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Abstract 

Purpose – The purpose of this paper was to identify factors that give rise to resistance 

behaviours when implementing ERP-systems. The purpose was also to find ways to prevent 

these resistance behaviours.  

Methodology – This paper was conducted through examination and use of a methodology 

called documents. The paper was built upon existing secondary data. The secondary data was 

made up of articles and books from world leading academic journals in the area of ERP-

implementation.   

Findings and results – The findings of this paper suggests that all ERP-implementations will 

face human resistance of some kind and that the treatment of these resistance behaviours is 

crucial for a successful implementation project. The paper identified important resistance 

factors that need to be handled: Low commitment from top management, inadequate training 

and education, a project group with little influence, experience and skills, poor change 

management and passive management styles, system quality, system reliability, poor business 

vision and poor strategy plans. The paper also identified the planning phase of an ERP-

implementation to be the most crucial phase in the whole project. The paper presents ways to 

prevent the resistance threat through some important factors: A clear business plan and vision 

of the project is needed and this vision must be visible to people using the system, strong 

support from top management and the board is needed for funding and influence on lower 

levels of organizations, good anticipation of changes in processes connected to the 

implementation, support and communication with relevant stakeholders, a strong and 

influential project group, training and education to overcome knowledge barriers and 

developed change management strategies.  

Originality – This paper provides an examination and summary of the most critical factors 

that influence resistance behaviours when implementing an ERP-system and also provides a 

model that can be used in organizations when facing an implementation project.  

Keywords – ERP, ERP-implementation, resistance behaviours, ERP-implementation phases.  

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna uppsats var att genom existerande fallstudier, enkätundersökningar 

och annan sekundärdata identifiera vilka faktorer som ger upphov till motstånd vid 

implementeringen av ERP-system och hur detta motstånd kan förebyggas.  

Metod – Metoden som användes i denna uppsats är dokument. Dokument i denna uppsats var 

sekundärdata i form av artiklar och böcker från världsledande journaler inom området ERP-

implementering. Uppsatsens teori, analyser och modeller bygger kring dessa artiklar och 

böcker.  

Resultat och analys – Resultaten från denna studie tyder på att alla ERP-implementeringar 

möter motstånd vid ERP-projekt. Det är hanteringen och förebyggandet av dessa 

motståndsbeteenden som avgör projektets framgång. De viktigaste faktorerna som gav 

upphov till motstånd var: Lågt engagemang från ledning och styrelse, otillräcklig utbildning 

och träning vilket resulterar i kunskapsbarriärer, projektgrupp med individer som inte har 

tillräckligt med erfarenhet, inflytande och kunskap, bristfällig förändringshantering med en 

passiv ledarstil, systemets kvalitet och pålitlighet och ingen tydlig vision och affärsstrategi. 

Studien kom även fram till att implementeringen består av tre stora faser: innan, under och 

efter implementering. Misstag som görs vid fasen innan implementering visade sig vara mest 

avgörande för projektens framgång.  Studien presenterar även olika förebyggande åtgärder 

som kan användas för att minska motståndsbeteendena som uppstår. De förebyggande 

faktorerna är: En tydlig affärsplan och vision för projektet som slutanvändarna lätt kan ta till 

sig, starkt stöd från ledning så att även lägre nivåer känner stöd för projektet, förutse 

förändringar i affärsprocesser genom att analysera konsekvenserna av implementeringen, 

support och kommunikation med berörda intressenter för att tidigt upptäcka problem, en 

projektgrupp med inflytande och erfarenhet som jobbar heltid med projektet och träning och 

utbildning för att övervinna kunskapsbarriärer som kan resultera i motstånd.  

Originalitet – Denna studie samlar den senaste forskningen kring ERP-implementation och 

motståndsbeteenden. En modell som visualiserar hur motstånd påverkar implementationen 

har även skapats som en generell vägledande modell för organisationer som implementerar 

ERP-system.  

Nyckelord – ERP, ERP-implementation, motståndsbeteenden, ERP-implementation faser.  
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1. Inledning 

I dagens snabbt förändrande samhälle har kostnadseffektivitet och konkurrenskraftighet blivit 

två nyckelord för dagens företag. Företag söker konstant efter nya tekniska och 

organisatoriska innovationer för att möta denna effektivitet och differentiera sig från 

konkurrenterna på en alltmer globaliserad världsmarknad. I takt med att dessa framgångsrika 

och konkurrenskraftiga företag växer uppstår nya problem som kräver lösningar. Ett erkänt 

problem som dagens stora företag vill lösa kan härledas till informationshantering, 

kommunikation och överskådlighet inom företaget. För att lösa dessa problem vänder sig de 

flesta större företag till informationssystem.  

 

Ett bra exempel på ett informationssystem som löser många interna effektivitetsproblem är 

ERP-system
1
. ERP-systemen vänder sig främst till företag med många löst fragmenterade 

delsystem som slukar resurser och är ineffektiva. Systemet binder ihop de löst kopplade 

systemdelarna och resulterar i ett stort integrerat system som lagrar all information kring 

företagets olika avdelningar och transaktioner. Detta resulterar i en högre koordination och 

kommunikation vilket i sin tur drar ner kostnader för administrationen inom företaget.(Umble 

et al 2003:1, Kumar et al 2003:793.) I den akademiska världen har man däremot inte kunnat 

verifiera de långsiktiga positiva och negativa effekterna av ERP-system på 

organisationer(Kumar et al 2003:793). Organisationer investerar väldigt mycket pengar på 

dessa system både innan, under och efter implementeringen av systemen. Det har emellertid 

visat sig att dessa investeringar kan vara riskabla(Kumar et al 2003:793). Det finns lika 

många dokumenterade skräckscenarier som framgångsscenarier när det kommer till ERP-

system och det understryks med att närmare 50% av alla ERP implementeringar ses som 

misslyckade(Robey et al 2002:17).  

 

Anledningarna till det stora antalet misslyckande implementeringar är många men en 

återkommande orsak är ERP-systemens omfattning och förändring av en organisations 

processer, rutiner och maktstruktur. Det är därför viktigt att implementeringen och valet av 

system passar med organisationens behov och värderingar. I den akademiska debatten hittas 

många likheter bland skräckscenarierna. Den största likheten är motståndet som skapas när 

systemet ändrar maktstrukturer, försvårar det dagliga arbetet för vissa grupper och när 
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 Enterprise resource management system 



 

systemet är komplicerat för inlärning. (Robey et al 2002, Worley et al 2005, Silva & 

Hirschheim 2007.)  

 

För att förhindra ett starkt motstånd och att grupper inom organisationer hamnar i konflikt 

med varandra gäller det att identifiera de kritiska faktorerna som framkallar detta motstånd. 

En del motstånd kommer alltid infinna sig vid alla implementeringar av informationssystem 

men detta motstånd ska inte leda till att hela implementeringen av systemet överges på grund 

av konflikter. Motståndet kan med andra ord leda till stora förluster för organisationer och i 

vissa fall kan ett misslyckande leda till stora avbrott i den dagliga verksamheten(Lapointe & 

Rivard 2005, Dent 1999). Av denna anledning är det viktigt att identifiera faktorer som leder 

till motstånd, under vilka omständigheter motståndet ökar eller minskar och hur man 

förebygger detta motstånd.   

