes anser vi att den 
kombinerade ansatsen passar utmärkt. Easterby-Smith (2002) höjer dock ett varningens 
finger för kombinerade metoder och påpekar faran i att nå motsägelsefulla resultat med 
olika ansatser.  
 
Den teoritestande studien bör alltså genomföras med kvantitativ metod enligt de 
principer kring forskningsstrategier som finns tillgängliga (Bryman, 2002; Järvinen, 
2000). Strategin har såväl för- och nackdelar varav den huvudsakligen nackdelen är att 
metoden endast bekräftar ett visst samband men saknar förklaring till det. Denna brist 
avser vi kompensera genom att komplettera vårt metodval med en kvalitativ ansats där 
vi försöker utreda sambandets ”hur”, det vill säga processens mekanism. 

3.2 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

Det vetenskapliga arbetet har i vår studie bestått av två nivåer; en generell och en mer 
specifik nivå. Den generella nivån behandlar de stora stegen, det vill säga 
litteraturinsamling, kvantitativ studie och kvalitativ studie, medan den specifika 
beskriver tillvägagångssättet i varje metodansats. För att definiera ett problemområde 
och skapa oss en bild av ett intressant ämne att beforska började arbetet med en 
litteraturgranskning vilken slutade i en ny modell, syntetiserad utifrån tidigare 
forskning.  
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Figur 3.1, Vetenskapligt tillvägagångssätt  
Egen modell, delvis hämtad från Bryman (2002) 

 
Med en teoretisk modell som utgångspunkt följdes den sekventiella arbetsgången för en 
deduktiv studie enligt Bryman (2002). Istället för att utmynna i ett resultat och slutsats 
ligger denna analys till grunden för den frågeställning vilken utgör basen för vår 
kompletterande kvalitativa undersökning. Den kvalitativa analysen skedde i en form 
inspirerad av grounded theory. En skillnad mot traditionell grounded theory är att den 
ofta är longitudinell och även innefattar forskaren i kontexten (Robson, 2002). Vi har 
dock försökt få ett longitudinellt perspektiv genom en inriktning på våra intervjuer som 
fokuserade på utvecklingen över tid. 
 
Grounded theory är den absolut vanligaste formen för kvalitativ metod (Bryman, 2002). 
Metodens grundidé är att den teorigenerering som sker genom det vetenskapliga arbetet 
skal vara väl förankrat eller grundat i empiriska observationer (Bryman, 2002). Metoden 
tar avstamp i ett ursprungligt teoretiskt urval och en första insamling av data. Arbetet 
sker sedan i en nära symbios mellan datainsamling, tolkning och teorigenerering där 
forskaren iterativt arbetar sig fram till en faktisk teori.  I Figur 3.1 ser vi den iterativa 
processen i form av en rekursiv pil vid den kvalitativa delen av modellen. Detta 
representerar det faktum att vi återvände och samlade in ytterligare kvalitativ data från 
en ännu snävare informantgrupp efter den första intervjuronden. Informanterna till den 
kvalitativa ansatsen valdes även ur vårt tidigare sampel vilket är illustrerat med en 
streckad pil i figuren. Även detta val skedde godtyckligt på en tillgänglighetsprincip, de 
som var tillgängliga och svarade först blev intervjuade. 
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3.3 Litteratururval 

Ett första steg i en studie är alltid att söka av befintlig litteratur och ta in den befintliga 
kunskapsbasen inom området (Bryman, 2002). Det finns dock alltid massor med 
litteratur och valet av litteratur kan vara avgörande. Vårt litteratururval tog avstamp i ett 
antal artiklar vi blev rekommenderade av en forskare på institutionen. Vi breddade 
successivt vår litteraturbas genom att söka vidare intressanta referenser från de artiklar 
vi läst samt söka i databaser på de nyckelord som efterhand utkristalliserades när vi mer 
precist definierade vårt syfte. Allt eftersom vi läste in oss på ämnet blev det mer och 
mer uppenbart vilka författare som var betydelsefulla inom området som ofta rör sig i 
gränslandet mellan IT och strategi. Vi har sedan informellt rangordnat litteraturens 
betydelse efter en rad faktorer såsom författarens inverkan på fältet, kontext och fokus 
på studierna.  
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4 ERP-resan 

Efter att presenterat uppsatsens syfte och gett en bakgrund till problemet och dess 
kontext kommer vi här nedan presentera den teori som ligger till grund för rapporten. 
För att underlätta för läsaren och öka förståelsen av teoriavsnittet presenterar vi först 
en kortare begreppsförklaring. Kapitlet avslutas med vår egen teorisyntes tillsammans 
med vår hypotesformulering. 
 

• Begreppsförklaring 
• Litteraturgranskning 
• ERP 
• Teorisyntes 
• Hypotes 

4.1 Begreppsförklaring 

Inom uppsatsen använder vi oss av en rad olika begrepp och förkortningar. Dessa kan 
ibland ha något olika innebörd beroende på kontext, författare eller läsare. För att 
underlätta för läsaren går vi här igenom de viktigaste begreppen samt deras betydelse i 
denna uppsats. 
 
ERP-resan är vårt eget begrepp vilket skall återspegla hela den period då en 
organisation påverkas av ett ERP-system. Vårt begrepp, vilket motiveras ytterligare 
senare, är en utvidgning av implementering. Eftersom vi anser att man aldrig slutar 
implementera ett ERP-system har vi valt en annan term för att underlätta förståelsen. 
Med implementering menar vi då hela den period i vilken ett informationssystem 
introduceras i en organisation. Definitionen, som vi bland annat lånat av Fitzgerald et al. 
(2003), innefattar alltså hela processen med ett tekniskt införande men även framförallt 
anpassningen av systemet mot organisationen och vice versa. Denna period antas vara 
över när systemet är i drift och fungerar. En installation är en instans av ett ERP-system 
i en organisation. 
 
Med Enterprise Resource Planning-system (hädanefter ERP-system) menar vi den typen 
av heltäckande system med en central plats för datalagring vilken beskrivs av bland 
annat Davenport (1998) och Hedman och Kalling (2002). Hedman & Kalling (ibid.) 
definierar det som ett modulbaserat system vilket täcker in ett företags alla enheter och 
processer. Själva termen ERP-system är ett föremål för debatt och vissa forskare hävdar 
att det borde heta Business System alternativt Enterprise System (Klaus et al., 2000) 
men då ERP har blivit praxis inom såväl branschen som akademin (ibid.) använder även 
vi denna term. Vidare bör man skilja på ERP-system vilka utvecklats internt och 
standard ERP-system, så kallade COTS eller commercially off the shelf. Dessa är 
system som säljs i princip startklara och endast behöver ett visst mått av konfigurering 
för att passa verksamheten. Eftersom merparten av forskning rör COTS-system och det 
har visat sig vara en relativt olönsam affär att egenutveckla ERP-system (Ettlie et al., 
2005) inriktar vi oss på COTS. 
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När vi talar om nytta och effekter avses dessa som nytta för och effekter på 
organisationen och inget annat. När vi tala om framgång däremot avser vi framgång i 
termer av ERP-resan och hur framgångsrik, i förhållande till uppsatta mål, denna är.  
Som i hela studien tar vi organisationens perspektiv och sätter dennas mål som högsta 
prioritet.  
 
Vid definitionen av begreppet affärsprocess utgår vi ifrån Bruzelius & Skärvad (2000) 
som skriver: ”med en affärsprocess avses det flöde av aktiviteter som skapar värde för 
en organisations kunder”.  Rajagopal (2002) kompletterar bilden genom att definiera 
affärsprocess som ”en aktivitet inom organisationen vilken är nödvändig för den 
verksamhet som betjänar en intern eller extern kund samt har en väldefinierat utfall”. 
Den senare definitionen antyder alltså att en affärsprocess i vår mening även innefattar 
enskilda aktiviteter samt att de lika gärna kan gagna en intern kund som en extern dito. 
En process består i sin tur av en eller flera procedurer. Dessa är mindre enheter som 
består av en händelsekedja, dock utan en väldefinierad produkt. 
 
De som har deltagit i vår undersökning refererar vi till som informanter. En informant 
skiljer sig från en respondent på så sätt att den sistnämnda svarar på frågor rörande den 
själv medan informanten skall besvara frågor kring en tredje person eller enhet, 
exempelvis det företag personen arbetar på.  
 
Process- och variansteori utgör två huvudsakliga skillnader i förklaringsmodeller inom 
vetenskapen (Robey & Brodreau, 2000). Variansteori är ett positivistiskt laddat 
paradigm vilket erbjuder en förklaringsmodell där oberoende variabler påverkar de 
beroende. I praktiken innebär det att om man känner till sambandet och värdet på den 
oberoende variabeln känner man den beroende. Processteori är i motsats till variansteori 
inte lika fokuserat på sambandet mellan variabler utan snarare den process eller serie 
händelser som leder till ett givet utfall. Vad, varför och hur påverkar orsaker utfallet? 

4.2 Litteraturgranskning 

I de följande kapitlen avser vi att visa hur existerande forskning pekar på framgång för 
ett ERP-system som en sekventiell modell bestående av vissa steg. Denna 
framgångstrappa beskrivs i det som vi har valt att kalla ERP-resan. Först identifierar vi 
med hjälp av ett resursbaserat synsätt och lärandemodeller ERP-system som en 
utvecklingsbar resurs. För att sedan förstå färden uppför framgångstrappan presenterar 
vi först DeLone & McLeans framgångsmodell vilken ligger till grund för vår syntes 
samt även Askenäs & Westelius aktör-nätverks-modell för användning av ERP-system. 
Slutligen gör vi en djupdykning ner i existerande teori kring ERP-system, framgång och 
implementation. 

4.2.1 Resursbaserat synsätt och organisatoriskt lärande 

Det resursbaserade synsättets kärna är att företag strävar efter att erhålla 
konkurrensfördelar genom förädling av sina resurser och capabilities (Andreu & 
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Ciborra, 1996). En core capability är en tillgång som har strategisk potential och blir en 
konkurrensfördel om den är värdefull, ovanlig, svår att imitera samt unik. Dessa 
tillgångar uppstår i organisationer genom förädling av allmänt tillgängliga resurser 
(ibid.).  
 
Förädlingen sker genom tre olika lärandeloopar vilka behandlar och förädlar aspekter av 
resursen. Den första loopen tar fasta på en resurs, exempelvis IT, och infogar denna i 
organisationen. Detta är vad Andreu & Ciborra kallar routinazation. Man lär sig 
använda resurser och resursen blir en del av företagets arbetsprocedurer, man utvecklar 
ett visst mått av skicklighet i användandet. Nästa steg är att kombinera dessa procedurer 
till övergripande processer och skapa en förståelse för dessa, resursen blir till en 
capability. Signifikant för dessa är att de kan visa vad ett företag är kapabelt till att 
åstadkomma med rätt motiv. Organisationen har gått igenom den andra loopen, 
capability learning loop. Capabilities beskrivs enkelt med vad de gör och hur, men inte 
varför vilket adderas i nästa loop då den blir en core capability. Denna lyfts upp genom 
en strategic learning loop och är den högsta förädlingen av en resurs som kan erhållas. 
Nu har resursen blivit en del i företaget och en viktig konkurrensfördel. 
 
Andreu & Ciborra (1996) beskriver den lärandeprocess som sker i looparna som 
bricolage. Bricolage betyder att inlärningen sker nerifrån genom en behovsbaserad 
inlärning där den nya kunskapen sedan sipprar ut i organisationen. Organisationen som 
helhet tar sedan till sig summan av alla lokala inlärningsprocesser och för tillbaks dessa 
till organisationen. Genom denna aggregering av lokal kunskap ökar den totala 
kunskapsnivån i organisationen. 
 
I en studie av Robey et al. (2002) kommer de fram till att organisationen ställs inför två 
olika kunskapsbarriärer vid implementering av ett ERP. Den första innebär 
konfigureringen av systemet, denna barriär kan bemästras genom starka kärngrupper 
som tillsammans med konsulter hjälps åt. Den andra kunskapsbarriären är dock svårare 
att genomgå, här handlar det om organisationens assimilering till de nya 
arbetsprocesserna som ERP-systemet medför. Robey et al. (2002) kunde vidare 
identifiera två typer av assimilering vilka är piecemeal, då behandlas tekniken först och 
därefter kommer processerna, och concerted, här behandlas tekniken och processerna 
samtidigt. Enligt Robey finns det alltså svårigheter i hur en organisation skall assimilera 
en resurs, i detta fall ett ERP-system, på bästa sätt.  
 
Ett ERP-system kan alltså tolkas som en form av resurs eller ett verktyg som måste 
användas på ett meningsfullt sätt innan det ger nytta. Verktyget, likt en hammare, är 
dock värdelöst i händerna på en som inte kan använda det medan guld värt i händerna 
på en snickare. För att utvinna högsta möjliga värde ur resursen måste alltså kunskapen 
om hur den skall användas komma till. Denna kunskap kommer nedifrån och uppstår på 
”golvet” snarare än genom initiativ från ledningen. 

4.2.2 DeLone & McLean 

Första gången DeLone & McLeans framgångmodell för IS publicerades var 1992 och 
baserades på forskning som gjorts under 70- och 80-talet. År 2003 uppdaterades 
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modellen av författarna som då granskat ett hundratal artiklar som behandlat deras 
modell för mätning av IS-framgång. Den uppdaterade IS-framgångsmodellen som vi 
kommer att använda oss består av sex dimensioner vilka är informationskvalité, 
systemkvalité, servicekvalité, användande, användartillfredsställelse samt nettonyttan. 
Dessa dimensioner är sammankopplade snarare än självständiga, vilket innebär att de 
påverkar varandra. DeLone & McLeans modell innefattar såväl ett process- som ett 
variansperspektiv för hur ett IS skapar framgång i en organisation.  
 
Utifrån processperspektivet menar man att ett IS skapas i en serie av händelser. Ett 
system skapas vilket innehåller olika nivåer av system- och informations- och 
servicekvalité, därefter skapar sig användarna erfarenheter som antingen är positiva 
eller negativa och som slutligen resulterar i nettonyttan. Variansperspektivet menar på 
att det existerar ett samband mellan variablerna vilket kan exemplifieras såsom att om 
systemkvalitén höjs ökar även användandet som resulterar i en ökad nettonytta. Kritik 
har riktats mot modellen eftersom den både har process- och variansperspektivet. 
 

 

Figur 4.1, Modell för IS-framgång 
DeLone & McLean (2002) 

 
Då modellen tillämpas ska man bestämma vem som är modellens förmånstagare och 
vem som erhåller nyttan i slutändan. Denna kontext färgar sedan hela analysen och 
vilken nivå man skall se på övriga dimensioner. Kontexten och referensramarna finns 
inte med i modellen men är viktiga att ha i åtanke när man utför sin analys. DeLone & 
McLean (2002) motiverar själva deras frånvaro i modellen med att de endast utgör en 
mindre detalj i sammanhanget. 
 
Modellen har använts i en ERP-kontext av Zhang et al. (2004) vilka modifierade 
modellen så att de ej innefattade kvalitetsvariablerna eftersom de inte kunde svänga utan 
var absoluta förutsättningar för systemets funktion. Vidare så uteslöt de användande 
(use) från sitt ramverk då de ansåg att det inte fanns något beroende mot denna variabel 
då användandet var helt och hållet tvunget. 
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4.2.3 Användning 

I likhet med Zhang et al. (2004) hävdar Geldermann (1998) att användande (use) ej bör 
användas som en variabel för framgång då sambandet ej går att bevisa empiriskt. I sin 
studie visar han på att det ej finns någon korrelation mellan användande mätt som 
mängd i tid och självuppskattad nytta av systemet.  
 
I DeLone & McLeans modell för IS-framgång är dock användande fortfarande en av 
faktorerna som påverkar nettoeffekten av ett system. De argumenterar dessutom i sin 
tioårsuppdatering (DeLone & McLean, 2002) av ursprungsmodellen för en fortsatt 
användning av användande som en framgångsvariabel trots den kritik som framförts. Vi 
skall därför se på en annan modell för operationalisering av användning, nämligen 
interaktionen mellan användare och system enligt aktör-nätverksteori (ANT). ANT 
beskriver en organisation som ett nätverk av olika aktörer (Hanseth et al., 2004). Vad 
som är intressant är att aktörerna inte behöver ha samma storlek eller omfattning, ett 
ERP-system är till exempel en aktör medan ekonomiavdelningen en annan och en 
användare på lagret en tredje. ANT har huvudsakligen använts i beskrivande syfte och 
för att analysera olika intressenter.  

 

Figur 4.2, Modell för ERP-systemets roller 
Askenäs & Westlius (2003) 

     
Askenäs och Westelius (2003) utgår från en socialkonstruktivistisk syn när de har 
skapat sin modell för typer av användande av ett ERP-system. Social konstruktionism är 
en i första hand ontologisk (syn på verkligheten) ståndpunkt som föreskriver att 
företeelser och deras mening är något som aktörerna i en situation skapar kontinuerligt 
(Bryman, 2002). Detta innebär att de roller som tillskrivs ett ERP-system är något som 
skapas i relationen mellan två aktörer, i detta fall systemet och dess användare. 
Modellen är ett resultat av en longitudinell, kvalitativ studie som har utförts hos svenska 
ABB. 
 
Två huvudbegrepp beskriver modellen, passningsgrad samt konrollriktning. Det första 
beskriver huruvida systemets egen struktur passar med organisationen samt 
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affärslogiken medan det senare anger i vilken riktning kontrollen går – om det är 
systemet eller användaren som styr agerandet. Dessa två dimensioner bildar en 
fyrfältare (se Figur 4.2) som innehåller fyra av de fem möjliga rollerna för ett ERP. 
Utöver de fyra rollerna, som presenteras nedan, existerar även rollen som avfärdad. 
Denna innebär i princip att det inte finns någon relation, användarna avstår helt och 
systemet blir överflödigt.  
 
Rollen som sekreterare innebär att systemet bistår användarna i utförandet av 
okomplicerade uppgifter på ett strukturerat sätt, exempelvis lagring av viss data. 
Sekreteraren sköter och underlättar datalagring, åtkomst och dylikt men påverkar inte 
och återspeglar heller inte de faktiska processerna. Manipulatören kontrollerar, styr eller 
influerar användarna på ett sätt de inte har önskat. Systemet styr processer och rutiner 
på ett för användarna icke önskvärt sätt som de måste anpassa sig till. Byråkraten styr 
också processer men snarare än att tvinga in användarna i en struktur garanterar den att 
processen och reglerna följs. Systemet ser till att upprätthålla strukturen vilken 
accepteras av användarna. Konsulten utför specifika, icke-triviala uppgifter. Konsulten 
är inte ansvarig och styr inte heller arbetet. Systemet bistår i det här fallet användaren 
med information, underlättar och sköter uppgifter som annars skulle vara betungande. 
Användaren måste i det här fallet förstå och kunna hantera den information som 
systemet ger. 
 
Modellen innebär att den roll som ett informationssystem ikläder sig i en relation i sig 
bidrar till att förändra strukturen och så småningom även rollen. Konstruktionism 
innebär just detta, att en företeelses mening (i detta fall rollen) kontinuerligt förändras 
(Bryman, 2002). Således påverkar ett ERP-system en organisations struktur men den 
gör det inte själv, det är i gränssnittet mellan användare och system som rollen uppstår 
och är därför beroende av individernas förhållningssätt mot systemet. Häri anser vi att 
modellens stora bidrag ligger. Systemet är som vi tidigare diskuterat endast ett verktyg 
med vilket man kan åstadkomma förändring inom en organisation. Vad ANT säger oss 
är att själva användningen manifesteras i gränssnittet mellan användare och system – det 
vi här kallar systemets roll. 
 
Hanseth et al. (2001) beskriver i en studie hur SAP under implementationen i ett stort 
oljebolag var den aktör som tillsammans med användarna närapå stjälpte hela projektet. 
Systemet antog, tack vare användarna, en mycket destruktiv roll vilken förhindrade 
fortsatt förändring inom organisationen vilket var tvärtemot det ursprungliga syftet. 
 
Gränssnittet mellan ERP och användare kan således bestämmas enligt en modell med 
dimensionerna grad av passning mellan systemets struktur och organisationen samt 
nivån av kontroll hos användarna. Dessa två dimensioner ger fyra olika användarroller 
som kan beskriva hur ett system interagerar med organisationen samt hur det påverkar 
företagets strukturomvandling. 

4.2.4 ERP 

Det finns ett flertal studier gjorda kring implementeringen av ERP-system samt dess 
fasor och fällor (Markus et al, 2000; Ross & Vitale, 2000; Robey et al, 2002; Ettlie et 
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al., 2005) men förvånansvärt få har studerat det som Markus et al (2000) kallar ERP-
upplevelsen vilken innefattar hela livstiden för systemet. Markus tar ett 
processperspektiv och ser på systemet som en lång process vilken bör ständigt röra sig 
uppåt. Även om den genomsnittliga implementationstiden för ett ERP-system är tre år 
(Hitt et al., 2000) instämmer vi med Markus et al. och hävdar att ett ERP-systems 
grundläggande karaktäristika i form av integration med affärsmodellen innebär vad man 
skulle kalla ett livslångt lärande.  Denna syn bekräftas av Davenport et al. (2004) vilka 
menar att lärandeprocessen kring ett ERP-system pågår så länge det är i bruk. Som vi 
tidigare sett i vår definition av problemområdet är mycket forskning begränsad till en 
definierad implementationsfas samt till stor del variansorienterad. Vi skall se på 
helheten i ett ERP-system, det vi tidigare nämnt som implementationen av ett system 
och den tid som följer därefter. 
 
Som vi har sett är ett ERP-system en ständig källa till förbättring och inlärning i en 
organisation. Vi har tidigare benämnt hela denna process för ERP-resan. Vi tycker 
metaforen är passande eftersom den dels antyder att det handlar om en process och 
dessutom betonar att det bör röra sig framåt. Som alla resor har även ERP-resan ett mål, 
målet är de förväntningar som finns på resan. När dessa är uppnådda bör man dock 
fortsätta resan genom att sätta upp nya mål. Valet av resa som metafor tycker vi ändå 
betonar att det är färden snarare än målet som är fokus för forskningen. Innan vi 
diskuterar närmare mer specifika detaljer i ERP-resan presenterar vi en översikt över 
den befintliga teorin inom området. 
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Tabell 4.1, Litteraturöversikt 
Författare och år Nytta med ERP Svårigheter  Krav för framgång 

Davenport (1998) Konsolidering av data och 
information, minskade IT 
kostnader. Verktyg för förändra 
hierarkiska strukturer, bidrar till 
konkurrensfördel. 

Risker lika stora som 
potentiell nytta. ERP passar 
inte alltid in i affärsmodellen. 

Att se systemet som ett 
verktyg för strategi och 
organisation, inte bara ett 
system.  

Davenport et al. (2004) Integrering och optimering av 
affärsprocesser genom BPR. 

Tendens att avsluta ERP-
projekt efter implementering. 

Uppnå ”kritisk massa”, ERP 
som ett pågående program, 
målsättningar, mätbara mål 

Ettlie et al. (2005) Integrering och koordination av 
system och information. 

Att framgångsrikt lyckas 
omvandla sina processer 
(BPR). EDI med gamla 
system. 

Starkt ledarskap som 
föregår med gott exempel. 
Organisationens förmåga att 
ta till sig best practices. 

Hitt et al. (2002) Förbättrat informationsflöde , 
standardisering, centralisering,  
minskade driftskostnader och 
förbättrade processer. 

-  -  

Kalling (2003) ERP som grund till 
konkurrensfördel för 
organisationer 

Lärande/avlärande av 
system. Etablera ett 
finansiellt stöd för systemet. 
Intern marknadsföring av 
systemet. 

Ledningen kommunicerar 
systemets mening och 
värde, lokal förståelse och 
motivation till förändring 

Markus et al. (2000) Varaktiga fördelar genom 
förbättrade processer, 
kostnadsbesparingar m.m. 

Mätbarhet i implementation 
och uppföljning. Övervinna 
tryck från organisationen att 
överge projekt. Skräddarsy 
systemet. Etablera ett stöd 
från ledning.  

Mäta framgång, etablera 
(mätbara, icke tekniska) mål 
med systemet. Träning och 
utbildning. Upptäcka och 
åtgärda problem tidigt.  

McAfee (2001)  
 

Lärokurva uppåt, som ger ökad 
produktivitet 

Komma ur dippen  

Rajagopal (2002) Ökad tillverkningseffektivet, 
kundtillfredställelse och 
informationtillgängliget för 
beslutsfattande 

Identifiera och förstå viktiga 
affärsprocesser. 

Förändringar i 
organisationens struktur, 
BPR. 

Robey et al. (2002)  Lärande och avlärande – 
”unlearning” av tidigare 
system. Organisationer 
anpassar sig sakta. 

Fortsatt forskning kring 
implementation. 

Ross et al. (2000) Gemensam plattform, 
processförbättringar, data, 
kostnadsbesparingar, ökade 
servicenivå och förbättrad 
beslutsfattande 

Etablera måttenheter för 
uppföljning, motstånd från 
medarbetare, post-
implementation 
(vidareutvecklingen). 

Tydliga mål och vision med 
system (samt uppföljning). 
Allokera rätt resurser till 
projektet. 

Shang & Seddon (2002) Fem dimesioner: operativa, 
management, strategiska, it-
infrastruktur och 
organisatoriska. 

Att mäta och utvärdera ett 
ERP. 

(Mätbara indikatorer på 
framgång.) 

Somers & Nelson 
(2001) 

Kostnadsminskningar, kortare 
väntetid för kunder. Operativa 
fördelar. 

Hantera implementation med 
avseende på 
resursallokering och 
projektstyrning. 

22 olika faktorer bl a stöd 
från ledning, kommunkation 
mellan avdelningar under 
implementation, mål och 
förväntningar. 

Somers & Nelson 
(2004) 

Integrering av all information i 
ett företag, förbättrad 
produktivitet, ökad 
kundtillfredställelse. 

Hantera implementation med 
avseende på inblandade 
aktörer och aktiviteter. 

En styrgrupp för 
implementationen, ett 
livslångt lärande av 
systemet för maximal nytta. 

Zhang et al. (2005) Minskade operativa kostnader,  
ökade produktivitet och 
servicenivå. 

Kulturella skillnader, 
processomvandling, dålig 
data. 

Stöd från ledningen, 
utbildning och träning. 
Omvandling av 
affärsprocesser. 
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4.2.5 ERP-resan 

Ross och Vitale (2000) studerade ett antal organisationer som alla implementerat ERP-
system. Samtliga företag i studien ansåg sig inte vara klara med sin implementation 
vilket kan återspeglas i deras modell för ERP-resan. Modellen är processorienterad och 
fokuserar på de olika steg som sker och betonar de problem som kan uppstå vid varje 
steg. Stegen är (1) design i vilken systemet planeras, (2) implementering då det tas i 
drift, (3) stabilisering då verksamheten återgår till det normala, (4) fortsatt förbättring i 
vilken systemets fördelar börjar synas och (5) förändring då systemet leder till en 
påverkan av organisationens affärsprocesser. I studien fann de att systemet frös fast 
efter den första fasen vilket även bekräftas av Robey et al.(2002). Därefter blev det 
sedan mer eller mindre omöjligt att förändra systemet. De flesta företag upplevde en 
kraftig sänkning av produktiviteten under den andra fasen, se Figur 4.3 vilken beskriver 
en generell nyttoutveckling under ERP-resan. Notera att tidsaxeln består av typvärden 
baserade på bland annat Markus et al. (2000) och Shang & Seddon (2002).  

 

Figur 4.3, Sammanställning av processperspektiv av ERP-implementation 
Egen sammanställning 

 
Även Markus et al. (2000) definierar implementationen som en process vilken han 
kallar för ERP-upplevelsen. Processen i sin helhet har tre till fyra steg beroende på om 
den första designfasen räknas med eller inte. Till skillnad från Ross & Vitale täcker 
modellen hela livscykeln för ett ERP-system och stannar inte vid implementationen. 
Processen består av den första, ej kartlagda, beviljandefasen i vilken organisationen 
förbereder sig för och motiverar en implementation, projektfasen i vilket systemet tas i 
drift, shakedown då verksamheten återgår till det normala och uppåt-framåtfasen i 
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vilken organisationen utvecklas med hjälp av och tillsammans med systemet. Se figur 
4.3 för en jämförelse med Ross & Vitales taxonomi. 
 
McAfee (2001) tar i sin studie upp begreppet performance dip vilket han menar innebär 
en direkt sänkning i företagets prestation efter det att ett ERP-system implementerats. 
Därefter följer en inlärningskurva i vilken organisationen lär sig utnyttja systemet. Så 
småningom passerar nyttan den som fanns före ERP-systemets inträdande. McAfees 
(ibid.) definition av ERP-implementation stämmer väl överrens med vad vi sett hos 
Markus et al. (2000) och Ross & Vitale (2001). 
 
Ett ERP-systems livslängd kan alltså sammanfattas som ERP-resan vilket delas in i 
olika faser som kännetecknas av olika aktiviteter i företaget. Vi väljer fortsättningsvis 
att använda oss av Markus et al. (2000) taxonomi med projekt, shakedown och uppåt-
framåt.  Vi skall nu se hur ett ERP-system kan föra in nytta i organisationen. 

4.2.6 ERP och nytta 

Vilken nytta ger ett ERP-system det företag som implementerar det? Shang och Seddon 
(2003) har gjort en utförlig studie över upplevd nytta av ERP-installationer och skapat 
ett ramverk för bedömning av dessa, se figur 4.4 för en jämförelse mellan ramverket och 
Ross & Vitales (2000) kurva. Ramverket består av fem olika effektdimensioner; 
operativa effekter som kostnadsbesparingar genom minskat personalbehov, 
ledningseffekter till exempel genom snabbare beslutsmöjligheter, strategiska effekter 
genom exempelvis integration av värdekedjan, effekter på IT-infrastruktur vilket kan 
vara ett minskat servicebehov och organisatoriska effekter som ökat samarbete på 
tvären i organisationen (Shang & Seddon, 2000). 
 
Upplevd nytta är tätt förknippad med förväntningar på nytta och således motiv för 
implementering av ERP (Ross & Vitale, 2000). Kalling & Hedman (2002) konstaterar i 
likhet med Davenport (1998) att de företag med högt ställda mål och förväntningar på 
en ERP-implementation mer sannolikt når dit. De vanligaste motiven för anskaffning är 
enligt Ross & Vitale (2000) behovet av (1) en gemensam teknisk plattform, (2) 
processförbättringar, (3) ökad insyn i lagrad data, (4) besparingar och rationaliseringar i 
produktionen, (5) ökad tillgänglighet för kunder genom bättre informationshantering 
och (6) förbättrad beslutsförmåga. De fann att det dominerande motivet vid tiden för 
deras studie var en gemensam teknisk plattform. 
 
Somers & Nelson (2001) identifierade även behovet av att kunna mäta nyttan under 
implementation som en framgångsfaktor för ERP-system. Genom att närmare kunna 
följa utvecklingen av projektet och se när man uppnår mål är det lättare att överlag 
lyckas med projektet. Ross & Vitale (2000) pekar också på vikten av att sätta upp 
tydligt mätbara mål då undersökningar visar att icke mätbara mål ofta är mycket svåra 
att uppskatta huruvida de har uppfyllts eller ej.  
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Figur 4.4, Fem dimensioner av nytta 
Egen modell, baserad på Shang & Seddon (2002) 

 
 
Hitt et al. (2002) genomförde en studie i vilken man, i rent ekonomiska mått, kunde 
utläsa en produktivitetshöjning som följd av en ERP-implementation. Framgången 
sades bero på främst fyra faktorer som uppstod under implementationen av systemet. 
Dessa var ett förbättrat informationsflöde, centralisering av administrativa funktioner, 
minskning av antalet informations system och införandet av best practice inom olika 
processer. De tre förstnämnda faktorerna är synonyma med den tidigare definitionen av 
operativa fördelar medan den fjärde berör en intressant aspekt av ERP-system, nämligen 
processomvandling. 
 
Business Process Reenginering är den process i vilken en organisation omformar sina 
affärsprocesser. Denna tanke är central för ERP då systemet är uppbyggt kring en 
samling best practices (Zhang et al., 2005). En organisation har sedan valet om företaget 
skall anpassa sig efter systemet eller tvärtom. Detta beslut är viktigt att ta initialt 
eftersom systemet senare blir oformbart vilket vi tidigare beskrivit. Hedman och Kalling 
(2002) får stöd av bland annat Ettlie et al. (2005) i påståendet att de mest framgångsrika 
företagen är de som anpassar sig efter systemet snarare än tvärtom. 
 
Davenport (1998) hävdar vidare att de företag som får mest nytta av ERP är de som inte 
betonar systemet utan organisationen. Kalling (2003) påpekar att systemet i sig skapar 
ingen nytta utan är endast verktyget med vilket varaktiga fördelar kan uppnås. Ett ERP-
systems omfattning har en möjlighet att påverka hela organisationen och att skapa 
långsiktiga strategiska fördelar (Hedman & Kalling, 2002). Dessa fördelar skapas dock 
inte genom ett ledningsinitiativ utan snarare genom bottom-up processer i vilka 
systemet ingår i en lärandeprocess om företagets produkter och processer där 
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användarna är nyckelspelaren (Andreu & Ciborra, 1996). Kalling (2003) har i en studie 
av ERP-system och inlärande som skapar strategiska fördelar sett att denna process i 
själva verket sker från två håll, såväl uppifrån som nerifrån. Framförallt behöver 
ledningen ta initiativet när det gäller att kommunicera strategiska mål till användarna. 
 
Vi har nu sett hur ett ERP-system utvecklas under sin livstid och vilka fördelar och 
nytta detta kan ge för det företag som införskaffar det.  Vad vi skall få se härnäst är 
bland annat hur ERP-upplevelsen kantas av mot- och framgångar i själva processen. 

4.2.7 Framgång och motgång i upplevelsen 

Ross & Vitale (2000) och Markus et al. (2000) identifierar ett antal svårigheter kopplat 
till de olika faserna men också en del nyttoeffekter av systemet. Under projektfasen 
mäts framgång oftast som kopplat till implementationen, dess kostnader, tidsåtgång och 
funktionalitet av systemet. Få upplever några fördelar med systemet under denna fas 
som snarast karaktäriseras av oro och instabilitet (Ross & Vitale, 2000). Markus et al. 
menar att de främsta svårigheterna rör att rekrytera rätt personal och för ledningen att 
skapa motivation hos användarna. 
 
Efter den initiala nedgången börjar viss nytta med systemet visa sig och en mer 
utvecklad förståelse för produkter och procedurer i organisationen (Ross & Vitale, 
2000). Typisk nytta som erhålls är enligt Markus et al. (2000) i första hand kopplat till 
den löpande och dagliga verksamheten och mäts enkelt med olika nyckeltal, cykeltider 
och liknande. Rajagopal (2002) menar även i sin studie, vilken var avgränsad till 
huvudsakligen operativa framgångar, att merparten av företag upplever de största 
mätbara framgångarna just i denna fas.  Vanliga problem är främst kopplat till systemet, 
felaktigheter i detta och svårigheter som följer med detta. Extremt dåliga resultat i denna 
fas kan till och med leda till nedsläckning av projektet (Markus et al., 2000). Ross & 
Vitale (2000) påpekar vikten av aktivt stöd från ledning samt en konstant uppföljning 
med mätbara resultat för att undvika detta.  
 
I den sista fasen, uppåt-framåt, skall systemet tillsammans med dess användare 
tillsammans lyfta organisationen mot nya höjder genom strategisk påverkan (Markus et 
al., 2000). Ett absolut måste för att uppnå de fördelar som systemet kan ge på denna 
nivå är dock en översyn av och omstrukturering av processerna inom organisationen 
(Kalling, 2003). Ett vanligt problem är att detta sällan finns på agendan (Ross & Vitale, 
2000) vilket håller kvar organisationen i den tidigare fasen. Först i uppåt-framåt-fasen 
påverkar systemet organisationen på en högre nivå och ger varaktiga och viktiga 
fördelar (Markus et al., 2000).  Davenport et al. (2004) menar att företag aldrig lämnar 
denna sista fas utan att systemet är en ständig källa till inlärning och förbättring. 
 
Vi har nu skapat en ganska klar bild av gällande teorier vad gäller implementation av 
ERP-system och de svårigheter och problem som följer med. De fördelar som kan 
realiseras under processen har även diskuterats och vi skall nu se på vår teorisyntes 
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4.3 Teorisyntes  

Efter att ha redogjort för den relevanta litteraturen inom området skall vi nu presentera 
vår teorisyntes med tillhörande modell. Vi avslutar även detta kapitel med en 
formulering av vår forskningshypotes vilken vi har testat empiriskt. 
 
Givet tidigare teori kan vi se utvecklingen av ett ERP-system i en organisation som en 
sekventiell process bestående av ett antal steg. I processens natur ligger det att 
föregående steg måste avslutas innan nästa kan påbörjas. När vi jämför ramverk för 
framgång och implementation står det även klart (se figur 4.4) att de olika nivåerna eller 
dimensionerna av framgång är intimt sammankopplade med den fas ett ERP-system 
befinner sig i. Vi har även sett möjligheten att definiera användande som den roll ett 
system har i en organisation. Värdet av att inkludera användande i en framgångsmodell 
har vi sett bland annat genom att applicera ett resursbaserat synsätt på ERP-system. 
Detta säger i princip att resursen i sig inte ger några fördelar, det är hur den utvecklas, 
förädlas och används inom organisationen som ger fördelar. Användande ingår även i 
den modell vi har använt som bas för vår syntes. 

 

Figur 4.5, Vår modell 
Egen modell, baserad på DeLone & McLean (2002), Askenäs & Westelius (2003) 

samt Shang & Seddon (2002) 
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4.3.1 Sambandet & modellen 

Med utgångspunkt i DeLone och McLeans (2002) modell, som är den mest vedertagna 
för IS-framgång (Zhang et al., 2005), föreslår vi en anpassad framgångsmodell för ERP-
system (se Figur 4.5). I modellen är de tre kvalitetsvariablerna från ursprungsmodellen 
med men i enlighet med Zhang et al. (2005) hävdar vi att deras påverkan kan 
kontrolleras eftersom de ERP-system som används idag är beprövade COTS-system, 
problem med data och informationskvalitet skall vara icke-existerande eftersom 
systemet inte accepterar (eller kan köra på) ”dålig” data (ibid.). 
 
Användande i modellen har vi operationaliserat med Askenäs & Westelius (2003) 
modell av roller för ett ERP-system. En viktig skillnad mot deras grundmodell är att vi 
har tagit in organisationen som aktör istället för den enskilda individen. Aktör-
nätverksteori säger att en aktörs storlek är ointressant men vi tror ändå att vi får vara 
vaksamma mot detta generaliserande då det kan vara svårt att bedöma ett systems roll i 
en stor organisation med tiotusentals anställda. Anledningen till denna förflyttning av 
fokus är att vi ser organisationen som huvudintressent i vår modell och för att den skall 
vara konsistent måste detta fokus prägla hela modellen. 
 
Användande får i vår modell två olika dimensioner, kontrollriktning och passningsgrad. 
Kontrollriktning går från hög till låg där högt motsvarar att användaren styr arbetet och 
inte är tvingad att följa systemets regler. Ett lågt värde ger istället en fullständig 
utplåning av användarens egna initiativförmåga och placerar ansvaret för 
händelseförloppet helt och hållet i händerna på systemet. Passningsgrad anger hur väl 
systemets och organisationens struktur passar ihop. Denna dimension är delvis influerad 
av Goodhue & Thompsons (1995) task-technology fit. En hög grad av passning säger att 
arbetsuppgifterna som skall utföras är väl stödda av systemet, teknologin som finns 
återspeglar och stödjer de verkliga arbetsprocesserna. Kontrolldimensionen är 
spegelvänd mot den ursprungliga modellen vilket innebär att vår fyrfältare får ett något 
annorlunda utseende som vi ser i figur 4.5. 
 
Vidare har variabeln användartillfredställelse förlorat sin direkta påverkan på nytta. Vi 
anser att det ej existerar en direkt koppling utan att användartillfredställelse endast 
utövar en sekundär påverkan, genom användande, på nytta. Användarnas åsikter om 
systemet antas återspeglas i användandet men ej direkt i nyttan. I en undersökning 
påverkas rimligtvis en subjektiv uppskattning av nyttan av informantens uppfattning om 
systemet. I verkligheten antar vi dock att denna variabel endast innebär en sekundär 
påverkan. Användarnytta antas då vara den katalysator och det bränsle som driver 
processen som förändrar användarrollen.  
 
DeLone & McLean (2002) betonar både varians- och processperspektivet av sin modell. 
Detta dubbla perspektiv återfinns även i vår modell där variansmodellen beskrivs enkelt 
som en förändring i användande ger en förändring i nytta. Processen går från vänster till 
höger och följer flödet i modellen men vi vill extra mycket betona den iterativa process 
som pågår mellan användande och nettoeffekter. Denna process hävdar vi pågår under 
hela ERP-resan, det vill säga det som Markus et al. (2000) kallar ERP-upplevelsen. Som 
vi har sett tidigare omfattar detta hela systemets livstid vilket även bekräftas av 
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Davenport et al. (2004) och McAfee (2002) som betonar vikten av konstant lärande och 
utveckling.  

4.3.2 Processen 

I det optimala fallet skulle vi då kunna tänka oss att organisationens position i 
användande-matrisen förflyttar sig under hela ERP-resan. Detta bör ske samtidigt som 
nettoeffekter stadigt ökar och bildar en kurva liknande den Ross & Vitale (2000) 
beskrev i sin studie. Denna kurvas utveckling antas då vara en funktion av användandet, 
det vill säga systemets roll är avgörande för nyttoutvecklingen. I Figur 4.6 har vi satt in 
de olika systemrollerna som brytpunkter i Ross & Vitales nyttokurva, vi ser då att 
systemets roll skapar trösklar vilka måste övervinnas. Detta sker som vi tidigare sett 
genom en förändring i typen av användande. Pilarna mellan rollerna och frågetecknen 
symboliserar den mekanism som styr förändring av roller. Dessa trösklar kan även vara 
det som Robey et al. (2002) identifierar som barriärer för konfiguration samt inlärning 
och avlärning. De menar att dessa barriärer är svårigheter man måste komma förbi 
under implementationens gång.  

 

Figur 4.6, Systemets roll som tröskel 
Egen modell, delvis baserad på Shang & Seddon (2002) 

 
Vi förväntar oss alltså en förflyttning i användarmatrisen i ett processperspektiv. Enligt 
Askenäs & Westelius (2003) sker förflyttning genom två faktorer. För det första bidrar 
systemet till en strukturomvandling genom sin roll, en manipulatör kommer till exempel 
övergå i byråkrat när systemets struktur överförts till organisationen. Den andra faktorn 
är individen, den andra aktören i relationen. Författarna antyder att individen skulle 
kunna styra systemets roll med sin kunskap om organisationen och systemet. Detta 
stämmer väl in på Kallings (2003) tanke om lärandeloopar som förädlar och utvecklar 
användandet av ett ERP. Idén bottnar i Andreu & Ciborras (1996) tankar kring 
organisatoriskt lärande. Även McAfee (2002) och Davenport et al. (2004) beskriver 
ERP-resan som en inlärningsprocess i vilken användarna utbildas i såväl systemet som 
organisationen och dess processer. Detta skapar i sin tur ett mer meningsfullt 
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användande av systemet och i slutändan mer nytta. Kärnan i vår syntes är alltså att den 
positiva utvecklingen av en ERP-implementation följer en given process med 
sekventiella inslag. I denna process måste vissa villkor (användandet) uppfyllas för att 
utvecklingen skall kunna fortsätta i en positiv riktning, de fungerar som trösklar.  
 
En organisation som skaffar ett ERP-system måste i ett första steg harmonisera sina 
arbetsprocedurer med systemets och sker inte detta intar systemet rollen som 
sekreterare. I Ross & Vitales (2000) studie beskriver informanter hur ”marken rycktes 
undan från deras fötter” vid installationen på grund av otillräcklig utbildning. När 
systemet var installerat fanns ingen kunskap om hur det skulle användas och 
följaktligen hanterade det inte heller de processer som det var tänkt. Följden kan bli en 
manuell hantering av procedurer som skulle ha skett i systemet. Rollen sekreterare är 
ofta destruktiv då den ofta innebär ett skifte från ett automatiserat system till ett 
fullständigt manuellt vilket kan leda till drastiska sänkningar i produktivitet. Vi anser att 
detta är den enda roll som inte är tvingande i resan, genom utbildning och förberedelser 
inför systemskiftet kan den förebyggas. 
 
När systemet är på plats och återspeglar de procedurer som skall utföras utbildas 
användarna i hur man använder systemet, det skapas arbetsrutiner i det som Andreu & 
Ciborra (1996) kallar routinazation. Inlärningen sker i ett toppstyrt manér med tydliga 
steg-för-steg direktiv, systemets strävan efter att passa in i organisationen tar sin roll i 
att systemet agerar som manipulatör och bokstavligen talat styr användarna i deras 
användande. Procedurer utförs endast på ett sätt, det rätta sättet. Sakta omformas 
organisationen att passa systemet genom att användarna lär sig förstå det och använda 
det samtidigt som arbetsprocedurer förändras och tas upp i systemet, bitarna faller på 
plats i shakedown-fasen (Markus et al., 2000). När systemet tar denna roll som 
manipulatör inleds fasen ofta med en sänkning av nytta eftersom processer som 
omformas innebär merarbete genom inlärning och även i många fall mer komplicerade 
procedurer när man går från skräddarsydda system till standardsystem. 
 
När användarna har lärt sig att såväl använda systemet som att förstå hur det fungerar 
befinner sig systemet i en byråkrat-roll. Systemet styr fortfarande arbetet men utan det 
motstånd som tidigare fanns hos användarna (Askenäs & Westelius, 2003). Detta 
eftersom de vet och förstår hur systemet fungerar och hur det hänger ihop med deras 
arbete och de procedurer som sker, de har kommit in i det tankesätt som systemet 
baseras på. Den andra lärandeloopen i Andreu & Ciborras (1996) modell är avklarad, 
man har skapat en capability. Organisationen börjar uppleva en hög grad av nytta och 
man upplever en verklig produktivitetsförändring i förhållande till tidigare system.  
 
Med kunskapen om hur systemet fungerar sker nästa inlärning i form av en förståelse 
för organisationens transaktioner, processer och varför systemet har installerats. 
Användarna är så pass kunniga i systemet och organisationen att de upplever en högre 
grad av frihet i sitt arbete och är inte lika bundna av systemet Nu kan användarna själva 
se de sammanhang som finns och det sker en lokal inlärnings- och förbättringsprocess, 
det som Hedman & Kalling (2002) kallar för bricolage. Lokala innovationsprocesser 
skapar nya och bättre sätt att arbeta och hantera transaktioner. Systemet har i den 
strategiska lärandeloopen (Andreu & Ciborra, 1996) utvecklats till en core capability. 
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Figur 4.7, Utvecklingstrappa under ERP-resan 
Egen sammanställning 

 
Utvecklingsstegen för ett ERP-system kan sammanfattas enligt figur 4.7 vilken ger en 
uppfattning om sambanden mellan de olika dimensionerna i vår modell. Sekreterare och 
manipulatör återfinns båda i projektfasen då vi ser sekreteraren som det första steget när 
man ännu inte drivit igenom systemet till fullo och det fortfarande existerar ett val 
huruvida det skall användas eller ej. Det finns fall där ett ERP-system existerar endast i 
sekreterar-rollen och man upplever att det fungerar utmärkt men dessa fall är vanligtvis 
begränsade så till vida att man endast använder en del av funktionaliteten hos ett ERP 
och således ej eller har för avsikt att utnyttja det till fullo. Normalt sett är dock 
sekreterarfasen begränsad till en mycket kort fas i inledningen av en implementation. En 
fortsatt användning av systemet på samma sätt innebär troligtvis att nyttan aldrig 
infinner sig och kan leda till ett avfärdande från användare och i slutändan 
organisationen. 
 