1.1 Bakgrund samt problemformulering 

Forskningen inom området ERP är relativt ny och det är främst under 2000-talet som 

forskningen kring implementeringen av ERP-system tagit fart. Detta på grund av det större 

antalet företag som på senare år börjat implementera systemen och som i sin tur erfarit dessa 

motståndsproblem. Enligt den akademiska debatten bottnar problemen i ett antal olika 

faktorer som påverkar implementeringens framgång. Några exempel på faktorer som kan 

avgöra utgången av en implementering är affärsplan och vision, förändringshantering, 

kommunikation, ERP-team sammansättning och kunnande, stöd från övre nivåer i företaget, 

projektledning, träning och utbildning, val av system, beteenden, organisationskultur, hot och 

värderingar(Fui hoon nah & Delgado 2006, Lapointe & Rivard 2005 ).  

De ovannämnda faktorerna kan på olika sätt hjälpa organisationer att ta itu med 

motståndsproblem men för att problemen ska kunna förebyggas och hanteras måste 

problemen identifieras. Denna studie kommer huvudsakligen fokusera på individers, enheters 

och gruppers motstånd vid implementering av ERP-system och identifiera varför ERP-system 

ger upphov till motstånd. Det är viktigt att dessa tre grupper är med i undersökningens 

omfång då dessa ligger till grund för alla organisationers uppbyggnad(Lapointe & Rivard 

2005).  

 
 

 



 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom existerande fallstudier, enkätundersökningar och annan 

sekundärdata identifiera vilka faktorer som ger upphov till motstånd vid implementeringen av ERP-

system och hur detta motstånd kan förebyggas.  

 

För att svara på syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilka faktorer ligger till grund för motstånd vid implementeringen av ERP-system? 

 Hur kan detta motstånd förebyggas? 

 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som har gjorts i denna studie är att inte undersöka alla kritiska 

framgångsfaktorer vid ERP-implementering utan bara de faktorerna som löser problemen 

med motstånd. Studien kommer inte ta hänsyn till de infrastrukturella och kontextuella 

aspekterna som infinner sig vid ERP-implementering. En annan avgränsning är att studien 

inte kommer ta hänsyn till olika företagskontexter där implementeringen sker och nationella 

kontexter som rör kultur och så vidare i det landet företaget har sin verksamhet. Exempel på 

detta är till exempel hur kulturen i landet där implementeringen sker påverkar 

motståndsbeteenden. Studien ämnar istället försöka generalisera likheter i hur och varför 

motstånd uppstår i de undersökta vetenskapliga texterna. Detta medför att studien inte kan 

täcka in alla aspekter som påverkar motståndet.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

2. Metod  
I det här avsnittet kommer studiens metod presenteras och diskuteras.  

2.1 Undersökningsstrategi 

Denna studies undersökningsstrategi bygger på det Oates(2006) kallar för dokument och är 

kvantitativ. Med detta menas dokument som redan är genererade av till exempel andra 

forskare, företag eller privatpersoner. Oates(2006) delar även upp dokument i två olika sorter 

och den sorten studien huvudsakligen bygger på är sekundärdata i form av akademisk 

litteratur inom ämnesområdet ERP-implementering. Strategin är kvantitativ på grund av det 

stora antalet artiklar som ska inkluderas i uppsatsen. Forskningen som utförs i den valda 

akademiska litteraturen kommer ligga till grund för den empiriska och teoretiska delen av 

studien där forskarnas resultat kommer sammanfattas.  

 

Anledningen till detta val var att det fanns många studier kring området i den existerande 

litteraturen men att studierna oftast koncentrerade sig på väldigt specifika delar inom 

ämnesområdet vilket gjorde att en studie som summerar teorierna behövdes. En annan fördel 

är att den begränsade tiden som fanns för studien gjorde att resursbesparande metoder 

passade bra. Oates(2006) nämner fördelar med dokumentbaserad forskning: Med 

sekundärdata behöver inte författaren göra en omfattande enkätundersökning eller fallstudie 

utan använder existerande forskning. Detta sparar både tid och kan resultera i en intressant 

studie. Nackdelen med denna metod är att varje artikel, bok eller publikation utgår från olika 

kontexter vid forskningen vilket gör att slutsatserna i litteraturen kan ha blivit påverkade av 

kontexter. Detta ämne har dock författaren valt att lämna utanför studien då omfattningen blir 

för stor. Oates(2006) nämner ett problem med dokument. Dokument kan vara svåra att hitta 

och de kan vara hemliga. Denna studie har inte dessa problem då alla artiklar är publicerade 

för allmänheten.  

 

 

 

 

 



 

2.2 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Sekundärdatan som samlats in till denna studie fanns i Uppsala Universitets 

Biblioteksdatabaser. Den databasen som huvudsakligen användes var Business Source 

Premier. Business source premier innehöll alla journaler som behövdes för ämnet ERP och 

ERP-implementering. Något behov av andra databaser fanns inte. Datainsamlingen skedde 

kontinuerligt under arbetet med studien.  

2.2.1 Teoriurval   

Urvalet av teorier gjordes baserat på syftet i studien för att på så sätt öka validiteten. 

Artiklarna och böckerna som använts i studien har skrivits av erkända akademiska forskare 

och de flesta artiklarna refererar till varandra vilket betyder att informationen i artiklarna är 

relevant för ämnesområdet ERP-implementering. Journalerna som dessa artiklar återfinns i är 

världsledande inom ERP-forskning vilket gör artiklarna trovärdiga. Enligt Oates(2006) kan 

tidpunkten då dokumenten skapades och dokumentens innehåll påverkas av forskarnas egna 

observationer och tolkningar. På grund av detta problem var studien kvantitativ och genom 

att använda ett större antal artiklar hittade författaren de gemensamma punkterna som 

forskarna kom fram till i sina studier. Detta resulterade i att teorin blev väldigt trovärdig med 

väl underbyggda modeller. En forskare kan vara subjektiv men när ett tjugotal forskare pekar 

på liknande faktorer ökar trovärdigheten.  

2.3 Reliabilitet och Validitet 

Genom att studien bygger på artiklar inom samma ämnesområde blir resultaten av 

litteratursökningen valida. Validitet beskrivs av Oates(2006) som att författaren använt rätt 

forskningsprocess för ändamålet, resultaten och analysen verkligen kommer från den 

insamlade datan och att mätningarna som gjorts i studien följer studiens syfte. 

Sammanfattningsvis kan man beskriva validitet som ett mått på hur väl forskaren har besvarat 

sitt syfte med mätningarna och datan i den gjorda studien. I denna studie har författaren noga 

följt syftet vid val av dokument. Alla dokument som inkluderats i studien hjälper till att svara 

på studiens syfte vilket uppfyller termen validitet.  

 

Enligt Oates(2006) handlar reliabilitet om huruvida den gjorda studien går att göra om och 

uppnå samma resultat. Denna studie bygger på sekundärdata i form av dokument som har 

sammanfattats och analyserats genom en kvantitativ metod. Då en källförteckning innehåller 

alla dessa dokument är studien enkel att repetera.    

 



 

2.4 Metodmodell 

I detta avsnitt ska en enkel modell presenteras som ger en klar bild av hur forskningsarbetet 

gått till.  

 

 

 



 

3. ERP-Definition, risker, motstånd och förebyggande 

åtgärder. 
I teoriavsnittet kommer de olika modellerna och teorierna som ligger till grund för analysen 

presenteras. Efter eller i anslutning till de presenterade teorierna kommer empiriska data från 

forskarna presenteras som stödjer teorierna.  