Vi har sett att ERP-resan är en ständigt pågående process i den påverkade 
organisationen. Resan har en förväntad positiv utveckling som kan resultera i ett antal 
olika dimensioner, ju längre på resan organisationen har kommit desto fler dimensioner 
av nytta kan realiseras. Vår teori är att ERP-resan går att dela in i ett antal steg enligt 
Markus et al. (2000) vilka är länkade till den roll som systemet intar i organisationen. Vi 
hävdar att samtliga dessa steg är nödvändiga och tvingande, för att lyckas med sitt 
system måste en organisation gå igenom samtliga faser. Man kan likna det vid 
tjänstgöring i det militära där man utbildar enligt principen att man först bryter ned 
rekryter för att sedan bygga upp dem. Liknelsen är extrem men ger en signal om syftet. 

4.3.3 Kunskapsteoretisk syn på vår modell 

Modellen tar ett kritiskt-realistiskt perspektiv där vi utifrån vår förståelse av 
verkligheten, gestaltad i vår modell, försöker identifiera de mekanismer vilka driver de 
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aktuella händelserna (Bryman, 2002). Genom att förstå dessa kan vi också påverka dem 
och förändra status quo, dödläget, i en situation. Robsons (2002) modell för en process 
enligt kritisk realism skulle, i vårt fall, se ut som figur 4.8. Vår slutliga modell strävar 
alltså efter att förklara den mekanism vilket får användande att resultera i ökad nytta. 
 
 
 

 

Figur 4.8, Förklaringsmodell enligt kritisk realism 
Robson (2002) 

 
Den mekanism som eftersöks tror vi vara lärande. Genom en positiv inlärningsloop 
förändras systemets roll i organisationen och möjliggör ökad nytta. Vi tror att den 
trappstegsliknande utvecklingskurva vi har beskrivit för ett ERP-system kan länkas till 
Andreu & Ciborras lärandemodell. Vi har tidigare argumenterat för att vi skall betrakta 
ett ERP-system som vilken resurs som helst och att denna måste förvaltas för att 
generera värde. Vi kan då se hur varje inlärningsloop slutar med en ny roll för systemet 
och ett steg framåt för detta i takt med att det införlivas i organisationen. 

4.4 Hypotes 

Efter att grundligt gått igenom vår teorisyntes och den modell vi presenterar skall vi 
presentera den hypotes vi ställer fram för att testa modellen. Hypotesen kan sägas vara 
modellens kärna och utgör själva grundstenen kring vilken modellen är uppbyggd.  
 
Hypotesen vi vill testa är om användarnas bedömningar av ett ERP-systems nettoeffekt 
är positivt korrelerad med kontrollriktning och passningsgrad enligt vår modell. Detta 
vill vi göra genom att först och främsta kunna förkasta nollhypotesen enligt nedan. 
 
H0:  Det finns inget samband mellan användandet och nyttan. 
 
H1:  Riktningen av kontroll och graden av passning mellan system och organisation 

är positivt korrelerad med organisationens sammanvägda nytta av systemet 
enligt Shang & Seddons (2002) modell. 
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5 Undersökningsdesign & metodutfall 

När vi nu har gått igenom den teorisyntes vilken ligger till grund för studien skall vi 
beskriva dess undersökningsdesign. I tur och ordning beskriver vi vårt urval, det vill 
säga studiens informanter, och jämför detta med populationen det är draget från. Vi 
sammanfattar sedan enkäten och motiverar dess utformning och teoretiska konstruktion 
innan vi diskuterar den kvantitativa metodens grundbegrepp – validitet och reliabilitet – 
tillsammans med en kort redogörelse för den kvantitativa analysmetod som används. 
Avsnittet avslutas med en beskrivning av tillvägagångssätt för den kvalitativa 
kompletteringen samt analys av densamma. 
 

• Urval 
• Enkätens utformning 
• Kvantitativ dataanalys 
• Kvalitativ metod & analys 
• Hantering av bortfall och anonymitet 
• Metodutfall 

5.1 Urval 

Det finns idag ett antal större ERP-leverantörer exempelvis Oracle, Movex och den 
leverantör vi har valt att inrikta vår studie mot, SAP. SAP är idag en av de 
marknadsledande inom ERP-system och dessutom en av världens största självständiga 
mjukvarutillverkare. Studien är avgränsad att omfatta företag med SAP-installationer i 
Sverige samt är medlemmar i SAPs svenska användarförening SAPSA. Med 
utgångspunkt i dessa nämnda avgränsningar kan vi klassificera vårt sampel som ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Ett bekvämlighetsurval består enkelt uttryckt av 
det sampel som fanns tillgängligt för forskaren vid undersökningstidpunkten. Mer om 
anledningen till urvalet något senare i texten. Populationen för det sampel vi valt att ta 
kan beskrivas som: 

De företag som har installerat och använder sig av ett COTS-
baserat ERP-system i Sverige.  

Vi valde först och främst att avgränsa vår studie till Sverige eftersom kulturella faktorer 
kan ha en ytterligare påverkan på modellen. Kulturens betydelse vid ERP-
implementationer har betonats av bland annat Zhang et al. (2005) vilka hävdar att vissa 
kulturer är mer lämpade för den typen av system. Dessutom är Askenäs och Westelius 
(2003) teori som vi bygger vår syntes på resultat av forskning i Sverige. Vi vill undvika 
reliabilitetsproblem på grund av de kulturella skillnader som kan finnas i andra länder 
och väljer därför att avgränsa oss till Sverige. 
 
Avgränsningarna ovan kommer ur praktiska aspekter. Att få ett slumpmässigt sampel av 
alla företag som installerat ERP-system i Sverige är extremt svårt eftersom det skulle 
kräva tillgång till samtliga återförsäljares kundlistor, en resurs de inte gärna bistår med.  
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Därför har vi vänt oss till den största återförsäljarens användarförening i Sverige vilket 
är en ideell organisation med målet att bland annat vara ett forum för utbyte av 
erfarenheter, presentation av ny teknik och metoder och presentation av best practice 
inom användandet av SAP. Organisationens mål torde därför vara samstämmiga med 
vår forskning och de borde därför vara villiga att hjälpa oss vilket de också gjorde. 
Föreningen består i dagsläget av cirka 150 medlemsföretag från olika branscher med 
SAP som gemensam nämnare. 
 
Dock ville inte heller användarföreningen ge oss en lista över sina medlemmar och det 
fanns ingen teknisk möjlighet att skicka ut en enkät per företag. Istället lät de en notis 
om vår undersökning vara med i deras e-post utskick som görs en gång varje vecka. 
Nackdelen var att detta innebar fem personer på vissa företag och 100 på andra. Vårt 
mål var att få in minst ett svar per medlemsföretag, totalt 150 stycken. Alla våra 
informanter har blivit utlovade anonymitet i den färdiga studien men rent generellt kan 
man beskriva informantföretagen som stora och ofta internationella företag med 
inriktning på någon typ av produktion. De flesta är för allmänheten välkända företag 
och har verksamhet i ett tiotal länder och tusentals anställda.  
 
Vårt sampel är således inte representativt för populationen i stort men då vårt syfte 
främst är att testa teori och även mätinstrumentet är bekvämlighetsurvalet ett högst 
gångbart sampel även om vi inte kan generalisera ut till populationen i övrigt (Bryman, 
2002). 
 
SAP är ett väletablerat system inom ERP och var länge den återförsäljare med störst 
total marknadsandel, konkurrenten Oracles förvärv under 2005 av bland annat 
PeopleSoft ändrade dock på detta. För många är dock SAP fortfarande synonymt med 
affärssystem. Att samtliga informanter ingår i en användarförening är desto mindre 
representativt då man kan anta att dessa företag antas arbeta mer aktivt med sina system, 
ha högre ställda mål med dem och också uppnå bättre resultat. 
 
En fördel med vårt sampel är att de i egenskap av medlemmar i användarföreningen har 
ett intresse i systemet samt att bidra till dess utveckling vilket förhoppningsvis bidrar till 
hög svarsgrad. Av samma anledning borde även informanterna vara väl införstådda i 
systemet och dess effekter samt ha en god förståelse för de frågor och påståenden vi 
ställer. Av samma anledningar är samplet tveksamt då man kan hävda att 
användarföreningens medlemmar har en för populationen ovanligt god kunskap om 
systemet samt att de arbetar på företag vilka prioriterar systemet och dess utveckling 
(eftersom de betalar medlemsavgift till föreningen). Således går vi säkerligen miste om 
många företag vilka skulle breddat vårt svarsspektra. 
 
Med den informantinformation vi fick av vårt sampel gjorde vi sedan två olika utskick 
av e-post där det ena gick ut till de företag som ligger geografiskt nära med en förfrågan 
om en personlig intervju. Till de övriga svaren i vårt sampel skickades det en förfrågan 
om telefonintervju.  Totalt gjorde vi en personlig intervju och fyra telefonintervjuer 
vilket ligger till grund för den kvalitativa undersökningen. Efter den första 
intervjurundan beslutade vi oss för att skala av urvalet ytterligare och fördjupa oss i ett 
informantföretag för att få en än mer nyanserad bild av processen. Denna andra 
intervjuomgång resulterade i ytterligare två personliga intervjuer. 
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Av praktiska skäl har vi fått acceptera ett urval som inte möjliggör en generalisering till 
den stora populationen. Men då populationen för det första är ganska homogen och 
studien är av pilotkaraktär anser vi detta vara ett godtagbart avkall. 

5.2 Enkätens utformning 

När enkäten utformades var tre motiv dominerande. Det första och viktigaste kravet var 
att enkäten skulle framstå som enkel och attraktiv för våra informanter för att försäkra 
oss om en hög svarsfrekvens. För det andra skulle enkäten ha en så hög validitet som 
möjligt, det vill säga mäta de faktorer som vi utger oss för att mäta. Dessutom ville vi 
eftersträva en hög intern reliabilitet, det vill säga att samtliga indikatorer av ett begrepp 
mäter samma sak.  
 
Som vi tidigare sett i urvalet så hade vi en informantgrupp som är medlemmar i en 
intresseförening vilket borde borga för ett intresse att bidra till en ökad 
kunskapsbildning kring ämnet samt ha en god insikt i situationen på deras respektive 
företag. Vi tog detta i beaktning vid enkätens utformning och utgick från en relativt hög 
kunskapsnivå hos informanterna. 
 
Vi har valt att göra en enkätundersökning via webben men den kan ändå betraktas 
utifrån metodteori som en postenkät även om den inte distribueras via det vanliga 
postnätet. Gemensamt med en traditionell postenkät är att vi saknar kontroll över 
informanten, den situationen denna befinner sig i vid svarssituationen samt en oförmåga 
att kommunicera direkt med personen i fråga. För att minska bortfallet vid enkäter i 
allmänhet och postenkäter i synnerhet är det viktigt att underlätta i så hög utsträckning 
som möjligt för respondenten och se till att denna inte tappar intresset under ifyllandet 
(Bryman, 2002). 
 
Den stora fördelen med en enkät är givetvis förmågan och möjligheten att nå ut till så 
många så snabbt och så smidigt. Webbenkäten förenklar det hela ytterligare, med ett 
knapptryck kan vi samla in data från upp till 150 företag vilket normalt hade inneburit 
många kuvert och frimärken. Nackdelen är givetvis svårigheten att kontrollera 
informanternas identitet. Problemet existerar dock även vid vanliga 
enkätundersökningar då man aldrig kan vara säker på vem som egentligen fyllt i 
enkäten. Den stora fördelen med en webbenkät som vi ser det är att informanten slipper 
hålla reda på några papper eller posta något. 
 
Våra åtgärder för att minska bortfallet var att utforma en mycket enkel svarsprocess i 
vilken respondenten kan gå via en länk i nyhetsbrevet till vårt formulär. Vidare har vi 
försökt hålla nere antalet frågor samt fokusera på slutna frågor, endast en öppen fråga 
finns med i början av enkäten. 
 
En farhåga är alltid att de tillfrågade inte kan svara på frågorna på grund av bristande 
kunskap och/eller otydliga frågor. Detta är en klar nackdel med enkäter då man inte kan 
hjälpa informanten (Bryman, 2002). För att underlätta det för informanterna har vi 
försökt skriva en kortare, förklarande text till varje fråga. Vi har även lagt till en fråga 
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på slutet av enkäten om hur de upplevde enkäten. Slutligen har vi valt att låta alla 
informanter delta i en utlottning av en Ipod. Utlottning av priser är en vanligt knep för 
att öka svarsprocenten (Bryman, 2002), detta kräver dock att de avstår från sin 
anonymitet. 
 
Rent strukturmässigt är enkäten utformad så att den inleds med ett introduktionsbrev där 
vi kort förklarar vårt syfte samt försäkrar respondenterna om att alla uppgifter kommer 
behandlas konfidentiellt. Vi uppger även att de inte kommer publiceras eller lämnas ut 
till någon annan än i vetenskapligt granskningssyfte.  Härefter kommer en icke-
tvingande fråga om företag vilken motiveras ytterligare. Sedan följer ett fåtal frågor 
kring funktion på företag, antal år sedan ERP-systemet togs i drift samt hur ERP-
systemet används på företaget. Denna fråga är tänkt att matchas systemets roll enligt 
Askenäs & Westelius (2003) och är tänkt som en validitetskontroll av de indikatorer 
som följer senare i enkäten. 
 
Samtliga indikatorer av kvotvariabler besvaras på en så kallad Likertskala vilket innebär 
att ett påståendes överenstämmande med verkligheten bedöms från en skala på 1 till 7 
(Bryman, 2002). I vårt fall har vi i enkäten använt den sjugradiga skalan men vid ett 
tillfälle graderat den från -3 till +3, för att påvisa eventuella negativa samband som 
variablerna kan ha. Vi har valt att använda en Likertskala då den för det första är 
mycket enkel att arbeta med, den innebär en enkel kodning som underlättar för en 
senare datorisering och statistisk analys av materialet. Dessutom är det en välbeprövad 
svarsmetod som borgar för en hög reliabilitet då informanterna är bekväma med 
svarsmetoden och slipper ödsla tankekraft på hur de skall väga alternativ eller utforma 
svar på öppna frågor. Vissa av frågorna har vi vänt på för att uppmärksamma variabelns 
motpol samt för att uppmärksamma informanten så att denne inte hamnar i någon form 
av dvala och bara svarar samma på alla frågorna.  
 
Enkäten består sedan av tre block som var och en mäter ERP-systemets nettoeffekt, 
passningsgrad och kontrollriktning. Dessa mått har alla anpassats för vår undersökning 
men utgår från tidigare forskning. Nettoeffekten är baserad på Shang & Seddons 
ramverk för ERP-framgång (2002) där varje dimension mäts genom ett antal 
indikatorer, vi har här tagit med en indikator per dimension i ramverket (se Bilaga A).  
 
Passningsgrad mellan systemets och organisationens struktur mäts genom en anpassning 
av Goodhue & Thompsons (1995) instrument för att mäta Task-Technology Fit. Deras 
instrument har dock fått bearbetas kraftigt för den aktuella kontexten, bland annat är 
objektet i vår studie organisationen snarare än individen. Även här har vi komprimerat 
instrumentet och behållit en indikator per faktor i deras modell som i grundutförandet 
består av totalt åtta faktorer. Genom att behålla en indikator per faktor ansåg vi oss 
fortfarande täcka hela modellen men underlätta för informanten genom en förminskad 
frågemängd. 
 
Slutligen mäts kontrollriktningen, det vill säga i vilken grad individen eller systemet 
styr processernas händelser. För att mäta detta skapade vi fyra egna indikatorer vilka är 
tänkta att mäta graden av användarkontroll så som Askenäs & Westelius (2003) 
definierar det. Indikatorerna är uppdelade i två par med två frågor som indikerar hög 
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användarkontroll och två som visar på det motsatta. Detta för att instrumentet skall mäta 
hela dimensionen i så hög utsträckning som möjligt. 
 
Enkäten som respondenterna besvarar elektroniskt är till stor del konstruerad för att 
möta kravet på en hög svarsfrekvens. Detta inte minst med tanke på att en stor andel av 
svarsalternativen förväntas bli oanvändbara då vi inte kan säkerställa deras ursprung. 
Variablerna i modellen har operationaliserats och ingår i tre olika block i enkäten. Vi 
skall strax se hur analysen av enkätens data skall ske samt vad vi kan förvänta oss att 
studiens grad av reliabilitet och validitet 

5.3 Kvantitativ dataanalys 

Samtliga begrepp har testats för intern reliabilitet med Cronbachs alpha, ett statistiskt 
verktyg för undersökning av intern begreppsreliabilitet (Bryman, 2002). Varje erhöll då 
en totalpoäng för varje begrepp som var indelat i ett antal indikatorer vilka kunde 
betygsättas 1 till 7. De indikatorer som är spegelvända, alltså indikerar motsatsen till 
övriga indikatorer fick sina poäng spegelvända så att 7 blev 1 och så vidare. Sambandet 
mellan variablerna bedömdes sedan genom en regressionsanalys. Eftersom två begrepp 
antogs vara oberoende tillsammans utförde vi en multivariat regressionsanalys för att 
säkerställa sambandet. Regressionsanalysen kom att avgöra sambandet mellan 
nettoeffekt och systemets roll, vilken bestäms av nivån på kontrollriktning och 
passningsgrad.  
 
I de fall vi fick in flera svar från ett företag valde vi att behandla dessa som enskilda 
svar. Vi kan inte göra anspråk på att ha åstadkommit objektiva mätningar av situationen 
på företagen utan enkätsvaren återspeglar informanternas subjektiva uppfattning om 
sina egna arbetsplatser. Eftersom varje informants situation är och var unik anser vi att 
man kan bedöma varje enkät unikt även om den behandlar organisationen som helhet. 
Vi känner endast till det namn på företaget informanten uppgivit i enkäten och trots att 
samma företag förekommit flera gånger kan dessa individers uppfattningar skilja sig 
markant. Detta beror på att flera av företagen är mycket stora och det kan skilja extremt 
mycket mellan olika enheter eller dotterbolag. Vi är dessutom medvetna om att våra 
empiriska data bygger på subjektiva användaruppfattningar om systemet och dess 
påverkan på organisationen. 
 
Begreppsvaliditeten undersöktes ytterligare genom att vi såg på sambandet mellan 
variablerna passningsgrad och kontrollriktning samt den kontrollfråga som fanns med i 
enkäten. Här bör man till viss del kunnat se huruvida modellen är korrekt 
operationaliserad eller inte. 

5.4 Kvalitativ metod & analys 

Att vi kompletterade vår undersökning med en kvalitativ metod skedde mot bakgrund 
av de brister som finns med en kvantitativ metod då vi ville undersöka processförloppet 
och ta reda på de mekanismer som styrde processen och dess utfall. För att åstadkomma 
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detta tog vi beslutet att utföra ett antal intervjuer med personer ur den informantgrupp 
som svarat på enkäten. Vi utförde totalt tre personliga intervjuer vilka gjordes på 
informanternas arbetsplats. Under den första intervjun var bägge författare närvarande 
och aktiva för att samtidigt utvärdera och komplettera intervjuguiden.  
 
Utöver de personliga intervjuerna gjorde vi ytterligare fyra telefonintervjuer, dessa 
kunde av praktiska skäl bara utföras öra till öra, det vill säga endast en av oss kunde 
direkttolka samtalet. Alla intervjuer bandades och transkriberades senare för att 
underlätta den gemensamma analysen. 
 
Intervjuerna var av en semistrukturerad typ där vi konstruerat en intervjuguide med 
olika teman vilka vi ville täcka in under intervjun. Våra teman var noggrant uttänkta 
mot bakgrund av de resultat vi fått från den kvantitativa undersökningen och skulle 
återspegla organisationens situation då vid införandet, nu och den process vilken har 
fört dem till nuläget. Frågor skapades till dessa tre teman och testades på oss själva 
innan vi drog igång intervjuerna. Efter den första intervjun skedde även en del mindre 
förändringar i guiden.  
 
Inför den andra intervjurundan konstruerades en ny intervjuguide där vi ställde upp ett 
antal frågor baserade först och främst på vår teori och processen vi ville undersöka, 
varje fråga fick även tre dimensioner som skulle återspegla de tre lärandeloopar vår 
modell beskriver. Den andra intervjuguiden är snarare en matris där varje fråga skall 
besvaras utifrån dessa tre frågor – hur, vad och varför.  
 
Den uppenbara fördelen med kvalitativa intervjuer är möjligheten att ställa följdfrågor 
och låta informanten själv resonera kring givna ämnen. Informantens intressen styr 
snarare än forskarens (Bryman, 2002) även om det finns en uppenbar risk för 
forskarpåverkan genom styrning och ledande frågor. Ytterligare en nackdel är den så 
kallade intervjuareffekten vilken menar att intervjuobjektet svarar på ett sätt som denne 
tror att forskaren vill (Bryman, 2002). I likhet med kvantitativ metod finns det alltid en 
risk för att den som söker skall finna, det vill säga att forskaren har en uppfattning om 
rätt svar och kommer omedvetet att styra intervjun mot detta. Denna risk blir extra 
uppenbar när man, som vi gjorde, väljer att arbeta med grounded theory som 
utgångspunkt. Detta innebär som vi tidigare sett att man mot bakgrund av existerande 
teori samlar in data och formulerar en hypotes för fortsatt datainsamling och analys. 
Närvaron av en formulerad hypotes ökar, i vår mening, risken för forskning som en 
självuppfyllande profetia vilket endast kan motverkas genom en medvetenhet om 
problemet. 
 
Grounded theory tar som sagt sin början i en teorigenomgång och en första insamling av 
data vilken leder till kodning av begrepp och teorier innan en hypotes formuleras 
(Bryman, 2002). Vi anser att detta första steg utfördes i och med vår kvantitativa ansats 
och efter en direkt formulering av hypotes fortsatte vi med vår datainsamling och en 
prövning av vår densamma. Detta ledde till slut fram till den faktiska teori vi kom fram 
till. 
 
Den praktiska analysen av det kvalitativa materialet skedde genom en stegvis kodning 
av intervjuerna för att upptäcka begrepp och teman som verifierar eller falsifierar teorin. 
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Vi gick igenom de transkriberade intervjuerna var för sig först en gång då vi försökte 
kommentera texten så mycket som möjligt. Efter denna första granskning gick vi 
igenom materialet ytterligare en gång då vi kondenserade våra anteckningar för att 
fungera som begrepp eller teman i intervjun. Dessa jämfördes sedan dels mellan oss och 
slutligen mot övriga intervjuer för att hitta mönster. Dessa mönster ansåg vi sedan 
utgöra grunden för vår slutliga förklaringsmodell. 
 
Den kvalitativa datainsamlingen och analysen har skett enligt en anpassad variant av 
grounded theory så som Bryman (2002) framställer den. Den kvalitativa ansatsen 
kompletterar den kvantitativa men innehåller även en del fallgropar varav den största, 
risken för självuppfyllande profetia, delas av båda ansatser. Datainsamlingen skedde 
genom semistrukturerade intervjuer där vi försökte ta fasta på problemet ovan och vara 
medvetna om det så att vi i så liten utsträckning som möjligt styrde informanterna. 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Informanternas anonymitet är möjligtvis enkätens största brist. Med hjälp av den 
frivilliga information kring vilket företag de  svarar för hoppas vi kunna få kontroll över 
svaren. Att inte kontrollera informanterna är ett känt problem vid post-enkäter (Bryman, 
2002) och tyvärr inget unikt för vår studie. Reliabiliteten anser vi öka ytterligare genom 
att våra informanter är kunniga inom det område vi har studerat och således varit 
förmögna att svara på frågorna vilket vi även kommer att se senare i resultatet. Vidare 
så bidrar även vår tillämpning av tidigare kända instrument till reliabiliteten. Den 
kvalitativa analysen gjordes av bägge författarna tillsammans och så även den första 
personliga intervjun vilket vi anser ökar reliabiliteten för den delen av studien. 
 
Stabiliteten är ett mått inom kvantitativ forskning på huruvida man skulle få samma 
resultat om man gjorde om studien. Dock är modellen i sig processorienterad vilket 
innebär att det ligger i modellens natur att en förändring sker. Begreppet extern 
reliabilitet anger ungefär samma sak för kvalitativa studier. Med tanke på att all data i 
den delen av studien grundas i personliga intervjuer anser vi att det blir mer eller mindre 
omöjligt att åstadkomma samma resultat ens med samma intervjuare och informanter då 
kontexten och motiven ständigt förändras.  
 
Validiteten, det vill säga huruvida vårt instrument mäter det vi hävdar att det gör, kan 
delas in i flera sorters validitet. Ytvaliditet säger att måttet åtminstone verkar fånga 
begreppet. Vi anser oss ha uppnått ytvaliditet genom att låta vårt instrument granskas av 
såväl flertalet forskare på institutionen som ett antal praktiker på fältet. Det bör dock 
betonas att dessa ej deltog i studien. Ytterligare mått på validitet som konvergent och 
samtida validitet var svåra för oss att uppnå med tanke på resursbrist men då åtminstone 
två av våra tre begrepp är baserade på erkända teorier och instrument bör detta öka 
validiteten. Bryman (2002) noterar även att det är ovanligt att uppnå en högre 
validitetsnivå än ytvaliditet på grund av de resurskrav detta ställer. För att uppfylla de 
högsta kraven på validitet krävs det i princip att man utför förberedande studier där man 
utformar och testar de instrument som skall användas, av naturliga skäl lät sig detta inte 
göras i vårt fall. 
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Extern validitet betyder ungefär möjligheten att generalisera ut till en större population. 
Häri ligger en annan stor brist i vår studie. Den kvantitativa studien är gjord på ett skevt 
bekvämlighetsurval ur en ganska redan avgränsad population. Informanterna till den 
kvalitativa fördjupningen är sedan valda utifrån dessa informanter. Det finns alltså en 
stor svårighet med den externa validiteten i vår studie men vi avser att i första hand göra 
en teoretisk generalisering utifrån vårt material. 
 
I en kvantitativ undersökning är det extremt viktigt att de kvantifierade variablerna 
mäter rätt saker vilket vi har diskuterat här ovan. Det finns ytterligare steg att ta vad 
gäller validitet i våra variabler men den nivå som finns i nuläget räcker väl för den 
analys vi skall genomföra. 

5.6 Metodutfall  

Vän av ordning frågar sig givetvis; ”Gick det verkligen till så här?”. Givetvis har vi följt 
metoden som vi dragit upp men även stött på problem och svårigheter som vi inte nämnt 
tidigare. I enlighet med strategin var problemområdet det första som vi ringade in. 
Övertygade om att vi skulle göra en kvalitativ studie kopplat till användning och 
framgång av SAP hos ett större svenskt industriföretag påbörjade vi en mycket intensiv 
litteraturgranskning. Det ursprungligen mycket positiva beskedet ändrades dock snart 
till ett mer tvekande och innan vi visste ordet av drog sig vårt studieobjekt ur och vi stod 
halvvägs in i processen utan forskningsobjekt. Krisen var ett faktum och vi hade ett i 
våra ögon mycket intressant problemområde men ingen vi kunde studera det hos. 
 
Vi hade redan i vårt tidigare arbete börjat fundera på en teorisyntes och nu föddes idén 
att låta testa denna empiriskt. Tack vare en mycket övertygande föreläsare föll vi in på 
det kvantitativa spåret och bestämde oss för att utföra en enkätundersökning avsedd att 
bekräfta vår syntes. Nästa stora problem dök upp vid horisonten, hur hittar man 
informanter till en dylik undersökning? Ganska snart fann vi att återförsäljare av 
affärssystem var ganska ovilliga att samarbeta men vi fick till slut tag på en 
användarförening vilka har bistått oss på ett fantastiskt vis. Nu hade vi tillgång till 
informanter. 
 
Allt eftersom arbetet med undersökningsdesign och begreppsutformning fortgick gick 
ljuset upp för oss att en kvantitativ testning av modellen inte var tillräcklig. Modellen 
beskriver en process och låter sig inte enkelt testas med en enkel sambandsanalys. Vi 
såg att det fanns ett behov av en kompletterande analys av processförloppet, en analys 
som företrädelsevis grundades på en kvalitativ metod och data. Vi beslutade oss för att 
betrakta den kvantitativa studien som en slags existensbevis av processen medan vi 
skulle undersöka processens mekanismer i ett följande kvalitativt skeende. Vi intog 
naturligt även en kritisk realistisk synpunkt på verkligheten härigenom när vi valde att 
studera de mekanismer som påverkar och driver en process vilken har objektifierbara 
resultat. 
 
Övergången från en kvantitativ sambandsanalys till den mer kvalitativa 
innehållsanalysen skedde gradvis i en ”urvalstratt” där urvalet förfinades allt eftersom, 
se Figur 5.1. Som vi beskrev tidigare skedde först ett antal intervjuer med medlemmar 
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ur vår informantgrupp och efter att dessa intervjuer gåtts igenom och analyserats valdes 
ett företag ut för en ytterligare och mer djupgående studie. Det företag som valdes ut var 
samma som det vi tidigare hade besökt personligen. 
 
Detta uppkom då vi upplevde att vi fick ut så mycket mer av en personlig intervju än 
telefonintervjuer samt att det aktuella företag upplevdes som mycket intressant ur 
studiesynpunkt. Skillnaden mellan personlig intervju och telefonintervju upplevdes 
överhuvudtaget som mycket mer givande då både informant och intervjuare kunde 
utveckla resonemang djupare och framförallt intervjuaren var mindre benägen att bara 
följa en intervjuguide – intervjun gick snarare på djupet när både intervjuare och 
informant lyssnade och tog en större delaktighet i samtalet. 
 
Likt grounded theory beskriver har vårt arbetssätt hela tiden bestått av iterativa moment 
där vi hela tiden om och om igen gått igenom materialet, diskuterat och förfinat vår 
analys och följande modell. Det fanns hela tiden en ganska klar bild av slutprodukten 
ändå från det att vi slutfört vår litteraturgranskning och påbörjat enkäten men modellen 
har utvecklats och förfinats mycket genom resans gång. 
 

Figur 5.1, Urvalstratten 
Egen modell 
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6 Resultat och analys 

Innan vi presenterar vår analys och diskussion kring vårt empiriska material ger vi en 
kort sammanställning av de bägge undersökningarnas resultat. Av främst utrymmesskäl 
presenterar vi inte allt empiriskt material här, företrädelsevis endast det som refereras 
till i vår analys. Vi har även valt att inte inkludera fullständiga statistiska beräkningar 
eller tabeller då vi förutsätter att läsaren inte i första hand är intresserad av statistik. Vi 
försöker även kortfattat förklara statistiska begrepp där dessa förekommer. Efter varje 
resultatsammanställning följer en enskild analys av de separata strategierna innan vi 
slutligen presenterar en sammanfattande analys. 
 

• Enkätresultat 
• Kvantitativ analys 
• Analys av enkätens utformning och innehåll 
• Från kvantitativt till kvalitativt 
• Resultat av intervjuer 
• Kvalitativ analys 
• Sammanfattande analys 

6.1 Enkätresultat 

Enkätundersökningen producerar enkla och exakta resultat. Flertalet av variablerna var 
kvantifierade innan, andra har vi valt att kvantifiera. Den öppna frågan i slutet av 
enkäten där det lämnades utrymme för övriga kommentarer producerade förvånansvärt 
många kommentarer vilka vi knyter an till senare i analysen och även redovisar i en 
bilaga. 

6.1.1 Enkäten 

Tabell 6.1, Intern reliabilitet 

Mått Cronbachs Alpha Antal indikatorer

Nytta ,791 5

Fit ,749 8

Kontroll ,460 4

 
Enkätundersökning analyserades med hjälp av statistiska modeller som vi tidigare 
beskrivit. Först utförde vi en test av enkätens interna reliabilitet genom ett test av 
Cronbachs alpha för samtliga mått. Detta analysmedel används för variabler bestående 
av flera indikatorer för att testa huruvida de mäter samma sak. Värdet varierar mellan 1 
och 0 där 1 är perfekt överensstämmelse. Bryman (2002) anger 0,8 som ett riktvärde 
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men påpekar även att det inte finns något riktigt krav utan vad som är godkänt varierar 
från forskare till forskare. 

6.1.2 Informanter 

Uppmaningen om att besvara enkäten nådde ut till cirka 1000 mottagare av 
nyhetsbrevet. Hur många av dessa som faktiskt mottog nyhetsbrev och sedan läste det 
vet vi inte men vi vet att totalt 164 personer besvarade enkäten helt eller delvis. Av 
dessa var dock 49 svar oanvändbara på grund av icke fullständiga svar (ej svarat på alla 
frågor). Kvar är 115 informanter som fördelar sig enligt Tabell 6.2. I Figur 6.2 ser vi 
även hur informanternas befattningar varierar med svarsföretagen. 
 
Tabell 6.2, Informanter 

antal

Unika företag 57

Dubletter 41

Anonyma 17

Användbara svar 115

  

( Ej fullständiga svar ) 49

( Totalt antal svar ) 164

 
Informanternas företag är, på begäran, anonymiserade men kan delas in i två 
huvudgrupper; konsulter och användarföretag. Flera konsultföretag använder dock även 
SAP, företrädesvis enstaka moduler, inom den egna organisationen. Organisationernas 
erfarenhet av SAP visas i Figur 6.1. 

Figur 6.1, Informanternas erfarenhet av SAP 
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Figur 6.2, Informanternas befattning  

6.1.3 Modellen 

Modellen som skulle testas beskrev ett samband mellan användande och nytta. 
Användande är synonymt med systemets roll och definieras i dimensioner av 
kontrollriktning (hädanefter kontroll) och passningsgrad (hädanefter fit). Då vi har två 
oberoende variabler utför vi en multivariat analys, det vill säga regressionsanalys med 
flera oberoende. Vi gör även en korsvis regressionsanalys för samtliga variabler för att 
se om den ena eller den andra ensam beskriver sambandet. I Tabell 6.4 ser vi att det 
mellan fit och nytta finns ett visst samband och att det mellan kontroll och nytta 
existerar ett mycket svagt negativt samband. 

Tabell 6.3, Variabler 
  Antal Indikatorer Min Max Medelvärde Std. avvikelse

Nytta 115 5 13,00 35,00 26,0174 4,02183

Kontroll 115 4 5,00 21,00 13,7913 3,30203

Fit 115 8 20,00 52,00 38,0870 6,48421

 
 
Innan vi går närmare in på regressionsanalys och andra modeller redovisar vi enkätens 
utfall för de olika variablerna. Dessa ser vi i  
Tabell 6.3 där medelvärden och annan deskriptiv statistik finns för de variabler som 
ingår i analysen .  

Tabell 6.4, Korsvis regressionsanalys 
Nytta Kontroll Fit

Nytta - -,125 
,092 

,498
,000

Kontroll -,125
,092

- ,083
,190

Pearsons r 
(Signifikansnivå) 
  
  

Fit ,498
,000

,083 
,190 

-

 
I Tabell 6.5 ser vi den fullständiga regressionsanalysen med två förklarande variabler. I 
modellen erhåller vi en korrelationskoefficient på 0,525 med trestjärnig signifikans (p = 
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0,000). Korrelationskoefficienten beskriver styrkan i sambandet och kan som högst vara 
1. Det erhållna värdet beskriver alltså ett någorlunda starkt samband. Signifikansnivån 
anges i procent och är sannolikheten att begå ett fel av Typ I, det vill säga förkasta 
nollhypotesen när den är i själva verket är sann. I vårt fall innebär det att det är 0,0 % 
chans att vi begår ett sådant fel av Typ I. Signifikansnivån anges även med en, två eller 
tre stjärnor beroende på det numeriska värdet där trestjärnig har det lägsta p-värdet och 
anger således den statistiskt starkaste studien. 

Tabell 6.5, Regressionsanalys med två förklarande variabler 
Modell Persons r r2 Standardfel Signifikans 

Två förklarande variabler ,525 ,276 3,45221 0,000

 
Den kvadrerade korrelationskoefficienten är 0,276 vilket innebär att cirka 27,6% av 
variationen i modellen beror på de två förklarande variablerna. Detta mått kallas även 
förklaringsgrad eftersom det anger hur stor del av varianser i observationerna som 
förklaras. Signifikansnivåerna för de båda koefficienterna (kontroll och fit) är en- 
respektive trestjärnig (p = 0,041 respektive p = 0,000) vilket vi ser i Tabell 6.6. Vi kan 
således förkasta nollhypotesen och konstatera att det finns ett väsentligt samband och att 
detta är statistiskt signifikant.  

Tabell 6.6, Koefficienter för regressionsmodell flera förklarande variabler 
 Koefficienter Signifikans 

  B Std. Fel  

(Konstant) 16,721 2,268 ,000

Kontroll -,203 ,098 ,041

Fit ,318 ,050 ,000

 
I enkäten ingick en sluten fråga (fråga 9, se bilaga A) som var tänkt att matcha de fyra 
rollerna för systemet. I Tabell 6.7 ställer vi upp medelvärden för de olika variablerna 
fördelat på grupperna enligt denna fråga. Förutom en viss skillnad i svarsfördelning ser 
vi att medelvärdena förhåller sig relativt lika med det undantaget att de som svarat 
manipulatör har avsevärt lägre kontrollnivå och sekreterarna en kortare erfarenhet av 
SAP. 

Tabell 6.7, Angivna roller och medelvärden 

 

Roll  Nytta Kontroll Fit Erfarenhet

Medelvärde 25,92 14,62 38,32 > 5 årByråkrat 
n = 53 Median 26,00 15,00 37,00 > 5 år

Medelvärde 26,24 14,15 38,78 > 5 årKonsult 
n = 33  Median 26,00 15,00 39,00 > 5 år

Medelvärde 26,23 10,47 37,76 > 5 årManipulator 
n = 21 Median 27,00 10,00 38,00 > 5 år

Medelvärde 25,12 15,50 34,50 3-5 år Sekreterare 
n = 8  Median 25,50 16,50 34,00 3-5 år 
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På samma sätt ställer vi upp variablerna mot antal år med SAP i organisationen och får 
då Tabell 6.8 i vilken vi ser en viss förändring av variablernas medelvärden mot 
systemets ålder. Vid en grafisk representation av samma tabell får vi trendlinjerna i 
Figur 6.3, Trendlinjer för variabler. Figuren visar hur variablernas medelvärden varierar 
över de olika grupperna med olika lång erfarenhet av SAP. Grafen visar hur 
medelvärdena relaterar till variablernas totala medelvärde. 
 
Nyttan visar en tydlig positiv trend med ett liten initial försämring. Både kontroll och fit 
sjunker däremot ganska kraftigt till en början innan de ånyo etablerar sig och vänder 
uppåt. Som vi har sett tidigare i Figur 6.1 är dock fördelning över de olika 
erfarenhetsblocken något ojämn. 
 
En regressionsanalys av nytta, fit och kontroll mot erfarenhet visar att varken fit eller 
kontroll är signifikant korrelerade mot antal år (p = 0,214 och p = 0,426) men det finns 
ett svagt positivt samband mellan antal år av erfarenhet och nytta av systemet (r = 0,233 
och p = 0,006). 

Tabell 6.8, Erfarenhet och medelvärden 
Erfarenhet av SAP Nytta Kontroll Fit

mindre än 1 år 
n = 3 

24,00 15,66 41,33

1 - 3 år 
n = 12 

23,25 14,66 35,58

3 - 5 år 
n = 16 

26,06 11,75 37,31

mer än 5 år 
n = 84 

26,47 13,98 38,47

Total 26,01 13,79 38,08

 
 

mindre än 1
år

1 - 3 år 3 - 5 år mer än 5 år

Nytta
Kontroll
Fit

 

Figur 6.3, Trendlinjer för variabler 
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6.2 Kvantitativ analys 

Vårt resultat visar tydligt att det finns ett samband mellan användande och nytta av ett 
ERP-system. Värdet på korrelationskoefficienten (r = 0,525) visar att sambandet inte är 
perfekt vilket innebär att det finns en ganska hög grad av variation inom modellen. 
Detta ter sig ganska naturligt eftersom ERP-system är så komplexa och stora och kan 
komma att påverkas av en rad faktorer utöver användning. Till exempel så kan det 
uppstå variationer i kvalitetsvariablerna i DeLone & McLeans modell. I enlighet med 
tidigare argumentation har vi dock valt att bortse från dessa i vår studie. Andra 
händelser under implementationen kan även påverka framgången av ett system, Somers 
& Nelson (2003) har identifierat hela 14 kritiska aktiviteter som sker under ERP-resans 
lopp, till exempel resursfördelning i projektet och utbildning av användare. 
 
Användande består av två dimensioner, passningsgrad och kontroll som var för sig har 
en lägre korrelation mot nytta. Passningsgrad definierad som låg skillnad mellan 
systemets och organisationens struktur är en erkänd framgångsfaktor (Kalling, 2003; 
Somers & Nelson, 2001; Ettlie et al. 2005; Zhang et al., 2004 m.fl.) men vi anser det 
anmärkningsvärt att passningsgrad tillsammans med kontroll tillsammans utgör ett 
högre samband. Förklaringsgraden för regressionsmodellen med två förklarande 
variabler är således högre ( r2 = 0,276) mot endast en variabel – fit (r2 = 0,4982  = 
0,248). Kontroll har endast ett mycket svagt negativt samband med nytta vilket inte 
heller är statistiskt signifikant. Detta kan bero på att kontroll har en negativ inverkan på 
nytta under en tidig del av ERP-resan enligt vår modell. I början av implementationen är 
således en hög kontroll från systemet nödvändig för att anpassningen skall börja. 
 

 

Figur 6.4, Trendlinjer och roller 
 
Även om vår modell är processinriktad och innehåller en dynamisk dimension finns det 
ingen mening med att testa ett samband mellan nytta och erfarenhet av systemet. Även 
om en sådan analys säkerligen visar ett samband säger detta ytterst lite om varför 
systemet har producerat nytta. Vi kan jämföra med den tidigare använda liknelsen vid 
ett verktyg, en hammare. Även om långvarigt ägande av en hammare säkerligen har ett 
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positivt samband med skickligheten i att använda den är det inte tiden som är orsaken, 
hammaren kunde lika gärna legat i en låda i tre år, sambandet är endast ett skensamband 
och visar ingenting om orsak. 
 
Däremot blir det intressant när vi ställer upp trendlinjer för våra variablers medelvärden, 
se Figur 6.3. Vi kan i figuren se en koppling till den sänkning av produktivitet vilken 
bland annat McAfee (2001) och Ross & Vitale (2000) nämner som ett inslag i ett ERP-
systems utveckling. Följer vi trendlinjerna i figuren kan vi även se hur systemrollen 
utvecklas över tiden.  
 
Figur 6.4 visar medelvärden för kontroll och fit i de olika erfarenhetsgrupperna i vår 
undersökning. Grafen visar varje grupps medelvärden i relation till de totala 
medelvärdena. Även om grafen inte är baserad på en longitudinell studie kan vi skönja 
en viss utveckling av variablerna över tiden. 
 
I Figur 6.4 ser vi vid brytpunkt 1 en inledningsvis hög nivå av användarkontroll men låg 
passningsgrad, systemet fungerar som en sekreterare. Det utvecklas sen och systemet 
ökar kontrollen över processer för att vid punkt 2 ha utvecklats till en manipulatör. 
Manipulatören formar sakta organisationen och passningsgraden ökar vilket gör att 
systemet tar rollen som byråkrat vid punkt 3. I takt med att organisationen och 
användarna lär sig mer om systemet återvänder kontrollen till dessa, vid punkt 4 har 
systemet till slut tagit rollen som konsult. 
 
Vad man skall ha i åtanke är fördelningen av informanter i de olika grupperna av 
erfarenhet. Endast tre av de tillfrågade hade haft systemet i mindre än ett år. Dessa 
uppgav sig befinna sig i en tidig implementeringsfas där alla bitar ännu inte var på plats. 
Alla betonade även användarnas självstyre – troligtvis en produkt av ett ännu inte 
driftsatt system. Eftersom de inte heller hade installerat systemet finns det en uppenbar 
risk att de överskattade organisationens anpassning till systemet. Dessa tre uppgav även 
att de hade haft svårt att svara på alla frågor. En av informanterna skrev ”Vi är inne i en 
implementeringsfas och alla delar är ännu ej på plats, därför känns en del av frågorna 
mindre relevanta för oss”.  
 
Som en följd av argumentationen ovan bör vi således ta analysen av trendlinjerna med 
en nypa salt. Även de två andra grupperna med mindre än fem års erfarenhet är 
förhållandevis små i förhållande till den största gruppen med informanter som har haft 
systemet i mer än fem år. Vi vill även betona att resultaten kommer från informanternas 
egna subjektiva åsikter kring systemet och dess egenskaper och inte på något sätt kan 
antas utgöra objektiva mätningar av någon reell verklighet. Således bör man fundera på 
tillförlitligheten i vissa uppgifter. Vi anser till exempel att det finns anledning att 
ifrågasätta de tre i den första gruppen vilket vi redan har sett. Hela 80 procent av 
informanterna uppger dock att de kunde svara på samtliga frågor utan problem. En 
annan kommentar från en informant kan vara nog så bra att ha i bakhuvudet när man 
granskar materialet: 

Ni bör vara medvetna om att "som man frågar får man svar" i 
denna enkäten. I stort sett var det dock bra frågor. (Bilaga D, 
sid.3) 
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Vi har nu sett att vår enkät har visat på ett statistiskt signifikant samband men som vi 
belyser här är det viktigt att kritiskt granska också det instrument vi har använt, det vill 
säga själva enkäten. Vi skall nu ägna lite utrymme åt en analys av hur enkäten kan ha 
påverkat informanterna. 

6.3 Analys av enkätens utformning och innehåll 

Som vi såg i resultatet testade vi våra tre variabler för Cronbachs alpha vilket är ett mått 
på deras interna reliabilitet – det vill säga huruvida de indikatorer variablerna består av 
mäter samma sak. Nytta och fit fick relativt höga värden som är nära 0,8 vilket anses 
vara en god nivå (Bryman, 2002). Våra indikatorer av kontroll däremot verkade inte 
vara lika välarbetade då denna hade ett avsevärt lägre värde. Detta beror givetvis på att 
kontroll var helt och hållet egenkonstruerad för detta test medan fit och nytta var 
baserade på en solid teoretisk bas och indikatorerna har utsatts för testning vid tidigare 
tillfällen.  I förlängningen innebär detta att variabeln kontroll så som den har 
operationaliserats i studien inte motsvarar vår teoretiska idé. Som man ser i Tabell 6.7 
har dock de som har beskrivit SAP som att ”Användarna arbetar självständigt och 
använder systemet främst för informationshantering och lagring” även konsekvent fått 
höga värden på kontroll. Variabeln kontroll bör således åtminstone till viss del 
återspegla i vilken riktning kontrollen går, mot systemet eller användaren. 
 
Det verkar finnas en genuin vilja att delta i förbättringen och svara ärligt på enkäten, vi 
trodde tidigt att de som arbetade med försäljning av SAP på olika vis till exempel skulle 
svara annorlunda än de organisationer som är rena användare av systemet. Det visade 
sig dock att dessa inte på något vis skattade SAP som bättre eller mer nyttoframkallande 
än andra utan snarare att de, kanske på grund av större insikt och mer referensobjekt, 
skattade nyttan lägre. Kanske kan de vara så att de som på ett eller annat sätt är 
inblandade i ett system på plats känner ett större behov av att berättiga det och framhäva 
dess goda sidor. 
 
Vår kontrollvariabel som var tänkt att kategorisera våra informanter enligt Askenäs & 
Westelius (2003) roller har, som vi kan se i Tabell 6.7, inte lyckats med detta. 
Grupperna skiljer sig inte nämnvärt åt förutom just det vi nämnt att de som har 
kategoriserat systemet som manipulatör har fått avsevärt lägre poäng på kontroll och att 
de som har beskrivit det som en sekreterare även i genomsnitt haft systemet en kortare 
tid. Eftersom denna fråga mest fanns med som en kontroll har den ingen egentlig 
betydelse, informanterna har antingen inte tolkat påståendena som vi önskade eller så 
var skillnaderna i vårt test för små för att uppmärksammas. 
 