3.1 Vad är ett ERP-system? 

Många företag idag ser ERP-system som en befrielse från utspridda och dåligt integrerade 

informationssystem. För att fullt förstå fördelarna med ERP-system måste en förståelse för 

större företags enorma informationsflöden finnas. Företag som har ett stort informationsflöde 

mellan olika enheter ser ERP-systemen som en effektiviserare där den konstant flödande 

informationen samlas och görs lättillgänglig och lätthanterlig.  Företagen som oftast har störst 

behov av ERP-system är större företag med större enheter såsom HR, finans, marknadsföring 

och försäljning och logistik. Dessa enheter består oftast av ett antal mindre enheter som i sin 

tur består av småenheter. Alla dessa enheter kommunicerar vilket medför ett enormt 

informationsflöde och informationslagrande. När då denna information är utspridd bland flera 

hundra småsystem inom olika funktioner, affärsenheter, regioner och fabriker uppstår 

problem med att samla in information, administrera information och använda den värdefulla 

informationen som finns. Detta resulterar i stora kostnader för alla enheter på grund av dålig 

kommunikation. Ett bra exempel är om försäljningsavdelningens system inte kan 

kommunicera effektivt med produktionsenhetens system. Detta kan resultera i stora problem 

och kostnader då fel antal enheter produceras vilket leder till en kedjeeffekt. Slutkunden 

beställer varor denne trodde kunde beställas men på grund av att produktionsavdelningen inte 

fått rätt information har inga nya produkter producerats och den viktiga tilliten till företaget 

försvinner. Som Davenport (1998) uttrycker det ”Om ett företags informationssystem är 

fragmenterad är även dess affärer fragmenterade” (Davenport 1998, Egen översättning). 

(Davenport 1998,  Umble et al 2003:1.) 

 

För att vidare förstå ERP-systemets struktur används en modell(Figur 1) som 

Davenport(1998) anser ger en bra bild av ERP-systemets uppbyggnad. Modellen kallas för 

ERP-systemets anatomi och kännetecknas av en centraliserad databas som lagrar och sprider 

informationen från och till de olika affärsenheterna. Den centraliserade databasen löser 

problemen med fragmenterade delsystem och gör att informationsflödet blir bättre mellan 

enheterna. (Figur 1). 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

Figuren visar ERP-systemets uppbyggnad och modellen kallas ERP-systemets 

anatomi(Davenport 1998) 

 

En modell som ger en bra bild över ett större företags olika systemenheter är Figur 2. Figuren 

visar exempel på hur många småenheter som kan finnas i ett större företag och visar hur stort 

informationsflödet kan vara inom ett ERP-system.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

Figuren visar exempel på ett större företags olika affärsenheter(Davenport 

1998) 

3.1.1 ERP-system: Både en risk och en möjlighet 

Tidigare avsnitt har presenterat fördelarna med en övergång till ett ERP-system i företag. 

Men det är inte ofta företag kan dra nytta av ERP-systemets alla förmåner. På samma sätt 

som valet att implementera ett ERP-system kan vara en befrielse kan det även vara ett 

riskmoment som kan utarma ett företags konkurrensfördelar genom både interna 

organisatoriska problem och externa problem gentemot marknaden. (Davenport 1998, Robey 

et al 2002, Worley et al 2005, Silva & Hirschheim 2007.) 

 

Att 90% av ERP-projekten antingen inte klarar deadline eller går över den planerade 

budgeten ger en viss bild av hur komplicerad en ERP-implementation är(Parr & Shanks, 

2000). Många av problemen med ERP-implementationerna bottnar i att systemen är väldigt 

komplexa och kräver tid, pengar och expertis. Den däremot viktigaste anledningen till 

misslyckade projekt bottnar i att företag oftast inte förenar de tekniska kraven som finns med 

företagets egna behov och kärnkompetens
2
 vid val av system. Detta är viktigt eftersom 

systemet i sig sätter sin egen prägel på företaget och förändrar många processer. Om systemet 
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 Avgörande företagskompetens som skapar konkurrensfördelar gentemot konkurrenter och som är viktigt för 

företaget 

 



 

utarmar ett företags kärnkompetenser
3
 kan drömmen om integration istället bli en mardröm 

med höga förluster som följd. Det är därför viktigt att företag väljer ett system som passar 

affärslogiken i företaget och som inte utarmar företagets största konkurrensfördelar. 

Processerna ska inte förändras för att passa systemet utan systemet ska anpassa sig efter 

företagens processer. ( Davenport 1998.) 

 

Davenport(1998) presenterar flera exempel på detta misstag vid val av ERP-system och han 

presenterar även företag som undersökt de strategiska implikationerna noggrant av ett nytt 

ERP-system innan implementering. Compaq datorer är ett nordamerikansktföretag som valde 

bort ERP-systemen då de ansåg att deras affärsmodell inte var passande för ett ERP-system. 

Anledningen till att de undersökte ERP-system var konkurrenskraft gällande förutsägelser 

och att de ville gå över till tillverkning utifrån order istället för större lagerhållning. Istället 

för att installera ett ERP-system valde de att utveckla egna applikationer som skulle hjälpa 

företaget med förutsägelser. Ett annat nordamerikanskt kemiföretag, Elf Atochem, hade innan 

implementeringen av ett ERP-system en fragmenterad
4
 organisation. Det som gjorde att ERP-

systemet blev en framgång var att företagets ledning såg systemet som inte bara ett tekniskt 

initiativ utan även ett organisatoriskt. Företaget hade en splittrad organisation där varje enhet 

arbetade självständigt och detta resulterade i att enheterna inte var konsistenta. När en kund 

gjorde en beställning var denne tvungen att ringa fem samtal och vid betalning var kunden 

tvungen att gå igenom mycket pappersarbete. Även företagets interna behandling av 

beställningar var krånglig. Det tog fyra dagar och sju mellanhänder för företaget att 

genomföra en beställning internt. I en kemisk industri där de flesta produkterna är likvärdiga 

är kundservice en avgörande konkurrensfördel. ERP-systemet löste dessa problem och 

företaget kunde nu justera produktion, göra framtidsbedömningar, snabbare hantering av 

beställningar och förbättrade kundservice avsevärt. Detta möjliggjordes endast på grund av 

företagets medvetenhet av företagets specifika behov och på grund av ett starkt stöd för 

projektet. En annan framgångfaktor var att implementeringen gjordes bitvis.   

 

 

 

 

                                                           
3
 Det unika kunnandet som gör att ett företag har konkurrensfördelar 

4
 Uppdelad eller utspridd 



 

3.2 Problem, motstånd och förändringshantering vid implementeringen av 

ERP-system 

Enligt forskare inom området förändringshantering är motstånd till förändring ett mänskligt 

beteende som är väldigt vanligt i organisationer. Motståndet som uppstår utvecklas på olika 

sätt beroende på situationen som uppstår och i vilken fas förändringen är. 

Förändringshantering handlar inte bara om att ta vara på de potentiella fördelarna med 

förändringen och planera förändringen utan även om att hantera reaktioner till förändringen 

som sker. Vid förändring gäller det då att kunna sprida acceptans, engagemang och få stöd. 

Ledningen måste skapa ett klimat inom företaget som minimerar förändringsmotstånd men 

för att göra detta krävs en noga identifiering av vilka faktorer som ger upphov till motstånd 

vid förändring.  (Dent & Goldberg 1999, Lapointe & Rivard 2005, Coetsee 1999.) Detta är 

särskilt viktigt vid implementeringen av stora informationssystem där det krävs mycket 

planering, engagemang, stöd och resurser för få användares stöd. En modell som beskriver 

värdet med att få med hela organisationen i förändringen är en modell som kallas 

organisationers djupa struktur(Figur 3). 