På det stora hela är vi dock nöjda med enkäten och framförallt det gensvar vi fått. Av 
alla mottagare av nyhetsbrevet har ungefär en tiondel lämnat ett användbart svar på 
enkäten. Det är svårt att kalla detta för svarsprocent eftersom vi inte vet hur många som 
ens har öppnat nyhetsbrevet och än mindre läst stycket om vår undersökning. Av dryga 
150 medlemsföretag i SAPSA har vi dock lyckats få in unika svar från minst 57 företag 
och säkerligen en del anonyma. 
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6.4 Från kvantitativt till kvalitativt 

I analysen av det kvantitativa materialet kunde vi slå fast att det samband vi sökte 
existerade och att en hög grad av nytta var beroende av användande. Genom att se hur 
variabelvärden förhöll sig gentemot varandra mellan olika grupper i vårt sampel kunde 
man se spår av det som vi hävdar utgör den process i vilken nytta uppnås. För att 
undersöka denna process och verkligen på djupet undersöka hur utvecklingen av ett 
ERP-system sker över tiden utförde vi den kvalitativa studien. Om vi återvänder till vår 
kritisk-realistiska modell för vårt fenomen så ser vi att den kvalitativa metoden skulle ge 
oss möjlighet att undersöka mekanismen och kontexten. Den horisontella pilen i Figur 
6.5 symboliserar det kvantitativt fastställda sambandet medan den vertikala pilen vilken 
är orsaken kräver en kvalitativ ansats. Den kvantitativa pilen är dessutom dubbelriktad 
eftersom vi inte kan vara säkra på orsaksriktning ännu. 
 
 

 
 

Figur 6.5, Förklaringsmodell 
Baserad på Robson (2002) 

 
Organisationen 

Användande Ökad nytta 

Mekanism? (Föremål för kval.studie) 



 
 

Resultat och analys 
 

 49

ERP som byråkrat och manipulatör – En resa genom olika systemroller Gunnar Strand & Peter Tobisson

6.5 Resultat av intervjuer 

Genom intervjuer skapade vi oss en uppfattning om erp-resan hos fem olika 
organisationer. Resultatet från de fem intervjuer som genomfördes presenteras här 
nedan kortfattat i tabellform för att sedan återges i större detalj. Efter de första fem 
utfördes ytterligare två intervjuer hos Livsmedel A. 
 
  

Tabell 6.9, Sammanställning av första  intervjurundan 
 Tillverkning AB Produktion AB Tjänster AB Komponent AB Livsmedel AB 

År i företaget 
och position 

26 år, controller. 
Med SAP 2 år 

5 år, teamleader Sedan 1992, 
systemförvaltare. 
SAP sedan 2000 

30 år, koordinerar 
SAP verksamheten 

25 år, IT-utvecklare 

SAP sedan Beslutades 1993, 
start 1997  

1999 1997 1998-1999 1999 

Anledning Koncernbeslut 
uppifrån på grund 
av sammanslagning 
med utomnordiskt 
företag 

Bättre överblick på 
finansiella 
processer och 
konsolidering. 
Sänka kostnader 

Åstadkomma 
storskalighet och 
samordning, öka 
möjlighet för 
rapportering 

Integrera 
ekonomisystemet. 
Ville ha heltäckande 
lösning 

Egenbyggda system, 
vill ha likartade 
rapporter 

Start Tidigare 
egenbyggda 
system. Konsulter 
utbildar användare 
och superusers. 
Dock ej tillräckligt, 
smällen i driftmiljö. 
Motstånd i org. 
Chefer skulle 
pushat mer. 
 

Utbildade själva. 
Användarna 
kompetenta,  
Superusers, 
dagligt 
korridorsstöd 
Ej SAP standard 
från början. 

Generell och 
specifik utbildning till 
användarna, fokus 
på arbets-
procedurer.  
Informant ej med 
från start. 

Tidigare affärssystem 
Gediget 
utbildningsprogram. 
Superusers. 

Helt egenbyggda 
system innan. 
Superusers, 
ansvariga för olika 
moduler. 
Passade väl till org. 
SAP Standard. 
Motiverat förändring 
med företagskänsla. 
 

Idag Finns processer 
som ej är med i 
SAP 
Systemet är ett 
ramverk som org. 
ska följa. SAP ger 
översikt. Nya 
anställda lär sig 
snabbare pga  
datorvana, ej 
gammalt system i 
ryggen. 

Regler leder till 
enhetlighet, över 
nationer. Bra med 
tvingande,  
central roll. 
Blir aldrig fullärd. 
Idag är SAP 
personalen 
outsourcad. 
Idag SAP 
standard. 
 

Utbildning efter 
uppgift. Man lär sig 
grunderna genom 
att gå bredvid. 
Gammal version för 
att annan division 
gjort ändringar i sys. 
SAP är tvingande, 
inom vissa delar är 
SAP vitalt.  
Man kan använda 
SAP i större 
utsträckning än idag.
 

Dagens utbildning 
mycket bättre. 
Komplext svårt att se 
helheten ibland. 
Tvingande, 
undvikande skapar 
problem.  
SAP komplext, kan 
det idag men kanske 
inte imorgon 
Systemet funkar bra, 
vill inte byta. Plattare 
organisation. 

Inte tvingande om 
säker procedur hittas 
Ej fullärd 
Trepartshandel 
Arbetar på tvärs. 
Org. anpassat sig  
Högre datorvana, 
mer dokumentation 
Enhetlighet 

Processen Initiativ till utb.  
uppifrån 
Fler transaktioner 
kan automatiseras 
Uppgradering leder 
till mer funktionalitet 
Organisationen har 
lärt sig SAP, gått på 
djupet 
Klara direktiv för 
vad som gäller 
 

Kompetenta 
användare som 
ställer krav 
Självkritiska, 
konsoli-
deringsprogram 
Organisationen 
anpassat sig men 
vid start ej 
standard, fick ta 
smällen senare 

Utvecklas dagligen 
Politiska konflikter 
inom koncernen, 
sen uppgradering 
Organisationen 
ändrar sig, starka 
motiv för att ändra i 
sys. 
Strategiskt beslut på 
att använda SAP, 
minska diversifiering 
av systemfloran 
 

Matcha org. till SAP  
SAP hög tröskel 
Stöttande 
organisation 
Utbildningsinitativ 
kommer från ledning 
Förändringar i 
systemet kommer 
ofta från de kunniga 
och inte ägarna 
Anpassning kräver 
stark ledning 

Initiativ till utb. från 3 
håll. Ständigt fler 
procedurer 
Systemförbättring 
genom trimma 
procedurer 
Kunskap ger mer 
frihet 
Motivation ger 
förändring 
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6.5.1 Tillverkning AB 

Beslutet om att installera SAP togs redan 1993 i Tillverkning AB, det var dock inte 
förrän 1997 efter vissa förseningar som systemet togs i drift. Anledningen till SAP 
implementationen var att Tillverkning AB gått samman med ett utomnordiskt bolag som 
tillämpade SAP. Före SAP använde sig Tillverkning AB av ett egenutvecklat system, 
företaget hade ett utbildningsprogram detta var dock inte tillräckligt och man fick ta en 
rejäl smäll i driftmiljön. Det fanns även ett motstånd i organisationen till detta nya 
system, SAP skiljde sig alldeles för mycket från tidigare system. Cheferna gick inte ut 
tillräckligt hårt för att dämpa motståndet till en början. Man utgick ifrån 
standardinställningar men använder idag en särskild version av SAP som är 
specialanpassad mot processindustrin. 
 
Idag ser man inom Tillverkning AB att det fortfarande finns processer att ta in i SAP. 
Företaget ser det även såsom att SAP har ett ramverk för hur olika affärsprocesser ska 
gå till och dessa ska organisationen följa. Man har även sett att de best practices som 
SAP tillhandahåller fungerar bra, men för vissa funktioner där dessa inte finns blir det 
svårare att ta till sig SAP. Tillverkning AB menar även att processerna inom SAP har 
vuxit sig för stora för att de ska kunna användas uteslutande av en roll och man har 
därför idag flera roller inom varje process. En roll motsvarar en typ av användare, till 
exempel innesäljare. Företaget menar också att man kan lära sig att få en överblick av 
SAP men att man aldrig kan lära sig allt. Tillverkning AB ser att nya användare har 
lättare att lära sig systemet vilket det tror beror på att de som lär ut har högre kunnighet 
idag och en allmänt högre datorvana hos nyanställda. De nyanställda har dessutom inte 
det gamla systemet i bakhuvudet vilket gör att det inte har en motverkande inställning. 
 
Systemets utvecklingsprocess har gått framåt genom att organisationen har lärt sig SAP 
mer på djupet. Det gäller dessutom att se på systemet med rätt ögon, det vill säga det 
tankesätt som finns i SAP. Klara direktiv har även det varit en faktor för att 
utvecklingen av SAP ska gå åt rätt håll. En uppgradering av systemet leder även det till 
ökad funktionalitet och då nya utbildningssessioner ska göras kommer dessa uppifrån 
organisationen. Tillverkning AB förstår att de bedriver en komplicerad verksamhet 
vilket leder till ett komplicerat system, vill man att det ska bli enklare måste 
förenklingar göras i verksamheten. 

6.5.2 Produktion AB 

Implementationen av SAP påbörjades 1999. Beslutet togs för att få bättre överblick på 
finanserna, konsolidering av tidigare system samt för att sänka kostnaderna. Innan 
installationen av SAP påbörjades hade Produktion AB massor med system, vilket de 
även har idag men försöker som sagt att skära ner på dessa. Vid starten skötte 
organisationen själv utbildningen av användarna men man har idag funderingar på att 
outsourca detta istället. Ledningen styr relativt starkt uppifrån för att alla användare ska 
ha relevant utbildning, de menar att det inte finns utrymme och resurser för att ha 
användare som inte kan sköta sina uppgifter. Produktion ABs största miss vid införandet 
av SAP som det ser det idag var att inte använda sig av SAP standard. Detta fick 
företaget senare betala för vid de nödvändiga uppdateringarna av SAP. De förändringar 
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man tidigare undvikit blev då oundvikliga och man fick lov av att ändra på 
organisationen och dess processer. 
 
Produktion AB ser idag på SAP med positiva ögon och menar att deras resa har gått bra. 
Företaget ser på SAP som ett väldigt styrande system med mycket regler men även detta 
anser de vara positivt för ett globalt företag av deras storlek eftersom det skapar 
enhetlighet. Produktion AB menar att SAP spelar en central roll eftersom alla använder 
det och pratar om det. Man ser även en betydligt bättre allmän it-kompetens hos nya 
användare. Produktion AB har dock som krav vid nyanställningar att man ha arbetat 
med SAP tidigare. 
 
Det som drivit utvecklingsprocessen av SAP är bland annat Produktion ABs kompetenta 
användare som ställer krav på systemet. Eftersom bolaget är så stort har detta direkt 
inflytande på SAP och vissa förändringskrav blir till verklighet i kommande releaser av 
SAP. Produktion AB är dessutom ständigt självkritiska och vill hela tiden förbättra sig 
och man jobbar framför allt utefter ett konsolideringsprogram för att minska antalet 
system som är utanför SAP. Produktion AB tror även att anledningen till acceptansen av 
förändringar i arbetsprocesser som installationen av SAP innebar berodde på att 
företaget vid denna tidpunkt befann sig i en konjunktursvacka. Man menar att vid ett 
sådant tillfälle är det enklare att få till stånd olika typer av förändringar. 

6.5.3 Tjänster AB 

Tjänster AB påbörjade implementationen av SAP 1997 man ville med systemet 
åstadkomma storskalighet och samordning. Det system som föregick var ett i stort sett 
skräddarsytt system anpassat för verksamheten. Utbildningen man hade i början av 
projektet var mer åt det generella hållet medan man idag är inne på spåret med en mer 
specifik utbildning för den funktion man ska jobba med. 
 
Tjänster AB har idag en gammal version av SAP, vilken är från 2000. Detta beror till 
viss del på politiska konflikter inom företaget. Olika divisioner över nationsgränser vill 
använda SAP på olika sätt. Tjänster AB i Sverige har tillämpat SAP standard och på så 
vis anpassat organisation till systemet medan det danska systerbolaget har anpassat 
systemet efter deras verksamhets behov vilket leder till en mycket mer tungrodd IT-
organisation. Inom vissa delar av Tjänster AB i Sverige så spelar SAP en mycket vital 
roll, ligger systemet nere kan den delen inte jobba över huvudtaget. Tjänster AB ser 
dock SAP som ett mycket pålitligt och flexibelt system. Man ser SAP som ett tvingande 
system och anser att det borde utnyttjas ännu mer. 
 
Utvecklingsprocessen har mer eller mindre blivit fördröjd på grund av en politisk 
konflikt inom företaget och man kan därför inte göra någon uppgradering för att höja 
funktionaliteten i systemet. Man vill därför att det tas ett beslut på strategisk nivå om att 
minska diversifieringen i systemfloran. 



 
 

Resultat och analys 
 

 52

ERP som byråkrat och manipulatör – En resa genom olika systemroller Gunnar Strand & Peter Tobisson

6.5.4 Komponenter AB 

Installationen av SAP påbörjades 1998 och avslutades 1999, man ville med systemet 
integrera ekonomisystemet och på så sätt få en heltäckande lösning. Komponenter AB 
hade tidigare ett affärssystem från en annan leverantör men detta kunde inte ge den 
heltäckande lösning som eftersöktes. Man hade ett gediget utbildningsprogram och 
utbildade bland annat superusers vilka fungerar som en medhjälpare inom varje 
avdelning. 
 
Det som Komponenter AB kan se idag är att utbildningsprogrammen är betydligt bättre 
nu än då. Dessutom underlättar utbildningen genom att det finns så många kunniga 
inom organisationen idag jämfört med starten. Systemet är dock så stort och komplext 
att det ibland kan vara svårt att se helheten med det. Man kan förstå systemet idag men 
eftersom det ständigt förändras kan det bli svårare i framtiden. Systemet ses som 
tvingande, de går att undvika användande av det men det är inte rätt. Organisationen har 
i allmänhet blivit plattare och Komponenter AB är mycket nöjda med SAP och skulle 
inte vilja byta ut systemet mot något annat. 
 
Den utvecklingsprocess av SAP som pågått sedan start har drivits av att anpassa 
organisationen mot SAP istället för att skruva i systemet. Detta beslut togs utifrån 
erfarenhet då man insett att det är vid alltför mycket anpassning av standardsystem som 
problem uppstår. Denna matchning eller anpassning av organisationen behöver enligt 
Komponenter AB en stark ledning. Man eftersträvar ständiga förbättringar dock 
kommer ofta förbättringsförslag från de it-kunniga och inte från systemägarna, det vill 
säga uppifrån. Komponenter AB säger att SAP har en hög tröskel men när användaren 
och organisationen kommer över denna blir allting genast mycket enklare att förstå. När 
systemet har varit i drift under en längre tid skapas mer kompetenta användare. Dessa 
kan sedan i sin tur instruera varandra och bidra till den lärandeprocess som pågår. 

6.5.5 Livsmedel AB 

Företaget började med implementering av SAP 1999, anledningen var att de sökte 
enhetlighet mellan sina divisioner. Dessutom annalkades millenniebuggen och man ville 
försäkra sig om att den inte skulle ställa till några problem. Före SAP installerades hade 
man använt sig av ett egentillverkat system vilket passade som handen i handsken. Man 
använde sig av utbildningsprogram för ansvariga inom de olika modulerna i SAP, dessa 
ansvariga kallas superusers. Vid starten antar man att företagets organisation passade 
ganska väl in med SAPs processer eftersom de inte behövt göra så mycket förändringar. 
Då det behövts göras förändringar menar man att nyckeln till framgång är att motivera 
sina användare genom att förklara innebörden av förändringarna. Livsmedel AB hade 
även som policy att nästan uteslutande använda sig av SAPs standardinställningar. 
Denna policy sades bygga på rekommendationer från SAP själva. 
 
Idag ser Livsmedel AB SAP som ett regelfyllt system men hittar man procedurer som 
kan kvalitetssäkras och göras mer effektivt utanför systemet är man inte rädd för att 
förändra i arbetsprocesserna. Som individuell användare ser man sig inte som fullärd, 
eftersom SAP är ett så stort och komplext system. Givetvis kan man utföra de 
arbetsuppgifter man ska men det finns fortfarande mycket mer att hämta. Livsmedel AB 
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anser att SAP har underlättat deras handel över nationella gränser och att steget från 
produktion till försäljning har kortats ner. De ser även att den allmänna datorvanan 
bland användare har höjts och att den dokumentation Livsmedel AB samlat på sig under 
åren har underlättat inskolningen av nya användare. 
 
Den process som pågått för att öka systemets användbarhet har varit att anpassa 
organisationens affärsprocesser efter SAP. Detta har skett bland annat genom att lyssna 
på mönsteranvändare men även på krav från chefer, slutanvändare och lokalt ansvariga. 
Då SAPs processer togs i bruk uppstod ibland merarbete, detta var dock inget större 
problem enligt Livsmedel AB eftersom deras användare blivit införstådda med att man 
ska vara beredd att offra lite mer tid för helheten av systemet. Företaget letar ständigt 
efter fler procedurer som kan köras in i SAP och man vill förbättra systemet genom att 
trimma procedurer framför att ändra i koden. Livsmedel AB menar att kunskap ger 
frihet inom systemet och ger man användarna motiven bakom förändringsbeslut är det 
lättare att genomföra dessa. 

6.5.6 Livsmedel AB, fördjupning 

På Livsmedel AB utfördes ytterligare två personliga intervjuer. Dessa genomfördes 
efter att de första intervjuerna bearbetats. I Tabell 6.10 på nästa sida presenteras en 
sammanställning av alla intervjuer genomförda hos Livsmedel AB samt en kortare 
resultatgenomgång av de två sista. 
 
En av intervjupersonen har arbetat tolv år på Livsmedel AB och varit med enda sedan 
starten av SAP-installationen. Denne nyanserade den tidigare bilden vi fått och 
påpekade att det fanns stora problem vid starten och att systemet var komplicerat att 
använda, med övertidsarbete som följd. 
 
Intervjupersonen kunde se viss negativ attityd till systemet men denna blev bättre efter 
hand som användarna lärde sig det. Dessutom tror intervjupersonen att de negativa 
attityderna kan ha berott på rädslan för det nya och förändring. Användarna ville kunna 
känna sig säkra genom den kunskap de hade haft i tidigare system men startade nu om 
på noll. Det mesta av SAP sattes i bruk från starten men det har ändå skett ständiga 
förbättringar vilka i sin tur lett till ständiga förändringar med osäkerhet bland 
användarna som följd. Intervjupersonen säger dock att den största stormen lagt sig efter 
ungefär ett och ett halvt år då problem som uppstått kunnat åtgärdas innan de vuxit sig 
allt för stora. Eventuella språkbarriärer mellan länder kan bli ett hinder eftersom SAP 
binder samman nationer över gränserna. 
 
För det uppgifter som intervjupersonen utför anser denne att systemet är bra och att det 
har en högre funktionalitet än tidigare system. Personen påpekar också att lärande 
framför allt skett genom användning och genom att användare lär varandra. En 
förbättring SAP har gett är att det idag är mycket lättare att överblicka alla procedurer 
och processer som pågår inom företaget. 
 
Vår andra informant arbetade med redovisning på företaget där han började jobba för 
ungefär 30 år sedan. Denne påpekar att vid installationen i Sverige kunde man använda 
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sig av erfarenheter man skapat sig vid installationer i andra länder. Intervjupersonen 
säger att användarna kände en minskad frihet och en svårighet att i början skapa sig en 
överblick i SAP. De kunskaper som måste besittas för att en lyckad utbildning är 
verksamhetskunskap och systemkunskap. Dock är det stora problemet här att personer 
inom verksamheten inte kan systemet och konsulter, vilka kan systemet, inte kan 
verksamheten. 
 
Användarnas attityd till systemet var initialt ganska negativ man hade tidigare haft ett 
anpassat system som hela tiden fanns i användarnas bakhuvuden. Intervjupersonen tror 
därför att skapandet av acceptans för systemet sker då tidigare system är sämre än SAP 
samt att personalen inte har allt för mycket erfarenhet av tidigare system. Eftersom fallet 
i Livsmedel AB inte var sådant motiverade man istället  
genom att visa på de fördelar SAP har. Vid starten installerades större delar av SAPs 
funktioner men det har även allt efter som tillkommit nya moduler och delar. 
Intervjupersonen tror att användarna ibland kan uppfatta denna ständiga förändring som 
lite jobbig. 
 

Tabell 6.10, Djupintervjuer hos Livsmedel AB  

 IT-utvecklare Kundtjänst Finans 

År i företaget 25 år 12 år 30 år 

Projekt Vissa problem men relativt 
få. God acceptans hos 
användare och mycket 
utbildning. Ingen försämring 
i produktivitet/effektivitet 
som följd av installation. 

Stora problem i uppstarten, 
svårt att använda och 
komplicerat. Super-user och 
ansvarig för införandet av 
data. Mycket övertid i 
början. 

Lärt sig av tidigare 
installationer 
Minskad frihet, svårt att 
överblicka. 
Lyckad utbildning är 
kunskap om verksamhet och 
systemet i ett. 

Etablering Nyttoeffekter kom ganska 
tidigt, ett år eller lite mer. 
Genom utbildning blev 
användare säkrare i 
systemet. Gradvis 
anpassning av 
verksamheten och 
processer för att uppnå 
samma funktionalitet som 
tidigare. Etablering möjlig 
tack vare duktiga och 
motiverade användare. 

Negativa attityden har blivit 
bättre allt eftersom inlärning 
skett. 
Berodde på rädsla för det 
nya 
Du ska bara använda det 
Körde dubbelt 1 månad 
Ständig utveckling leder till 
ständig förändring 
Efter 1,5 år kan problem 
hanteras innan de blir för 
stora 
Språkgränser kan vara 
problem 
 

Svårt att hitta rätt, vana vid 
det gamla, övertyga genom 
visa på fördelar.  
Acceptans beror på sämre 
tidigare system och ej 
avlärning. 
Installation av stor 
systemdel, därefter mindre 
över tiden, praktiska 
förklaringar. 
Ständiga förändringar kan 
ses som jobbigt av 
användare. 
 

Förbättring Användare och ledning tar 
gemensamt ansvar för 
processförbättring, 
utbildning och fortbildning. 
Förbättringen ligger i att mer 
och mer moduler och 
processer tas i drift och de 
som finns strömlinjeformas 
och förenklas. Användarna 
skall besitta makten och 
själva kunna göra så mycket 
som möjligt.  

För det jag gör är systemet 
bra 
Högre funktionalitet än 
tidigare 
Lerning-by-doing 
Lära varandra effektivast 
Idag är det lättare att 
överblicka man ser allt 
Logiken då man går igenom 
processen i systemet, vad 
påverkar vad. 

Personligen ses som 
förbättring eftersom bättre 
helhetsperspektiv 
Engagerade aktörer ser 
systemet som 
karriärmöjlighet 
Lära genom att vara i 
systemet 
Insikt kommer efter hand 
dock större språng i början 
Stängt av fel som tidigare 
kunde göras. 
Datainsamling bättre och 
säkrare 
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Personligen ser intervjupersonen mycket positivt på systemet och känner att det 
verkligen gynnat honom, eftersom hans centrala roll i organisationen getts mycket mer 
info tack vare SAP. Ett helhetsperspektiv skapas betydligt lättare idag än före SAP. 
Aktörer som engagerar sig mycket i SAP tror intervjupersonen beror på att de ser en 
möjlighet till att göra karriär. Intervjupersonen menar att det är genom att vara i 
systemet som man lär sig det och att insikt kommer efter hand som tiden går, dock med 
ett större språng vid starten. De förbättringar som SAP bidragit med är att 
datainsamlingen blivit bättre och säkrare, dessutom har man allt efter som stängt av det 
möjligheter till att göra fel i systemet som funnits tidigare. 

6.6 Kvalitativ analys 

Även om vårt empiriska material från enkätundersökningen beskriver ett enkelt 
samband så antyder materialet mycket mer om man tolkar det. Sambandet som beskrivs 
är egentligen ganska intetsägande, vi vet inte vad som orsakar eller driver det. Vi kan 
inte heller säga vad som är orsaksriktningen, i princip skulle de oberoende och den 
beroende variabeln kunna byta plats.  
 