   Figur 3 

   Figuren visar en organisations djupa struktur som påverkas av en IS-implementation.(Silva &    

   Hirschheim 2007) 

Implementeras ett stort och förändrande system kan störningar i modellens pelare och grund 

leda till motstånd. I slutändan kan störnigarna leda till att företaget inte kan bibehålla sin 

konkurrenskraft på marknaden. För att kunna förändra taket på modellen krävs att man tar 

pelarna och grunden i hänsyn. Om implementationen av ett ERP-system till exempel medför 

 



 

att distributionen av makt förändras för mycket(andra pelaren figur 3) kommer motstånd 

säkerligen att uppstå.(Silva & Hirschheim 2007.) 

 

Silva & Hirschheim(2007) gjorde en fallstudie på ett sydamerikanskt offentligt företag. 

Fallstudien var ett bra exempel på ett företag som inte lyckats med implementationen av ett 

informationssystem på grund av de sociala aspekterna inom företaget. I detta fall berodde 

misslyckandet på organisationsstrukturen och politiska motståndskrafter från personer i 

organisationen. Forskarna konstaterar att en förståelse av den sociala dynamiken är lika viktig 

som planering, ledarskap och resurser vid implementering av ett informationssystem.  

Wurster et al (2009) identifierade liknande problem vid ett misslyckat 

implementationsprojekt i ett större sjukhus. De fann att de starkaste faktorerna som ledde till 

misslyckandet var skillnader i politiska mål mellan ledningen och personalen på golvet vilket 

förstärker den socio-politiska faktorns viktighet vid implementeringen av ett ERP-system.  

 

För att bättre förstå detta motstånd måste även tidsfaktorn tas i hänsyn. På grund av detta 

kommer problemfaktorerna diskuteras utifrån de olika faserna som finns vid en ERP-

implementering. De etablerade akademiska modellerna har likheter vad gäller de olika 

faserna vid IS-implentering där de största likheterna är att de delar upp faserna i förberedelser 

innan implementering, själva implementeringen och sedan även en fas som tar hänsyn till 

problem efter implementering(Parr & Shanks 2000, Peslak et al 2008). Nedan kommer 

problemfaktorerna presenteras utifrån de olika implementationsfaserna. Först kommer en 

förklaring av de olika faserna att göras. Efter detta kommer förebyggande åtgärder mot dessa 

problem presenteras.  

3.2.1 De olika faserna vid ERP-implementering 

Utifrån Kurt Lewins(1957) välkända arbete inom förändringshantering har Kwon & 

Zmud(1987) presenterat en modell som fortfarande är aktuell vid stora förändringar inom 

organisationer, företag och till och med grupper vid IS-implementering. I modellen 

presenteras de olika faserna som finns vid en IS-implementering. De olika faserna är: 

1) Initiering 

 Process: En aktiv och/eller passiv skanning av organisatoriska problem / möjligheter 

och IT-lösningar genomförs. Förändringstrycket som finns inom organisationen 

utvecklas från antingen organisatoriska behov, teknisk innovation, eller både och. 

 Produkt: En matchning hittas mellan en IT-lösning och organisationens behov. 

2) Godkännande 



 

 Process: Rationella och politiska förhandlingar skapas för att försäkra om att stöd 

finns vid implementeringen. 

 Produkt: Ett beslut om investering av nödvändiga implementeringsresurser görs. 

3) Anpassning 

 Process: IT-applikationen utvecklas, installeras och sköts om. Organisatoriska 

processer och procedurer revideras och utvecklas utifrån applikationen. 

Applikationens användare utbildas både i de nya processerna och applikationens 

användning.  

 Produkt: IT-applikationen är tillgänglig för organisationen. 

4) Acceptans 

 Process: Organisationens medlemmar använder applikationen och accepterar den. 

 Produkt: Applikationen används av organisationens medlemmar.  

5) Rutinisering 

 Process: Användning av det nya systemet uppmuntras och ses som en normal 

aktivitet.  

 Produkt: Organisationens styrning anpassar sig och betraktar inte systemet som något 

nytt.  

6) Infusion 

 Process: Ökad effektivitet uppnås genom användandet av det nya systemet både i 

lägre och högre nivåer inom organisationen.  

 Produkt: Systemets fulla potential används.  

 

Utifrån den ovanstående modellen har många akademiker inom ämnesområdet konstruerat 

egna modeller som i vissa fall smälter ihop dessa faser till tre stora faser vid IS-

implementering. Uppdelningen nedan bygger på en sådan sammansmältning som Peslak et al 

(2008) och Parr & Shanks(2000) föreslår. Uppdelningen ger en mer överskådlig bild av 

faserna.  

3.2.2 Innan implementation(initiering, godkännande och förberedelser) 

Peslak et al (2008) och Parr & Shanks(2000) identifierar denna fas som en av de viktigaste 

faserna vid en ERP-implementation. De flesta problemen som uppstår senare i 

implementationen härrör oftast i denna fas. De tydligaste problemen som återkommer i denna 

fas är att implementeringsprojekten inte har tydliga erfarna ledare, mål och budskap som 

slutanvändarna kan ta del av. Ett projekt som inte har en tydlig vision, med passiva icke 



 

inflytesrika ledare, med en dålig granskning av de anställdas mottaglighet till ett nytt IS-

system, med en dålig en förståelse för kommande processförändringar, förändringar i 

maktstrukturer och förändringar i det praktiska arbetet för de anställda kommer inte vara väl 

förberedd för motståndet och konflikterna som kan uppstå. Projektmedlemmarna kommer 

sakna en förståelse för vad förändringen kommer innebära för företaget och slutanvändarna 

kommer inte att vara motiverade till att använda systemet. (Parr & Shanks 2000, Peslak et al 

2008.) 

 

Motståndet som uppstår i denna fas har att göra med ändrade maktförhållanden och initiala 

förhållanden hos slutanvändarna. Enligt Lapointe & Rivard(2005) utvärderar slutanvändare 

det potentiella systemets användning och försöker förutse konsekvenserna av 

implementationen på deras nuvarande förhållande på arbetsplatsen(initiala förhållande). 

Användarna jämför även sin egna potentiella situation med andra kollegors. Om 

konsekvenserna av implementationen kan utveckla ett potentiellt hot mot den nuvarande 

jobbsituationen, makten eller självständigheten hos slutanvändaren finns en stor sannolikhet 

att motstånd utvecklas redan innan implementationen. Enligt Meissonier & Houzé(2010) kan 

detta motstånd och efterföljande konflikter delas upp i uppgiftsorienterade konflikter och 

socio-politiska konflikter. Den förstnämnda konflikttypen handlar om systemets krav på 

slutanvändarna och kan vara att användarna måste utbilda sig inför de nya arbetskraven. 

Socio-politiska konflikter relaterar istället till kulturella och maktbaserade konflikter.  

 

Meissonier & Houzé(2010) gjorde en fallstudie hos Netia, ett världsledande franskt företag 

inom televisionsändningar och applikationsutveckling för samma bransch. I denna fallstudie 

fann de motstånd och kulturskillnader mellan två större grupper inom företaget, den 

administrativa avdelningen och IT-avdelningen. Det som var överraskande med studien var 

att den tekniska gruppen var de som kritiserade systemet fast de inte var slutanvändarna av 

systemet. Initiativet till projektet kom från en chef inom den administrativa avdelningen. IT-

avdelningen klagade på systemets funktionalitet men forskarna fann en bakomliggande 

maktkonflikt som förklarade varför personer som inte var potentiella slutanvändare av 

systemet var så kritiska mot implementeringen. Det visade sig i ett senare skede att IT-

avdelningens självständighet skulle bli hotad i och med implementeringen. Avdelningens 

nuvarande självständighet var stor och avdelningen hade många anställda med 

nyckelkompetens som var viktig för företagets produkter. Avdelningens anställda kunde fritt 

organisera arbetstider, arbetsuppgifter och semestrar. I och med implementeringen skulle 



 

denna frihet försvinna och avdelningen skulle vara tvungna att rätta sig efter systemet. Detta 

fall stödjer teorier om att socio-politiska konflikter och motstånd är viktiga att ta hänsyn till 

vid en ERP-implementation. Maktbalansen mellan grupperna stördes och en av gruppernas 

självstänghet, makt och frihet var hotad vilket ledde fram till motstånd.  