Men när vi ser hur variablerna förändrar sig med den erfarenheten ett företag har av 
SAP så förstår vi att det handlar om en gradvis förändring, alltså någon typ av process. 
Vi kan även se på de kommentarer våra informanter har lämnat och dra samma slutsats. 
En av informanterna skriver följande om SAP: 

Man blir aldrig fullärd utan utveckling sker hela tiden .(Bilaga 
D, sid. 4) 

Citatet ovan stämmer väl överrens med Davenport et al. (2004) och deras tanke om 
ERP-system som en ständig källa till utveckling och inlärning. Att en positiv utveckling 
av ett system sker gradvis kan tyckas självklart men teoretiskt sett så är det inget krav 
vid ett variansteoretiskt perspektiv på ERP-system.  
 
Vår teori att processen följer en rad steg där systemet intar en roll per steg får visst stöd 
i och med regressionssambandet som påvisats i tidigare kapitel och även hur variablerna 
förändras relativt varandra över tiden. Vi har även fått ett stort antal kommentarer kring 
SAP som vi tycker passar väl in på våra roller. Så här skriver en IT-funktion på ett 
företag:  

I en integrerad miljö som SAP är det svårt för en slutanvändare 
att påverka processerna efter det att de är definierade. Detta 
kan av en del användare ses som begränsning i deras arbete. 
Men det övergripande målet med SAP är att ha kontroll över 
sina affärsprocesser, och kunna på ett snabbt sätt få en riktig 
information och på så sätt kunna styra och anpassa processerna 
till de rådande omständigheterna (Bilaga D, sid. 4). 

Informanten ovan fick en mycket hög poäng på fit och lägre på kontroll, således borde 
systemet agera som en byråkrat i organisationen vilket vi tycker passar väl in med 
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citatet ovan. Andra informanter påpekar vikten av kunskap och utbildning i systemet. 
Konsultrollen beskrivs av en informant som: 

Allt går att göra, bara man vet hur man hittar informationen 
(Bilaga D, sid. 2) 

Vilket kan tolkas som att en kunskap om systemet också betyder en ökad nytta för 
organisationen. I detta fall var informanten väl förtrogen med SAP och erhöll höga 
poäng på såväl kontroll som fit – en given konsultroll där systemet inte styr men är 
väsentligt för arbetet. Det som styr processer är användarnas kunskap om processer och 
systemet, en egenskap ofta ansedd som kritisk för ERP-system (Somers & Nelson, 
2001). Den första rollen som ett företag upplever är enligt oss ofta manipulatören vilket 
säkert också är den som har skapat störst motsättningar mot systemet från användare 
med sitt sätt att styra processer och användare. 

Alla ERP-system, oavsett namn, kräver ordning, reda och 
fastlagda rutiner. Det är det som jag tror många gånger kan 
påverka vårt sätt att se på systemet (Bilaga D, sid. 3). 

Citatet kommer från en anställd på ekonomiavdelningen på ett stort svenskt 
industriföretag med lång erfarenhet av ERP-system. Detta till trots blev det en 
förhållandevis låg poäng på såväl kontroll som fit vilket antyder att systemet fortfarande 
är i sin manipulatör-roll på företaget och inte lyckats komma vidare som byråkrat.  
 
De genomförda intervjuerna låter oss till viss del se hur nytta erhålls och framförallt hur 
man vidareutvecklas i ERP-resan. Som vi ser i intervjuerna finns det ett flertal faktorer 
som kan hämma eller stimulera utvecklingen, till exempel så har svårigheterna att 
uppgradera på Tjänster AB upplevts som en bromskloss för fortsatt nyttoerövring. 
Kunskap om systemet och processer är en annan viktig punkt, samtliga informanter 
betonar att SAP representerar ett sätt att tänka. När man väl lärt sig detta tankemönster 
är systemet lätt att förstå sig på, använda och bemästra. Denna inlärningsbarriär kan 
liknas vid vad Robey et al. (2002) kallar för barriär för assimilering, det vill säga en 
svårighet för användaren att ta in och ta till sig systemet.  En av informanterna skrev 
följande i enkäten: 

Svårt att komma in i men mycket effektiv när man väl gör det. 
(Bilaga D, sid. 4) 

6.6.1 Utbildning 

Företagen har alla genomgått någon typ av utbildning för användare med olika resultat, 
vad är det som skiljer dem åt i framgång? Ser vi på Livsmedel AB vilket verkar ha 
uppnått den högsta nyttan med systemet så har de hanterat systemet som en möjlighet 
till konstant förbättring. Beslutet att installera SAP kom ovanifrån och man var från 
början medveten om att man gick från ett skräddarsytt system till ett för användarna ofta 
mer komplicerat system. Dock såg man till att motivera användarna och genom att få 
dem att förstå möjliga fördelar och förbättringar med systemet uppstod inget varaktigt 
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motstånd mot förändringarna. Initialt mottogs det nya systemet ändå med en del skepsis, 
en så kallad superuser beskriver reaktionerna som: 

Men nej, det var ingen som stod upp och sjöng … Äh, vi satt väl 
alla och svor i början. Men de som tyckte det var värst, om man 
säger det idag så tror jag inte de hade säger att det var så 
farligt. Det var nog mest förändringen och rädsla för det nya. 
(Transkript F, sid. 3) 

En annan användare på Livsmedel AB bekräftar att motståndet mot systemet handlade 
inte om systemet i sig utan snarare förändringen och allt den innebar. Detta innebar en 
ökad arbetsbelastning eftersom utöver det vanliga arbetet skulle användarna även lära 
sig det nya systemet. Dessutom innebar det nya systemet att vissa tjänster togs bort och 
nedskärningar i personalstyrkan är alltid känsligt.  
 
Ingen direkt produktivitetsförsämring upplevdes efter installation av det nya systemet 
men däremot presterade det nya sämre jämfört med gamla vilket medförde en ökad 
arbetsbelastning på användare, processägare och andra intressenter i systemet. Detta 
stämmer väl överrens med den nyttominskning vi har beskrivit som en del i den första 
projektfasen av ERP-resan och som även bekräftas av bland annat Markus et al. (2000) 
och McAfee et al. (2001). Genom en försämrad funktionalitet jämfört med det tidigare 
skräddarsydda systemet uppstod en högre belastning på användarna för att bibehålla 
funktionaliteten i processerna.  
 
 Livsmedel AB satsade såväl initialt som fortsatt på mycket utbildning och 
kunskapsspridning kring systemet. Genom en tidig motivation av systemets införande 
och tunga utbildningsinsatser såg man till att användarna visste såväl hur de skulle göra 
någonting men också varför de skulle göra detta. Kunskapen om varför bedömdes som 
kritisk av dem som håller i systemet i dagsläget. Redan efter två år upplevde man en 
realisering av förväntade fördelar men jakten på nytta från systemet fortsätter, företaget 
och systemet befinner sig i det som Markus et al. (2000) kallar uppåt-framåt fasen av 
ERP-resan. 
 
Utvecklingen av SAP hos Livsmedel AB stämmer väl in på Andreu & Ciborras (1996) 
modell för organisatoriskt lärande. Modellen behandlar som vi tidigare sett utvecklingen 
av en resurs och vi hävdar att SAP i våra informantföretag bör betraktas som en resurs 
vilken har en möjlighet att ge nytta. Svårigheten för organisationen är som vi tidigare 
sett att utnyttja systemet och dess möjliga nytta. Detta sker givetvis genom användning. 
En IT-utvecklare på ett stort speditionsföretag uttryckte det kärnfullt: 

En stor sfär som behöver hjälp för att fungera.  Och med denna 
hjälp är det ett väl fungerande affärssystem. (Bilaga D, sid. 2) 

Citatet ovan bekräftar vår syn på ERP-system som ett verktyg och visar på att praktiker 
delar denna uppfattning. Fortsätter vi vårt resursbaserade synsätt och tittar på Livsmedel 
AB ser vi att vid det första steget vid implementationen utformades arbetsrutiner och 
systemet blev en del av processerna – det som kallas work practices i Andreu & 
Ciborras modell (1996.). För att uppnå detta utbildas användarna i hur man skall 
använda systemet så att den löpande verksamheten fungerar.  
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I början fick vi utbildning så vi på kundservice kunde sköta vårt 
jobb, det var ju det mest elementära. Det som berörde vårt jobb, 
men som kanske andra enheter gjorde kunde vi ändå gå in och 
kolla så det var lite som ”learning by doing”. Vi fick ju material 
hela tiden men stötte på något som ingen visste så lämnade man 
det vidare och fick sedan tillbaka svaret. (Transkript F, sida 2) 

Citatet ovan visar hur inlärningen i förhållande till systemet skedde gradvis hos 
Livsmedel AB. Genom en fokusering på de elementära rutinerna såg man till att uppnå 
en funktionalitet och en grundläggande förståelse för systemet innan man kunde gå 
vidare genom en gemensam inlärning i företaget. Samma informant reflekterar senare 
över utbildningen inom SAP och konstaterar att alla, även de som skulle utbilda, var 
nybörjare från början. 

Men det var ju ingen som kunde SAP från början utan alla har 
ju lärt sig efterhand […] Så alla har ju liksom gått i SAP-skolan. 
[…] Samma sak där, efterhand som de som arbetade med 
systemet kom på och lärde sig så kom det ut till användarna. Det 
har ju funnits där hela tiden men man skal ju veta hur man 
använder det… (Transkript F, sida 2 & 3) 

Inom Livsmedel beskriver man hur inlärningen skett i organisationen genom en iterativ 
process där superusers och processägare hela tiden ger tillbaks kunskap till användare 
när de lär sig något nytt och i sin tur matas med konstruktiva frågor och kritik kring 
systemet. Denna iterativa loop kan jämföras med Andreu & Ciborras capability 
learning loop i vilken en resurs vidareutvecklas genom att dessa sammanhang lyfts fram 
och blir belyst. Användarna börjar förstå nyttan med systemet och flera användare 
beskriver det som ”att poletten trillar ner” eller man förstår logiken bakom systemet. 

Sedan arbetar man med olika delar av systemet och kommer då 
underfund med vissa saker. När man sedan kör igång det, då 
kommer det alltid någon överraskning och får då en aha-
upplevelse det sker efter det man att jobbat ett litet tag. Man 
måste arbeta i systemet för att lära sig.  (Transkript G, sida 4) 

Efter denna första inpassning av systemet skett utvecklas resursen genom den iterativa 
inlärningen till att bli en capability inom företaget. Steget från work practice till 
capability sker genom kunskapen om vad som åstadkoms, inte bara hur. Detta skedde 
tidigt hos Livsmedel AB vilka även såg behovet av att motivera användare och föra in 
systemet i ett större perspektiv och svara på varför systemet används. Den ökade 
kunskapen om systemet leder till en utökad och berikad användning av systemet vilket 
nu beskrivs som en core capability enligt Andreu & Ciborra (ibid.). Denna process 
skedde till stor del genom en bottom-up process där användare utbildar sig själva och 
varandra.  
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Om man bara lär sig via utbildning då blir det mekaniskt, man 
måste inse varför man gör som man gör och det sker genom 
användande. (Transkript G, s. 4) 

Initialt tvingades systemet som vi såg tidigare in ovanifrån och lite frihet lämnades åt 
användarna. I denna roll som manipulatör såg systemet till att organisationen anpassade 
sig till systemet och dess procedurer. Allt eftersom strukturerna växte ihop avtog den 
tvingande naturen och man har idag istället en mycket upplyst och medveten skara 
användare som använder systemet för kontinuerlig processförbättring. Systemet 
fungerar idag som konsult där det stödjer och hjälper användarna som, tack vare sin 
kunskap, är förhållandevis fria att utforma processer själva. En av företagets utvecklare 
sammanfattar deras resa såhär: 

Det blir definitivt en kurva uppåt. Rätt segstartat från början, 
men ju fler som kommit på systemet och ju mer funktionalitet vi 
får ju tydligare ökar kurvan och ökar fortare och fortare. Det 
kan ju också bero på användarna, att de får mer och mer 
kunskap. Så de själva kommer på att ”jamen titta här jag kan 
göra så här, är det okej att jag går in och gör såhär?” 
(Transkript C, sid. 4). 

Att utveckling och inlärning drivs nerifrån och upp i organisationen är en central punkt i 
Andreu & Ciborras modell. Kalling (2003) har använt modellen i ERP-sammanhang 
och sett att inlärning kan ske både uppifrån och nerifrån organisationen vilket stämmer 
väl överrens med vår modell och på det sätt kunskapsbildningen kring SAP skett hos 
Livsmedel AB. Till en början matades användare med information uppifrån för att 
sedan övergå till en modell där de själva fick söka hjälp och utbildning om systemet. 
Detta gjordes möjligt genom att användarna upplevde en ökad frihet och en trygghet i 
sin grundläggande kunskap att själva söka kunskap i systemet. 
 

Det här när man lär varandra som är effektivast, jag har sett 
något som inte du har sett och vice versa men man hade ju inte 
kunnat göra det om man inte hade fått den här 
grundutbildningen. Den är ju ett måste. Med den plattformen i 
botten och att man fått förtroendet och att folk tror att det fixar 
man själv så är det nog mer att det vi lär oss av varandra. Det 
blir liksom spetsen på kompetensen. (Transkript F, Sida 3) 

Produktion AB gjorde precis det som man inte skall göra, en anpassning av systemet. 
Denna anpassning ledde till att systemet togs i drift ovanligt smidigt utan någon 
försämring i effektivitet eller produktivitet. Denna sänka sköts istället på framtiden och 
uppstod då det var dags för den första större uppgraderingen. Då ändrades dock 
strategin till att köra så mycket standard som möjligt och företaget har idag rest 
systemet på fötter och det fungerar mycket väl. Upphämtningen bekräftar Markus et al. 
(2000) i att resan inte är fullständigt beroende av tidigare steg. Ett misstag i början kan 
mycket väl korrigeras senare.  
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Vår teori att rollerna bör komma i en bestämd sekvens och är nödvändiga ingredienser i 
en lyckad ERP-resa anser vi får ett visst stöd hos Produktion AB. Genom att anpassa 
systemet efter organisation snarare än tvärtom försökte man hoppa över den kanske lite 
obehagliga manipulatörsrollen och systemet blev direkt en byråkrat. Som vi har sett 
tvingades Produktion AB dock senare krypa till korset och gå tillbaks till ruta ett, börja 
med standardsystemet igen. Detta innebar att systemet tvingades in i manipulatörsrollen 
för att senare på nytt och på rätt väg bli en byråkrat.  
 
Även Produktion AB har kommit långt på sin resa. De har en hög upplevd nytta av 
systemet och arbetar kontinuerligt för att förbättra denna. Till skillnad från på 
Livsmedel AB anser man att systemet i större utsträckning är tvingande och utövar en 
större kontroll över sina användare. Systemet tar snarare rollen av byråkrat i Produktion 
AB där man väljer att beskriva systemet som en positiv medhjälpare som för in ordning 
och reda på en global nivå. Likt Livsmedel AB befinner sig Produktion AB i uppåt-
framåt fasen då de har uppnått flertalet av sina uppsatta mål trots stora problem på 
vägen.  
 
Utbildning inom systemet har varit en viktig punkt även hos Produktion AB. Detta i 
kombination med en redan högutbildad arbetskraft har enligt dem själva bidragit till 
mycket kompetenta användare vilka ständigt ställer nya krav på systemet och kommer 
med nya förslag på förbättringar. De förslag som kommer hanteras dock oftast utanför 
företaget och rör systemet snarare än processer, företaget har ett samarbete med SAP 
vilka lyssnar på deras önskemål om ny funktionalitet i systemet. Till skillnad från hos 
Livsmedel AB är dock utbildning oftast ett initiativ från ledningens sida även om det 
finns omfattande program för stöd till användarna i deras dagliga arbete. Detta stöd är i 
form av online-hjälp och inte minst mer kunniga användare och konsulter som kan 
hjälpa till. Således sker ändå en viss kunskapsbildning på golvet som sipprar upp till 
ledningen, det som Andreu & Ciborra benämner bricolage (1996). 
 
Ser vi Produktion AB och Andreu & Ciborras modell för organisatoriskt inlärning ser vi 
hur kunskapsspridningen sker i de riktningar vi talat om tidigare, först uppifrån och 
sedan nedifrån. Dock verkar inte företaget ha kommit så långt att de utvecklat SAP till 
en core capability ännu. Vi upplever det som att förståelsen för användningen av SAP, 
varför-frågan, ännu inte spridit sig långt utanför IT-avdelningens väggar. En utvecklare 
på företaget uttrycker det såhär i fråga om nöjda användare: 

Jag som person är nöjd, men frågar man våra användare så får 
du lika många positiva svar som negativa. (Transkript D, sid. 4) 

I Livsmedel AB och Produktion AB har systemet kommit långt i utvecklingen och 
systemet agerar på gränsen mellan rollerna byråkrat och konsult. Tjänster AB har 
däremot haft svårare att uppnå de mål som fanns med systemet och en anledning kan 
vara att systemet ännu befinner sig i en manipulatörsroll. Användarna har inte erhållit en 
förståelse för systemet utan endast en ytförståelse för hur de utför sina specifika 
uppgifter. Återvänder vi till Andreu & Ciborras modell har organisationen inte utvecklat 
sin resurs längre än att den har blivit en work practice. Vad som återstår är enligt 
tidigare nämnd modell en förståelse bland användarna för vad de gör. Enligt SAP-
samordnaren saknas en uppfattning om systemets möjligheter och fallgropar och de 
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utför sina uppgifter utan att veta varför de gör det. Användarna är låsta till det tvingande 
systemet och kan inte utföra sina uppgifter utan detta. Rapportanvändarna vilka är de 
ansvariga för systemet uppges dessutom ha dålig koll på systemet och sakna motivation 
att lära sig det. Företaget dras dessutom med följdproblem från en anpassning av 
systemet. Detta har skapat svårigheter vid uppgraderingar samt politiska motsättningar 
mellan olika IT-avdelningar i olika länder. 
 
Tjänster AB befinner sig tydligt i shakedown-fasen (Markus et al., 2000) och har 
fortfarande inte realiserat många av sina förväntade nyttoeffekter. Systemet har ännu 
inte intagit sin roll i organisationen och de dras med flertalet äldre system vilka tynger 
ner ERP-resan. 
 
Systemet som byråkrat återfinner vi hos Komponent AB och Tillverkning AB. 
Byråkratens funktion som upprätthållare av regler och processer är en viktig del i SAP. 
Detta sammanfattas av en SAP-koordinator som en central del för att komma förbi 
inkonsekvenser i systemet. 

… Man ska klicka in i systemet vad man behöver, men i vissa 
fall använder folk bara sin vita lapp och går till förrådet och 
hämtar ut och så blir de lite fel, man kan göra det men det blir 
inte rätt. (Transkript B, sid. 3) 

Dessa två företag har implementerat systemet, uppnått flera stora fördelar och har insett 
systemets potential. Båda två ser systemet som en källa till ständig förbättring men 
hanterar detta som en i första hand fråga för ledning och IT-avdelning. Man betraktar 
SAP som en stabil och pålitlig arbetskollega som man inte kan lära känna helt och 
hållet. Man betonar vikten av förståelse för systemet och har lagt ner varierande resurser 
på utbildning initialt och fortsatt men med fokuset att få användarna att förstå och kunna 
använda systemet. Man har i utbildningen gett svar på frågorna hur arbetsuppgifter 
sköts och vad de gör men inte varför. Detta ger systemet en status som capability enligt 
modellen för organisatoriskt lärande (Andreu & Ciborra, 1996). På Komponent AB 
betonar man förvisso vikten av en förståelse om varför man gör saker men snarare i 
termer av systemet än företaget vilket var fokuset på Livsmedel AB.  

SAP är ju ett system med väldigt hög tröskel och kommer man 
väl över den blir det väldigt lätt att lära sig. Du kan ju inte lära 
dig det på en vecka, det handlar mycket om att använda och 
förstå systemet … vi talar om grunderna för folk sedan hade vi 
en organisation som kunde stötta och hjälpa i form utav nära 
användare… (Transkript B, sid. 1) 

Genom att fokusera på systemet snarare än organisationen och gränssnittet däremellan 
missar man möjligheten att utvecklas vidare genom en fördjupad förståelse hos 
användarna (Davenport, 1998). Utbildning och inlärningen i företagen sker 
huvudsakligen ovanifrån, på Komponent AB betonar man även risken med en inofficiell 
utbildning då denna kan etablera felaktiga arbetsprocedurer. Eftersom systemet är 
tvingande är det också tvingande att lära sig hur det fungerar, på Tillverkning AB 
noterar man att det ofta är den tvingande inlärningen som är den mest effektiva. Som vi 
ser det har det inte skett någon kunskapsbildning hos användarna i varför systemet 
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används inom organisationen och vilka möjligheter det ger. Detta har gjort att det i 
dagsläget inte finns någon förståelse för systemets möjligheter och fallgropar och 
säkerheten hos användare att själva använda verktyget på bästa sätt saknas. 

6.7 Sammanfattande analys 

Alla informanter befinner sig som vi sett någonstans i det som vi kallar ERP-resan. 
Utifrån detta empiriska material i form av intervjuer och enkätsvar kan vi först och 
främst se två gemensamma nämnare för ERP-resan som vi har observerat den hos våra 
informanter. 
 

1) Utvecklingen av ett ERP-system inom en organisation sker kontinuerligt 
2) Användandet förändras genom att användare lär sig mer och mer om systemet 

 
Alla våra intervjuer och många enkätsvar tyder på att implementationen av ett ERP-
system är en ständigt pågående process. För att särskilja detta från andra definitioner av 
implementationer har vi valt att använda uttrycket ERP-resan vilket även är synonymt 
med ERP-upplevelsen som Markus et al. (2000) använder. Dessa observationer 
stämmer även väl överrens med de slutsatser Davenport et al. (2004) drar om att en 
förändringsprocess av organisationen inte är en förutsättning för ett lyckat system utan 
det är en process vilken bör ske under resans gång för att öka värdet av systemet. 
Dessutom använder utvecklare på Produktion AB samma metafor för att tala om deras 
utvecklingsprocess med SAP. Begreppet ERP-resa har således åtminstone uppnått 
ytvaliditet. 
 
Vad gäller den första punkten ser vi även att utvecklingen av ett ERP sker i första hand i 
hur det används. Även om uppdateringar och andra tekniska ingrepp i systemet 
betraktas som milstolpar ute hos företagen är den största förändringen dessa medför den 
eventuella påverkan de har för användarna. Som vi har sett tidigare, bland annat i den 
resursbaserade synen av ett ERP-system, är det användarna och utbildningen av dessa 
som är nyckeln till framgång. En anställd på en återförsäljare av SAP beskriver 
systemet enligt nedan. 

Det är viktigt att tänka på utbildning då man kör ett 
affärssystem. Inget system är egentligen bättre än den minst 
kompetente användaren. (Bilaga D, sid. 4) 

Alla intervjuer pekar även på utbildningen som en framgångsfaktor för systemet, ett 
antagande som har brett stöd i befintlig litteratur (Somers & Nelson, 2004; Ross & 
Vitale, 2000 m.fl.). Samtliga informanter vi har intervjuat påpekar även att det utrymme 
för förbättring som finns med systemet kan uppnås genom förändring av 
arbetsprocedurer och utökad användning av systemet. Arbetsprocedurer och processer 
förändras i första hand genom just en förbättrad användning snarare än genom tekniska 
landvinningar. Detta kan jämföras med Hedman & Kallings (2002) och Davenports 
(1998) resonemang om de branscher där ERP-system är standard och de fördelar de ger 
härstammar i hur effektivt organisationen kan använda dem. 
 



 
 

Resultat och analys 
 

 63

ERP som byråkrat och manipulatör – En resa genom olika systemroller Gunnar Strand & Peter Tobisson

 

 

Figur 6.6 , ERP-resans tre frågor 
Egen modell 

 
Som vi ser i Figur 6.6 kan vi sammanfatta ERP-resans huvudaktiviteter i tre frågor vilka 
vi skall undersöka närmare i följande stycken. De tre frågorna är baserade i Andreu & 
Ciborras modell för organisatoriskt lärande vilket vi skall återkomma till. Detta ligger 
till grund för vår analys av utvecklingen under ERP-resan. 
 