 

När slutanvändarna utvärderar de potentiella implikationerna av det nya systemet och förutser 

potentiella hot uppstår motstånd. Detta motstånd resulterar sedan i olika sorters konflikter 

som kan ha med systemets användning eller socio-politiska konflikter att göra. Lapointe & 

Rivard(2005) menar också att motståndet utvecklas och sprids från enskilda individer till 

grupper. Motståndet som skapas mellan subgrupper förvärrar situationen desto mer och det är 

just dessa gruppkonflikter som har resulterat i stora förluster för företag som implementerar 

ERP-system. Gruppmotståndet utvecklas enligt Lapointe & Rivard(2005) i senare faser men 

för att förhindra att gruppmotståndet utvecklas måste det individuella motståndet redan i 

denna fas hanteras.  

 

Lapointe & Rivard(2005) utförde tre fallstudier på tre sjukhus som implementerade ERP-

system. Forskarna undersökte hur motståndet ökar med tiden och hur motståndet utvecklas 

från individen till gruppen. De fann många likheter knutna till motstånd och dess utveckling 

vid de tre sjukhusen. Alla sjukhusen var positiva till de nya systemen som skulle 

implementeras men utvecklade ett motstånd. Sjukhus två lyckades med implementeringen 

men sjukhus ett och tre misslyckades. I de sistnämnda misslyckade projekten fann forskarna 

många likheter. Motståndet som initialt framträdde var knuten till läkarnas ändrade 

arbetsförhållanden och systemets funktionalitet. Läkarna i båda sjukhusen fick i genomsnitt 

en förlängd arbetsdag med 1-2 timmar. Läkarnas inlärda pappersbaserade journalsystem 

förändrades vid implementationen och nya elektroniska journaler introducerades. Läkarna 

ansåg att journalerna var oöverskådliga och accepterade inte systemet. Motståndet var till en 

början individuellt och väldigt passivt. Läkarna klagade och ignorerade vissa av systemets 

funktioner. Sjuksköterskorna fick mindre att göra då läkare även var tvungna att skriva ut 

recept som tidigare var sjuksköterskornas arbete. I senare etapper utvecklades motståndet och 

motståndsgrupper formades. Motståndet var nu mer aktivt och konflikterna var nu mellan två 

subgrupper, sjuksköterskorna och läkarna. Sjuksköterskorna såg fördelar med systemet men 

samtidigt hade läkarnas makt reducerats. Sjuksköterskorna vägrade fortsätta med sitt arbete 

om inte läkarna hjälpte sköterskorna genom att använda systemet. Motståndet utvecklades nu 

till ett mer aggressivt motstånd där läkare hotade med att säga upp sig och sjukhusets dagliga 



 

 
Figur 4  

Utmaningar vid implementering(Kumar et al 2003) 

drift var hotad. Det forskarna tydligt kom fram till var att motståndet utvecklas, 

motståndsobjektet förändras och faktorer som bidrog till motståndet kunde vara inaktiva i 

vissa etapper men aktiva i andra. I början var motståndsfaktorn ändrade arbetsrutiner men i 

slutet aktiverades istället maktbalansfaktorn som en källa till motstånd och konflikter. 

Objektet för motståndet var först systemet men förändrades till gruppen av sjuksköterskor 

som ansåg att systemet var bra för sjukhuset i och med att sjuksköterskorna motsatte sig 

läkarnas agerande mot systemet. I dessa fallstudier  

 

Slutligen kan valet av ett ERP-system som inte passar företagets kärnkompetens och kultur 

ge upphov till motstånd. Dåligt val av ERP-system som inte matchar kärnkompetens, kultur i 

företaget och inte passar företagets struktur kan skapa mycket problem(Davenport 1998, 

Kumar et al 2003).  

3.2.3 Implementering(anpassning, acceptans) 

I denna fas utvecklas och installeras systemet och slutanvändarna börjar använda systemet i 

det vardagliga arbetet. Om motståndsproblemen inte lösts i föregående fas kan motståndets 

form förändras från att vara passiv till att bli mer aktiv och motståndet kan nå upp till 

gruppnivå(Lapointe & Rivard 2005).  Det är i denna fas själva förändringen genomförs och 

ett grundläggande problem när användarna ska börja använda systemet är att systemet 

krånglar från start. Om många användargrupper redan innan denna fas uttryckt sitt motstånd 

mot förändringarna kan krångel med systemet skapa en negativare attityd som bekräftar 

motståndsgruppernas farhågor(Kumar et al 2003).   

 

Kumar et al(2003) kom, genom en 

omfattande enkätundersökning hos 

Kanadensiska företag, fram till ett antal 

utmaningar som var viktiga att ta hänsyn 

till i denna fas (Figur 4). Enligt 

undersökningen var den största 

utmaningen att slutanvändarna inte var 

redo att använda systemet. Detta berodde 

enligt Kumar et al (2003) på att 

användarna inte var tillräckligt 

förberedda för systemet i initieringsfasen. 



 

 

Figur 5  
Denna modell illustrerar enkelt hur systemets grundfunktionalitet påverkar slutanvändarnas 

nöjdhet(Chung et al 2009) 

De var inte tillräckligt utbildade, tränade och dokumentation kring användandet av systemet 

saknades. Det uppstod en kunskapsbarriär som gjorde att användarna, istället för att använda 

systemet, oftast jobbade runt systemet som resultat(Robey & Boudreau 2002).                        

 

Detta skapade förvirring, frustration och ibland ilska. Vissa användargruppers arbetssituation 

blev plötsligt betydligt svårare genom att de var tvungna att anpassa sig till det nya systemet 

utan någon utförlig utbildning och träning. Systemets konsekvenser blir då negativa för 

slutanvändarna och ändrar deras tidigare arbetsförhållande på ett negativt sätt(Lapointe & 

Rivard 2005). Figur 4 visar även att förvirring existerade kring andra faktorer. Buggar i 

mjukvaran, icke konsistent data, opålitlig hårdvara och konvertering av gammal data till det 

nya systemet gjorde att utmaningar gällande moralen hos slutanvändarna uppstod. Det var 

svårt att motivera slutanvändarna när dessa problem uppstod.  

 

Figur 5 ovan illustrerar tydligt att även systemets grundfunktionalitet är viktig för hur 

motståndet utvecklas hos slutanvändarna. Om systemkvaliteten och informationskvaliteten är 

dålig uppstår ett starkare motstånd som tillsammans med de tidigare nämnda faktorerna kan 

leda till en totalt misslyckad implementering. Figuren visar även hur individens 

tillfredsställelse i slutändan även påverkar organisationen som helhet.  

 

 



 

3.2.4 Efter implementation(rutinisering och infusion) 

När implementeringen är i denna fas ska systemets användning vara rutin i det vardagliga 

arbetet och slutanvändarna ska ha accepterat systemet som något normalt på arbetsplatsen. 

Men om motståndet som fanns i den förra implementeringsfasen inte har lösts kan motståndet 

utvecklas till att bli mer aggressivt(Lapointe & Rivard 2005, Coetsee 1999).  

 

Rutiniseringsfasen förutsätter att organisationens processer och styrning har anpassats efter 

systemet. Motstånd kan sakta ner denna anpassning på då de som ska anpassas oftast är de 

som utgör motståndsgruppen/motståndsgrupperna.  Eftersom motståndet uppnår gruppnivå 

och blir mer aggressiv är det oftast i denna fas konsekvenserna av ett dåligt 

implementationsprojekt utspelar sig. Exempel på utgången av ett misslyckat 

implementeringsprojekt är att anställda säger upp sig, stora delar av systemet används inte 

och företaget förlorar mycket pengar. (Lapointe & Rivard 2005, Coetsee 1999.) 

Sammanfattningsvis kan det nämnas att denna fas endast uppnås om projektet är relativt 

framgångsrikt. Ett projekt som misslyckats kommer aldrig få alla användare att acceptera 

systemet som en rutin i det vardagliga arbetet. Det var detta som skedde i Lapointe & Rivards 

(2005) fallstudier. Kulturskillnader och olika uppfattning om systemets funktionalitet skapade 

två motståndsgrupper som aldrig löste sina konflikter. Implementationen kom aldrig till 

denna rutiniseringsfas och endast smådelar av systemet rutiniserades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Förebyggande åtgärder och hantering av motstånd vid ERP-

implementeringen 

Detta delavsnitt ämnar ge förslag på vilka faktorer som kan lösa problemen med motstånd 

som nämndes i avsnitt 3.2.  

3.3.1 Innan implementation 

Parr & Shanks(2000) undersökte ett flertal företag och kom fram till att de viktigaste 

framgångsfaktorerna innan implementation var  stöd från övre nivåer, att det fanns en 

utnämnd erfaren ledare för projektet, att projektgruppen verkligen engagerade sig och fick 

andra att engagera sig i projektet, att projektets omfattning och mål var tydliga för 

slutanvändarna.  

Umble et al(2003), Parr & Shanks(2000), Bozarth(2006), Nah & Delgado(2006), 

Davenport(1998) och Peslak et al(2007-2008) anser alla att företag innan implementering 

måste 1) Ha en tydlig affärsplan och vision för implementationsprojektet där företaget 

identifierar storleken på förändringen, identifierar om det finns tillräckligt med energi, 

motivation och acceptans för förändringen. Men även en tydlig behovsspecifikation vid val 

av ERP-system baserat på nutida och framtida behov hos företaget.  2) Förutse systemets 

förändring av affärsprocesser där företaget måste identifiera potentiella konsekvenser av 

processförändringarna. Här gäller det för företagen att förutse motståndet som kan uppstå. 3) 

Övervinna kunskapsbarriärer genom förändringshantering
5
. Här är träning och utbildning 

en viktig faktor som företaget måste satsa resurser på tidigt i projektfaserna. Företaget måste, 

förutom att träna slutanvändare innan implementering, även förutse hur mycket resurser som 

krävs för träning och få stöd för användning av dessa resurser från ledningen.  4) 

Projektgrupp, erfarenhet och färdigheter vid valet av projektgrupp är avgörande innan 

implementationen börjat. Här gäller det att ta hänsyn till alla nivåer i företaget och inkludera 

individer från alla nivåer. Om de bästa och mest inflytesrika personerna i företaget jobbar 

med projektet ökar möjligheterna till engagemang och motivation bland slutanvändarna. 

Projektgruppen ska vara balanserad och arbeta heltid med förändringshanteringen. Med 

balanserad menas en grupp med rätt blandning av kunskaper och erfarenheter.  

3.3.2 Implementering 

I fasen innan implementeringen gällde det att förutse och planera. I denna fas handlar 

förändrings och motståndshanteringen mer om att agera och hantera reaktioner. Det är i 

                                                           
5
 Hantering av förändringar inom organisationer. Handlar även om att använda förändringens fulla potential 

och hantera reaktioner mot förändringen.  



 

 

Figur 6 

Illustrerar hur träningen av de olika affärs och applikations 

processerna leder till en framgångsrik implementering(Sharma & 

Yetton 2007). 

denna fas systemet realiseras och uppstår många störningar kan motståndskrafterna förstärkas 

ytterligare.  

 

Parr & Shanks(2000) kom fram till att själva implementeringen blir mest framgångsrik när 

implementeringens delar inte är för stora. Enligt deras undersökning ska företag 

implementera systemet delvis och alla de nämna framgångsfaktorerna vid den föregående 

fasen innan implementering följer även med till denna fas då själva systemet installeras, 

konfigureras och används. Skillnaden är bara att motståndet som byggs upp övergår till att bli 

mer aktiv i denna fas vilket gör förändringshanteringen viktig(avsnitt 3.2.3). Systemet ska 

enligt Parr & Shanks(2000) testas i mindre avdelningar där det först implementeras för att 

tidigt få en bild av både de tekniska och affärsmässiga problemen som kan uppstå när 

systemet installeras i hela 

företaget.  

 

Denna fas sätter krav på att 

slutanvändarna överkommer 

kunskapsbarriärerna som även 

fanns vid initieringsfasen. I denna 

fas måste användarna ta ställning 

till två kunskapsbarriärer som 

uppstår vid implementeringen:  

 

1) Barriärer som sammanhänger 

med konfigurationen av ERP-

paktetet och 2) Barriärer som 

uppstår i samband med 

assimilering av nya arbetsprocesser. För att lösa problemen med kunskapsbarriärer krävs 

bra externa konsultförhållanden och träning som innehåller både de nya tekniska processerna 

och affärsprocesserna(Figur 6)(Robey et al 2002.) Slutanvändarna måste även ha tillgång till 

dokumentation kring användningen av systemet så att eventuella problem kan lösas snabbare 

och slutanvändarnas övergång till det nya systemet blir mjukare(Scott 2008). Genom hela 

implementeringen krävs en stark ledning och projektgrupp som stöttar projektet fullt ut 

precis som i den föregående fasen. Denna framgångsfaktor gäller alla faser i projektet och 

erkänns av de flesta akademiker inom området som den viktigaste faktorn för en 



 

framgångsrik ERP-implementation.   (Umble et al 2003, Parr & Shanks 2000, Davenport 

1998.) Madsen & Echie(2005) fann de starkaste statistiska relationerna mellan ledningens 

tydlighet i mål, syfte och genomförande av ERP-projekt och implementationens framgång. 

De fann även en stark koppling mellan goda kunskaper inom förändringshantering och 

framgång hos projektgruppen. Detta visar än en gång att erfarna, kunniga och bra 

sammansatta projektgrupper är en av de mest avgörande faktorerna för en 

framgångsrik ERP-implementering.  Även att dessa grupper kontinuerligt övervakade, 

stötte och arbetade heltid med implementeringsarbetet var en viktig faktor.  

 

För att kunna identifiera problemen krävs även ett nära samarbete med alla intressenter som 

berörs av systemets funktionalitet för att på så sätt tidigt och snabbt identifiera potentiella 

motståndsfaktorer. Detta handlar om kommunikation med användare av systemet som 

även det är en viktig faktor. (Kumar et al 2003.) Sammanfattningsvis är fortfarande 1) 

projektledningens erfarenhet, kunskap och inflytande viktigt för en framgångsrik 

implementationsfas 2) Träning, utbildning och dokumentation kring systemets 

funktionalitet och nya affärsprocesser är avgörande för att överkomma kunskapsbarriärer 

som kan vara en stark källa till motstånd 3) Stöd, samarbete och kommunikation med alla 

berörda intressenter för en effektiv problemidentifiering gör att projektgruppen tidigt i 

motståndsstadiet kan identifiera källor till problem och själva problemen som uppstår vid 

systemets användande. 4) En utvecklad förändringshantering som hanterar de reaktionerna 

som uppstår gällande förändringarna som sker i och med systemets implementering. Enligt 

Meissonier & Houzé(2010) kan en passiv projektledare vid konflikter och motstånd leda till 

negativa effekter. Det krävs därför flera ledare som har erfarenhet inom förändringshantering 

så att de aktivt kan hantera motstånd och konflikter. 5) Slutligen krävs även ett starkt 

organisatoriskt stöd för förändringen genom resurser i form av kompetens, tid, pengar och 

ett starkt politiskt stöd.    