Användare lär sig om systemet först och främst genom att förstå hur de skall utföra en 
arbetsuppgift. Denna kunskap är i grund och botten essentiell för att arbetet skall 
fungera och kan som vi tidigare har sett jämföras med utvecklandet av work practices i 
Andreu & Ciborras (1996) modell för organisatoriskt lärande. Kunskapen som finns 
representerad i detta begrepp kan man få svar på genom frågan ”Hur?” kopplat till en 
procedur. Etableringen av work practices och inlärningen kring utförandet av dessa 
resulterar i en ökning av passningen mellan systemets och organisationens struktur.  
 
I kunskapsbildningen beskriven ovan lär sig användarna nya arbetssätt och lägger gamla 
åt sidan i processen som kallas shakedown i Markus et al. (2000) modell. I denna 
process finns en rad svårigheter som barriärer mot avlärning och inlärning av 
arbetsprocedurer att övervinna (Robey et al., 2002). Först och främst är det förknippat 
med mycket politik inom en organisation, det kan finnas användare som direkt motsätter 
sig en förändring av arbetsuppgifter (Hedman & Kalling, 2002). En SAP-koordinator 
beskriver hur man bibehåller vissa manuella processer för användarnas skull. 

Det finns mer möjligheter att automatisera fler transaktioner, 
det finns manuella trots att det skulle kunna köras i SAP. Man 
har att vinna på det, vad är det då som hindrar ? Användarna 
känner att de tappar kontrollen över sina jobb…(Transkript E, 
sid. 3) 

I denna fas får systemet en roll som manipulatör och tar själv en aktörposition i 
förändringen av organisationen. Detta sker genom en tvingande roll där systemet 
innebär en fast hand som styr procedurer så att de sker så som det är tänkt. På detta vis 
lär sig användarna hur en procedur skall ske. När arbetsrutinen är en del i 
organisationen ökar passningsgraden mellan system och organisation men den upplevda 
kontrollen av användaren är låg, systemet dikterar fortfarande villkoren fullständigt. 
 
Nästa steg är att ställa frågan vad som sker i proceduren man utför. Genom att förstå 
sammanhanget mellan procedurer och innebörden i olika händelser och handlingar 
lyfter man upp resursen och utvecklar denna till det som Andreu & Ciborra kallar för en 
capability. Systemet och organisationen stämmer väl överrens och genom en ökad insikt 

Hur? 
 

Manipulator 

Vad? 
 

Byråkrat 

Varför? 
 

Konsult 
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i vad systemet gör ökar sakta användarens upplevda kontroll över systemet som vi har 
sett hos till exempel Livsmedel AB. ERP-resan befinner sig i övergången mellan 
shakedown- och uppåt-framåt fasen och de flesta uppställda mål infinner sig i 
organisationen. Systemet har stabiliserats och intagit rollen som byråkrat. 
 
När man vet hur man utför en procedur och vad denna gör återstår att veta varför man 
utför detta. Kunskapen om varför man utför en viss uppgift ger en ökad kontroll av 
situationen och användarna en trygghet. En capability utvecklas till en core capability 
(Andreu & Ciborra, 1996) och de strategiska fördelar som ett ERP-system kan ge blir 
synliga då man träder in i uppåt-framåt fasen (Markus et al., 2000) med systemet som 
en självklar del av verksamheten. Användarna använder nu kontinuerligt systemet för 
att förbättra verksamheten och försöker optimera det sätt verktyget används på. 

6.7.1 ERP-resan och förändringsstrategier 

Litteraturen kring ERP och nytta befinner sig ofta i gränslandet mellan informatik, 
strategi och företagsekonomi. Flera författare (Kalling, 2003; Davenport, 1998; Shang 
& Seddon, 2002) talar om strategiska fördelar och hur ett ERP-system kan påverka eller 
utnyttjas för att skapa varaktiga konkurrensfördelar för ett företag. Kalling (2003) 
påpekar den bristande kunskapen i hur dessa fördelar uppnås och föreslår själv ett 
resursbaserat synsätt där inlärning är nyckeln till framgång.  
 
Hedman & Kalling (2002) skiljer i sin bok på olika typer av organisatorisk inlärning för 
IT-system. Ciborra (1994, genom Hedman & Kalling, 2002) skiljer på två olika 
innovativa processer och definierar dessa två sätt som bricolage och radikal inlärning. 
Den förstnämnda metoden känner förhoppningsvis läsaren igen som det sätt vi har 
beskrivit inlärning i vår teori, det bygger alltså på en i grund och botten användardriven 
process där lokala rutiner utsätts för lokal innovation och genom ett holistiskt grepp 
aggregeras denna lokala kreativitet och innovation och skapar varaktiga fördelar för 
organisationen.  
 
Det andra sättet, radikal inlärning, är precis vad det låter som. Här sker förändringen 
genom ett medvetet val av ledningen snarare än påverkan från medarbetare, Idéer, 
strukturer och grundläggande värderingar ställs på sin kant och genom att rasera det 
gamla kan man bygga upp det nya från grunden. Mål och visioner omformuleras och 
förmedlas till användarna som skall uppmuntras till innovation inom den nya strukturen. 
 
Dessa två ansatser kan jämföras med Robey et al. (2002) som målar upp två strategier 
för ERP-implementationer. De skiljer på piecemeal där man stegvis implementerar 
systemet i organisationen. Motsatsen är concerted då man rullar ut alla förändringar i ett 
svep. Enligt Robey et al. (ibid.) agerar de flesta företag någonstans mittemellan då det 
verkar mer eller mindre omöjligt att helt och hållet skjuta organisatoriska förändringar 
på framtiden om man väljer en piecemeal-strategi. Dock fann de att de som valt att 
implementera ett ERP-system piecemeal hade lättare att övervinna kunskapsbarriärer, 
kanske för att det som valt concerted hade en större inlärning framför sig med nytt 
system och nya processer. 
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Hedman & Kalling (2002) resonerar att en radikal förändringsmodell är mer trolig att 
producera konkurrensfördelar, särskilt vad gäller ERP-system. Detta baseras bland 
annat på att en sekventiell utveckling alltid bygger på gamla sätt att se på verksamheten 
vilket bromsar utvecklingen och förblindar ledning så att de inte ser ett systems sanna 
potential.  Radikala förändringar antas framförallt lättare kunna producera varaktiga 
konkurrensfördelar eftersom de skiljer sig mer från standardlösningar och blir svårare 
att imitera och upprepa vilket är ett grundkriterium för konkurrensfördelar enligt det 
resursbaserade synsättet (Kalling, 2003). Dock har vi tidigare sett att en alltför extensiv 
anpassning av ett ERP-system kan få katastrofala följder. Davenport et al. (2004) menar 
även att få organisationer som installerat ett ERP-system har till dags dato utfört en 
radikal förändring av sina affärsprocesser som en följd av resursbrist. Installationen av 
ett ERP-system är helt enkelt ett nog så resursslukande projekt så som det är.  
 
Vi tror att varaktiga konkurrensfördelar bäst uppnås genom bricolage av en rad 
anledningar. För det första tror vi inte att det är alltför nyttigt att vända en hel 
organisation upp och ner på det sätt som man gör genom en radikal förändring, 
framförallt inte med tanke på storleken hos många av de företag som installerar ERP-
system. Dessutom anser vi att medarbetarna, användarna av systemet, är den viktigaste 
resursen vad gäller systemet. Vi anser det lättare att motivera och engagera personal när 
det är tydligare att de är med och driver utvecklingen istället för att bli pådyvlade ett 
förändringsprogram. En radikal förändring innebär dessutom likt en concerted ERP-
implementation en mycket tyngre inlärning för användarna. Vi vill även peka på 
tidigare forskning (Davenport et al., 2004) som visar att concerted ofta är en praktisk 
omöjlighet. Slutligen så betonar vi även resultaten från vår egen undersökning där 
Livsmedel AB som hade uppnått överlägset mest nytta av sitt system hade använt en 
piecemeal-strategi. 

6.7.2 ERP-resans slut 

Ser vi då ett slut på ERP-resan? Traditionella livscykelmodeller för informationssystem 
säger att det ligger i systemets natur att bytas ut med jämna mellanrum. Vi frågade våra 
informanter vad de tror om att byta ut systemet och mot bakgrund av den tidigare 
dogmen om ett systembyte vart tionde år så var de dels jakande men lade även till: 

Innan har man bytt system var 10 år ca, mellan åtta och tolv. 
Det beror på om SAP kan utvecklas eller om det kommer något, 
det är ju en kostnadsfråga. Det är fruktansvärt dyrt, ska man då 
byta blir det enorma kostnader eftersom man ska byta ut allt. 
Ska man bara byta en del måste det ske anpassningar för att det 
ska integreras med de andra delarna. (Transkript G, s. 3) 

Som vi sett tidigare innebär ERP-system ett bryt med det traditionella tänkandet för IS i 
organisationen. Vi ser systemet som en närmast outtömlig resurs vilken kan användas 
för att stödja verksamhet på en mängd olika sätt. Ett skräddarsytt system innehåller en 
viss funktionalitet och när kraven ändras alltför mycket är dags att byta. Ett ERP-system 
däremot innehåller all möjlig funktionalitet från start och det är upp till verksamheten 
att ta till sig denna. ERP-systemet kan ses som världens största verktygslåda vilken 
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innefattar i stort sett all funktionalitet man kan behöva, svårigheten ligger i att få 
användarna att veta hur man skall utnyttja det på bästa sätt. 
 
Genom att använda sig av standarder i ERP-system kan ett företag mer eller mindre 
slippa all mjukvaruutveckling och endast fokusera på det som verkligen stödjer deras 
kärnverksamhet. Utveckling sker utanför organisationen och så länge man håller sig till 
standarder i systemet innebär uppdateringar inga problem enligt våra informanter. ERP-
resan har med andra ord bara en bestämd början men inget bestämt slut så länge 
resursen vidareutvecklas och används på ett nyttigt sätt inom organisationen. 
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7 Slutsats och diskussion 

Avslutningsvis skall vi presentera våra slutsatser men vi vill även belysa ett antal frågor 
vilka inte ryms under våra ordinarie kapitel eller omfattas av vårt syfte. Först och 
främst vill vi dela med oss av våra idéer gällande framtida forskningar inom ämnet och 
hur vår modell kan vidareutvecklas och användas. Vi vill även ta tillfället i akt att 
kritiskt granska oss själva, vårt arbete och vår slutsats. Slutligen presenterar vi en kort 
sammanställning av de råd vi vill ge till praktiker inom fältet som en följd av vår studie. 
 

• Sammanfattande slutsats 
• Framtida forskning 
• Övriga reflektioner 
• Självkritik 
• Råd till praktiker 

7.1 Sammanfattande slutsats 

Vi återvänder till vårt syfte och skall summera vår modell och resultatet från den 
empiriska undersökningen. Relationen mellan användande och nytta var tydlig och 
statistiskt signifikant som vi såg tidigare vilket innebär att det finns en koppling mellan 
dessa variabler. Detta samband illustreras i vår modell för ERP-resan som finns i vår 
teorigenomgång.  
 

 Det finns ett tydligt och starkt positivt samband mellan användande och nytta. 
Användande definieras i denna kontext som passning mellan systemets och 
organisationens strukturer samt graden av användarkontroll över procedurer,  

 
Det står klart för oss att ERP-resan, det vill säga processen i vilken nytta uppnås, är en i 
grund och botten inlärningsprocess. Resultatet skal bli en ökning av användarnas 
kunskap om arbetet, systemet och organisationen vilket i sin tur i leder till den 
innovativa process som skapar mervärde för organisationen. ERP-resan delas in i tre 
huvudsakliga steg som representerar en fas i systemets utveckling enligt Markus et al. 
(2000), en inlärningsloop enligt Andreu & Ciborra (1996), en rad nyttoeffekter (Shang 
& Seddon, 2002) samt en roll för ERP-systemet (Askenäs & Westelius). Denna stegvisa 
utvecklingsprocess måste inte ske i en direkt följd vilket vi såg i analysen, genom 
anpassningar av systemet kan till exempel företag tvingas backa i sin process. Viktigt är 
dock att samtliga tidigare steg måste ha uppnåtts för att nå nästa.  
 

 Utvecklingen av ERP-systemet sker genom lärandeprocesser hos användarna. 
Genom att användarnas kunskap utvecklas avancerar organisationen i ERP-resan. 

 
Efter denna mycket korta sammanfattning av studien skall vi här nedan se vilken 
betydelse våra resultat kan få för praktiker i fältet. 
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7.2 Framtida forskning 

Vår studie har varit en första ansats till att skapa ett processorienterat ramverk för hur 
nytta utvecklas med och genom ERP-system i organisationer. Vi har gjort en mycket 
begränsad studie och det finns ett antal aspekter av vårt ramverk som behöver beforskas 
ytterligare. Först presenterar vi ett antal punkter rörande vårt eget ramverk och 
undersökningsdesign som behöver ytterligare arbete och sedan även ett antal övriga 
punkter av intresse inom ERP-system som dykt upp under arbetets gång. 
 
Vår studie baseras på ett samband mellan nytta och användande. Vår empiriska studie 
för att bevisa sambandet lider dock till viss del av våra bristande resurser och det vore 
intressant att testa hypotesen utanför de avgränsningar vi har varit tvungna att sätta upp. 
Även själva undersökningsinstrumentet skulle vinna på en förfining i form av ett 
vidareutvecklat och validerat instrument för att mäta variablerna i modellen. Vi skulle 
även vilja se en longitudinell kvantstudie för att ytterligare undersöka och bekräfta 
processaspekten av modellen. 
 
Kanske skulle klassificeringen av systemroller kunna utökas ytterligare. Askenäs & 
Westelius (2003) indelning med fyra huvudsakliga roller är enkel och tydlig men det 
man vinner i enkelhet förloras i nyansrikedom. Till exempel skriver Hanseth et al. 
(2001) om ERP-system som en jaggernaut. Termen jaggernaut härstammar ur den 
hinduiska mytologin och refererar till en ostoppbar kraft (gudom) som krossar allt i sin 
väg. Roller likt dessa kommer dock i konflikt med vår teori om processen som en 
sekvens med förutbestämda roller. Kan det vara så att möjliga roller för ett system 
uppnås genom ett slags utvecklingsträd där man i vissa grenar kan få ödesdigra 
konsekvenser – tänk er systemet som Psykopat eller Jaggernaut? 
 
Som vi har sett bygger ERP-resan på en förändring i organisationen genom inlärning. 
En fråga som dök upp under vårt arbete var huruvida vissa organisationer passar bättre 
eller sämre för ERP-system med hänsyn till deras företagskultur? Zhang et al. (2005) tar 
upp frågan kring organisationers lämplighet för ERP-system baserat på vissa kulturella 
faktorer. Deras studie utgår dock i första hand från nationella skillnader i kultur. Vilka 
företagskulturella skillnader finns det som påverkar en ERP-resa? Vilka företagskulturer 
är mest mottagliga för ERP-system och bör man variera förändringsstrategin efter 
kulturen? 
 
Ett av våra informantföretag befann sig i en svacka just när de valde att installera SAP. 
De angav att detta vara en avgörande faktor för den acceptans systemet vann hos 
användarna. Ett annat företag angav motivation och förståelse som en nyckel till att 
vinna användarnas acceptans. Användaracceptans av ett ERP-system är allmänt 
vedertaget som en kritisk framgångsfaktor men vilka faktorer bidrar till 
användaracceptans – hur vinner man den? 
 
Slutligen skulle vi även vilja se på skillnader mellan ERP-system som installeras i 
företag av olika storlek. Som vi skrev tidigare domineras litteraturen av studier på stora 
multinationella företag även om marknaden för ERP-system till mindre och mellanstora 
företag är enorm. Hur skiljer sig ERP-resan åt mellan stora och mindre företag? 
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7.3 Övriga reflektioner  

När vi började vårt arbete med uppsatsen fick man ganska tidigt en känsla av att ERP-
system var en mycket tydlig trend under den andra halvan av nittiotalet. Det 
publicerades till och med en rapport där det fastslogs att bara själva införandet av ett 
ERP-system i en organisation medförde en börsuppgång (Hitt et al., 2002) vilket tyder 
på att fenomenet med ERP var ”hett” i affärsvärlden. Antalet skräckhistorier i 
litteraturer kan bero på att många företag då valde att hoppa på tåget utan tillräckliga 
förberedelser. När vi konfronterades med det verkliga fenomenet i form av intervjuer 
och personliga besök blev det dock ganska uppenbart att i alla fall de organisationer vi 
kom i kontakt med handlat på en något sånär rationell grund när de beslutade att skaffa 
ett ERP-system. Alternativt har de i efterhand berättigat sitt handlande. 
 
Dock är ämnet som sådant relativt nytt och litteraturen är förhållandevis ensidig, vår 
uppfattning är att amerikansk litteratur dominerar och att denna är starkt influerad av 
managementteori. Empiriska undersökningar behandlar vanligtvis mycket stora 
amerikanska företag trots att marknaden för ERP-system globalt är minst lika stor. I 
många industrier verkar dessutom ERP-system ha blivit en standard mer eller mindre 
och marknaden borde ha mättats. Leverantörerna börjar således sikta in sig på små och 
mellanstora företag efter att arbetat sig igenom många av de riktigt stora. SAP Sverige 
tillhandahåller flera olika sorters lösningar för små och medelstora företag, installationer 
likt dessa täcks nästan inte alls i litteraturen och det vore intressant att se om det är 
någon skillnad. 
 
Marknaden för affärssystem är även något skev på leverantörssidan, endast ett fåtal 
leverantörer finns att tillgå framförallt efter att SAPs konkurrent Oracle köpt upp flera 
bolag den senaste tiden. Bredvid SAP finner man således huvudsakligen Oracle som 
största konkurrent. Det finns ett flertal leverantörer till men dessa är dock små i 
jämförelse och SAP och Oracle dominerar mycket av marknaden för affärssystem idag. 
 
Förutom att vi har lärt oss väldigt mycket om ERP-system och användande har vi även 
lärt oss mycket om vetenskapligt arbete och vad uppsatsskrivande innebär. I efterhand 
har arbetet gått stadigt framåt men vad vi saknat är en tidsplan som vi skulle ha dragit 
upp så fort vårt syfte med uppsatsen var etablerat.  

7.4 Självkritik 

Precis som man skall granska all litteratur kritiskt bör man även granska sig själv. Ett 
första angrepp på vår studie är bristen på generaliserbarhet, den kvantitativa studien 
använder sig av ett mycket snävt tillgänglighetsurval vilket gör en statistisk 
generalisering mindre trovärdig. Dessutom är de instrument som har använts i studien 
trubbiga och inte tillräckligt testade. Ett av instrumenten skapade vi helt själva, detta 
fick även lägst värde när det testades för intern reliabilitet. 
 
En svaghet i vår studie är synen på ERP-resan. Svagheten grundar sig egentligen i 
modellen vilken betraktar resan mer eller mindre som ett slutet system. Omvärlden och 
kontexten har rimligtvis en stor påverkan men vi har valt att följa DeLone & McLeans 
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modell och betrakta omvärldspåverkan som marginell och mycket svår att såväl mäta 
som kontrollera. Vi tror dock att den har viss påverkan, se till exempel på Produktion 
AB som angav en omvärldsfaktor som huvudorsak till ett smidigt införande i 
organisationen. 
 
Att vi inte har kunnat kontrollera våra informanter är givetvis en stor svaghet i studien 
också. Vi har inte haft kontroll över vilka som har fått uppmaningen att svara på enkäten 
och det gavs även en möjlighet att svara anonymt vilket innebär att vi inte vet om 
samma person svarat flera gånger i olika namn eller anonymt vissa gånger. Vi vet inte 
heller vad som döljer sig bakom de anonyma svaren som ingår i våra data, cirka 20 
stycken.  
 
Vad gäller den kvalitativa delen av vår studie var tanken att denna skulle vara induktiv, 
det vill säga teorigenererande. Vi anser dock att det finns en uppenbar risk att vi tidigt 
skapt en bild av processen som vi tänkte att den gick och sedan styrde resultaten åt det 
hållet. Arbetssättet i grounded theory är snarlikt detta sätt då man skapar sig en första 
bild och sedan utifrån denna skapar en teori, samlar in mer data och så vidare. Precis så 
har vi gått till väga med en första kvantitativ datainsamling som genererade en teori och 
en idé. För att undersöka denna samlade vi sedan in data i först en omgång varpå 
teorierna förfinades innan vi samlade in data en sista gång för att spetsa till desamma. 
Som vi såg i metodavsnittet smalnade bredden på data av före varje insamlingsrunda 
och vi rörde oss mer och mer från kvantitativt till kvalitativt. 
 
Ändå kan man alltid hävda att det finns en risk för forskareffekt, det vill säga att 
forskningen blir en självuppfyllande profetia. Vi vet inte hur man skall förebygga och 
hantera detta mer än att vara uppmärksamma på faran och försöka ha ett öppet sinne. På 
samma sätt försökte vi medvetet att inte styra intervjuerna för att undvika 
intervjuareffekt. En sådan medvetenhet anser vi dock kan påverka negativt åt andra 
hållet och leda till irrelevant och osammanhängande data om man helt undviker vissa 
ledande frågor och avstår från att hjälpa informanterna på traven något. 
 
Man kan även ifrågasätta informanternas tillförlitlighet. För det första så hade vi som 
tidigare påpekat ingen kontroll över vem som svarade på enkäten vilket innebär att vi 
inte har kunnat bedöma deras lämplighet att svara på frågor om organisationen osv. På 
frågan om de upplevde att de kunde ge ett bra svar på samtliga frågor svarade ändå åtta 
av tio att de kunde det. Detta hänger även samman med den tolkande aspekten, alla 
uppgifter är subjektiva uppfattningar från användare av SAP och det är viktigt att se och 
förstå detta. Enkäten återspeglar deras uppfattningar om systemet och dess påverkan på 
organisationen och intervjuerna likaså, de sistnämnda har dessutom tolkats av oss. 
 
Det finns även anledning att diskutera homogeniteten i företagen och framförallt i det 
aktuella ERP-systemen. Vi har i vår undersökning låtit en eller ett fåtal personer per 
företag få representera samtliga avdelningar, användare och delar av systemet. Det 
skulle kunna vara möjligt att ett ERP-system intar olika roller i olika delar av en 
organisation. Det skulle i så fall handla om en applicering av vår modell på en lägre 
nivå där man eventuellt skulle kunna påvisa större skillnader i utfall. Vår undersökning 
behandlar organisationen och systemet som ett slags bedömt medelvärde sett ur 
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informantens perspektiv vilket stärks av att våra erhållna värden även håller sig 
däromkring. 
 
Vi tror att mycket av de tillkortakommanden som finns i uppsatsen är en produkt av vår 
oerfarenhet. Ingen av oss har tidigare skrivit en uppsats av liknande slag och saknar 
erfarenhet vad gäller allt från formalia, kontakt med handledare och den vetenskapliga 
processen. Vi är väl medvetna om de brister och problem som uppstått på vägen och är 
förvissade om att vi lärt oss mycket av arbetet. 

7.5 Råd till praktiker 

De råd som vi ger nedan baserar sig på vår ERP-resa vilken vi behandlat genom hela 
rapporten. Vi har uppmärksammat tre viktigare steg eller barriärer som måste 
överkommas för att kunna komma in i respektive roll manipulatör, byråkrat och konsult. 
 
Processen för att ta steget in i manipulatörsrollen startar då beslutet tas om ERP-
systemets införande i organisationen. Det är nu viktigt att i ett tidigt skede förebereda 
kommande användare för det nya systemet dels genom vanlig information om systemet 
och dels genom att starta ett utbildningsprogram. Detta för att personalen i företaget ska 
vänja sig vid ERP-systemet och den förändring som komma skall. En medvetenhet 
bland användarna om att systemet kommer att medföra organisatoriska förändringar i 
form av omstrukturering av arbetsprocesser och förändringar i olika procedurer. 
Anledningen till förändringen i organisationen beror på att ERP-systemen enligt oss ej 
ska omkonfigureras för att passa företagets rutiner eftersom sådan åtgärd slutligen 
kostar mer än den smakar. Till en början kan det kännas motigt och ineffektivt men 
detta är enligt oss ett måste och vid detta skede har systemets roll som manipulatör 
startat med en nyttominskning som följd.  
 