 

3.3.3 Efter implementation 

Precis som i de förra faserna krävs i denna fas fortfarande en stark och stöttande 

projektgrupp som fortsätter utbilda och träna användare i systemet. Syftet med denna fas är 

att få användarna att se systemet som rutin och väl i denna fas är implementeringen 

framgångsrik.(Kwon & Zmud 1987.) För att systemet ska förbättras krävs att systemet 

kontinuerligt förbättras och övervakas. Kommunikationen med intressegrupper som påverkas 

av systemet bör fortsätta så att framtida fel även förebyggs(Kumar et al 2003). 



 

3.4 Teorisammanfattning 
Nedan är en sammanfattning av faktorer som leder till konflikter och motstånd vid en ERP-

implementering.  

 

 

Inga tydliga strategiska mål

• Organizationen har inte tänkt igenom målen, förväntningarna och resultatet med 
implementeringen

Ledningen är inte engagerad och stöttar inte förändringen

• Ledningen saknar engagemang, ser inte förändringarna som systemet för med sig och
medverkar inte aktivt i projektet.  

Dålig förändringshantering

• Organisationen underskattar storleken, komplexiteten och förändringarna som
implementeringen för med sig. 

• Ingen matchning mellan valt ERP-system och befintliga affärsprocesser. 

• Dålig kommunikation av förväntningarna med projektet. 

• Chefer och ledning hanterar inte förändringens reaktioner och problem

Organisationen är inte redo för förändring

• Anställda är bekväma med nuvarande metoder och processer och ser ingen nytta med 
det nya systemet

• Anställda är rädda för att systemet ska försvåra deras arbete, reducera deras makt, 
deras självständighet och möjligen kosta de jobbet. 

• Anställda kan känna sig övervakade då ERP-system är väldigt krävande vad gäller
dokumentering av aktiviteter. 

Dåligt sammansatt projektgrupp

• Projektgruppens sammansättning innehåller personer med liten erfarenhet och
inflytande inom företaget.

Otillräcklig träning och utbildning

• Användare blir förvirrade, frustrerade och motstånd uppstår då de inte förstår hur
systemet ska användas. 

Otillräcklig datariktighet och buggar i mjukvara

• Data som saknar riktighet och tillförlitlighet resulterar i att slutanvändare slutar förlita
sig på det nya systemet och fortsätter med det gamla systemet. 

• Systemet krånglar vilket skapar negativitet kring systemets användning. Förstärker
motståndskrafterna. 



 

Nedan är en sammanfattning av förebyggande faktorer och framgångsfaktorer vid en ERP-

implementering.  

 

 

 

Tydlig affärsplan och vision med projektet

• Målen, förväntningarna, konsekvenserna, storleken och energin som finns för en 
förändring undersöks. 

• Behovsspecifikation görs innan val av system.

Stöd från ledning och övre nivåer i företaget

• Ledning som stöttar projektet med resurser och personligt engagemang. 

Förutse förändringar av processer inom företaget

• Undersöka potentiella processförändringar för olika grupper av anställda.

• Undersöka motstånd som kan uppstå beroende på dessa förändringar. 

Stöd, samarbete och kommunikation med berörda intressenter

• Projektgruppen ska ständigt ha kontakt med de individer, grupper eller organisationer
som berörs av implementeringen för att på så sätt identifiera problem tidigt. 

En stark projektgrupp

• Projektgruppens sammansättning innehåller personer med stor erfarenhet och
inflytande

• Gruppen består av personer med olika bakgrund och även från olika nivåer i företaget
som jobbar heltid med projektet. 

• Effektivt val av externa konsulter till projektgruppen. 

Övervinna kunskapsbarriärer

• Användare ska både innan och under implementationen, tränas och utbildas i
systemets användande och funktion.

• Dokumentation som stödjer användandet av systemet ska finnas lätttillgängligt för
slutanvändarna. 

Utvecklad förändringshantering

• Reaktionerna och motståndet till systemet ska både tas i hänsyn och hanteras av
projektgruppen. 

• Ett aktivt ledarskap som identifierar problem effektivt. 

• I vissa fall använda motståndet för att identifiera förbättringar av systemet. 



 

4. Analys och diskussion 
Nedan presenteras ett försök till en helhetsmodell som ska vara till hjälp för ERP-

implementation och smälter ihop systemets påverkan med organisatoriska faktorer för att 

förutse motstånds och konfliktnivåer. Modellen kommer utförligt förklaras och diskuteras i 

detta avsnitt. 
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Denna modells syfte är att hjälpa ERP-implementerare att förstå hur viktig tiden innan implementationen är 

och vilka faktorer som påverkar slutanvändarna på ett positivt eller negativt sätt. Modellen är ett resultat av 

litteraturgenomgången men är endast ett försök till en helhetsmodell då modeller av denna storlek kräver mer 

resurser, tid och primärdata för att vara ordentligt underbyggda(Engin Arabaci 2010).  

 
 

 



 

I modellen ovan finns tre stora faser vid implementeringen som utgör tre olika block. Inom 

dessa block sker även processer som påverkas av fasen dessa processer är i. I det första 

blocket behandlas viktiga faktorer som bidrar till att motstånd inte byggs upp. Dessa faktorer 

känns igen från teoridiskussionen(avsnitt 3) där faktorerna sågs som kritiska för ett 

framgångsrikt implementationsprojekt. I modellen är dessa framgångsfaktorer uppdelade i 

slutanvändare och system. Slutanvändaren påverkas av faktorerna ledningsengagemang, 

träning, utbildning och dokument, förändringshantering, stark projektgrupp, behovsanalys vid 

val av system och en analys av organisationens energi för förändring och förberedelse för 

förändring.  

 

Interaktionen påverkas även av systemet och dess pålitlighet, enkelhet, relevans och en 

minimal buggnivå. Alla dessa faktorer återfinns i tidigare teoridiskussionsavsnitt. Beroende 

på om faktorerna uppfylls, till exempel om det finns en stark projektgrupp och en låg 

buggnivå, så skickas det plus till interaktionsbubblan. Om några faktorer inte uppfylls, som 

till exempel en låg nivå av träning, skickas istället ett minus till interaktionsbubblan. När alla 

plus och minus har räknats så avgörs hot/acceptansnivån i implementationsfasen. Om det 

finns fler plus än minus vid interaktionen så utvecklar användarna en acceptans mot systemet 

som resulterar i möjligheter. Om organisationen däremot inte lyckats uppfylla vissa faktorer 

och antal minus överstiger antal plus kommer slutanvändarna istället utveckla 

motståndsbeteenden. Om dessa motståndsbeteenden inte sköts på rätt sätt uppstår konflikter 

som ett resultat av motståndsbeteendena. Samtidigt som detta sker förändras även 

motståndsnivån i denna fas från att vara passiv till att bli mer aktiv. Dessa nivåer återfinns 

över fasnamnen i modellen. Förutom dessa två scenarion finns även ett scenario där antalet 

plus är lika många som minus. Här uppstår istället ett osäkert mellanläge där organisationens 

förändringshantering avgör i vilken utsträckning projektet lyckas eller inte.  

 

I slutfasen, efter implementering, är målet att rutinisera systemet och utnyttja dess fulla 

potential för att uppnå effektiviseringar. Om organisationen lyckats uppfylla många faktorer i 

den första fasen kommer detta resultera i effektiviseringar av processer, konkurrensfördelar 

och en rutinisering av ERP-systemet. Om organisationen däremot inte lyckats hantera 

motståndet kommer detta resultera i missade deadlines, förluster, uppsägningar, avsked och i 

vissa fall konkurs. För att förtydliga modellen måste sägas att faktorerna i den första fasen 

följer med i hela processen och påverkar slutanvändarens beteende och interaktion med 

systemet.  



 

4.1 Modelldiskussion 

Denna modell är ett försök att sammanfatta existerande forskning kring ERP-implementering, 

motstånd och förebyggande åtgärder. Modeller av denna storlek kräver en betydligt större 

tidsram och resurser för att verkligen verifiera de processer som anges. Till exempel är det 

svårt att mäta i vilken utsträckning en organisation uppfyller faktorerna som anges. Hur 

mycket träning behövs för att uppfylla träningsfaktorn i systemet? Många svar kan fås i 

tidigare teoridiskussion och modellen är endast ett tillskott i den komplicerade 

implementationsprocessen av ERP-system. Eftersom modellen har baserats på erkända 

publiceringar inom världsledande journaler ger modellen trots allt en bra helhetsbild av 

slutanvändarnas motstånd. Modellen ger samtidigt en bra bild av hur motståndsnivån 

utvecklas och hur motståndet går från att vara individuellt till att hamna på en gruppnivå där 

motståndsgrupper istället bildas. I modellen är även faserna som finns vid en implementation 

inkluderade vilket gör att modellen tar med alla kritiska delar som nämndes i 

teoridiskussionsavsnittet kring en framgångsrik ERP-implementation(avsnitt 3).  

 

4.2 Slutdiskussion och framtida forskning 

För att vidare verifiera modellen skulle primärdata genom observationer vara intressant att 

genomföra för att se avvikande eller missade faktorer och aspekter som kan inkluderas eller 

tas bort från modellen. Förutom de nämnda framgångsfaktorerna i modellen existerar även 

kulturella och nationella faktorer som påverkar slutanvändarnas beteende. Dessa faktorer 

inkluderades inte i denna studie men är viktiga att ta hänsyn till vid förändringshantering.  

Detta skulle ge en bättre helhetsbild hur organisationsfaktorer, systemets kvalité, kontext och 

kultur påverkar motståndet som kan uppstår vid ERP-implementeringar.  

 

 

 

 

 

 



 

5. Slutsatser 
Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som ger upphov till motstånd vid ERP-

implementeringar och även ge förslag på förebyggande åtgärder utifrån existerande 

akademiska publikationer. Studien visade tydligt hur viktig planeringen och strategin är vid 

en ERP-implementation. Studien delade upp implementationsprojektet i tre faser: 

Innan,under och efter implementation. Den fasen som påverkade projektets framgång starkast 

var fasen innan implementation. Det är där motståndsbeteendena börjar och det är även innan 

implementationen de flesta misstagen görs. De avgörande faktorerna som gav upphov till 

motstånd fanns i denna fas. Faktorerna var: Lågt engagemang från ledning, bristfällig träning 

och utbildning, dåligt sammansatt projektgrupp utan någon variation av kunskaper och med 

lågt inflytande, dålig förändringshantering och en passiv styrningsstil, systemets kvalitet och 

pålitlighet vid användning och ingen tydlig affärsvision, strategi eller analys vid val av 

system. Studiens resultat visar även att motståndet bottnar i att vissa slutanvändare hamnar i 

en sits som är sämre än den de hade innan och uttrycker sitt missnöje mot implementeringen. 

Dessa personer brukar, enligt undersökningen, däremot hitta andra anledningar till varför 

systemet inte ska vara kvar för att på så sätt få med sig andra individer i motståndet. Ett bra 

exempel är när en användares självständighet eller maktbalans hotas i och med en 

implementering. De fallen som presenterats i denna studie visar tydligt att dessa användare 

inte avslöjar att anledningen till motståndet är förlorad makt eller självständighet utan riktar 

kritiken mot systemets kvalitet.  

 

Utifrån dessa faktorer gavs förslag på förebyggande åtgärder som kan motverka motstånd och 

konflikter vid ERP-implementering. Studien visar att motstånd alltid kommer infinna sig vid 

en IS
6
-implementering och för att nå framgång ska detta motstånd hanteras på rätt sätt genom 

en väl utarbetad och anpassningsbar förändringshantering. Förändringshanteringen ska även 

möjliggöra att systemets fulla potential utnyttjas. Förutom detta krävs helt enkelt motpolerna 

till de ovan nämnda faktorerna för att lyckas med en ERP-implementering. Det krävs en 

tydlig vision, affärsplan och strategi innan implementeringen och valet av ERP-system. Här 

ska målen, konsekvenserna, förväntningarna, storleken på förändringen och energin som 

finns tillgänglig för förändring analyseras. En utförlig behovsanalys ska göras där företaget 

grundligt identifierar vilka behov de har och hur dessa behov ska mötas med hjälp av ett 

ERP-system. Det är viktigt att välja en metod som matchar företagets kärnkompetenser och 
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kärnprocesser. Implementeringen av systemet ska inte innebära att företaget förlorar sin 

största konkurrensfördel och differentiering gentemot konkurrenter. En annan förebyggande 

faktor som kan minska motståndet avsevärt är engagemang och stöd från högre inflytesrika 

personer inom företaget. Detta medför att implementeringen ges de resurser den behöver och 

blir prioriterad som en viktig investering. När ledningen stöttar projektet blir det lättare för 

underchefer och slutanvändare att tro på systemet. En annan aspekt som även är viktig att ta i 

hänsyn är konsekvenserna av implementeringen och vilka förändringar som måste ske i 

företaget till följd av implementeringen. Här gäller det för företaget att noga kartlägga 

förändringar av processer och hur dessa förändringar kan ge upphov till motstånd vid 

implementeringen. För att snabbt kunna identifiera och hantera problem som uppstår krävs 

det att projektgruppen även har ständig kontakt med berörda intressenter som kunder, 

slutanvändare och andra grupper. För att implementeringen ska lyckas och motståndet ska 

vara på en låg nivå krävs en stark projektgrupp. Med det menas en grupp med starkt 

inflytande, kompetens, blandad bakgrund och erfarenhet som jobbar heltid med projektet. 

Valet av externa konsulter är viktig då dessa kommer ingå i projektgruppen. 

Kunskapsbarriärer var ett problem som nämndes i motståndsdiskussionen och är en viktig 

faktor som måste övervinnas. Väl planerad och strukturerad träning, utbildning och 

dokumentation krävs för att övervinna dessa barriärer. Om träningen, utbildningen och 

dokumentationen genomförs kontinuerligt kommer användarna bli mindre frustrerade vid 

användningen av systemet vilket kommer sänka motståndsnivån. Sist men inte minst krävs en 

förändringshantering som hanterar problem och reaktioner gentemot implementeringen. 

Förutom detta handlar förändringshanteringen även om att försöka dra nytta av systemets 

fulla potential.  

 

Studien har sammanfattningsvis med hjälp av ledande journaler inom området ERP-

implementering identifierat faktorer som ger upphov till motstånd och även förebyggande 

åtgärder som kan användas för att hantera detta motstånd. Förhoppningsvis kan denna studie 

vara till hjälp för företag som tänker implementera ett ERP-system. För att tydliggöra 

resultaten i studien har författaren presenterat en modell som ämnar sammanfatta de 

viktigaste resultaten i studien.  
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