Förändringen av arbetsrutiner pågår för fullt och motsättningar kommer givetvis att 
uppstå, det är nu som ledningen måste visa på styrka genom att klart och tydligt förklara 
motiven till förändringen. Förklara för varje användare varför man utför denna strikta 
omvandling och att det handlar om ett helhetsperspektiv över organisationen. Då alla 
processer och procedurer i företaget har anpassat sig till ERP-systemet ligger nyttan på 
botten av ERP-resans kurva eftersom användarna inte hunnit lära sig de nya 
arbetsrutinerna. Det är just i detta läge eller något tidigare som den stora faran med 
installationer av ERP-system finns, hela företaget måste nämligen känna till denna 
nedgång annars kan motstridiga aktörer inom organisationen få alldeles för mycket luft 
under vingarna och på så vis frammana beslut om att avsluta ERP-resan. Det är därför 
av yttersta betydelse att ledning och andra motiverande aktörer gör användarna 
medvetna om varför man gjort som man gjort och varför det känns som ett 
misslyckande men i själva verket inte är det. Istället är det från och med nu som nyttan 
raskt kommer klättra upp till samma nivå som den hade initialt och användarna lär sig 
hur alla nya processer och funktioner som ett ERP-system medför fungerar, det är också 
här som steget in i rollen som byråkrat tas. 
 
Organisationen har nu lämnat den turbulenta fasen och systemets roll som byråkrat styr, 
dock ej på ett tvingande sätt, samt upprätthåller ordningen. Företaget kommer nu att 



 
 

Slutsats och diskussion 
 

 72

ERP som byråkrat och manipulatör – En resa genom olika systemroller Gunnar Strand & Peter Tobisson

uppleva en ständig ökning i nyttan och möjligen en känsla av att nu är resan avklarad. 
Denna känsla är dock byråkratrollens stora fara, eftersom ett ERP-system har så mycket 
mer att ge om bara användandet utvecklas. Den stora barriären är nu att införliva den 
logik och det tankesätt som ERP-systemet står för i användarna. Om företaget bara 
lyckas med den åtgärden så kommer systemets roll som konsult snabbt att intas. 
 
Användarna har nu fått insikt och förstår varför systemets processer ser ut som de gör 
och varför funktioner är uppbyggda på ett särskilt vis. Användarens individuella 
inlärningskurva har nu nått sin topp, givetvis uppstår nya utmaningar och hinder men 
dessa kommer lösas betydligt snabbare med ERP-logiken i sinnet. 
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Bilaga A. Enkäten 

Enkätundersökning gällande användarstil och SAP 
 
Denna enkät ingår som en del i vårt kandidatarbete vid institutionen för Informatik vid 
Lunds Universitet. Studiens syfte är att testa en modell för förädling av SAP som en 
resurs inom ett företag. Studien är helt och hållet för akademiska syften, det finns inga 
kommersiella intressen bakom. 
 
Vi är mycket tacksamma för Ert bidrag till vår forskning och hoppas att ni kan ta er tid 
att svara så noggrant på frågorna som möjligt. Vi ber er även att svara på vilket företag 
ni arbetar på - detta för att vi skall kunna väga Era svar då vi räknar med varierande 
antal svar från olika företag. Alla uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt 
och lämnas absolut inte ut till tredje part. Alla uppgifter om företag kommer att 
anonymiseras i den färdiga rapporten. 
 
Ännu en gång, tack för Er medverkan! 
 
Mvh, 
 
Peter Tobisson (0709-396535, peter@tobisson.net) 
Gunnar Strand (0703-595083, kg_strand@hotmail.com) 
 
 
 
 
 

1. Vad heter företaget Ni arbetar vid? 
OBS! Denna fråga är frivillig men vi är mycket tacksamma om ni kunde hjälpa oss genom att 
svara. Inga uppgifter om företag kommer att publiceras eller lämnas ut, se vår policy ovan. 
 
Öppen fråga. Frivillig. 

 
2. Inom vilken avdelning arbetar Ni? 

 IT 
 Ekonomi 
 Ledning 
 Produktion 
 HR 
 Inhyrd konsult 

 
Sluten flervalsfråga. Frågan för demografiska syften så att vi skulle kunna se 
vilka som svarat på enkäten. Ej frivillig.  

 
3. Hur länge har Ert företag använt SAP? 

 mindre än 1 år 
 1 - 3 år 
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 3 - 5 år 
 mer än 5 år 

 
Sluten fråga med ordinalvariabel. För att jämföra med tidigare observationer 
kring implementationstid osv. Ej frivillig. 

 
4. Hur har företagets IT-miljö påverkats av SAP?       

Exempelvis förändringar i IT-personal, systemets stabilitet och flexibilitet. 
1 = Negativt, 4 = Varken eller, 7 = Positivt 
 
Sluten fråga med kvotvariabel genom likertskala. Frågan skall korrespendera 
till dimensionen ”IT infrastructure”r i Shang & Seddons (2002) ramverk för 
ERP-nytta. Ej frivillig. 

 
 

5. I vilken utsträckning har SAP påverkat produktiviteten i företaget? 
Exempelvis genom förändringar i produktionstid, kvalitet, kundservice, materialspill etc. 

1 = Negativt, 4 = Varken eller, 7 = Positivt 
 
Sluten fråga med kvotvariabel genom likertskala. Frågan skall korrespendera 
till dimensionen ”operational”  i Shang & Seddons (2002) ramverk för ERP-
nytta. Ej frivillig. 
 

 
6. Hur har SAP förändrat situationen för arbetsledare på Ert företag?  

Exempelvis beslutstid, tillgång till beslutsunderlag, förmåga att se behov i produktion etc. 
1 = Negativt, 4 = Varken eller, 7 = Positivt 
 
Sluten fråga med kvotvariabel genom likertskala. Frågan skall korrespendera 
till dimensionen ”managerial”  i Shang & Seddons (2002) ramverk för ERP-
nytta. Ej frivillig. 
 

 
7. I vilken omfattning har SAP influerat företaget gentemot marknaden? 

 Exempelvis genom förändringar i produkter och tjänster, marknadsandel, samarbetspartners 
etc.. 
1 = Negativt, 4 = Varken eller, 7 = Positivt 
 
Sluten fråga med kvotvariabel genom likertskala. Frågan skall korrespendera 
till dimensionen ”strategic”  i Shang & Seddons (2002) ramverk för ERP-nytta. 
Ej frivillig. 
 

 
8. I vilken utsträckning har SAP påverkat samarbetet mellan enheter i 

företaget? 
Exempelvis genom samarbete, kunskapsutbyte, gemensamma arbetsmål och ökad interaktion. 

1 = Negativt, 4 = Varken eller, 7 = Positivt 
 
Sluten fråga med kvotvariabel genom likertskala. Frågan skall korrespendera 
till dimensionen ”organizationel”  i Shang & Seddons (2002) ramverk för ERP-
nytta. Ej frivillig. 
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9. Vilket av följande stämmer bäst överens med hur SAP används inom Er 

organisation?      
 Systemet styr de anställda i arbetsprocesserna 
 Användarna arbetar självständigt och använder systemet främst för 

informationshantering och lagring 
 Systemet fungerar som ett stöd för de anställda i arbetsprocessen, det 

upprätthåller ordningen 
 Användarna styr själva arbetet men använder systemet vilket är en viktig 

del i processen 
 

Sluten fråga som skall korrespendera mot Askenes & Westelius (2002) fyra 
roller för systemet. Uppifrån och ner; manipulatör, sekreterare, byråkrat och 
konsult. Ej frivillig. 

 
10. Hur väl stämmer följande påståenden in på Er organisation?  

1 = Inte alls, 4 = Varken eller, 7 = Mycket väl 
 

Nivån på den information och data som SAP 
tillhandahåller fyller de existerande behoven 

1  2  3  4  5  6  7 Quality 

Det är enkelt för användare att hitta och förstå den data 
som de behöver 

1  2  3  4  5  6  7 Locatibility 

Det är tidskrävande och svårt att få rättigheter till data 
som inte används frekvent 

1  2  3  4  5  6  7 Authorization 

Data från olika källor kan sammanfogas eller jämföras 
utan problem 

1  2  3  4  5  6  7 Compatibility 

Dagliga IT-uppgifter (såsom rapportframställning, 
schemalagda uppgifter etc) färdigställs i tid.  

1  2  3  4  5  6  7 Prod. Timeliness 

Man kan lita på att SAP-systemet är ”uppe” och 
tillgängligt när det behövs 

1  2  3  4  5  6  7 Sys. Reliability 

Det är lätt att lära sig hur man använder SAP och dess 
funktion i företaget 

1  2  3  4  5  6  7 Ease of use 

IT-avdelningen (eller ansvariga för SAP) tar en aktiv del 
i att lösa olika avdelningars affärsrelaterade problem  

1  2  3  4  5  6  7 Relationship w/ 
users 

 
Sluten fråga i matrisform. Åtta indikatorer på de åtta olika faktorerna i Goodhue 
& Thompsons (1995) instrument för att mäta Task-Technology-Fit (kolumnen 
längst till höger). Kvotvariabel som besvaras genom Likertskala. Ej frivillig. 

 
11. Hur väl stämmer följande påståenden in på SAP i Er organisation? 

1 = Inte alls, 4 = Varken eller, 7 = Mycket väl 
 

SAP styr till stor del över användarnas handlingar 1  2  3  4  5  6  7 
SAP fungerar mer avlastande och rådgivande än styrande 1  2  3  4  5  6  7 
Hos oss har SAP inneburit en hårdare disciplin kring arbetsuppgifter 1  2  3  4  5  6  7 
SAP tillåter användarna att själva styra i vilken ordning 
arbetsuppgifter utförs 

1  2  3  4  5  6  7 

 
Sluten fråga i matrisform. Fyra indikatorer som skall mäta riktningen av 
kontroll i gränsnittet mellan användare och system, dvs huruvida användare 
eller systemet styr processerna. Kvotvariabel som besvaras genom Likertskala. 
Ej frivillig. 
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12. Övriga kommenterar, tankar, reflektioner kring SAP... 

 
Öppen, frivillig fråga.  
 

13. Tack för er medverkan i enkäten!      
Vi skulle avslutningsvis vilja veta hur Ni upplevde enkäten samt ge er en möjlighet (på nästa 
sida) att vara med i en utlottning samt få ta del av den färdiga uppsatsen. 
Hur upplevde Ni enkäten? 
 

 Jag hade svårt att svara på samtliga frågor 
 Jag kände att jag kunde ge ett genomtänkt svar på de flesta frågor 
 Enkäten var för tidskrävande 
 

Sluten, ej frivillig fråga för att utvärdera enkäten och tillförlitligheten i svaren. 
 

14. Vill Ni vara med i vår utlottning av en Ipod måste Ni ange er epostadress 
här nedan. 

 
 Öppen, frivillig fråga. 

 
15. Markera här nedan om Ni önskar få en kopia på den färdiga uppsatsen 

skickad till er.  
 (Förutsatt att ni har angett er epostadress på föregående fråga) 
 

 Ja 
 

 Frivilligt, ett svarsalternativ. 
 
 
Tack för Er medverkan! 
 
Tack för att Ni ville vara med och ge ett viktigt bidrag till forskningen kring SAP! Har 
ni lämnat er e-post adress kommer vi att meddela er om vinnaren i vår utlottning inom 
kort. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Gunnar Strand & Peter Tobisson 
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Bilaga B. Intervjuguide 

 
Intervjuperson 

o Antal år i företag, position, användning av SAP 
 
Bakgrund: 

o När började implementeringen av systemet, alternativt när började du arbeta i nuvarande 
organisation? 

o Vet du vad anledningen till implementationen var 
o Har ni använt er av något eller några explicita, officiella, utbildningsprogram? Eller processer för 

utbildning?  
o Var detta program till större eller mindre hjälp vid inlärning av det nya systemet?  
o Ser du någon form av implicit utbildningsprocess? Flera sådana? Har denna process eventuellt 

varit mer hjälpande än den explicita? 
o Anser du att inlärning av systemet snarare skett genom ”trial&error” eller ”learning-by-doing”. 
o Vilket eller vilka system hade ni innan installationen av SAP påbörjades? 
o Är systemet av tvingande natur? Det vill säga kan man i vissa fall inte undgå att använda det? 

 
Idag: 

o Vilken plats har systemet i organisationen? Vilken plats har användaren i systemet? 
o Anser du att systemet används optimalt i dagens läge? 
o Känner du dig fullärd inom alla funktioner och processer som systemet innefattar? Kan man säga 

att du behärskar systemet? Eller finns det eventuellt ”mer att hämta”? 
o Om systemet vore en arbetskollega hur skulle du vilja beskriva honom/henne, både till 

personlighet och utseende. 
o Hur ser organisationen ut idag jämfört med då installationen av systemet påbörjades? Antal 

anställda, hierarkier, processer med mera. 
 
Processen: 

o Har du sett några speciella händelser eller insatser som påverkat utvecklingen av systemet vid 
några speciella tillfällen? Några trappsteg i utvecklingen som du sett, som på så sätt övervunnits. 

o Anser du att det är systemet eller organisationen som har anpassat sig åt de andra? Om båda i så 
fall vilken är den som anpassat sig mest? 

o Tar det lång tid för en nyanställd i organisationen att lära sig systemets funktioner och processer? 
I förhållande till hur lång tid det tog dig? 

o Var det svårt att lägga tidigare arbetsprocesser på hyllan och tillämpa de nya? Eller har inte 
processerna förändrats? 

o Är du nöjd med att använda systemet eller finns det saker som du vill förändra? 
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Bilaga C. Intervjuguide för djupintervjuer 

När började du arbeta i företaget? 
Vilken position hade du vid installationen av SAP och vilken position har du idag? 
 

 

Projekt Etablering Förbättring 

Hur fick ni reda på att SAP skulle köpas in?     

Hur mottogs systemet? 
 

   

Vilken attityd hade anställda till systemet?    

Hur hanterades eventuellt motstånd?    

Vem står för utbildningen?    

Hur ser den ut? Kontinuerlig?    

Vad är receptet för en lyckad utbildning?    

Sattes hela systemet i drift på en gång eller gjordes lite åt 
gången? 

   

Hur lades nya funktioner in? Allt på en gång?    

Vilken funktion fyller Super-users?    

Vem sprider motivationen bland användarna?    

Vilka aktörer inom företaget har varit viktigast under resans 
gång? 

   

Hur stor del av verksamheten har integrerats? Kommer 
fullständig integration att uppnås? 

   

Kommer ni byta system någon gång?    

Hur lärde du dig SAP? Kan det delas upp i steg? Svårigheter?    

SAP representerar en egen logik, utveckla?    

Hur gick du till väga för att uppnå insikten? När ungefär 
inträffade detta? Varför tror du? 

   

Ser du några nyttoeffekter? För individen?    

Har system kvalitén förändrats över tiden? Vad är orsaken?    
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Bilaga D. Kommentarer från enkätsvar 

 
Nyckeln och styrkan med SAP är dess processer. Med annan utgångspunkt kan systemet 
upplevas som mycket komplext.  
 
Kanonbra affärssystem men långt ifrån lika bra jämfört system för system, ex SAP/HR 
jämfört med Personec. SAP:s kunskap om svenska förhållanden inom ex HR är inte 
tillräckligt bra. De bevakar inte lagstiftarens/regeringens förändringar av lagar och 
avtal och inför dessa i systemen på ett tillräckligt bra sätt.  
 
En del elementära rapporter och funktioner saknas i SAP. Känns avlägset att få något 
gehör från SAP på detta.  
 
Systemet är stabilt och i stort buggfritt. Största fördelen är totalintegration mellan 
modulerna, när en lastning till kund rapporterats är all information uppdaterad som 
orderstatus, lagersituation, fakturaunderlag etc  
 
Min erfarenhet av sap är ganska stor,under 6 år har jag jobbat i modulerna fi/co sd/wm 
och hr.min kommentar till sap är . 1, så fort de sålt systemet har deras intresse och 
ansvar mer eller mindre försvunnit för kunden. 
Systemet är alldeles för komplext,tex ett feltryck kan orsaka enorma fel,som är svåra att 
korrigera. Ointresset och klomplexiteten har gjort att förtroendet för sap har från 
kunder och personal blivit väldigt dåligt.och i varje företags policy finns ordet 
lönsamhet som en stor del.och har man då fått detta ovan av sap,så har man förlorat 
mycket pengar. Citat från vd:n på scania leif östling:det bästa beslut jag tagit,var att 
inte gå in i sap. Problemet är att beslut om affärssystem tages av ägarana,dessa finns 
oftast i europa,där är säkert back up kanon ,men ej i sverige.det finns ca 10 företag som 
andvänder sap hr i sverige,och inte ens dessa kan man serva.  
 
Vi är ett SAP-konsultföretag med SAP installerat för tidredovisning och 
order/fakturering/finans.  
 
Ju mer förståelöseanvändarna får - ju mer processer går över till SAP standard och ju 
mer SAP standard som används - ju enklare är det att implementer - att harmonizera 
före implementeringen underlättare framtida användning   
 
Man behöver ett externt scheduleringsprogram för att få in data från andra system, och 
för att lättare styra processorna i SAP. fins inte i SAP  
 
Vi är en konsultverksamhet som använder SAP för tidsregistrering, fakturering och 
ekonomi. Vi använder alltså inte SAP i det dagliga arbetet utan som administrativt 
verktyg.  
 
Överlag positiva reaktioner från användarna efter något års användning.  Utnyttjandet 
av de goda möjligheterna till detaljerad strukturering och rapportering har medfört 
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dyra implementationer omorganisationer och i viss mån gjort det dagliga arbetet mer 
komplicerat än nödvändigt.   
 
Användarna tidigare vana att använda annat erp-system sedan 8 år tillbaka  
 
En stor sfär som behöver hjälp för att fungera. Och med denna hjälp är det ett väl 
fungerande affärssystem. 
 
Ett mycket bra system som ger bra stöd och inormation m.m. som samtidigt ställer krav 
på användarna att göra rätt saker i rätt tid. Andra användare är helt beroende av att 
kedjan fungerar. 
 
Ju fler områden som man använder SAP på ju säkrare kan man vara på att varje data 
bara lagras på ett ställe och att det är rätt/aktuell data.  
 
Många skärmbilder och saker att knappa in.  
 
En komplett systemmiljö som utvecklas fort (ibland onödigt fort).   
 
Förändring av organisation innbebär ofta mycket förändring i konfiguration = 
konsultinsats. Allt kan lösas inom SAP men det kostar.  
 
SAP med sitt behörighets koncept säkerställer kvalitet och att medarbetare känner 
trygghet i sitt dagliga arbete.  
 
Fråga 5 svår att svara på när man är på IT-avdelningen. Fråga 13: saknar alternativet 
att det var svårt att svara på NÅGRA av frågorna. Svårt besvara några av frågorna i 
början av enkäten.  
 
Behöver göras ännu mera användarvänligt, vi använder 4.6c  
 
Positivt med alla möjligheter inom SAP och dess moduler.  
 
Hej, vi är ett helägt dotterbolag i en tysk koncern och arbetar helt mot en server som 
står i södra Tyskland. Det innebär att arbetet styrs mycket från moderbolaget, i princip 
alla konsulter finns ju där, och det är svårt för oss att få gehör för ändringar och 
önskemål vad gäller modifieringar eller settings i systemet. Vi är ju många användare, 
från många länder, som skall samsas om samma system. Därför kan det kännas som om 
vi är ganska styrda.  
Eftersom vi inte har alla moduler från SAP, t ex CRM, utan ett annat system för 
presales är det svårt att se att SAP har inneburit något revolutionerade för exempelvis 
marknadsbearbetning. Det var ganska svårt att avgöra vilken betydelse SAP haft på 
olika funktioner.   
 
Allt går att göra, bara man vet hur man hittar informationen  
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Ett komplett paket med hög grad av flexibilitet. SAP ERP2004/2005 kommer att erbjuda 
ett väsentligt förbättrat systemstöd för HR-processerna. Svårt att hitta kompetenta 
konsulter på SAP HR.  
 
Ett älskat hatobject... Jag trycker att SAP i det stora hela är bra. Att det är lite 
fyrkantigt ibland beror oftast på att det är för att vi valt att sätta upp det på ett visst 
sätt. Det finns dock ett antal buggar som det verkar väldigt svårt att få bukt med. Eller 
också är det vår egen it-avdelning som inte förstått problemet och därför inte kan lösa 
det. Svårt att säga när man bara är en simpel användare. 
 
Ni bör vara medvetna om att som man frågar får man svar i denna enkäten. I stort sett 
var det dock bra frågor, 10 o. 11 var särskillt bra.  
 
Ett bra system.Men det kan vara svårt att få lära sig systemet tillfredsställande, 
eftersom det består av flera moduler, där ett misstag i en modul kan föras vidare i nästa 
utan att användaren är medveten om det.  
 
Jag arbetar på HR och vår uppgift är att registrera stam-data på alla medarbetare samt 
i viss mån ta fram rapporter. Frågorna i enkäten upplever jag passar bättre i en 
produktionsorganisation. Det är svårt att beskriva nyttan av SAP eftersom våra 
uppgifter inte styr verksamheten ännu. Vi har t.ex. inte implemeterat 
personalutvecklingsdelen ännu.  
 
Stor och kopmlext men med rätt grundutbildning så är det ett bra affärssystem  
 
Alla ERP-system, oavsett namn, kräver ordning, reda och fastlagda rutiner. Det är det 
som jag tror många gånger kan påverka vårt sätt att se på systemet. Negativt om man 
vill arbeta mer kreativt och mindre negativt då man förstår och köper dessa krav.  
 
Mycket stort integrerad system  
 
Tungt komplicerat system, men när man kan det är det bra. Det tar tid att lära sig.  
 
Jag jobbar på försäljningsavd. De flesta försäljarna använder inte R3. För svårt att 
använda vid enstaka tillfällen.  
 
Knepiga frågor att besvara  
 
Vi är inne i en implementeringsfas och alla delar är ännu ej på plats, därför känns en 
del av frågorna mindre relevanta för oss  
 
Registervård är viktigt i R3, materialdatabasen, kund- och leverantörsregister.  
 
Förutom att vi själva kör SAP-lösningar för några av våra egna processer, vi är också 
ett SAP-konsultföretag med fokus på teknik.  
 
Svårt för mig att besvara vissa frågor eftersom jag inte jobbade på detta företag innan 
SAP installerades.  
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kräver god insikt i systemet Resurskrävande  
 
 SAP är ett enormt affärssystem som jag tycker efter 2003 har kommit ikapp sina mål 
och idag uppfyller våra krav och ønskemål på ett bra sätt.  
 
Det är viktigt att tänka på utbildning då man kör ett affärssystem. Inget system är 
egentligen bättre än den minst kompetente användaren.   
 
Ett stabilt system med hög datakvalitet. Ibland något tungarbetat och lite svagt 
avseende utskriftshantering, men totalt sett mycket bra.  
 
Man blir aldrig fullärd utan utveckling sker hela tiden. Problem att få förståelse för 
integrationen mellan de olika processerna.Processerna Ekonomi, personal , Inköp och 
Anläggning måste se över de egna gränserna för att affärsmodellen skall bli bra.  
 
I en integrerad miljö som SAP är det svårt för en slutanvändare att påverka 
processerna efter det att de är definierade. Detta kan av en del användare ses som 
begränsning i deras arbete. Men det övergripande målet med SAP är att ha kontroll 
över sina affärsprocesser, och kunna på ett snabbt sätt få en riktig information och på 
så sätt kunna styra och anpassa processerna till de rådande omständigheterna.  
 
Ständigt nya flashiga namn och 3-staviga förkortningar som enbart förvillar begreppen 
om vad det egentligen är frågan om.  
 
Svår att komma in i men mycket effektiv när man väl gör det.  
 
 


